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Denna studies syfte har varit att undersöka hur skolors brottsförebyggande insatser har sett ut 

ur elevers perspektiv. Elever som relativt nyligen har gått ut högstadiet har fått reflektera över 

skolans insats mot till exempel stökiga elever och mobbning. Genom kvalitativ ansats och inkät 

som metod har empirin samlats in. De resultat som redovisats har analyserats och diskuterats 

utifrån Hirschis teori om sociala band och fenomenografisk ansats och även utifrån tidigare 

forskning gällande ungdomsbrottslighet och skolan som brottsförebyggande aktör. Slutsatser 

som kunnat dras är att eleverna överlag är nöjda med den sociala miljön som finns i skolorna. 

Trots detta så upplever de att skolorna inte arbetar aktivt nog mot mobbning, stökiga elever och 

för att främja en god arbetsmiljö för samtliga på skolorna. 
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1 Inledning 

Media uppmärksammar ungdomsbrottsligheten i samhället mer och mer, men enligt polisen har 

ungdomsbrottsligheten legat på en jämn nivå under de senaste 30 åren (www.polisen.se 16 

februari 2016). Trots detta väljer media att ge ungdomsbrottsigheten en stor plats och mångas 

intresse har fångats av detta. Skolan är en självklar instans i samhället och blir ofta omnämnd i 

samband med ungdomsbrottslighet. Det är just skolans roll som brottsförebyggande faktor som 

denna uppsats avser att undersöka, eftersom att intresset för skolan i förhållande till 

ungdomsbrottslighet tros vara stort. Utgångspunkten i varför detta ämne är intressant att 

undersöka är att barn och unga är ett viktigt område att lägga resurser på då de utgör samhällets 

framtid. Tillsammans med hemmen har skolan en betydande roll för barn och ungas sociala och 

förståndsmässiga utveckling. Barn och ungdomar tillbringar cirka hälften av årets alla dagar i 

skolan, därför är det viktigt med en säker och trygg plats att socialiseras på. 

Det finns omständigheter som gör att vissa individer löper större risk att hamna i kriminalitet 

och att ansluta sig till olika gäng. Det har med hjälp av kriminologisk forskning gått att 

sammanställa vissa riskfaktorer med hjälp av metaanalyser. Dessa är: 

 

▪ Att växa upp med socialt eller ekonomiskt utsatta föräldrar. 

▪ Att ha svaga sociala band. 

▪ Att han vänner och familj som är kriminella. 

▪ Att ha en personlig läggning som kännetecknas av risktagande, impulsi-

vitet och rastlöshet. 

 

Riskfaktorerna är ett citat hämtat från Socialstyrelsen (oktober 2012). Det finns barn och unga 

som har och lever med någon av dessa riskfaktorer utan att utveckla kriminalitet, men polisen 

menar att har man en eller fler riskfaktorer löper man större risk att när det gäller detta 

(Socialstyrelsen, oktober 2012). För de barn och ungdomar som har någon eller några av dessa 

riskfaktorer finns ett behov av att andra instanser än hemmet ser dem och kan läsa av deras 

signaler för att vidare kunna hjälpa dem. Med grund i detta kan skolan ses som ett område där 

man med fördel kan verka brottsförebyggande i allmänhet men även i synnerhet för de individer 

som löper störst risk att hamna utanför de lagar och förordningar som finns i samhället, då de 

spenderar så pass mycket tid på denna plats, som ovan nämnts. 

