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Abstract

Studies indicate that crime is a common occurrence in Swedish schools and that schools

create their own living law regarding managing crime. This study aims to analyze the

approach of the teachers that makes crucial decisions when dealing with crime in

school. The goal is to find out how different norm perspectives, that were found to be

relevant when conducting the literature review, has affected the living law. The aim is

also to investigate how organizational factors affect how teachers handle crime.The

study was conducted using semi-structured interviews with teachers and the result was

analyzed using Lipsky's theory on street-level bureaucracy and the different norm

perspectives. The results show that the teachers lack of resources impacts their ability

to handle crimes and violations correctly. Further on, most teachers involved stand firm

that schools should report more crimes to the police and discuss in line with the legal

norms regarding the use of suspension, however, the teachers convey that some

violations are best solved in school using methods in line with the norms regarding

social pedagogy. The teachers also recognize the students involved as “victim” and

“perpetrator” and state that all methods used should be in the best interest of both. To

improve crime management in school, teachers request clearer guidelines, more

resources and to include specialized professions in school.

Nyckelord: Frontlinjebyråkrat, högstadielärare, levande rätten, normer, socialpedagogik.

Antal ord: 14975
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1. Inledning

Under det senaste läsåret har Sveriges skolor skakats av incidenter där elever har

brukat mycket grovt våld. I oktober 2021 gick en 15-årig skolelev till attack med kniv

mot en lärare på en skola i Eslöv (Johansson och Andersson 2021) och i januari 2022

knivskars en vuxen person och en jämnårig pojke till den tonåriga förövaren på en

gymnasieskola i Kristianstad (Laurell och Nord 2022). Till följd av ett knivdåd i mars

2022 dödades två lärare av sin elev på Malmö latinskola (Sandén, Olsson och Henricsson

2022). Det grova våldet i skolan är oroväckande och det blir vanligare att skolpersonal

utbildas i inrymning och utrymning (Lindahl 2019). En viktig metod för att förebygga

det grövre våldet, är att arbeta för att skapa en trygg miljö för skolungdomar och att

förebygga det mer vanligt förekommande våldet (Skolverket 2009, s. 9). Ett problem

som kan uppstå om skolan inte lyckas förebygga våld, är att det normaliseras i

skolmiljön och blir en del av vardagen (ibid. s. 4).

För att kartlägga brottslighet och utsatthet hos ungdomar genomför Brottsförebyggande

rådet självdeklarationsundersökningar för årskurs 9. År 2019 uppgav 48 % av samtliga

deltagande att de utsatts för ett brott under de senaste 12 månaderna, där skolan var

den vanligaste brottsplatsen (Brå 2020, s. 9). Enligt Skollagen är skolpersonal skyldiga

att anmäla kränkningar till rektorn som sedan ska fatta beslut om lämplig åtgärd (6 kap.

10 § 1 st SkolL). Det finns indikationer på att synen på vad som är en lämplig åtgärd mot

brott och kränkningar skiljer sig åt från skola till skola. Ett exempel på detta framförs i

en undersökning av Sveriges radio (2011), som genom intervjuer med 170 rektorer fann

att inställningen till polisanmälningar ser väldigt olika ut. En del rektorer uppger att de

är försiktiga med att anmäla, medan andra uppger att de anmäler samtliga brott. Detta

tyder på att det finns olika normer i svenska skolan för brottshantering.

1.1. Problemformulering

Skollagen är utformad för att ge skolor ett visst tolkningsutrymme och en öppning för

att utforma egna normer, vilket framgår i utredningen till Skollagen. I utredningen

förtydligas att skolenheterna ges viss frihet att organisera ett eget arbetssätt i samråd

med rektorer, lärare och elever (Utredningen om Skollag för kvalitet och likvärdighet

2002, s. 89). Ett problem som kan uppstå med skolans möjligheter att utveckla egna
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normer är att skolor och lärare utvecklar egna förhållningssätt för hantering av brott

som inte är optimalt för inblandade elever. I en antologi från Skolverket presenteras en

studie av Söderström, i vilken resultatet visar att på skolor där det föreligger otydlighet i

personalens sätt att hantera värdegrundsfrågor, minskad personalstyrka och enskilda

lärare applicerar egna regler förekommer det vanligen mer mobbning och kränkningar

(Skolverket 2013, s. 14). Ovanstående lyfter relevansen av att undersöka hur

skolpersonal resonerar kring förutsättningarna för den praktiska brottshanteringen på

skolan där de arbetar och vad som påverkar denna.

Hos skolpersonal uttrycker framförallt lärare att de är i behov av mer stöd vid

brottshantering enligt en rapport från lärarförbundet (2021). 27 % av lärare för årskurs

7-9 uppger att våld och hot är ett ganska stort eller mycket stort problem på skolan

(ibid. s. 2). Lärarna önskar mer utbildning och handledning i hantering av våld och hot,

bättre stöd för utsatta lärare, ökad personalstyrka både i form av lärare och andra

yrkeskategorier, som socialpedagoger (ibid. ss. 2-3). I skolan arbetar socialpedagoger

med att skapa relationer och med det trygghetsskapande arbetet. Socialpedagogiken är

ett vanligt inslag i flera länder och det blir även allt vanligare i Sverige (Andersberg

2020).

Till yttermera visso finns det indikationer på att normerna för hur samhället ska

hantera unga som begått brott är under förändring, där ett exempel som tyder på detta

är slopandet av straffrabatt för unga år 2022 (Justitieutskottet 2021, s. 3). Eftersom det

råder spridda åsikter i samhället gällande hur klandervärd en handling av en ungdom är,

är det sannolikt ett komplext område för skolan att hantera. Susanne Fransson (2016, s.

34) menar även att juridiken som normsystem har tagit större plats i skolan än tidigare.

Ovan framförs det att både juridiska och socialpedagogiska inslag och normer ges mer

utrymme i skolan idag, vilket gör det intressant att undersöka hur dessa perspektiv

samspelar och påverkar brottshanteringen.

Hur lärare resonerar kring sanktioner och involveringen av rättsväsendet för elever som

begår brott och elever som blir utsatta för brott kan även möjligen ge indikationer på

hur normerna för hantering av brottsoffer och gärningspersoner påverkar den praktiska

brottshanteringen i skolan.
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Vi blev intresserade av att undersöka hur lärare resonerar kring avvägningarna som

görs i samband med brottshanteringen med bakgrund av aspekterna som framförs ovan.

Fokus är således på hur rättsnormer och lärares uppfattning av involvering av

rättsväsendet, hur socialpedagogiska normer, samt normer för brottshantering av

brottsoffer och förövare påverkar den praktiska brottshanteringen. Ytterligare finns det

indikationer på att skolan som institution brister i dess organisatoriska förutsättningar

som direkt påverkar brottshanteringen, vilket lyfter varför det är av relevans att

undersöka.

1.2. Rättssociologisk relevans

I den aktuella studien undersöks normers inverkan på levande rätten, vilket ger studien

en rättssociologisk relevans. Levande rätten är en rättspluralistisk teori som etablerades

av den juridiske forskaren Eugen Ehrlich. Ehrlich menar att i människans försök att

samverka med varandra har vi över tid skapat normer och förhållningssätt som styr

beslut, beteenden och agerande som format levande rätten (Banakar 2012, s. 18.). Från

vad som framgår i problemformulering (se avsnitt 1.1.) finns det indikationer på att

skolan formar ett eget tillvägagångssätt för att hantera brott och kränkningar, vilket

utvecklats i skolmiljön. Vi vill undersöka hur rättsnormer, lärares normer för involvering

av yttre rättsliga instanser, socialpedagogik och normer för bemötandet av brottsoffer

och gärningsperson påverkar levande rätten för hanteringen av brott. Eftersom den

aktuella studien undersöker normerna som formar levande rätten har den även ett

rättssociologiskt normperspektiv. Håkan Hydén (2022, s. 3) förklarar att vid en

rättssociologisk normanalys studeras, undersöks och analyseras processen av normers

förekomst och tillämpning. Genom att intervjua lärare avser vi att undersöka processen,

förekomsten och tillämpningen av utvalda normer för den aktuella uppsatsen vid

brottshantering (se avsnitt 4.2.). Genom att sedan jämföra lärares resonemang utifrån

normperspektiven med deras upplevelse av den praktiska tillämpningen kan det ge

indikationer på hur de olika normperspekiven har påverkat levande rätten på de olika

skolorna.
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1.3. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex högstadielärare resonerar kring

hantering av brott i skolmiljön, för att därigenom utröna hur utvalda normer har

påverkat levande rätten på lärarnas skolor. Utifrån syftet har följande frågeställningar

formulerats:

- Hur påverkas högstadielärares brottshantering av skolans organisatoriska

förutsättningar ?

- Hur påverkas högstadielärare av rättsnormer och de sociala normerna för

rättsväsendet, socialpedagogik, brottsoffer och gärningsperson vid hantering av

brott och kränkningar i skolmiljön?

1.4. Avgränsning

Det är av intresse att undersöka hur lärare hanterar situationer där det finns ett offer

och en gärningsperson. De brott vi undersöker benämns “brott mot person”.

Åklagarmyndigheten definierar brott mot person som mord, misshandel, sexualbrott

och ofredande (Åklagarmyndigheten 2019). För den aktuella undersökningen är vi

intresserade av hur brott elever sinsemellan av mer vardaglig karaktär hanteras, vilket

är varför brott av grövsta karaktär inte undersöks. Valet av brottskategorier görs med

bakgrund i Brottsförebyggande rådets självdeklarationsundersökning av skolungdomar

för att kunna urskilja den vanligaste formen av brott i skolan, vilket presenteras i

begreppsdefinitioner (se avsnitt 1.5.). Vi undersöker även hur lärare resonerar kring

kränkningar, eftersom begreppen brott och kränkningar ibland används som synonymer

till varandra i skolan. Fokus är i första hand på hantering av brott och kränkningar, vilket

även påverkar det förebyggande arbetet.

Vi beslutade att avgränsa oss till intervjuer med lärare, eftersom det ofta är lärare som

får fatta de första och mest kritiska besluten i brottshanteringen. Ytterligare avgränsas

studien till intervjuer med högstadielärare, då åldern för högstadieelever skapar en

situation där skolan ska ta ställning till om eleven är straffmyndig.
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1.5. Begreppsdefinitioner

Kränkande behandling: “kränkande behandling” används i skollagen (SFS 2010:800)

vilket i 6 kap. 3 § 4 st. definieras som:

“Uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker

ett barns eller en elevs värdighet.”

Regeringen förtydligar att viss kränkande behandling sannolikt bedöms som brottslig

handling, men att det inte går att fastställa att alla former av kränkande behandling är

brottsliga (Utbildnings- och kulturdepartementet 2005, s. 137). I undersökningen

används således begreppet i vissa sammanhang synonymt med brott och i andra

sammanhang för att förklara mindre grova förseelser i skolan.

Brott mot person: Till definitionen av “brott mot person” valdes brottskategorierna

från Brottsbalken (SFS 1962:700); misshandel (3 kap. 5 § BrB), sexualbrotten sexuellt

övergrepp (6 kap. 2 § BrB) och sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB), olaga hot (4 kap. 5 §

BrB), stöld (8 kap. 1 § BrB) och rån (8 kap. 5 § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB), och

ärekränkningsbrottet förolämpning (5 kap. 3 § BrB). Begreppen används vid

intervjutillfället för att förtydliga vilka typer av brott som åsyftas.

Mobbning: Skolverkets (2022) definition:

“I dagligt tal brukar man använda ordet mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för

kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.“

Organisatoriska förutsättningar: I den aktuella undersökningen används begreppet

för att beskriva lärares förutsättningar i form av arbetsbörda, arbetstid och

personalstyrka. Begreppet används även i förhållande till de olika mål och riktlinjer som

skolan fastställt och hur detta påverkar lärarens förutsättningar för brottshantering.
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2. Bakgrund

2.1. Svenska skolans utveckling

Rapp och Skoglund (2017, s. 16) beskriver hur det svenska skolväsendet har genomgått

stor förändring sedan mitten av 1900-talet. Under 2000-talet förändrades diskussionen

kring den rättsliga regleringen i skolan, vilket bidrog till en normförändring gällande

hantering av brott och kränkningar i skolan. Processen kan beskrivas som

juridifieringen av skolan. Från att tidigare styrts genom en tvådelad styrning av stat och

kommun beslutades 1989 om decentraliserad styrning genom kommunala huvudmän.

Staten strävade istället efter målstyrning för skolorna, vilket gav upphov till ett större

tolkningsutrymme än tidigare (ibid.). Decentraliseringen och de avregleringar som

präglade slutet av 1900-talet har under senare tid mötts av en återgång till ökad

juridifiering. Flera orsaker ligger bakom juridifieringen, bland annat ett behov av bättre

verktyg för styrning, samt sämre skolresultat. Orsakerna bidrog till att Skollagen från

1985 granskades, vilket ledde till att den nya Skollagen implementerades 2010

(Runesdotter 2019). En annan aspekt bakom juridifieringen var den skiftande debatten

kring rättspolitiken där fokus på hårdare sanktioner ökat (Lunneblad, Odenbring och

Johansson 2017, s. 18). Sammantaget har juridifieringen lett till en situation där

rektorer och lärare måste göra en avvägning av gruppens respektive individens behov,

där regelverket kan tänkas ha fått större utrymme än pedagogik och didaktik

(Runesdotter 2019).

Juridifieringen på skolans område reflekterar även hur synen på våld och kränkningar i

skolan har förändrats. Lunneblad et.al. skriver (2017, s. 30) att kamratfostran tidigare

var ett vanligt inslag i skolan där äldre elever skulle uppfostra de yngre och när de äldre

eleverna gick för långt sågs det sällan som ett brott (ibid.). På 1960-talet introducerades

begreppet mobbning för att beskriva systematiska kränkningar (ibid. s.31). På

1980-talet lyftes brottsofferperspektivet i samhällsdebatten vilket även reflekterades i

skolan (ibid s. 54). Felipe Estrada skriver (2013, s. 393-394) att polisanmälningar vid

skolvåldsfall ökade under 90-talet jämfört med 80-talet och det blev mer viktigt för

skolpersonal att kunna fatta juridiskt korrekta beslut samt handlägga och dokumentera

korrekt (Vainik 2013 se Fransson 2016, s. 42). Samtidigt som skolväsendet har
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genomgått en juridifieringsprocess används idag begrepp som “kränkande behandling”

och “mobbning” för incidenter som faller under en brottsrubricering. Skolverket (2022)

skriver exempelvis att kränkande behandling kan vara knuffar, sparkar eller slag, vilket

även kan rubriceras som misshandel.

Vidare finns det situationer där juridisk kunskap saknas och där mer kunskap skulle ha

underlättat den praktiska brottshanteringen. Petter Svensson (2019) från Norstedts

Juridik intervjuade skoljuridiska experten Jan Melander, som uppger att lärare och

rektorer saknar juridisk kunskap om de förutsättningar som finns till deras förfogande

för att hantera våldsamma situationer. Det är viktigt att även skolans reaktion motsvarar

brottets allvarlighetsgrad på händelsen framhäver Melander och fortsätter med att

skolan inte ska vara rädd att använda de maktmedel de har till sitt förfogande såsom

exempelvis avstängning (ibid.). För att få en inblick i de centrala lagarna som direkt rör

lärares brottshantering redogörs de därför för i nästkommande avsnitt.

2.2. Redogörelse av lagar och riktlinjer

2.2.1. Skollagen

Skollagen (SFS 2010:800) i dess nuvarande form infördes år 2010, vilken ersatte

tidigare Skollagen från 1985 (SFS 1985:1100). Med den nya Skollagen avsågs att

förstärka målstyrningen, vilket innebär både mer tydlig målstyrning på områden där det

inte fungerat och en mer renodlad målstyrning där tidigare regelstyrning rensats ut

(Utredningen om skollag för kvalitet och likvärdighet 2002, s. 22). För den aktuella

studien är särskilda kapitel centrala att konkretisera då det förtydligar de lagstadgade

skyldigheter som skolpersonal har i sitt yrkesutövande, men även de medel som finns

till förfogande när brott mellan elever förekommer.

Med nya skollagens införande tillkom 5 kap. om trygghet och studiero, vilken

motiverades med att elever behöver en trygg lärandemiljö för att utveckla sina

kunskaper (Utbildningsdepartementet 2010, s. 319). Det betonas i propositionen att

skolan bör ha rutiner för att säkerställa en kommunikation mellan personal, lärare och

elever samt att vårdnadshavare bör involveras i arbetet att skapa en trygg studiemiljö

(ibid. s. 320).

10



Utbildningen i dess helhet ska enligt 6 kap. 3 § SkolL. utformas så att elevers trygghet

och studiero tillförsäkras. Om en elev vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt, stört

studieron eller gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse ska rektorn enligt 5 kap. 9 § 1 st

SkolL. se till att en utredning av incidenten genomförs i samråd med vårdnadshavare till

eleven. När utredningen har genomförts är det rektorns ansvar att tillsätta åtgärder (5

kap. 10 § SkolL.). Efter en utredning ska vårdnadshavaren delges information och eleven

ska få en skriftlig varning om vilka konsekvenserna blir ifall eleven inte ändrar sitt

beteende (5 kap. 11 § SkolL.). Om situationer uppstår i enlighet med 5 kap. 7-23 §§ får

beslut fattas om utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, tillfällig omplacering,

tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av

föremål (5 kap 6 § 2 st SkolL). Skolan har generellt inte några skyldigheter att

polisanmäla incidenter förutom i fall av omhändertagande av föremål som med skäl av

dess beskaffenhet inte ska återlämnas till eleven, vilket exempelvis kan innefatta

narkotika eller vapen (5 kap. 23 § SkolL).

År 2022 lämnade regeringen in en proposition om förslag för ändring av 5 kap. om

trygghet och studiero (Utbildningsdepartementet 2022, s. 1). Syftet är att förtydliga att

skolpersonal fysiskt får ingripa för att avvärja kränkningar, våld eller

ordningsstörningar av annat slag. Rektorer ska även lättare kunna ta beslut om

avstängning eller förflyttning till annan skolenhet. Ändringarna avses träda i kraft i

augusti 2022 (ibid.).

I 6 kap SkolL. finns bestämmelser om åtgärder mot kränkningar i skola. Det är

huvudmannens ansvar att se till att skolpersonal följer lagen om kränkande behandling

(6 kap. 5 § SkolL). Huvudmannen ska förebygga och tillsätta åtgärder för att förhindra

att elever utsätts för kränkande behandling (6 kap. 7 § SkolL) och enligt 6 kap. 8 § SkolL.

ska huvudmannen även tillsätta en årlig plan för åtgärder.

Enligt 6 kap. 10 § 1 st SkolL. har lärare och annan personal skyldighet att anmäla

kränkningar som kommit till deras kännedom till rektor, som i sin tur ska rapportera

vidare till huvudman. Huvudmannen ska därefter skyndsamt utreda händelsen och

tillsätta skäliga åtgärder för att förhindra fler kränkningar i framtiden. Om en elev
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utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier ska samma process gälla (6 kap. 10 § 2

st SkolL). I propositionen till Skollagen (Utbildningsdepartementet 2010, s. 223)

förklarar regeringen att en förtydligande definition av olika typer av kränkning inte görs

då det är svårt att genomföra en helt uttömmande sådan samtidigt som det kan medföra

osäkerheter gällande vilken behandling som är kränkande. Det som gäller för kränkande

behandling är att behandlingen ska vara märkbar och tydlig och att det kränker

personen i fråga (Utbildnings- och kulturdepartementet 2005, s. 137).

Skolverket (2022) lyfter att om eleven upplever sig kränkt ska personalen inte göra en

värdering i händelsens allvarlighet vid fall av kränkande behandling, trakasserier eller

sexuella trakasserier innan anmälan till rektorn. I sin tur ska inte rektorn göra en

värdering i allvarligheten innan det anmäls vidare till huvudmannen. De hänvisar även

till skolinspektionens beslut om att anmälan ska göras oberoende om vårdnadshavaren

eller eleven vill anmäla (ibid.).

2.2.2. Diskrimineringslagen

Illa behandling eller missgynnande behandling som sker med bakgrund i individens

trosuppfattning, etniska tillhörighet, sexuella läggning, funktionsnedsättning, ålder, kön

eller könsöverskridande identitet är diskriminering (1 kap. 4 § DiskrL. SFS 2008:567). I

diskrimineringslagen innefattas även sexuella trakasserier (1 kap. 4 § 5 p. DiskrL). De

skyldigheter utbildningssamordnaren har om de får kännedom om diskriminering är att

utreda omständigheterna och vidta åtgärder (2 kap. 7 § DiskrL). Den som inte fullföljer

sina skyldigheter att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering kan av

diskrimineringsombudsmannen få föreläggande att fullfölja dem vilket kan förenas med

vite (4 kap. 4-5 §§ DiskrL).

2.2.3. Socialtjänstlagen

14 kap. Socialtjänstlagen innefattar bestämmelser om yrkesverksammas skyldighet att

anmäla missförhållanden. I 14 kap. 1 § 4 st SoL framgår det att yrkesverksamma inom

verksamhet som berör barn och unga är skyldiga att orosanmäla till socialnämnden, om

de i sin verksamhet misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa (SFS

2001:453).
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3. Tidigare forskning

I detta avsnitt ges en inblick i forskningsfältet som berör svenska skolan och hantering

av brott, kränkningar och mobbning. 12 artiklar har valts ut genom en litteraturöversikt

(se avsnitt 5.1.). Artiklarna har publicerats mellan åren 2012 till 2021 och har en svensk

kontext. Vid djupläsning av studierna urskiljer sig tre olika teman. Dessa teman är, 1.

skolpersonalens brottshantering, 2. rättsväsendet och rättsnormerna i skolan och 3.

brottsoffret i skolan vilka presenteras och redogörs för nedan.

3.1. Skolpersonalens brottshantering

Sex studier (Alexius 2019; Frisén et.al. 2012; Johansson Worobeick 2021; Olsson et.al

2017; Hellfeldt et.al 2019; Bayram Özdemir 2021) associeras med tema 1.

Sevgi Bayram Özdemir, Metin Özdemir och Anais Emma Elzinga (2021) har undersökt

lärares hantering av etnisk viktimisering. När lärare använder sig av multipla strategier

som att involvera vårdnadshavare, sätta in stöttande insatser till den utsatta och

diskutera med andra lärare om situationen, har det haft en positiv inverkan på elevens

välmående (ibid. s. 859). Ytterligare undersökning om lärares påverkan på elevers

välmående genomfördes av Hellfeldt, López-Romero och Andershed (2019, s. 13), där

de fann att socialt stöd från lärare visar sig ha en positiv inverkan på elevers välmående,

både för den utsatta och den som utsätter annan för internetmobbning. Studien ger

liknande indikationer som studien av Özdemir et.al, det vill säga att lärares sociala stöd

har en positiv påverkan på elevers välmående. Ytterligare har Frisén, Hasselblad och

Holmqvist (2012, s. 988) undersökt vad det är som har fått utsattheten för mobbning

hos elever att upphöra. De fann att cirka en fjärdedel av respondenterna uppgav

lärarstöd som den främsta anledningen till att utsattheten upphörde (ibid.), vilket

vidare lyfter vikten av stöd från lärare.

Ytterligare undersökte Johansson Worebeic (2021, s. 10) anmälningsstatistiken av

polisanmälningar hos skolor i Malmö med syftet att se över förekomsten av upprepad

viktimisering. Johansson Worebeic fann att upprepad viktimisering är vanligt

förekommande på majoriteten av skolor som undersöktes (ibid. s. 12). I flera av de 16

fall hos skolinspektionen som granskades av Alexius (2019, s. 48) hade skolpersonalen

svårt att avgöra vad som egentligen hänt. Johansson Worebeic (2021, s. 15) och Alexius
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(2019, s. 48) föreslår att en ökad personalstyrka, alltså bättre organisatoriska

förutsättningar, kan minska problematiken i skolan. Vidare tyder Olsson, Brolin Låftman

och Modins (2017, s.9) forskningsresultat på att på skolor med hög kollektiv

lärareffektivtet, där det i lärarkåren föreligger gemensamma normer för hantering av

mobbning, förekommer även mindre mobbning och kränkningar. Resultatet framför

således vikten av att lärarkåren har god kommunikation och samförstånd med varandra

gällande hantering av kränkningar.

3.2. Rättsväsendets och rättsnormernas påverkan i skolan

Fem av studierna berör andra temat (Alexius 2018; 2019; Lunneblad 2016; Vainik 2017;

Hammarén et.al 2015). Alexius (2018; 2019) är författare till två av dessa studier där en

innehållsanalys genomförts, i båda studierna, av ärenden hos skolinspektionens barn-

och elevombud (BEO). Alexius (2019) gör i en av studierna en analys av

kränkningsbegreppet och dess tolkningssvårigheter. Alexius ser tendenser att den

samhälleliga ideologiska normen är att det är accepterat att kränkningar förekommer i

skolan och att de inte helt går att förhindra (ibid. s. 48).

Ett resultat som Alexius (2018, s. 70) framför i sin studie från 2018 är att

vårdnadshavare och skolpersonal många gånger har väldigt olika uppfattningar om den

sociala kontexten som den utsatta befunnit sig i. Skolpersonal ansåg i högre

utsträckning att konflikten varit ömsesidig. I de fall offret ansågs ha betett sig olämpligt

kunde det påverka skolinspektionens bedömning om en kränkning inträffat (ibid. s. 72).

I studien av Hammarén, Lunneblad, Johansson och Odenbring (2015, s. 285) görs en

diskursanalys där forskarna finner att diskursen för kränkande behandling i skolan är

under förändring. Subjektpositionen för den utsatta har förskjutits från att vara “en

mobbad elev” till att vara “ett brottsoffer”. I resultatet av diskursanalysen framför

Hammarén et.al. (ibid. s. 283) att diskursen kring kränkning är på väg från en

psykologisk till en juridisk diskurs, där eleven erkänns som brottsoffer. I Alexius analys

fann hon istället att alla utsatta inte erkänns som offer för en kränkning om de på något

vis deltagit i konflikten, vilket tyder på att det finns omständigheter där skolpersonal

inte alltid ser den utsatta som ett offer.
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Vidare genomförde Lunneblad et.al. (2016) en fallstudie av två gymnasieskolor med

olika socioekonomiska förutsättningar, som visade att skolan i området med sämre

socioekonomiska förutsättningar polisanmäler kränkningar oftare. Skolan med bättre

socioekonomiska förutsättningar använde sig istället av en närmare dialog med

föräldrarna vid kränkningar, vilket är en socialpedagogisk strategi och ett sätt att

försöka bibehålla förtroendet mellan elever, skolpersonal och föräldrar (ibid. s. 285).

Anne-Lie Vainik (2017, s. 74) kan konstatera likt Lunneblad et. al. (2016) att det

varierar mellan skolor hur ofta brott polisanmäls. Vainik (2017, s. 92) samt Lunneblad

et.al. (2016, s. 285) diskuterar att polisanmälningar mot barn kan bidra till

stigmatisering. I studien av Hammarén et.al (2016, s. 284) lyfts att sanktionering,

rapportering och övervakning enligt forskningen inte verkar minska problematiken och

att det istället kan förvärra redan existerande orättvisor, vilket kan liknas vid Lunneblad

et.al i deras resonemang kring stigmatisering. Däremot framför Hammarén et.al (2016)

att kriminalisering av vissa beteenden i skolan kan öka fokus på barns utsatthet och

skolors juridiska ansvar för att skapa en rättvis och säker lärandemiljö (ibid.).