Socialstyrelsen (2012) har identifierat faktorer som kan verka skyddande för de individer som 

löper störst risk att hamna i kriminalitet. Här är det dock viktigt att belysa att de skyddande 

faktorerna inte kan arbeta ensamma för att förhindra att hamna i, eller utveckla ett kriminellt 

beteende. Dessa faktorer är “god fysisk hälsa, hög intelligens, hög emotionell stabilitet, hög 

social kapacitet och hög psykisk energi” (Socialstyrelsen, oktober 2012). Grundtanken bakom 

arbetet som bedrivs är att försöka stävja de kända riskfaktorerna med hjälp av individens redan 

kända skyddsfaktorer och på det viset försöka motverka att individen utvecklar ett kriminellt 

beteende (Socialstyrelsen, oktober 2012). Även om ungdomsbrottsligheten inte har ökat så 

finns den där. Brottsförebyggande rådet gjorde en skolundersökning år 2012 som visade att två 

av tio elever i årskurs nio under det gångna året hade blivit utsatt för lindrigare våld. De flesta 

fall hade skett i skolan eller på skolgården (Brå 30 november 2016). 

Enligt skollagen (2010:800) är skolan obligatorisk, det innebär att alla barn mellan sju och 

femton år måste gå i skolan, därför måste skolan vara en trygg plats att gå till. Skolan har då till 

http://www.polisen.se/
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uppgift att arbeta förebyggande och att försöka minska brottsligheten både i och utanför skolan 

för att stärka tryggheten för eleverna. Skolan tar även med i sin undervisning de konsekvenserna  

av brottslighet och att inte sköta skolan, som kan ställa till det för eleverna senare i det vuxna 

livet (Brå, 30 november 2016). 

Denna undersökning kan förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap kring vilka olika faktorer 

inom skolan som kan verka brottsförebyggande. En ökad insikt inom detta område kan bidra 

till vidare forskning inom ämnet och även att skolor lägger ner mer resurser på det som visat 

sig verka brottsförebyggande. Skolverket (2017), menar att skolan ska ha en fostrande så väl 

som utbildande roll, något som vidare kommer att beskrivas nedan, det finns även flera 

undersökningar som visar på att skolan har en brottsförebyggande effekt. Denna uppsats syftar 

dock till att undersöka hur skolan kan verka brottsförebyggande genom att bland annat arbeta 

mot mobbning, bråk och stökiga elever, detta kommer vi att benämna som oroligheter.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skolan kan verka brottsförebyggande. Utifrån 

detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur har elever uppfattat skolans arbete för att motverka uppkomsten av oroligheter? 

• Vilka delar av skolans arbete har elever anseet bidrar till att motverka uppkomsten av 

oroligheter? 

1.2 Definition av begrepp 

De begrepp som behöver definieras är ’skolan’, ’brottsförebyggande’ och ’hen’. 

Begreppet ”skolan” syftar till den nioåriga obligatoriska skolgången och riktar in sig på hög-

stadiet, årskurs sju till nio. Anledningen till denna inriktning på högstadiet var att informanterna 

troligtvis minns denna tid bäst, minnen från låg och -mellanstadiet kan vara svåra att beskriva 

och diskutera i detta syfte. 

 

Begreppet brottsförebyggande syftar i detta sammanhang till skolans sätt att få barn och ung-

domar att avstå från att begå kriminella handlingar under skoltiden eller beteende som kan leda 

till kriminalitet senare i livet. 

 

Begreppet ’hen’ används dessutom för att omnämna informanterna utan att beskriva vilket kön 

informanterna har, ’hen’ används för att förenkla beskrivningen, som ersättning för ”han eller 

hon”. 

 

2 Bakgrund 

Denna undersökning riktar in sig på att belysa och undersöka hur skolan som institution kan 

verka brottsförebyggande. För att få en bredare bild av skolan ges i detta avsnitt en inblick i hur 

denna institution har sett ut i ett historiskt perspektiv och hur den ser ut idag. 

Den nioåriga skolplikten som finns i Sverige idag har sällan setts som något kontroversiellt. 

Skolplikten brukade dock vara sex och inte nio år som den är idag. Grundskolan, som det idag 

kallas, kallades år 1950, när riksdagen beslutade att den skulle finnas, för enhetsskola. Det var 

i samband med enhetsskolans inrättande som den nioåriga skolplikten introducerades i Sverige 
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(Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Tack vare skolplikten går över 90 procent av alla Sveriges 

16 åringar i skolan under 2000-talet (Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Man har under 70- och 

80-talet fokuserat på att öka sammansättningen mellan elever från olika socioekonomiska 

bakgrunder och etniciteter i skolan. 

Lärarens roll i skolan har, precis som skolan som institution, förändrats genom tiden. Liedman 

(2011) menar att en lärare måste ses som legitim för att kunna vara en bra lärare. För att kunna 

identifiera en lärare som trovädig och legitim utgår Månson (2007) från Webers idealtyper för 

legitimitet. För att kunna se en lärare på detta sätt krävs det, enligt Månson (2007, s. 75) att man 

gör det “på grund av traditionen, på grund av en känslomässig baserad tro på ett ideal, på grund 

av en värderationell tro på absoluta världens giltighet eller på grund av att ordningens regler 

eller stadgar betraktas som legitima av aktören”. Enligt Liedman (2011) var skolans främsta 

uppgift under 1980-talet att utbilda eleverna, inte att fostra dem. Under 1990-talet gick denna 

syn dock över till att skolans fokus skulle ligga på att fostra eleverna, det var inte längre 

utbildningen och kunskapskravet som var i fokus utan att skolan skulle vara en fostrande 

institution. 

År 2009 genomförde Brottsförebyggande rådet en undersökning om orsaker till brott bland 

unga där Brå tar upp skolbaserade insatser och år 2010 publicerade de en text där de menar att 

skolan verkar som en brottsförebyggande faktor i samhället (Brå, 2010). Utvecklingsenheten i 

Stockholms stad genomförde även en studie inom området år 2014 där syftet var att undersöka 

om skolan kan verka skyddande för brottslighet. Denna studie visade på att skolan och dess 

olika faktorer sammantaget kan bidra till en minskad risk för brottslighet. Skolverket 

publicerade år 2017 en text om sociala insatsgrupper mot en kriminell livsstil där skolan och 

dess vuxna visar sig ha en betydande roll. 

I dagens samhälle utgör alltså skolan en roll där den ska vara både utbildande och även i viss 

mening fostrande och på detta sätt aktivt verka mot kriminalitet. Detta betyder dock inte att 

största fokus ska ligga vid fostran inom skolan, som under 1990-talet men det ska inte heller 

vara som under 1980-talet då man inte ansåg att detta var skolans ansvar. 

Vi är medvetna om att Brottsförebyggande rådet och Skolverket inte är fristående institutioner 

utan påverkas av rådande regeringen vilket medför en risk för en vriden bild av hur samhället 

ser ut och en inte helt objektiv bild av verkligheten. 

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom forskningsfältet. Forskning genomförd i 

USA, England, Wales och Sverige kommer att presenteras här nedan. Underrubrikerna har 

utformats med grund i de centrala teman som identifierats inom det forskningsfältet som 

presenteras. Den tidigare forskningen som beskrivs i detta avsnitt är tre vetenskapliga artiklar 

från akademiska tidskrifter, en avhandling och en forskningsrapport. Dessa har sökts fram i 

databaserna Libris och ERIC. Enligt Backman (2016) är databasen ERIC den största databasen 

inom pedagogik och utbildningsvetenskaplig litteratur, varför den ansågs adekvat att söka i för 

att hitta relevant forskning inom detta pedagogiska ämne. Libris användes då det är svenska 

universitet och forskningsbiblioteks databas vilket innebär att det finns ett stort urval artiklar 

och avhandlingar samlade på ett ställe. De ämnesord som användes i olika sammansättningar, 

i de sökningar som genomfördes var: crime prevention, education crime, education crime 

prevention, brottsprevention skola, brottsprevention utbildning, brottsprevention. Ett krav för 
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de artiklar som genererades via dessa sökningar var att de skulle vara vetenskapligt granskade, 

“peer reviewed”, vilket artiklarna som beskrivs i denna uppsats är. 