3.3. Brottsoffret i skolan

Tema tre brottsoffret i skolan berörs av fyra studier (Alexius 2018; 2020; Frisén et. al.

2012; Hellfeldt et.al. 2014). Alexius (2018, s. 70) forskning är återigen aktuell för tema

tre då en central punkt som lyfts i hennes analys av ärenden hos BEO är att den utsatta

av kränkningar i flera av fallen inte officiellt erkänns som offer. Trots detta blir den

utsatta vanligen erbjuden någon form av psykologisk support, dock sällan till den grad

som hade önskats (ibid.). I Alexius (2020, s. 378) studie från 2020 används samma

ärenden fast med analys av Nils Christies teori om det Ideala offret, där Alexius fann att

det ofta krävdes att den utsatta agerat passivt för att få status som offer för brott hos

både skolpersonal och föräldrar. Att skolelever inte erkänns som brottsoffer kan tänkas

förklara varför många utsatta skolelever upplevde att de inte fick tillräckligt mycket stöd

(ibid.).

Frisén et.al. (2012) och Hellfeldt et.al. (2014) har båda genomfört studier som gränsar

både till tema 2 och 3. Enligt studien av Frisén et.al (2012, s. 988) uppger nästan en

fjärdedel av elever som har upplevt mobbning att de behövde byta till en annan skola för

att mobbningen skulle sluta. (ibid.). Resultatet från båda studierna ger en indikation på
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att det sociala stödet från just andra elever möjligen är bristfälligt under tiden en elev är

utsatt och att stöd från lärare eller andra vuxna har en större inverkan på huruvida

eleven tar sig ur utsattheten (Frisén et.al. 2012; Hellfeldt et.al. 2014).

3.4. Sammanfattning

Sammanfattningsvis ger den tidigare forskningen en inblick i det tolkningsutrymme

som skolpersonal och övriga ansvariga har att förhålla sig till vid tillämpningen av

Skollagen. Generellt visar forskningen för brottshantering i svenska skolor på liknande

resultat, gällande vikten av att lärare har en god relation till sina elever. Den visar även

att normerna för vilka sanktioner som bör tillämpas ser olika ut från skola till skola,

vilket ytterligare påvisar vikten av att se över hur lärare väger in olika parametrar i sin

brottshantering. Den tidigare forskningen tyder även på att en förändring i de

organisatoriska förutsättningarna i form av en ökad personalstyrka hade kunnat

förbättra brottshanteringen. Forskningen ger vidare indikation på att lärare kan ha svårt

att reda ut den sociala kontexten parterna emellan, vilket påverkar beslutsfattande. Den

tidigare forskningen synliggör att normerna i skolan tenderar att se olika ut men det

framgår sällan vilka avvägningar lärare konkret står inför vid beslutsfattande, vilket är

vad vi vill undersöka.

4. Teoretiska utgångspunkter

4.1. Frontlinjebyråkrater

Michael Lipsky (2010) har skrivit boken Street-level bureaucracy: dilemmas of the

individual in public services, i vilken han beskriver de konflikter och slitningar en

frontlinjebyråkrat hanterar i sitt arbete och hur det påverkar den praktiska

tillämpningen i arbetet. En frontlinjebyråkrat interagerar direkt med klienter genom

jobbet inom den offentliga sektorn (Lipsky 2010, s. 3-4). Yrkesgrupper som lärare,

poliser, och socialarbetare är frontlinjebyråkrater (ibid.). Lipskys teori om

frontlinjebyråkrater kan ge förståelse för hur de organisatoriska förutsättningar i form

av tvetydiga mål, arbetsbörda samt tidsbrist påverkar lärares hantering av brott. Nedan

kommer begreppet lärare att användas istället för frontlinjebyråkrat.
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En lärare har, i och med sitt relativt fria handlingsutrymme, möjligheten att fatta olika

beslut som involverar elever. Skolpersonalen kan exempelvis väga in deras uppfattning

om elevens förbättringspotential när det ska beslutas om eleven bör stängas av. Detta

gör att beslutsfattandet kan tyckas vara godtyckligt (Lipsky 2010, s. 13, 73). Lärare

måste även göra avvägningar i sitt arbete mellan att fatta individuella beslut anpassat

till eleven och samtidigt behandla alla elever likadant. Samtidigt ska de ta hänsyn till de

politiska beslut som fattats samt övriga riktlinjer och direktiv (ibid. s. 13).

Målet för läraren kan vara att underlätta för en elev på ett sätt som passar den

individuella eleven, medan skolan som organisation kan ha andra mål, som att uppfostra

eleven till att följa normerna i samhället och att disciplinera elever (Lipsky 2010, s. 44).

Målen från organisationen kan även vara tvetydiga, eftersom de har samlats ihop under

en längre tid utan att förtydligas i praktiken (ibid. s. 41). Det går inte heller att ha regler

för varje situation då lärarna måste kunna anpassa sig till individuella situationer (ibid.

s.15.), vilket skapar ett tolkningsutrymme.

Vidare beskrivs lärare ha en stor arbetsbörda i relation till den tid de har på sig att

utföra arbetsuppgifter (Lipsky 2010, s. 29). Lipsky beskriver hur lärare ofta utvecklar

sätt att hantera den höga arbetsbördan och bristande resurser. Dessa arbetssätt är ofta

inte förankrade hos högre chefer (ibid. s. 18). Ibland kan lärares strategier

överensstämma med organisationens mål, men inte med de föreskrifter och riktlinjer

som organisationen har satt upp (ibid. s. 106).

Ytterligare kan lärare även ha problem med det tudelade uppdraget att kontrollera

elever och samtidigt utbilda dem. Skolor som präglas av mycket konflikter måste lägga

ner mer tid på konflikthantering, vilket leder till att arbetsbördan blir ännu större.

(Lipsky 2010, s. 122). Problematik med arbetsbördan såsom tidsbrist, resursbrist och

personalbrist kan ha en direkt påverkan på hur lärare hanterar brott mellan elever,

vilket är varför teorin är aktuell att applicera, detta för att besvara frågeställning ett om

hur skolans organisatoriska förutsättningar påverkar lärares brottshantering.

17



4.2. Operationalisering av levande rätten

Teorin om levande rätten etablerades av Eugen Ehrlich. Ehrlich beskriver att samhället

består av olika formella och informella associationer (Banakar 2012, s. 17). I olika

samhällsgrupper har levande rätten genererats i människors försök att samverka med

varandra över tid, vilket har skapat en praktisk verklighet för människors handlande

och sociala liv. Ehrlich beskriver att likaväl som formella associationer i form av statens

formulerade rättsregler har informella sociala associationer spelat en central roll i

levande rätten (ibid. s. 17-18). Urinboyev hänvisar till Nuijten och Anders förklaring om

att studier som undersöker vardagslivets rätt har en direkt anknytning till

rättspluralismen, vilken understryker att såväl rättskällor som moralregler och sociala

normer formar människors sociala beteende (Nuijten och Anders 2007 se Urinboyev

2020, s. 145). Således kan levande rätten beskrivas som normer som skapats i sociala

och rättsliga sammanhang mellan människor över tid.

Som tidigare forskning tyder på har skolan utvecklat ett eget förhållningssätt, en

levande rätt, för hantering av brott. Detta dels för att skollagen möjliggör för eget

tolkningsutrymme, dels på grund av andra bakomliggande normers påverkan. De

normer vi vill undersöka och dess påverkan är utvalda sociala och rättsliga normer.

Baier och Svensson (2018. s. 59) förklarar att sociala normer utgör olika socialt

reproducerade imperativ, alltså handlingsdirektiv, som i sin tur utgör individens

föreställning av omgivningens förväntan på det egna beteendet. Hydén (2022, s. 131)

beskriver rättsnormer i Sociology of Law as the Science of Norms som normer som har

erhållit specifika egenskaper genom upphöjd status som rättsregel. Analysen av

intervjuer med lärare i den aktuella studien kommer att belysa hur särskilt utvalda

rättsliga och sociala normer inom skolvärlden påverkar levande rätten.

De olika normerna som undersöks har fastställts med inspiration från tidigare

forskning, specifikt studien Juridik eller socialpedagogik? av Lunneblad et.al. (2017),

samt vad som framkommer i problemformulering (se avsnitt 1.1.) och bakgrund (2.1.

och 2.2.). I studien av Lunneblad et.al (2017) analyserades två gymnasieskolors

hantering av brott för att undersöka hur olika kontextuella faktorer påverkar

skolpersonalens förhållningssätt och bedömning av kränkningsärenden. Utifrån
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intervjuer med skolpersonal analyserades hur diskursen såg ut för hantering av

kränkningar utifrån sociala praktiker och förklaringsmodeller inom juridik,

socialpedagogik, psykiatri och socialt arbete (ibid, s. s. 274). Normanalysen i den

aktuella uppsatsen hämtar inspiration från tillvägagångssättet av Lunneblad et.al. men

med andra normperspektiv som tar avstamp i tidigare forskning och bakgrund.

I bakgrunden (se avsnitt 2.1.) framförs att juridiken har givits mer utrymme i

skolväsendet de senaste decennierna, vilket sannolikt påverkat lärares brottshantering.

Av den anledningen studeras hur rättsnormer och lärares normer i relation till

rättsväsendet påverkar den praktiska hanteringen. I den aktuella studien är Skollagen

och efterföljande riktlinjer som implementerats med bakgrund i Skollagen, samt övriga

rättsnormer som presenteras i redogörelse av lagar (se avsnitt 2.2.) de relevanta

rättsnormerna. Ett perspektiv som framkommer i studien av Lunneblad et.al (2017, s.

285) är att skolpersonalens relation till polisanmälningar vid skolrelaterade incidenter

ger en indikation på om skolan förhåller sig mer till en juridisk eller socialpedagogisk

diskurs. Med inspiration från forskningsartikeln undersöks därmed lärarnas syn på

polisanmälningar och rättsväsendets involvering i ärenden på skolan. Dessa normer,

gällande lärares syn på involvering av rättsväsendet, faller under vad som ovan

förklarades som sociala normer.

Vidare är ett perspektiv som undersöks hur lärares yrkeserfarenhet påverkar

brottshanteringen. I läraryrket finns ett relationsskapande tankesätt som härstammar i

socialpedagogiskt lärande. Socialpedagogik beskrivs i Socialpedagogik och

samhällsförståelse som ett perspektiv med fokus på utveckling och gemenskap där

individen eller gruppen, ska både tränas i socialisering och utveckling av den egna

kapaciteten (Eriksson, Hermansson och Münger 2004, s. 9). Socialpedagogik utgör en

viktig komponent i det svenska utbildningsväsendet (ibid.). Bent Madsen, lektor vid

center för utbildning i Köpenhamn, beskriver vikten av gemenskap för att lösa

samhälleliga konflikter inom socialpedagogiken (Eriksson et.al. 2004, ss. 71-72).

Madsen menar att det huvudsakliga syftet med socialpedagogiken är att stärka

relationerna människor emellan, samt relationerna mellan institutioner och människor

(Molin och Bolin 2018, s. 115). Ett begrepp som diskuterades i samband med

undersökningen var medling, vilket är en konfliktlösningsmetod där två parter möts
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med en oberoende medlare och där det huvudsakliga fokuset är att delaktiga ska kunna

vidhålla någon slags relation som inte fortsätter i konflikt (Medlingscentrum). Medling

mellan elever är en strategi som används i skolan för att lösa konflikter, där läraren i

fråga fungerar som en oberoende part i samtal mellan offer och förövare. Den

samtalsbaserade lösningen går att förena med socialpedagogiken då ett syfte med

medling är att samtala och återuppbygga relationer. I relation till den aktuella

undersökningen studeras därmed hur normer för brottshantering påverkas av

socialpedagogiskt arbetssätt, där det har utvecklats sociala normer i linje med detta. För

att förenkla kommer vi i analys och diskussion att kalla dessa normer för

socialpedagogiska normer.

Ytterligare ett perspektiv som urskiljts från både tidigare forskning (se avsnitt 3.2.) och

bakgrund (se avsnitt 2.1.) är hur synen på brottshantering i relation till brottsoffer och

gärningsperson påverkat den praktiska hanteringen i skolan. Alexius (2020, s. 378)

analys av BEO ärenden pekar på att lärare och skolpersonal inte alltid erkänner en elev

som offer vid konflikter, vilket framhäver relevansen av att undersöka frågan utifrån

lärares synvinkel. I intervjuerna undersöks därför hur lärarna resonerar utifrån ett

brottsofferperspektiv, det vill säga hur de resonerar kring hanteringen utefter

brottsoffrets trygghet, säkerhet och integritet samt hur de resonerar kring hanteringens

påverkan på gärningspersonen, om denne ska skyddas från rättsväsendet i ung ålder

exempelvis, vid beslutsfattande. Genom att undersöka hur de resonerar kring de båda

parterna urskiljs huruvida lärare erkänner elever som offer eller gärningsperson samt

hur normerna för hantering av brottsoffer och gärningsperson påverkar den praktiska

brottshanteringen.