3.1 Skolpliktens påverkan 

Machin, Marie och Vujic genomförde år 2011 en studie i England och Wales där de studerade 

den potentiella brottsreduceringen i och med en lag som ändrade åldern för skolplikt i England 

och Wales. Resultaten de kom fram till visade på att bland de som, genom lagändringen om 

åldern för skolplikt, var tvungna att gå längre i skolan fanns betydande minskningar av 

egendomsbrott. De kom fram till att utbildning kan leda till sociala fördelar i samhället och 

skolan kan vara ett viktigt politiskt verktyg när det gäller att minska brottsligheten. De menar 

alltså att utbildning kan verka brottsförebyggande, framför allt på lång sikt och att utbildning 

bland kriminella och potentiellt kriminella bör ses som ett politiskt handtag som kan användas 

i bekämpandet av brottsighet. 

Även Bell, Costa och Machin genomförde år 2015 en studie där de undersökte om skolplikten 

kan ha en brottsreducerande effekt. Tidigare resultat från USA från år 1960 och -70 tyder enligt 

Bell m.fl. (2015) på att detta stämmer och i studien från 2015 undersöker de huruvida senare 

forskning också tyder på detta. De två viktigaste resultaten som framkom i denna studie var att 

striktare skolpliktslagar gav en stark och konsekvent negativ effekt på brottslighet. Dock fann 

de att det fanns en svag och ibland icke-existerande koppling mellan striktare skolpliktslagar 

och färdigheter inom utbildning. Bell m.fl. (2015) menar att man inte kan identifiera stark 

relation mellan utbildning och brott för en senare period i allmänhet men för några grupper med 

lägre utbildningsnivå kan de det. 

3.2 Ett samhälle i miniatyr 

Inom det svenska forskningsfältet genomförde Paula Wahlgren år 2014 en studie som handlar 

om skolans brottsförebyggande fostran. Syftet med studien är att studera och problematisera 

skolan utifrån den brottsförebyggande aspekten i ett historiskt perspektiv. Wahlgren (2014) 

studerar och jämför olika utsikter inom ett brottsförebyggande arbete som utformats över tid 

inom skolan. Wahlgren (2014) har sin utgångspunkt i offentligt tryck och myndighetstexter. 

Hon beskriver skolan som ett samhälle i miniatyr och att man inom skolan inte bara ska lära ut 

fakta utan även värden, normer och lagar, vilka man önskar att eleverna ska vilja följa. 

Wahlgren (2014) menar att begreppet kollektivt ansvar har ersatts av en tro på individuellt 

ansvar. Man har gått från att problematisera hur man kan interagera ungdomar i ett samhälle 

som ständigt förändras till hur man kan återställa kontrollen om man tappar den och hur man 

skyddar en i förväg given samhällsordning. Wahlgren (2014) menar att trots att otrygghet i 

samhället ses som ett problem där en ökad trygghet är målet fokuserar man inte på de sociala 

sammansättningarna och hot som finns i samhället, hon menar att de tillvägagångssätt, tekniker 

och planer för att förebygga brott som finns och som man arbetat fram under 2000-talet inte 

behöver berättigas genom att lägga fokus på de hot och strukturer som finns i samhället. 

Wahlgren (2014) menar att kriminalpolitiken har gått från att vara icke-politisk till att bli ett 

område inom politikens verksamhet. 

3.3 Samarbete 

Kerstin Johansson genomförde år 2014 en svensk studie där fokus ligger på hur olika 

organisationer och myndigheter kan samarbeta kring brottsförebyggande åtgärder. Johansson 

(2014) beskriver att i ett frågeformulär som utformats online där frågan ”vad betyder 
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brottsprevention för dig?” ställdes svarade majoriteten ”samarbete” (cooperation). Syftet med 

studien är att visa på att skolan ska kunna samarbeta med polisen och andra myndigheter för att 

öka kunskapen om brott och kunna förebygga detta genom samarbete och att tillsammans kunna 

arbeta fram brottsförebyggande åtgärder. Med den brottslighet som fanns på 1960- och 1970-

talet samarbetade hela norden fram ett brottsförebyggande råd som växte fram under 1970- och 

1980-talet. Tanken var att det brottsförebyggande arbetet skulle förbättras genom ett samarbete 

över de nordiska gränserna. Arbetet går främst ut på att minska brottsligheten, öka säkerheten 

i samhället genom att sprida fakta och kunskap om brottslighet och förebyggande arbete. 