I lärarnas utsagor avses urskiljas hur de resonerar utifrån de olika perspektiven, detta

för att sedan anknyta till deras upplevelse av brottshantering i praktiken. På så vis avses

utrönas en approximativ bild av hur de olika normperspektiven påverkar levande rätten

i skolorna där de intervjuade lärarna arbetar.
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5. Metod

5.1. Litteraturöversikt

Avsnittet “tidigare forskning” har genomförts med inspiration från Chris Harts (2018)

guide i Doing a literature review. Hart (2018 s. 111) rekommenderar sina läsare att sätta

upp kriterier för att avgränsa sökområdet. Eftersom studien berör svenska skolor ansåg

vi att den mest relevanta tidigare forskningen är studier med en svensk kontext. Vi

menar att andra länders skolsystem skiljer sig åt väsentligt såväl pedagogiskt som

rättsligt, vilket hade försvårat appliceringen av forskning i analys. Den tidigare

forskningen avgränsades till årtalen 2000- 2022 och vi sökte enbart efter peer reviewed

material. Databasen som gav en god spridning av forskningsartiklar med hög kvalité och

relevans var LUBsearch, ur vilken samtliga artiklar hämtades.

Totalt valdes 18 studier för översiktsläsning. Nästa steg som rekommenderas av Hart

(2018, s. 111) är flera kriterier för att gallra i materialet. För att studierna skulle tillhöra

det aktuella ämnesområdet behövde de beröra kränkningar, mobbning eller brott i

skolmiljön med fokus på årskurserna 7-9. I somliga forskningsstudier valde vi att ta med

andra åldersgrupper då de ändå bedömdes vara av relevans. Av relevans var även

studier som berör Skollagen med fokus på kränkningsbegreppet, hantering av brott och

dess effekter samt skolpersonalens involvering i brottshantering. Forskning som

fokuserade på brott av grövre karaktär sorterades bort då fokuset är på brott av mer

vardaglig karaktär.

5.2. Juridisk metod

Till den aktuella undersökningen genomfördes en redogörelse av relevant lagstiftning

som förklarar vilka lagar lärare har att förhålla sig till. Redogörelse av en lag ska ge

läsaren en rättslig bakgrund till processen av brottshantering på skolor. För

redogörelsen tillämpades juridisk metod vilket Stefan Zetterström (2017, s. 84)

beskriver kan användas för att förklara ett sammanhang av reglers innebörd, funktion

eller syften. Till att börja med rekommenderar Zetterström sina läsare att avgränsa

området (ibid. s. 95). Att avgränsa området var till en början svårt då det finns flertalet

olika rättskällor som går att väva in i det aktuella problemområdet. Vi beslutade att de

centrala lagrummen var Skollagens kapitel, 5 kap. och 6 kap., då de direkt berör
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skolpersonalens involvering i kränkningsärenden. I övrigt redogjordes

diskrimineringslagen och även kortfattat om socialtjänstlagen, specifikt orosanmälan. Vi

diskuterade kring om de grundläggande principerna i Barnkonventionen skulle

redogöras för. Efter bearbetning av materialet valdes dock dessa bort på grund av att de

andra lagarna som presenteras har en tydligare förankring i lärares brottshantering och

tillför en tillräcklig mättnad i analys. Arbetsmiljölagen diskuterades även men valdes

bort i den aktuella uppsatsen då det i intervjumaterialet inte fanns en tillräckligt stark

koppling till lagen för att tillföra till analys. Vidare rekommenderar Zetterström att se

över vad rättskällorna säger genom läsning av lagtext och förarbeten om det behövs

(ibid. ss. 96-97). I särskilda fall bedömdes lagtexten tydligt förklara vad som gäller,

såsom vid diskrimineringslagen, men vid andra fall behövde ytterligare efterforskning

genomföras genom framförallt läsning av propositionen och statens offentliga

utredningar.

5.3. Forskningsupplägg och datainsamlingsmetod

Materialinsamlingen genomfördes genom den kvalitativa metoden semistrukturerade

intervjuer med högstadielärare. Semistrukturerade intervjuer valdes med anledning av

vårt intresse att undersöka hur lärare själva resonerar kring beslut som ska fattas när

ett brott har begåtts och vad som påverkar detta. Kvantitativ metod i form av

surveyundersökning hade kunnat appliceras för att ge undersökningen en

generaliserbarhet. Det alternativa metodvalet diskuterades men eftersom syftet med

undersökningen var att få en djupare förståelse för hur lärare går tillväga och varför de

gör som de gör tillämpades istället intervjuer.

Alan Bryman (2018 s. 563) skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att för forskare som

har ett tydligt fokus är semistrukturerade intervjuer det mer konventionella valet.

Eftersom den aktuella studien har ett tydligt fokus bedömdes därför intervjuer av

semistrukturerad karaktär lämpligt. Normalt följer forskaren vid semistrukturerade

intervjuer en intervjuguide eller mall utformad för att viktiga teman av relevans för

undersökningen ska beröras samtidigt som det öppnar upp för möjlighet att för

icke-förbestämda följdfrågor (ibid.). Inför intervjuerna skapades följaktligen en

intervjuguide efter teman som hade sin grund i undersökningens frågeställningar.
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Intervjuguiden utformades för att fånga in lärarnas uppfattning om deras egen och

skolans brottshantering, dess utvecklingspotential samt deras inställning till dels

involvering av rättsväsendet och dels eleven som brottsoffer respektive förövare (se

bilaga 1).

Vi valde att spela in samt transkribera intervjuerna, vilket Bryman (2018 s. 578) menar

ger fördelar som att forskaren kan göra en mer noggrann analys samt gå igenom

intervjuerna flera gånger. Inspelningen gjordes med hjälp av mobiltelefon. För att

underlätta transkriberingen tog vi hjälp av Microsoft Office Word funktion “Diktera”.

Funktionen omvandlar tal till text. Eventuella fel justerades manuellt. Barbro Klein

(1990, s. 48) skriver i Transkribering är en analytisk akt att när amerikanska folklorister

transkriberar tar de bort upprepningar och “hummanden” och dylikt för att förenkla för

läsaren. Transkriberingen av intervjuerna som har genomförts liknar amerikanska

folkloristernas arbetssätt då upprepningar togs bort. Det transkriberade materialet

finns tillgängligt för examinator samt opponenter vid önskemål.

Av totalt sex intervjuer genomfördes fem via telefon. Bryman (2018, s. 582) menar att

telefonintervjuer kan vara fördelaktigt för att få svar på känsliga frågor när intervjuare

och intervjuperson inte sitter i samma rum. En nackdel är dock att intervjuaren inte får

samma inblick i intervjupersonens kroppsspråk (ibid. s. 583). En intervju genomfördes

på plats på grund av praktiska skäl. Det finns studier som antyder att det finns

skillnader mellan telefonintervjuer och fysiska intervjuer men även studier som ger

indikationer på att eventuella skillnader i de båda tillvägagångssätten är små (ibid. s.

583). Generellt upplevde vi inga större skillnader i tillvägagångssätten som ger

indikationer på att resultatet skulle påverkas. I förväg bestämdes att en person skulle

genomföra intervjun medan den andra skulle skriva ned anteckningar och ställa

eventuella följdfrågor. Motiveringen bakom detta beslut var att vi ville skapa en god

kommunikation med intervjupersonen där två intervjuare antogs försämra

informationsutbytet.

Vidare lyfter Bryman (2018, s. 49) att både induktivt och deduktivt angreppssätt

rymmer inslag av varandra, vilket den aktuella undersökningen gör. Undersökningen är

till viss del utformad utifrån ett induktivt angreppssätt, vilket Bryman (ibid.) menar
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innebär att generaliserbara slutsatser dras med bakgrund i observationer och resultat.

Att vi även har operationaliserat normperspektiv innebär att vi i förväg har en teori som

prövas genom intervjuerna, vilket istället liknas vid deduktivt angreppssätt.

5.4. Urval

För kvalitativa intervjuer är målinriktade urval det gängse sättet att hitta respondenter

enligt Bryman (2018, s. 495). Anledningen till detta är att intervjupersonerna i studien

ofta måste ha en viss roll, erfarenhet eller kunskap för att vara av relevans för studien,

vilket gör det nödvändigt att styra urvalet (ibid.). Eftersom den aktuella studien handlar

om vilka normer som styr högstadieskolors tillvägagångssätt när brott begås mellan

elever har vi valt att intervjua högstadielärare. Vi har således ett målinriktat urval.

Till en början kontaktades skolor som vi inte hade någon anknytning till för att fråga om

intervjudeltagare. När 22 skolor som kontaktats via mejl och telefonsamtal nekat

förfrågan tillämpades istället ett bekvämlighetsurval för intervjuer med lärare, vilket

innebär att personer som är tillgängliga för forskaren intervjuas (Bryman 2018, s. 496).

Processen påbörjades genom att kontakta högstadielärare i bekantskapskretsen, inom

vilken fyra valde att delta. Tanken från början var att intervjua två lärare från samma

skola och totalt mellan fyra till fem skolor, vilket hade inneburit åtta eller tio intervjuer.

Vid varje intervju efterfrågades därför om intervjupersonen hade en kollega som kunde

tänka sig att delta på en intervju, vilket innebar att urvalsmetoden även följde vad som

kallas snöbollsurval. Vid två tillfällen fick vi intervjua ytterligare en kollega men efter ett

tag tvingades vi avbryta försöken att kontakta intervjupersoners kollegor, detta på

grund av tidsbrist. Det slutgiltiga antalet intervjupersoner blev således sex stycken,

varigenom perspektivet från fyra olika skolor beskrivs. Generellt vill forskaren försöka

uppnå teoretisk mättnad, vilket vid insamling av data innebär att ny data inte längre

genererar ny information (Bryman 2018, s. 688). Generellt upplevde vi att liknande

information kontinuerligt framkom under slutet av intervjuprocessen och att en viss

teoretisk mättnad möjligen uppnåtts.
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5.5. Reliabilitet och validitet

Forskning som vidhåller en god reliabilitet är utformad för att kunna replikeras

(Bryman 2018, s. 465). Inom kvalitativ forskning har relevansen av god reliabilitet

ifrågasatts då det är svårt att återupprepa forskning i en social miljö då olika sociala

betingelser är under konstant förändring. För att ändock eftersträva god reliabilitet

föreslås att mättillfällena efterliknar varandra i största möjliga mån och att forskaren

ska gå in i samma sociala roll (ibid.). I den aktuella undersökningen avsågs mättillfällena

att likna varandra. Att fem av sex intervjuer genomfördes via telefon minskar den

externa reliabiliteten i den mån att mättillfällena inte efterliknade varandra fullständigt.

Det upplevdes ingen direkt skillnad i intervjupersonernas förhållningssätt som kan

antas ha påverkat studiens resultat. Att välja ett bekvämlighetsurval kan påverka

resultatet. Det är möjligt att de lärare som vi skribenter är bekanta med, påverkas av

detta vid intervjun. Risken att lärarna förskönar sina upplevelser av sin arbetsplats och

sitt arbetssätt uppstår, men det finns även en möjlighet att lärarna känner större tillit till

oss och kan prata mer fritt och sanningsenligt. Vår upplevelse var att

intervjupersonerna i bekantskapskretsen delade med sig av liknande berättelser som

övriga intervjupersoner vilket talar för att bekvämlighetsurvalet inte hade en större

påverkan.

Om studien utförs av flera forskare krävs det att de har en samsyn på hur olika resultat

ska tolkas för att vidhålla en god intern reliabilitet (Bryman 2018, s. 465). Detta har i

den aktuella studien gjorts genom att intervjuerna och analys har genomförts

tillsammans och i samråd. Vidare innebär en god validitet att forskaren har undersökt

det som denne har avsett att undersöka (ibid. ss. 465-466). I den aktuella studien är

frågeställningarna tydliga i att det är utifrån lärares perspektiv som brottshantering i

skolan ska undersökas. Lärarna som intervjuades hade dock ibland svårigheter med att

beskriva hur de går tillväga i vissa situationer i praktiken, vilket gör att det finns risk för

att de konstruerade svaren utifrån vad de tror att de skulle ha gjort snarare än vad de

har gjort, vilket kan ha påverkat validiteten negativt.
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5.6. Analysmetod

Analysen av resultatet följde en tematisk analysmetod, vilket innebär att materialet

kodas utefter teman (Bryman 2018, s. 703). Analysprocessen påbörjades genom

anteckningar och färgkodning innan samtliga intervjuer var genomförda, vilket Bryman

(2018. s. 579) rekommenderar för att analysen inte ska bli övermäktig. Varje

normperspektiv som framkom under intervjun tilldelades en färg. När

intervjupersonerna diskuterade strategier som handlade om att bygga relationer, tillit

samt samtalsmetoder och medling kodades de efter socialpedagogiska normer. När

lärarna istället förklarade sitt hanteringssätt utifrån skollagen, riktlinjer och involvering

av rättsväsendet kodades detta som rättsnormer eller normer för involvering av

rättsväsendet. Vidare kodades lärares förklaringar när det kommer till vilka avvägningar

som görs utifrån den utsatta och gärningspersonen efter en färgkod. Ytterligare en

färgkodning gjordes i transkriberingen där intervjupersonerna diskuterade hur

arbetsbördan, tidsbrist och generella organisationsfrågor påverkade hur de hanterade

olika situationer.

5.7. Forskningsetiska principer

Vetenskapsrådet (2017) har sammanställt god forskningssed och menar att forskaren

har ett direkt ansvar gentemot samtliga som deltar i forskningen. Forskaren ska alltid

vara öppen och sanningsenlig med forskningens syfte och kontext. Om forskningen har

kommersiella bindningar ska detta framgå tydligt och tillvägagångssättet ska vara

tydligt. När andras forskningsresultat tolkas ska det göras på ett rättvist sätt (ibid. s. 8). I

den aktuella studien har uppsatsens syfte redogjorts för samtliga intervjudeltagare och

det har framgått tydligt att medverkan är frivillig och kan avbrytas om så önskas.

Anonymitet försäkrades till samtliga deltagare då det kan tänkas vara känsligt att

diskutera sin arbetsplats. Om intervjudeltagare nämnde sin kommun eller skola ströks

detta ur transkriberingen. Vidare har uppsatsen inget kommersiellt syfte.