Polisen såg ett sådant samarbete som värdefullt med syfte att tillsammans kunna förhindra att 

nya brott inträffar (Johansson, 2014). 

Nere på den svenska regionala och lokal nivån så är skolans viktigaste samarbetspartners den 

lokala polisen, privata organisationer och kommunala sociala tjänster i det brottsförebyggande 

arbetet. Att arbeta förebyggande främjar den positiva utvecklingen och motverkar den negativa 

utvecklingen hos våra barn och unga. Det är viktigt att skolor får stöd av sina kommuner i deras 

arbete mot brott, även att kommunen går in och stöttar föräldrar (Johansson, 2014). 

Trots att ett samarbete fortskrider så finns det brister i forskningen skriver Johansson (2014), 

det finns för lite om hur brott samarbetet fungerar förebyggande och hur det är organiserat. 

Sundell och Forster har sammanställt en forskningsrapport från 2015 där de forskat om att 

förebygga beteendeproblem hos barn, även denna studie genomfördes i Sverige. Sundell och 

Forster (2015) beskriver ett antal program som använts för att förebygga kriminalitet, detta är 

program som grundas i hemmet, skolan och i samhället i stort. Även i denna studie identifieras 

en faktor som tyder på att olika komponenter samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Precis 

som i Johanssons studie från 2014 där samarbetet mellan olika organisationer och myndigheter 

lyftes fram ligger även fokus på samarbete och samverkan i Sundell och Forsters studie från 

2015. De menar att ungdomen är den period i livet då människor dricker mest alkohol, 

konsumerar droger och begår flest brott. Sundell och Forster (2015) menar dock att för de flesta 

leder detta inte till ett problembeteende i framtiden, de slutar med dessa beteenden under 

ungdomen och har inga problem i vuxen ålder. De menar dock att för vissa individer läggs 

grunden för framtida problem under denna tid i ungdomen och de menar att det är viktigt att 

kartlägga vilka ungdomar som riskerar att få problem i vuxen ålder. Sundell och Forster (2015) 

tar upp olika risk och skyddsfaktorer som de menar ofta samverkar med varandra. Exempel på 

riskfaktorer som de tar upp är riskfaktorer i kamratgruppen som exempelvis kan vara att ha 

vänner som begår brott och konsumerar droger. Författarna tar även upp riskfaktorer i skolan 

vilket är dåligt skolklimat, bristande intresse för skolan, dåliga betyg och skolk (Sundell & 

Forster, 2015). De beskriver även misslyckanden i skolarbetet och dålig anknytning till skolan 

som riskfaktorer. Sundell och Forster (2015) beskriver olika program, bland annat en rad 

skolbaserade program, som ska verka brottsförebyggande och använder sig av begreppet 

evidensbaserad prevention och som beskrivs som ”en korrekt implementerad verksamhet som 

i kontrollerad forskning har visat sig inte orsaka skada och som är effektiv” (Sundell & Forster, 

2015, s. 14). De beskriver att de olika preventionsprogrammen är effektiva men i samhället i 

stort är effekten begränsad, de menar också att man måste ha realistiska förväntningar på dessa 

program och den effekt de har. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för denna uppsats är teorin om sociala 

band. Teorin om sociala band utvecklades av kriminologen Travis Hirschi och presenterades 
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första gången i boken Causes of Delinquency år 1969. Denna teori ingår i den så kallade kon-

trollteorin som har stor betydelse för det som styr människans kontroll av brottsliga impulser. 