Intervjuguiden som skrevs inför intervjuerna har kontrollerats av handledaren för

denna uppsats för att säkerställa att enbart forskningsetiska frågor ställs till

intervjupersonerna.
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6. Resultat och analys

I avsnittet resultat/analys presenteras olika perspektiv på lärares brottshantering. Till

att börja med presenteras hur lärarna resonerar kring deras organisatoriska

förutsättningar och dess påverkan på brottshantering. Eftersom syftet är att undersöka

hur utvalda normperspektiv påverkat levande rätten på de aktuella skolorna kommer de

i efterföljande avsnitt presenteras och analyseras. Intervjumaterialet analyseras i

huvudsak med den presenterade teorin och tidigare forskning.

Intervjupersonerna i avsnittet benämns som; IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, och IP6.

Intervjupersonerna är från fyra olika skolor. IP1 och IP6 arbetar på samma skola och IP2

och IP3 arbetar på samma skola.

6.1. Lärares organisatoriska förutsättningar

I samtliga intervjuer med högstadielärare nämns att brott- och kränkningshanteringen

påverkas negativt av tidsbrist. Mindre förseelser från eleverna kan ibland ignoreras

alternativt missas med anledning av att lärarna har andra åtaganden som prioriteras:

IP1: “Ja jag tror att vi har en hel del som slinker igenom som man på grund av att man inte känner

att man hinner eller orkar eller det får bara passera.”

IP6: “Det kan bero på tidsbrist […] man är så inne i det man ska gå och göra nu och man ser inte

vad som händer därför man är så fokuserad på sin lektion som börjar om fem minuter. Jag ska

hinna kopiera det här så jag kan starta den hörförståelsen till exempel och då kanske det var

sådant tunnelseende att jag faktiskt inte ser det som händer bredvid.”

IP4 anser att konflikthantering i skolan skapar ett dubbelarbete för lärare och IP6

menar att andra professioner borde jobba i skolan och sköta brottshanteringen, vilket

går i linje med resultatet av lärarförbundets rapport som presenterades i

problemformulering (se avsnitt 1.1.) där lärare efterfrågade både fler lärare samt

socialpedagoger (2021, ss.2-3). IP4 och IP6 uttrycker sig såhär:

IP4: “För att lärarna är så överbelastade redan [...] jag tycker inte att det är lärarjobb att ta

konflikter. [...] det blir liksom ett dubbelarbete som inte är okej.”
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IP6: “Jag tror att skolan idag skulle må väldigt bra av att ta in flera professioner [...] alla av oss är

inte jätteduktiga på att lösa just sådana här bitar för det är ju faktiskt inte det vi är utbildade i.”

Vidare menar flera av intervjupersonerna att det blir mycket tidskrävande med

pappersarbetet som måste göras efter kränkning eller brott:

IP1: “[...] vi skulle behöva rapportera mer men samtidigt så har vi ju.. Vi får ingen tid till det här

och där brister det ju. Alltså jag får ju ingen extratid för ett arbete som egentligen inte alltid ryms

inom arbetstiden [...]. Det är en himla rapportering där jag skulle vilja förenkla det. Till slut blir

det så mycket så att man drunknar [...].”

Lipsky (2010, s. 29) redogör för hur hög arbetsbörda i kombination med lite tid att

utföra arbetsuppgifterna utgör en problematik för frontlinjebyråkrater, vilket är en bild

som lärarna verkar dela. Citaten från IP1 och IP4 ovan stämmer överens med Lipskys

(ibid. s. 122) beskrivning av lärares uppdrag som både konfliktlösare och utbildare. I sin

tur leder det till att vissa skolor tvingas åsidosätta mycket tid för konfliktlösning, vilket

orsakar ännu större arbetsbörda (ibid). Den förhöjda arbetsbördan påverkar sedan

möjligheten för lärare att hantera konfliktsituationer. Sammantaget ser samtliga

intervjupersoner problem med tids- och resursbristens direkta påverkan på

hanteringen av brott och kränkningar.

Vidare beskriver IP5 att rektorn på skolan verkar ha som målsättning att upprätthålla

ett gott rykte för sin skola. Intervjupersonen uppger att efter ett brott av grövre karaktär

upplevde hen att rektorn försökte tysta ner brottet:

IP5: “[...] det har varit liksom väldigt mycket hysch hysch kring den här grejen. [...] Sen tror jag att

många rektorer tycker att det är jobbigt liksom att behöva göra polisanmälningar efter liksom på

något sätt kanske slå tillbaka på dem från förvaltningen. [...] rektorer vill ju helst inte att sådana

saker ska synas så himla mycket kan jag tänka mig liksom de är rädda för att föräldrar inte ska

liksom vilja ha sitt barn på skolan om det blir mycket sånt liksom.”

Beskrivningen från IP5 indikerar att skolledningens målsättningar inte alltid

överensstämmer med målen för lärare. Senare under intervjun framför även IP5 att det

hade önskats att personalen pratade ut om incidenten, vilket indikerar att rektorns vilja

att tysta ned vad som skett inte underlättat för skolpersonalen. Lipsky (2010, s. 41)
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framför att det inte är ovanligt att skolan som organisation har mål för organisationen

som skiljer sig från skolpersonalens mål, vilket IP5 ger uttryck för.

Vidare beskriver Lipsky (2010 s. 18) att frontlinjebyråkrater utvecklar egna strategier

som inte är enligt riktlinjer eller godkända av högre chefer för att hantera arbetsbördan,

vilket kunde urskiljas utifrån intervjuerna när de beskrev sitt hanteringssätt. IP1

beskriver exempelvis en situation som visserligen inte berör brottslighet men där hen

bryter mot riktlinjerna för att undvika konflikt genom att inte följa reglerna om

telefonfria klassrum. IP2, IP4 och IP6 beskriver hur de tror att det kan hända att

skolpersonal tolkar kränkningar på olika sätt. IP4 säger:

IP4: “Gällande grövre kränkande behandling så tycker jag att det är väldigt olika hur man ser det

en del går bara förbi och en del tar tag i saker.”

Intervjupersonerna beskriver att lärare på skolan inte hanterar incidenter på samma

sätt i praktiken. Enligt Olsson et.al. (2017, s. 9) genererar en hög kollektiv

lärareffektivitet, där personalen har samma uppfattning om hur kränkningar och brott

ska hanteras, färre kränkningsärenden. Såsom IP4 uttrycker finns det således

indikationer på att den kollektiva lärareffektiviteten på skolan där IP4 arbetar är

bristfälligt, vilket enligt vad forskningen pekar på även kan påverka mängden

kränkningar i den aktuella skolmiljön.

IP3 beskriver hur den långa erfarenheten inom skolans sfär har gett en högre

toleransnivå för vad som anses vara brottsligt eller inte. Även fast IP3 tycker att det är

bra att skolan markerar genom att polisanmäla brott så undviks detta ibland då

skolpersonalen kan hantera situationerna bättre och mer effektivt. IP3 uttrycker sig

såhär:

IP3: “Ja jag tror att min gränsdragning har förskjutits under mina år som lärare [...] Alltså att det

har skett så pass mycket under så pass många år som man flyttar fram sina förväntningar men

sen är det också så att när man jobbar med elever som mestadels inte har fyllt 15 år så så vet man

ju genom erfarenhet att det blir det som i bästa fall liksom kommer ut av en polisanmälan blir ett

fall för socialtjänsten då kan det vara så att man gör överväganden på skolan att det här som har

hänt nu är någonting som vi på skolan kan hantera minst lika bra för vi har en god relation med
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den här eleven. [...] fast det kanske det är det rätta skulle vara att polisanmäla, för att det skulle

lagföras på rätt sätt så.”

IP1 resonerar liknande gällande att gränserna för vad som är brottsligt flyttas fram.

Vidare diskuterar IP1 att det kan vara problematiskt att inte polisanmäla ungdomars

brott men personens erfarenhet och insyn i systemet gör att hen tycker att det blir för

ineffektivt att polisanmäla allt:

IP1: “Som jag sa så begås ju brott varje vecka egentligen i form av kränkningar, sexuella

trakasserier men som vi löser på plats i stort sett och någonstans går ju gränsen för hur hur stora

misstag får en ungdom göra utan att det ska behöva blandas in rättsväsende. Alltså de allra flesta

av de här brotten skulle ju klassas som brott om det gick att leda i bevis vid en polisanmälan men

då skulle polisen inte ha något annat att göra kan man säga. Alltså det blir orimligt någonstans

och det stora problemet blir ju att ju fler sådana fall som vi släpper ju mer normaliserat blir det

och så det är så lätt att den där gränsen höjs till slut så är det egentligen bara misshandel som

anmäls till polisen.”

Sammantaget lyfter flera intervjupersoner att de utvecklar egna strategier för

brottshantering dels för att hantera arbetsbördan och dels för att en längre

arbetserfarenhet i yrket har flyttat gränsen för hur allvarlig en incident behöver vara för

att polisanmäla.

6.2. Rättsnormer och involvering av rättsväsendet

I avsnittet framförs lärares upplevelse av riktlinjer och rättsnormer samt hur de

upplever att dessa efterföljs i praktiken av både läraren och på skolan. Ytterligare

presenteras och analyseras lärarnas upplevelse av skolans involvering av rättsväsendet

och normerna kring dessa.

Fem av intervjupersonerna beskriver att det finns riktlinjer som de ska följa vid

kränkningar och att dessa är baserade på Skollagen. IP1 och IP6 som arbetar på samma

skola upplever att riktlinjerna är tydliga men IP6 menar att det förekommer

tolkningsutrymme vid specifika situationer. IP2 upplever att riktlinjerna för

brottshantering är tydliga men framför att trots det så kan det uppstå

tolkningssvårigheter, vilket innebär att personalens tillvägagångssätt kan variera.

Personen inflikar att personalen är samstämmiga gällande hantering av fysiskt våld. IP3
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som arbetar tillsammans med IP2 har liknande uppfattning gällande personalens olika

sätt att tolka riktlinjerna. IP5 är den enda som uppger att det inte har framgått att det

finns några särskilda riktlinjer för brottshantering. Vid frågan om riktlinjernas upplevda

tydlighet svarar IP4:

IP4: “[...] Vi har väldigt väldigt tydliga riktlinjer för att rapportera incidenter som handlar om

kränkande behandling. Det är jättetydligt men det finns ingenting som handlar om brott.”

Som Lipsky (2010, s. 15) förklarar måste frontlinjebyråkraterna anpassa sig efter den

specifika situationen och de individer som är inblandade, något flera intervjupersoner

beskriver som svårt, vilket i viss mån att det beror på riktlinjernas otydlighet. Trots att

det råder olikheter gällande riktlinjernas tolkning och skiljaktigheter hos personalen i

dess tillämpning så är åsikten att Skollagen är vägledande relativt enstämmig.

Samtliga intervjupersoner beskriver konsekvenstrappan, vilken är en modell som

skolan ska följa. Vid flera eller allvarliga förseelser blir konsekvenserna större för

eleverna. Konsekvenstrappan är, som IP3 berättar, hämtad från Skollagen och ska

underlätta tillämpning. Majoriteten uppger att konsekvenstrappan inte efterföljs eller är

otydlig. IP2 berättar:

IP2: “ [...] Det som är mindre tydligt är det som vi kallar för konsekvenstrappan här, alltså vad som

händer när man gång på gång gör någonting till exempel kränker eller har varit våldsam på något

sätt där brister det helt enkelt. Det känns som att man kan få göra om det här hur många gånger

som helst innan det blir tydligt. [...] Det blir inga tydliga konsekvenser helt enkelt.”

Även om konsekvenstrappan beskrivs som svår att följa så framför flera

intervjupersoner att de följer den utredningsprocess som beskrivs i Skollagen. De ska

anmäla till rektorn, kontakta vårdnadshavare och reda ut vad som har skett genom att

höra med inblandade, vilket indikerar att de i den mån som går försöker följa Skollagen.

Vidare, som skolverket (2022) förtydligade, vilket även framgår i redogörelse av

Skollagen (se avsnitt 2.4.2.2.), ska ingen personlig värdering göras hos varken personal,

rektor eller huvudman i kränkningens allvar. Kränkningsanmälan ska göras om eleven

upplever sig kränkt. Ärendet ska även skyndsamt utredas (ibid.). Här framför flera
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intervjudeltagare att det inte alltid görs kränkningsanmälan trots uppenbar kränkning.

IP1 berättar:

IP1: “ [...] det är väldigt väldigt lätt att bara säga när man ser två elever som bråkar, man ser att

den ena är i underläge, att hörni vad håller ni på med och så tittar man på den där stackaren som

säger nej det var inget och så bara går vidare [...]”

Intervjupersonen upplever att det förekommer fall där eleven ger uttryck för att en

incident inte varit farlig trots att uppenbar kränkning förekommit. I dessa fall

genomförs inte alltid kränkningsanmälan, vilket dock går i linje med rättsnormen då

eleven uttrycker att denne inte upplevt situationen kränkande. Flera upplever att

utredningarna inte alltid sker skyndsamt. IP4 förklarar:

IP4: “Jag tycker att det här systemet när du ska göra en incidentrapport och trygghetsteamet ska

börja prata med dem någon vecka senare det är för lång tid [...]. Har det hänt någonting, då tittar

man inte i sin kalender och säger om 2,5 vecka och har ett möte om det där utan det ska hanteras

omedelbart.”

Det framgår att det finns situationer där rättsnormerna är svåra att följa och ibland inte

upprätthålls, särskilt gällande att kränkningsanmälan ska ske tidseffektivt.