Hirschi delar upp teorin om sociala band i fyra olika kategorier, anknytning, åtagande, invol-

vering/delaktighet och övertygelse som han menar kan påverka om en människa kommer att 

begå brott eller ej och som berör människors sociala band till den omgivning de befinner sig i. 

Den första kategorin som är anknytning innebär enligt Andersson och Estrada (2009) de veder-

tagna, med förtrolighet och respekt, relationer en individ har, detta kan vara relationen till för-

äldrar, vänner eller skolan. Den andra kategorin är åtagande, med det menar Hirschi det förhål-

landet individen har till exempelvis utbildning och arbete och andra ansvarsområden där indi-

viden med fri vilja strävar efter att nå uppsatta mål för sin egen skull men även för att främja 

samhället. Det tredje kategorin är involvering eller delaktighet, med detta menar Hirschi (An-

dersson & Estrada, 2009) en individs medverkan i olika aktiviteter, detta kan t.ex. vara skolak-

tiviteter, sociala relationer eller föreningsliv. Det är alltså den tid och möda en individ lägger 

vid dessa typer av aktiviteter. Den fjärde och sista kategorin är övertygelse, och med det menar 

Hirschi att människan ska ha en inre övertygelse om vad som är rätt och fel, och följa de lagar 

och förordningar som finns i samhället (Andersson & Estrada 2009). 

 

 
Figur 1. Danieldnm (2012). Eget arbete. 
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Hirschis teori om sociala band belyser hur bra relationer stärker de sociala banden för barn och 

unga, det kan handla om relationer till sina föräldrar, mor och farföräldrar, lärare på skolan eller 

tränaren för till exempel fotbollslaget. Viljan att försöka få bra betyg i skolan, sträva efter att 

nå sina individuella mål, förstå vikten av att sköta sin skolgång, ha en naturlig känsla av vad 

som är rätt och fel. Med starka sociala band minskar risken för barn och unga att begå brott, har 

en individ starka sociala band upplever den att det finns för mycket som står på spel, det är inte 

värt att mista en god relation med någon som står en nära och med utebliven närvaro i skolan 

minskar chanserna för bra betyg. Har någon börjat glida åt detta hållet så tappas snart känslan 

för vad som är rätt och fel och chanserna ökar för att ett avvikande beteende eller ett utanförskap 

från samhället eskalerar (Andersson & Estrada 2009). 

 

Det som ses som svaga sociala band är motsatsen till det som stärker de sociala banden, så som 

exempelvis dåliga och ytliga relationer till vuxna. Bristande föräldratillsyn av den unges 

skolgång och andra aktiviteter. Den unge har ingen eller svag anknytning till skolan och har 

inga ambitioner för att skaffa sig en utbildning. Känslan för vad som är rätt och fel är väldigt 

svag, vilket kan leda till en ökad risk för att begå brott (Andersson & Estrada 2009). Anderson 

och Estrada (2009, s. 33) skriver ”Har man mycket att förlora på att bryta mot lagen ur antingen 

social, instrumentell eller samvetsmässig synvinkel, är sannolikheten mindre att man begår 

brott än om man har lite att förlora. Svaga sociala band innebär att man är ”fri”, man inte berörs 

av andras reaktioner i lika stor utsträckning, vilket underlättar normbrott”. 

 

5 Metod 

I detta avsnitt beskrivs den metodologiska utgångspunkten och insamlingsmetoden som använts 

i denna uppsats. Under rubriken planering och genomförande beskrivs hur urvalet sett ut och 

anledningen till detta, vilka verktyg som har behövts för att genomföra undersökningen, vilken 

analysmetod som använts för att analysera och tolka de resultat som genererats, hur de etiska 

ställningstagandena och validitet och reliabilitet har tagits i beaktande. 