Trots att eleven ska uppleva situationen som kränkande för att kränkningsanmälan ska

genomföras, ska kränkningsanmälan ändå göras om inblandade elever eller

vårdnadshavares inte vill anmäla (Skolverket 2022). Detta framför en komplicerad

situation för lärarna att hantera, då elevens vilja att kränkningsanmäla inte ska spela

någon roll samtidigt som eleven måste uppleva situationen som kränkande. IP2 uppger

att hen gör en kränkningsanmälan oavsett om eleven upplevt situationen som

kränkande. IP6 resonerar i enlighet med rättsnormen gällande kränkningsanmälan:

IP6: “ [...] men just det alltså en kränkning är lättare på det viset [...] för det är inte jag som avgör

utan det är ju den som har blivit utsatt som avgör. [...]”

Det finns således indikationer på att lärare följer rättsnormerna olika gällande huruvida

elevens upplevelse av händelsen ska påverka kränkningsanmälan. Det finns möjligen

situationer där eleven inte vågar vara ärlig med läraren om den upplevda situationen,

vilket kan försvåra bedömningen av rätt tillvägagångssätt. Till exempel framför IP3 som
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arbetar på samma skola som IP2 att det råder en viss kultur hos eleverna att inte

skvallra. Sannolikt orsakar kulturen att eleverna inte alltid talar sanning i detta

avseende. Som flera lärare uttrycker uppstår en moraliskt svår situation där eleven

objektivt sätt blivit kränkt men eleven inte ger uttryck för detta. Detta verkar medföra

en svår situation i relation till kränkningsanmälningar där lärarna gör olika i praktiken.

Vidare, vid frågan om huvudmannen utreder de rapporterade

kränkningsanmälningarna som kommer från skolan svarar tre av deltagarna att de inte

vet svaret på den frågan. Resterande av deltagarna tyckte inte att stödet var tillräckligt

från huvudman. IP2 och IP3 uttrycker även att de önskar tydligare riktlinjer från

kommunens sida och utbildning kring hur lärare ska gå tillväga. Huvudmannen är

ansvarig att se till att skolpersonal följer lagen om kränkande behandling (6 kap. 10 §

SkolL) och har även ansvaret att skyndsamt utreda kränkningar som har anmälts, samt

tillsätta skäliga åtgärder för att förhindra fler kränkningar. Att intervjupersonerna inte

anser sig veta om huvudmannen stöttar skolan i utredningen av kränkningar indikerar

att om utredning sker, görs den inte i samråd med lärarna.

Vidare kan det uppstå organisatoriska problem när en kommun endast har en skola att

vara huvudman för. Intervjuperson 1 säger:

IP1: “ [...]jag skulle vilja kunna flytta en elev när det blir för illa till en annan skola och då har vi

problemet att vi bara har en högstadieskola. Vi kan bara stänga av en elev en vecka i längsta fall

två men det tyvärr slutar det ju ofta med om det är riktigt illa att [...] eleven som är utsatt flyttar

och då får man ju i vårt fall byta till en annan kommun.”

Den sista åtgärden att förflytta en elev till en annan skolenhet kan inte genomföras i en

kommun som endast har en skolenhet enligt IP1, vilket gör att rektorn saknar ett viktigt

verktyg att förebygga kränkningar. IP3 beskriver också svårigheter med förflyttningen

av en elev. Hen menar att rektorerna måste lösa förflyttningen själva och att det finns

förhinder i lagar och regler gällande detta.

Fortsättningsvis ställdes frågan vad intervjupersonen ansåg var en brottslig handling

och när de anser att rektorn bör polisanmäla. Tre av de intervjuade beskrev att det
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måste vara tydligt att skolan är en del av samhället och att samhällets lagar även ska

gälla inom skolans sfär. IP3 resonerar:

IP3: “[…] skolan blir ibland som en egen värld där helt egna lagar och regler fungerar […]. En av

mina närmsta kollegor brukar säga det som inte accepterats inne på en bank ska vi inte heller

acceptera i skolan och så funkar det ju inte i verkligheten det händer saker i skolan varje dag men

jag tycker att tankesättet är lite lockande. Alltså det är ju egentligen orimligt att man ska bli utsatt

som som elev från från andra elever eller från lärare för den delen.”

Samtidigt som intervjupersonerna uttrycker att skolans regelverk inte ska särskiljas från

det som gäller i samhället så framgår det i deras svar att det finns tendenser till att det

faktiskt är unika normer för hantering av brott i skolan. IP3 säger att objektivt sett tror

hen att skolan polisanmäler för sällan och att när det rör sig om brott mot person bör

det polisanmälas. Samtidigt säger IP3:

IP3: “Jag kan ibland tro att skolan kan lösa det som har hänt och få alla att må bra och komma

vidare lika bra eller bättre än vad polisen skulle kunna göra men jag tycker att det beror

jättemycket på brottet och graden av brott.”

Citatet ger indikationer på att även om polisanmälningar lyfts som något som borde

göras oftare på skolan finns det situationer som skolan kan lösa.

Ytterligare som presenterades i avsnitt 6.1. uttrycker IP1 att det är mycket vanligt att det

förekommer sexuella trakasserier som de löser på plats. Vid fall av sexuella trakasserier

ska utbildningssamordnaren utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att

motverka framtida trakasserier (2 kap. 7 § DiskrL). Från vad IP1 uttrycker är det

otydligt om denna rättsnorm följs i och med att IP1 uttrycker att det löses på plats.

Vidare nämner flera av intervjudeltagarna att de tror att polisanmälan kan ha en positiv

effekt då det kan avskräcka gärningspersonen från att göra ytterligare brott. IP2 och IP3

lyfter dock att de tror att polisanmälning inte kommer förändra beteendet hos alla som

anmäls men att det kan fungera avskräckande för vissa. IP4 menar att det är oerhört

viktigt att markera med polisanmälan för att ungdomarna inte ska flytta fram gränserna

för vad som är okej. Flera av intervjupersonerna menar att polisanmälan bör göras vid

misshandel och att detta normalt görs i praktiken.
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På frågan om de har olika hanteringssätt beroende på om ungdomen är under eller över

15 år resonerar majoriteten att skolan inte gör någon skillnad på ungdomens ålder på

skolan. IP1 och IP3 svarar dock att beslut om polisanmälan i somliga fall tas beroende

på om eleven är straffmyndig. IP3 resonerar:

IP3: “Sen är det också så att när man jobbar med elever som mestadels inte har fyllt 15 år så vet

man ju genom erfarenhet att det blir det som i bästa fall liksom kommer ut av en polisanmälan

blir ett fall för socialtjänsten. Då kan det vara så att man gör överväganden på skolan att det här,

det här som har hänt nu är någonting som vi på skolan kan hantera minst lika bra.”

Citatet ger indikation på att IP3 upplever att skolan ibland kan hantera situationen lika

bra som socialtjänsten.

Intervjupersonernas resonemang som framförs om involvering av rättsväsendet är att

majoriteten ger uttryck för att polisanmälningar borde göras oftare vid grövre

incidenter, vilket urskiljer den sociala normen för lärare om hur involvering av

rättsväsendet bör se ut. Trots att normen som lyfts av lärare är att skolan bör markera

oftare verkar inte detta alltid få utslag i de aktuella skolornas praktiska involvering av

rättsväsendet, utan här finns sannolikt andra påverkansfaktorer. En sannolik förklaring

till att skolan inte alltid polisanmäler grövre brott är att det inte är en tvingande

rättsnorm som medför sanktioner om det underlåts att göras.

6.3. Socialpedagogiska normer

I detta avsnitt presenteras hur normer med bakgrund i socialpedagogiskt lärande

påverkar den praktiska brottshanteringen.

Relationsskapandet mellan människor är en grundsten i socialpedagogiken (Molin och

Bolin 2018, s. 115). Under intervjun ställdes ingen specifik fråga kring betydelsen av

relationer i skolan men fem av sex lärare valde ändå att lyfta det som en viktig del i

brottshanteringen, vilket talar för att lärarna utöver rättsnormer även motiverar

hantering av brott utifrån socialpedagogiska normer. IP3 lyfter:

IP3: “[...] jag tror på goda relationer i skolan, relationsbygge och att förebygga brott. Om elever

har många vuxna att lita på så behöver det inte behöva ske saker.”
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IP1 berättar att vid hantering av brott eller kränkning hämtas lärare som eleven känner:

IP1: “[..] det kanske inte är jag som ska ta det snacket utan någon som den eleven känner eller

känner sig trygg med [...] många av incidenterna sker tyvärr med elever som jag inte riktigt

känner och då behöver man ha hjälp av deras lärare så att säga som vet hur de funkar.”

Vidare berättar IP4 om trygghetsvärdar som kommer till skolan och vars primära

uppgift är att skapa relationer med eleverna, vilket IP4 ser som mycket positivt. Även

IP6 beskriver vikten av goda relationer:

IP6: [...] då kan det ju vara så att jag känner att det vore bra om någon utav deras handledare är

med och att man berättar för det kan ju vara så att de inte alls har något att de då kan välja att

inte säga något till mig om de känner att de inte kände mig.”

IP3 säger till och med att goda relationer till elever i skolan gör att man från skolans sida

överväger att underlåta kontakt med socialtjänsten, vilket framgår i föregående avsnitt

(se avsnitt 6.2.). Molin och Bolin (2018, s. 115) skriver även att relationen mellan

institutioner och människor är viktigt inom socialpedagogiken. IP1 reflekterar kring att

hen som lärare vill behålla en god relation till föräldrarna och menar att det är bättre än

om rektorn genomför polis- eller orosanmälan. IP1 beskriver dock att

anmälningsplikten till socialtjänsten går före att ha en god relation till eleven och

föräldrarna:

IP1: “Jag är skyldig att göra det ändå för bara det att man ställer sig frågan att ska jag anmäla till

göra orosanmälan då är det då är man är orolig och det här är ju till för att skydda ungdomar och

barn inte föräldrar som blir arga även om det kan vara väldigt otrevligt.”

Just i frågan om orosanmälan står således IP1 fast vid att följa rättsnormen som framgår

i SoL 14 kap. Vid frågan hur lärarna ställde sig till medling mellan eleverna var

majoriteten positiva till det. IP3 lyfter vikten av goda relationer vid medling:

IP3 : “Ja det tycker jag är positivt och det tycker jag ofta lönar sig i skolan [...] oftast är det de

lärare som jobbar närmst eleverna som kan få till en medling på ett bra sätt för att man har byggt

relation med eleverna.”
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IP5 är positivt inställd till medling men känner generellt att det inte finns tillräckligt

med underlag för hantering genom medling för att kunna utföra det på ett bra sätt:

IP5: “Jo men det det är ju bra ja. Jag är kanske inte jättebra alltid på det [...] jag vet inte jag kan

känna att man är man kanske skulle ha lite fler metoder för till samma saker.”

Citatet från IP5 ger indikationer på att skolan inte har ett tydligt tillvägagångssätt för

lärare att hantera medling. Vidare svarar IP1 och IP6 att de är positiva till medling men

att det finns situationer där det inte fungerar:

IP1: “De allra flesta fall funkar det faktiskt [...]. Problemet är om det är en person med en sån

personlighet som hela tiden mobbar andra elever.”

Intervjupersonerna menar att medling är ett verktyg som används i skolan och att det

finns situationer som löses genom metoden medan det även finns situationer där

medling inte är en väl fungerande lösning. IP1 menar att personligheten hos den som

har utsatt någon annan kan ha en påverkan på metodens effekt. Det finns även andra

dialogbaserade lösningsmetoder där bland annat vårdnadshavare involveras. Vid

exempelvis slagsmål beskriver IP1 att föräldrarna kontaktas i första hand och att

situationen då brukar lösa sig. IP3 beskriver också hur samtal används vid hanteringen

av brott:

IP3: “Ja nej men alltså det handlar ju mycket om [...] samtal mellan lärare och elev, samtal mellan

mentor och elev, kanske samtal tillsammans med föräldrarna och samtal elever emellan, kurator

träffar båda eleverna. Det är det är ju det här igen så att det beror på graden av brott [...]. Vi ska

förvänta oss att saker och ting kan hända och inte ska upprepas. Om eleven gör det igen och

måste ju nästa steg på konsekvenstrappan tas till såklart.”

Som framförs ovan bör inte samtalsbaserade strategier ensamt tillämpas vid upprepade

brott och kränkningar utan konsekvenstrappan ska då följas.

Samtalsstrategierna som beskrivs är ett försök att stärka relationerna mellan samtliga

inblandade parter. Att lösa konflikter och brott genom samtal på skolan är en

socialpedagogisk strategi vilket Lunneblad et.al. (2016, s. 285) konstaterar i sin

forskning är ett sätt att försöka bibehålla förtroendet mellan elever, skolpersonal och

föräldrar. Det framgår att intervjudeltagarna gärna ser att lärare och skolan applicerar
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dialogbaserade strategier och att de tror att det kan vara fördelaktigt för eleverna, dock

lyfts att metodens framgång och tillämpning ska göras med bakgrund i typ av brott, där

grövre incidenter kräver hårdare tag. Ibland lyfts även att metodens effektivitet kan

påverkas av inblandade elevers personlighet. Vikten av goda relationer betonas dock av

majoriteten för att underlätta hanteringen av konflikter.

När mindre grova brott har begåtts upplever majoriteten att det kan vara fördelaktigt att

tillämpa relationsskapande och samtalsbaserade metoder istället för hårdare

sanktioner. Lärarnas skildring antyder att socialpedagogiska normer för brottshantering

sannolikt har en inverkan på levande rätten, då medling ofta tillämpas vid mindre brott

istället för att involvera rättsväsendet. Det är dock otydligt utifrån lärarnas berättelser

om de socialpedagogiska normerna har någon inverkan på hur kränkningsanmälningar

görs. Lärarna lyfter även att hårdare sanktioner ibland behövs tillsättas för att markera

för alla inblandade parter om vad som inte är okej, vilket lyfter ytterligare en aspekt om

hur de inblandade parterna spelar in i sammanhanget, vilket kommer redogöras för

nedan.

6.4. Brottsoffer och gärningsperson i skolan

Diskursen kring unga brottsoffer och gärningspersoner framträdde i

intervjudeltagarnas intervjusvar som en viktig del i hur de resonerar kring

brottshantering. Till att börja med framför flera intervjudeltagare att de tycker att det är

bekymmersamt att det förekommer situationer där brott inte hanteras korrekt och den

utsatta tvingas genomgå fortsatt viktimisering på grund av detta. IP2 berättar:

IP2: “Tyvärr då i och med att den här konsekvenstrappan inte riktigt följs åt då tror jag att väldigt

många elever känner att det får fortsätta och fortsätta och så händer det ingenting och till slut blir

ju så att dom slutar tala om saker för oss och anmäler inte för att de upplever att varför ska man

göra det det kommer ändå inte hända någonting.”

På frågan om utsatta på skolan känner upprättelse med de metoder som används

förklarar IP6 att skolans dialogbaserade strategier inte alltid kan förändra en elevs

beteende. Vidare lyfter IP3 vikten av rätt bemötande och hantering för att offret ska

känna trygghet på skolan:
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IP3: “De första besluten därifrån blir det lite grann avgörande hur offren och de utsatta känner att

de har blivit bemött [...]. Det är väldigt tufft att förövaren finns kvar på skolan och så är det ju i de

allra flesta fall. [...] Det är ju oerhört sällan en förövare blir flyttad till en annan skola så att jag

skulle säga att det inte är tillräckligt trygghetsskapande för de som är utsatta och och jag tycker

också ofta att det sista steget är som huvudman alltså rektor beslutar om den åtgärden tas till för

sällan.”

Det framgår i citatet ovan att hanteringen av eleven som har utsatt en annan elev direkt

kan påverka den utsatta elevens upplevda trygghet. Att skolan sällan beslutar om

förflyttning eller avstängning beskrivs kunna påverka offret när denne dagligen tvingas

vistas i närmiljön till sin förövare. IP1 beskriver att skolans oförmåga att kunna förflytta

elever till andra högstadieskolor i värsta fall kan få konsekvensen att offret väljer att

byta skola.

Gällande medling framför flera intervjupersoner vikten av att se till att offret i fråga vill

medla med förövaren samt att förövaren är redo att bli förlåten. IP4 förklarar vad som

kan hända i de fall medlingssituationen inte sker i rätt läge:

IP4: “Jag tänker att det är alltid den som är utsatt som lite grann drar det kortaste strået [...] om

man liksom släpper det efter att ha medlat så har man väldigt dålig koll på hur om konflikten går

vidare vad som händer sen om det liksom leder till hot eller någonting annat. [...]. Och jag har sett

så många gånger att konflikter lever vidare. [...] Den eleven som har varit utsatt blir ännu mer

utsatt.”

IP4 uppger således att det finns en risk med att skolpersonal kan missa fortsatta brott

från förövaren efter medlingen. Vidare beskriver flera intervjupersoner hur skolans

markering av inträffade incidenter är viktig för att visa för den utsatta att det som har

skett var allvarligt. IP3 berättar:

IP3: “[...]någon annan tar över ansvaret och polisanmäler då då tror jag att det kan kännas skönt

för offret att ja men det här tas på allvar jag har blivit utsatt för det här och det är inte bara de

sopar inte under mattan [...].”
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Något som också framförs av åtskilliga intervjupersoner är rädslan som kan uppstå hos

offret efter polisanmälan och vikten av att lärare inte bara släpper en incident efter

anmälan. IP4 resonerar:

IP4: “[...] så tror jag att det är väldigt bra för den eleven som har blivit utsatt att känna att det

skipades någon slags rättvisa även om de inte utdömt något straff att det känns skönt att någon

gjorde en en väldigt tydlig markering. En polisanmälan är en av dom tydligaste markeringar man

kan göra. Men det finns ju alltid en risk för hämnd och den tycker jag är jättedålig på att prata om

i skolan och jag tror också att det kan kan skapa oro hos den eleven som han blivit utsatt alltså en

rädsla att bli utsatt igen.”

Följaktligen beskrivs en svår avvägning för lärare vid brottshantering när den utsatta

riskerar fortsatt utsatthet. Som Hammarén et.al (2015, s. 285) förklarar är diskursen för

kränkande behandling i skolan är under förändring där vad som tidigare beskrevs som

“en mobbad elev” börjar i skolan beskrivas som “ett brottsoffer”. Utifrån

intervjumaterialet framgår tydligt att samtliga deltagande lärare erkänner den utsatta

som brottsoffer och framför vikten av att upprätthålla en trygg skolmiljö för denne. De

metoder som finns förklaras även som bristfälliga i relation till den utsatte. Här uppger

flera intervjudeltagare att de ser det som väsentligt att se till att rätt åtgärder tillämpas

och att lärare är uppmärksamma på fortsatt utsatthet. Yttermera framgick det i

föregående avsnitt (se avsnitt 6.2.) att det förekommer fall där eleven inte vill eller vågar

erkänna sig som kränkt, vilket även påverkade vissa lärares praktiska hantering, då det

finns lärare som underlåter att kränkningsanmäla i dessa fall.

Vidare beskriver Alexius (2019, s. 47) att i flera av fallen från skolinspektionen som

granskades hade skolpersonalen svårt att reda ut kontexten av vad som inträffat. Hon

uppger även att när kontexten inte är tydlig, där den utsatta inte agerat helt passivt, kan

det vara svårt för offret att erkännas som offer, vilket kan förklara varför utsatta

upplever att de inte får tillräckligt stöd (Alexius 2020, s. 378). Utifrån lärares berättelser

gör de tydligt att de är noga med att reda ut kontexten genom att höra med båda

parterna i enrum. IP5 berättar:

IP5: “Ja alltså man får sära på de två personerna såsom de gäller och sen så tror jag att man får

prata med dem separat.”
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Ingen intervjuperson ger direkt indikation på att kontexten av vad som inträffat är

generellt svår att reda ut, dock framgår inte hur de resonerar i de fall där den utsatta

inte agerat passivt. Däremot framför de, vilket framgår tidigare i detta avsnitt, att inte

alla offer upplever upprättelse, sannolikt på grund av skolans bristande möjlighet till

rätt stöd och bristande användning av beslutsbefogenheter på förövaren. Någonstans

verkar således stödinsatserna brista på de inblandade skolorna. Det går dock inte att

härleda den utsattas upplevelse till att denne inte erkänns som offer på grund av att

lärarna i den aktuella studien har svårt att reda ut kontexten som Alexius framför (2020,

s. 378), utan snarare finns det indikationer på att skolans resurs- och personalbrist kan

påverka möjligheten till stöd samt att sanktionerna som kan tillämpas på skolan inte

görs i tillräcklig utsträckning.

Generellt upplever flera intervjupersoner att hårdare sanktioner är nödvändigt för att

markera för förövaren vad som inte är okej, samt för att fungera avskräckande för andra.

IP5 beskriver:

IP5: “Ja men jag tror det till samma sak att det är ju bra för att det markerar ju liksom att här har

någonting blivit fel, att det är på allvar. Ja jag tror att det skulle vara väldigt dåligt om skolor inte

polisanmäler [...] jag tänker att det är bra och blir det en polisanmälan så blir en sak också

ordentligt utredd liksom. [...] och det kan ju också få den som har utsatt någon att liksom förstå

att det verkligen är på allvar och att man har gjort något fel.”

Det blir även uppenbart att flera lärare ser hårdare sanktioner som ett verktyg som ska

fungera vägledande för förövaren för att de inte ska komma in på fel spår.

IP4: “[...] Det är jättetufft att få en polisanmälan men jag tror också att om det har gått totalt

överstyr så kan det vara en broms som gör att man kommer in på rätt spår. [...]”

IP4 och IP3 beskriver även frustration gällande de fall när skolan och övrig personal inte

visar markeringen för förövaren:

IP3: “Nej precis det tas inte till tillräckligt ofta det görs inte tillräckligt kraftfulla avstängningar

och framför allt så faller det är ju väldigt mycket på på lärare och klasskamrater att återskapa

lugnet när förövaren kommer tillbaka.”
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IP4: “[...] En del går bara förbi och en del tar tag i saker och jag kommer ihåg en incident när jag

började på skolan [...] dom var ganska hotfulla mot mig [...] och då kände jag såhär jaha jag går

hämtar studierektorn direkt och tyckte att det var rätt metod för det är jag van vid och gick ner

och han var överhuvudtaget inte intresserad [...] jag fattar liksom fortfarande inte att han inte

kunde gå med mig och markera att såhär gör man inte.”

Även om intervjupersonerna framför vikten av markering och vägledning för förövaren,

upplevs även situationer där enbart polisanmälan inte är fördelaktigt:

IP4: “Det kanske krävs mer än en polisanmälan det kanske krävs någon form av vård också och

det är om inte om om det inte händer och den här personen inte ändrar sitt beteende då kan det

vara ganska tufft [...].”

Normen hos lärarna är att brottsoffret bör erkännas som offer och förövaren som

förövare. Det förtydligas att hårdare markering från skolans sida bör göras med

motiveringen om vad som är bäst för båda parterna. Det framgår dock att rättsnormen

om att eleven ska uppleva en incident som kränkande påverkar vissa lärares motivering

till kränkningsanmälning istället för att markera de fall där eleven är ett offer för brott. I

avsnitt 6.2. framgår det även att några lärare tycker beslut om polisanmälan ska fattas

med bakgrund i om de tror anmälan kommer göra någon skillnad hos förövaren och att

det finns fall där anmälan inte är bästa tillvägagångssättet. Normen är således även att

hårda sanktioner inte alltid bör tillämpas med bakgrund i vad som är bäst för förövaren,

vilket verkar ha en viss inverkan på den praktiska tillämpningen av anmälningar.

Normerna för hur brott ska hanteras med bakgrund i brottsofferperspektivet verkar inte

väga lika tungt i praktiken som rättsnormerna eller normer om hantering av förövare.

7. Diskussion och slutsatser

7.1. Konkluderande diskussion

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur sex högstadielärare resonerar kring

hantering av brott i skolmiljön, för att därigenom utröna hur utvalda normer har

påverkat levande rätten på lärarnas skolor. I analysen blir det tydligt att levande rätten

för skolan som lärarna arbetar på har formats av både rättsnormer, socialpedagogiska

normer och normer för hantering av brottsoffer och gärningsperson. Utöver de olika
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normtyperna har även lärares organisatoriska förutsättningar som frontlinjebyråkrater

tydligt haft en påverkan på lärares brottshantering som har gjort att de utvecklat egna

strategier. Det finns stora likheter mellan lärarnas hanteringssätt. Nedan diskuteras

övergripande det som framkommer i analys och därefter presenteras slutsatserna.

Lärarna uppger att Skollagen fungerar vägledande och överlag framförs en vilja att följa

rättsnormerna. Det som inte är okej i övriga samhället ska tydligt markeras emot även i

skolan. Det framgår även i lärarnas reflektioner kring involvering av rättsväsendet att

majoriteten tycker att skolan ska polisanmäla oftare, särskilt vid grövre brott där brottet

misshandel är en tydlig parameter för vilka brott som bör anmälas. Trots att normen

hos lärare är att skolan bör involvera rättsväsendet vid grova incidenter beskrivs att

detta inte alltid görs i praktiken, sannolikt på grund av att det inte är ett krav av skolan.

Normen som framförs hos lärare verkar inte, utifrån intervjumaterialet, påverka

skolornas praktiska tillämpning av polisanmälningar till den grad som önskas av

lärarna. Från intervjumaterialet tydliggörs även att lärare gör olika tolkningar om när

kränkningsanmälan ska genomföras, vilket framför att rättsnormen tillämpas olika i

praktiken.

Vidare ser lärarna även att rektorn i fler fall än i nuläget bör utnyttja de

beslutsbefogenheter som tydliggörs i Skollagen. Det lyfts i intervjuerna att det verkar

finnas svårigheter för rektorn att tillämpa förflyttning, vilket till viss del verkar bero på

riktlinjers och Skollagens utformning, men även på grund av bristande organisatoriska

förutsättningar på skolorna. Ytterligare en aspekt som kan påverka mängden

polisanmälningar och tillämpandet av beslutsbefogenherna är mängden

kränkningsanmälningar som genomförs, då kränkningsanmälan förs vidare till rektorn

som sedan ska fatta beslut om rätt åtgärd. Från vad som beskrivs av lärarna kan de

organisatoriska förutsättningarna ha en påverkan som gör att lärare på skolorna ibland

åsidosätter att genomföra kränkningsanmälan, vilket vidare påverkar tillämpandet av

polisanmälan.

De organisatoriska förutsättningarna som tidsbrist och arbetsbörda beskrivs leda till att

skolpersonal hittar strategier som är mer effektiva och inte lika tidskrävande som

följandet av riktlinjer, rättsnormer och involvering av rättsväsendet kan vara.
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Socialpedagogikens samtalsbaserade strategier kräver inte lika mycket pappersarbete

samt kontakt med yttre aktörer. Detta kan möjligen bidra till att socialpedagogikens

hanteringssätt fortsätter vara starka i de aktuella skolorna. Även om lärare tycker att

skolan bör polisanmäla oftare upplever flera att skolan i många fall kan hantera brott

bättre än rättsväsendet och att dialogbaserade strategier trumfar applicering av

skollagens bestämmelser eller polisanmälan gällande mindre allvarliga fall av brott mot

person som inte är av fysisk karaktär.

Vidare har normerna för brottshantering där elev är brottsoffer respektive

gärningsperson en direkt påverkan på hur lärarna resonerar kring brottshantering.

Lärarna använder begreppen “offer” och “förövare” eller “gärningsperson” för att

beskriva hur de ser på de båda parterna. De erkänner alltså den utsatta som ett offer och

den som utsätter för en förövare. Majoriteten betonar vikten av att tillförsäkra offrets

trygghet och säkerhet men att det ibland brister på grund av skolans förutsättningar och

att rektorns beslutsbefogenheter inte tillämpas alternativt på grund av tids- eller

resursbrist. De lyfter även att markeringar för vad som inte är okej ska göras för att visa

både för offret att skolan står bakom denne och för att markera för förövaren och övriga

elever vad som inte är okej. Samtidigt som lärare gärna ser att skolan polisanmäler mer

och menar att detta kan verka avskräckande uttrycks det att polisanmälningar inte alltid

är bästa tillvägagångssättet för vad som kommer förändra beteendet hos

gärningspersonen.

Intervjupersonerna menar att i vissa fall kan polisanmälan vara onödigt när situationen

kan lösas på skolan, särskilt när förövaren är under 15. Det ger således indikationer på

att lärare inte alltid tror att involvering av rättsväsendet är fördelaktigt för en ung

person och därför inte ska behandlas till fullo som en vuxen gärningsperson. Detta

resonemang kan härledas till normen för hur lärare ser på hanteringen av unga

gärningspersoner samt den socialpedagogiska normer där läraren tror att de

dialogbaserade och relationsskapande hanteringssättet kan fungera bättre i praktiken.

Även om normen för hantering av brottsoffer är att brottshanteringen ska väga in i vad

som även är bäst för offret verkar denna norm inte väga lika tungt i skolans praktiska

hantering. I praktiken på de aktuella skolorna verkar beslut istället fattas i större

utsträckning med vad som är bäst för att förövaren ska utvecklas. Lärarna resonerar i
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stora drag kring vad som är bäst för de båda parterna och att detta bör väger in i varje

beslut men att tillförsäkra vad som är bäst för båda förklaras som svårt i praktiken.

Kunskap om levande rätten i skolan kan möjligen underlätta framtida applicering av

riktlinjer eller metoder som kan förankras i normerna och därmed ge mer genomslag i

praktiken.

För att besvara frågeställningen: Hur påverkas högstadielärares brottshantering av

skolans organisatoriska förutsättningar? går det att konstatera att lärares

brottshantering påverkas direkt av arbetsbörda, tvetydiga mål och tidsbrist.

Konsekvenserna av tidsbristen blir att lärare ibland negligerar att hantera mindre

incidenter som pågår alternativt missar att uppmärksamma dem. Vidare är en slutsats

att tidsbristen kan orsaka att lärarna försöker lösa situationer på plats när en elev har

blivit utsatt för ett mindre brott eller kränkning istället för att dokumentera och anmäla

till rektor enligt riktlinjerna.

Frågeställningen: Hur påverkas högstadielärare av rättsnormer och de sociala normerna

för rättsväsendet, socialpedagogik, brottsoffer och gärningsperson vid hantering av brott

och kränkningar i skolmiljön? är svårare att besvara då skoljuridiska och

socialpedagogiska normer förenas i vissa avseenden. Det som går att konstatera är att

lärarna är positiva till att involvera rättsväsendet och följa rättsnormer men att det inte

alltid görs i praktiken och att lärarna tycker att det ibland är mest effektivt att skolan

utreder brott och medlar mellan eleverna. Lärares normer för brottshantering är att

offrets trygghet ska tillförsäkras, vilket rent praktiskt beskrivs som svårt att uppnå.

Normen som har formats för hur lärare ser på hanteringen av unga förövare reflekterar

även att de i praktiken på de aktuella skolorna inte alltid bedömer det som bäst att

involvera rättsväsendet, vilket möjligen kan påverka hur skolorna praktiskt tillämpar

polisanmälning.

7.2. Kritiska och konstruktiva överväganden

Teorin om frontlinjebyråkrater är skriven utifrån det amerikanska samhällssystemet

vilket, skiljer sig från det svenska på olika sätt. Exempelvis det politiska systemet och

välfärdssystemet där frontlinjebyråkraterna arbetar skiljer länderna åt. Lärares
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befogenheter kan även se annorlunda ut i USA än vad de gör i Sverige. Vid analysen har

denna eventuella problematik tagits i beaktning. De delar av Lipskys beskrivning av

frontlinjebyråkrati som valts ut anser vi går att applicera till en svensk kontext.

Ytterligare kan studien anses vara begränsad då det möjligen finns andra

normperspektiv som inte undersöks vilka kan påverka levande rätten i svenska skolor.

Vidare kan det vara problematiskt att resonera kring om skolpersonalen följer antingen

rätts- eller socialpedagogiska normer då dessa i vissa avseenden flyter ihop. Som

framgår i propositionen till Skollagen bör skolan tillförsäkra att det finns rutiner för

kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg

studiemiljö (Utbildningsdepartementet 2010, s. 320). Det kan således tolkas som att

skollagen är utformad för att stärka relationer, vilket går i linje med de

socialpedagogiska normerna. I analysen urskiljs de olika normerna mer specifikt, vilket

underlättar för förståelsen om när de skiljer sig åt.

Ytterligare framgick det under intervjuerna samt i begreppsdefinitioner (se avsnitt 1.5.)

att begreppen kränkningar och brott kan innebära samma sak. Som en intervjuperson

lyfter har skolan riktlinjer för kränkningar, men inte brott, vilket ger indikationer på att

personen ser kränkning och brott som två skilda begrepp, medan andra

intervjupersoner många gånger använder begreppen synonymt med varandra. Att

begreppen används som de görs i texten kan problematiseras då det är svårt att få grepp

om vad läraren menar är skillnaden mellan de olika.

7.3. Framtida forskning

Problematiken som lärarna lyfte berörde främst tidsbrist, arbetsbörda och otydliga

riktlinjer. Lärarnas förslag på åtgärder för att förbättra brottshanteringen var mer

arbetstid till brottshantering, ett förenklat system för kränkningsanmälningar

alternativt fler professioner i skolan med relevant utbildning. Vidare önskades tydligare

riktlinjer för hanteringen av brott. Lärarnas förslag går i linje med tidigare forskning

som har lyfts (se avsnitt 3.1.), där ökad personalstyrka rekommenderas samt från vad

som lyfts i bakgrunden (se avsnitt 2.1.) där det framgår att lärare efterfrågar

socialpedagoger som är nischade på trygghet i skolan. Flera lyfter även att det finns en

tendens att lärare på skolan gör olika i den praktiska tillämpningen, vilket framhäver
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vikten för skolan att se över den kollektiva lärareffektiviteten, vilket även lyfts i tidigare

forskning. Möjligen är en lösning för att underlätta för lärarna således att anställa fler

socialpedagoger som är utbildade i att skapa trygghet och arbeta konfliktlösande. Från

vad som presenteras i redogörelse av lagar och riktlinjer (se avsnitt 2.2.) så har

regeringen gett förslag på ändringar Skollagen som ska innebära förtydligande för

skolpersonal samt underlätta för rektorer att tillämpa befogenheter. Framtida forskning

bör fortsätta utreda vilka insatser som ska tillämpas i skolan samt utvärdera dessa efter

implementering i syfte att förbättra och underlätta brottshanteringen för lärare.

Ytterligare, när studien är begränsad till att undersöka juridiska och socialpedagogiska

normer, offer och gärningsmannaperspektiv samt frontlinjebyråkraters förutsättningar

utesluts andra perspektiv och normer som kan vara intressanta att undersöka för

framtida studier. Vidare hade det varit relevant att undersöka det allmänna

rättsmedvetandet gällande brottshantering i skolan för att jämföra det med lärares

handlingssätt. En jämförelse av lärares hantering och det allmänna rättsmedvetandet

hade framfört om lärares brottshantering spegla allmänhetens attityder gällande

hantering av brott i skolan.

47



Källförteckning:

Alexius, Katarina. (2018). Abuse, degradation and conflicts in school. A qualitative study

of text documents in cases at the Swedish Schools Inspectorate. International Journal of

Law, Crime and Justice. 54. ss. 66-74. DOI: 10.1016/j.ijlcj.2018.05.001.

Alexius, Katarina. (2019). Strategier mot kränkningar i skolan? En kvalitativ

undersökning av ärenden vid Skolinspektionen. Nordisk socialrättslig tidskrift. 19(20),

ss. 25-51. ISSN: 2000-6500.

Alexius, Katarina. (2020). The Exposed Child in a Qualitative Study of Cases at the

Swedish Schools Inspectorate. An Ideal or Not-So-Ideal Victim?. Pedagogy, Culture and

Society. 28(3). ss. 367-382. DOI: : 10.1080/14681366.2019.1649296.

Anderberg, Mats. (2020). In search of a social pedagogical profession in schools.

Missions and roles under reconsideration. 31 januari. International Journal of Social

Pedagogy. 9(1). UCL Press. DOI: 10.14324/111.444.ijsp.2020.v9.x.001

Baier, Matthias. & Svensson, Måns. (2018). Om normer. Lund: Studentlitteratur.

Banakar, Reza, Who Needs the Classics? - On the Relevance of Classical Legal Sociology

for the Study of Current Social and Legal Problems (September 3, 2012).

RETSSOCIOLOGI, Ole Hammerslev, Mikael Rask Madsen, eds., Copenhagen: Hans

Reitzels Forlag, 2012; U. of Westminster School of Law Research Paper No. 13-04.

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2229252 (32 s.)

Bayram Özdemir, Sevgi., Özdemir Metin & Elzinga, Anais Emma. (2021). Psychological

adjustment of ethnically victimized adolescents: Do teachers' responses to ethnic

victimization incidents matter?. European Journal of Developmental Psychology. 18(6).

ss. 848-864. DOI: 10.1080/17405629.2021.1877131

48

https://www.scienceopen.com/collection/6ae726a8-414a-4831-94fd-8d20eb629929
https://www.scienceopen.com/collection/6ae726a8-414a-4831-94fd-8d20eb629929
https://www.scienceopen.com/collection/73ad371a-a97a-499d-8cc9-c6e1ed18d268


Brottsförebyggande rådet (2020). Skolundersökning om brott 2019. Elektroniskt

tilgänglig:

https://bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306dead/1606817015507/2020_11

_Skolundersokningen_om_brott_2019.pdf [2022-04-22]

Bryman, Alan (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl. Stockholm: Liber

Eriksson, Lisbeth, Hermansson, Hans-Erik & Münger, Ann-Charlotte (red.) (2004).

Socialpedagogik och samhällsförståelse: teori och praktik i socialpedagogisk forskning.

Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion

Estrada, Felipe & Flyghed, Janne (red.) (2017). Den svenska ungdomsbrottsligheten. 4

uppl. Lund: Studentlitteratur

Fransson, Susanne (2016) Juridifieringens konsekvenser på skolans område – en
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Bilaga 1: Intervjuguide

Uppvärmningsfrågor:

- Hur länge har du arbetat som lärare på skolan?

- Berätta om dina tidigare yrkeserfarenheter inom skolväsendet?

Om skolan:

- Hur upplever du generellt att stämningen är på skolan?

- Har du någon gång vittnat incidenter av brottslig karaktär på skolan? Hur ofta?

Om hanteringen:

- Vilken gränsdragning gör du när du anser att en incident är brottslig?

- Arbetar du efter några riktlinjer vid misstanke om eller vetskapen om brott mot
person? Vilka är dessa? Vem är det som har satt upp dessa? Hur ser hanteringen
ut i praktiken? Anser du att ni har tydligt tillvägagångssätt för hantering av brott
mot person?

- När du ska fatta ett beslut om hur en brottslig incident mellan elever ska
hanteras, vilka avvägningar gör du? Vilka faktorer tar du hänsyn till? Hur tar du
hänsyn till de båda parterna (brottsoffer/gärningsperson)? (Hur gör ni för att
reda ut kontexten?)

- Vilka typer av brott mot person i skolan tycker du att skolan ska polisanmäla?
Orosanmäla? I vilka fall bedömer du att individen i fråga eller vårdnadshavare
bör ta det beslutet?

- När en incident av i form av brott mot person har inträffat, hur arbetar ni på
skolan för att motverka upprepade brott?
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- Beskriv ert tillvägagångssätt om ni får reda på att en elev har slagit en annan elev
med öppen hand. Beskriv tillvägagångssättet om det hade varit med knuten hand.

- Hur hanteras brott av karaktären brott mot person som sker innan respektive
efter ungdomen fyllt 15? Har ni då ett annat förhållningssätt?

- Hur ser du på medling mellan elever som metod i skolan vid brott mot person?

- Upplever du att lärarna på din skola har ungefär samma tillvägagångssätt för
brottshantering?

Om brottsoffer/utövare:

- Hur resonerar du kring att polisanmäla brott som begås på skolan mellan elever?
Hur kan det påverka den utsatta/den som utsätter?

- Tror du att det hanteringssätt som ni har gör att den unga utsatta känner att
denne får upprättelse? Berätta hur du tänker

- Skulle du säga att du hanterar situationer olika beroende på din uppfattning om
en elev?

- Har det hänt att den utsatta har behövt byta skola?
och hade kunnat undvikas på något sätt isåfall?

Om lagen:

- Hur mycket vägleds ni på skolan av Skollagen vid hantering av brott och
kränkningar?

- Upplever du att skolan (rektorn) använder de medel som finns till förfogande
genom skollagen? (Alltså i och med att rektorn har befogenheten att stänga av en
elev, upplever du att dessa medel används när de ska användas?)

- Hur vägleds er hantering av brott av de riktlinjer som huvudmannen och
Skolverket satt upp?

Relationen till huvudmannen:

- Hur upplever du stödet från huvudmannen/kommunen när brott har begåtts?

Slutligen:
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- Finns det några brister i hur ni på skolan handskas med incidenter av brottslig
karaktär? Om ja, vilka är dessa? Vad beror det på?

- Vad tror du hade förbättrat ert tillvägagångssätt?
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