5.1 Kvalitativ ansats 

Denna studie bygger på en kvalitativ ansats där valet var att lägga fokus på individens egna ord 

baserat på deras erfarenheter och upplevelser. Med en kvalitativ ansats finns det möjlighet att 

att ställa frågor till individen och även be dem utveckla sina svar. Ambitionen var att få dela 

informanternas tankar och upplevelser för att frambringa ny kunskap. Den kvalitativa ansatsen 

till skillnad från den kvantitativa ansatsen gör det möjligt att få en bredd, en rikare och mer 

utförlig beskrivning av det som efterfrågas (Ahrne & Svensson, 2015). 

5.1.1 Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden i denna kvalitativa undersökning var inkät. Berg (2007 & 2015) beskriver 

inkät som en blandning mellan en intervju och en enkät. När man använder sig av inkäter sänder 

man som forskare, via mail ett begränsat antal öppna frågor till den utvalda målgruppen. Infor-

manterna sänder sedan ett mail tillbaka till den som genomför undersökningen med svar på den 

fråga eller de frågor som ställts. Efter att detta har skett kan undersökaren, enligt överenskom-

melse mellan undersökare och informant, höra av sig igen med vidare frågor som berör ämnet 

för att få en djupare förståelse kring de frågor som ställts. 
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I denna undersökning mailades missiv och frågeformulär till sex unga vuxna som relativt nyli-

gen avslutat sin skolgång i högstadiet, alla tillfrågade är bosatta i Sverige. Vidare fick infor-

manterna två veckor på sig att återkomma med svar på de utskickade frågorna, ville de inte 

medverka i undersökningen ombads de meddela detta omgående. När informanterna som valt 

att medverka hade besvarat frågorna skickades deras svar till den mailadress vi angav i följe-

brevet vid utskick av frågeformuläret. När detta hade skett analyserades de svar som mottagits 

för att avgöra om dessa svar räcker för att besvara frågeställningen eller om ytterligare följdfrå-

gor skulle skickas ut. Efter att svaren samlats in bedömdes dessa svar som tillräckliga och inga 

följdfrågor skickades ut. Informanternas svar har inte transkriberats då de redan är skrivna i 

form av mail. Genom att koda och katigorisera ord från informanternas egna texter, har nyck-

elord och begrepp identifierats som slutligen landade i fyra olika teman som undersökningen 

baserats på. 

 

Valet av kvalitativ ansats med inkätdialog som metod (Berg, 2007) baserades på möjligheterna 

att få ställa frågor till intervjupersonerna, där dom med egna ord får svara på frågorna. Svaren 

baseras på intervjupersonernas egna livsberättelser och erfarenheter, som ses som värdefull in-

formation för att kunna utföra undersökningen (Ahrne & Svensson, 2015). De geografiska skill-

naderna som funnits mellan författarna till denna uppsats har varit en ytterligare anledning till 

att inkät använts i denna undersökning. Vidare kan ett genomförande av inkätundersökning 

spara tid då transkriberingen helt uteblir eftersom att informanten direkt redogör för sina svar i 

skrift. På detta sätt kan mer tid ges åt analys av de svar som kommit in via inkäterna. Ännu en 

fördel med inkätdialog kan vara att intervjupersonen kan svara öppet och ärligt på eventuellt 

känsliga frågor utan att behöva sitta ansikte mot ansikte med intervjuaren som i många fall är 

en för dom helt okänd person. 

 

En nackdel med inkät skulle kunna vara att informanten kan ändra sitt svar fram tills att hen 

skickar ett mail tillbaka till undersökaren. Detta skulle alltså kunna tänkas leda till att samma 

svar inte ges som informanterna kanske hade gett vid en intervju där undersökare och informant 

träffas ansikte mot ansikte. Vid ett fysiskt möte skulle informanterna troligtvis svara det första 

hen tänkte på när frågan ställdes i större utsträckning medan hen vid inkät har möjlighet att 

ändra sitt svar innan de skickas till undersökaren. Man förlorar den personliga kontakten och 

möjligheten att kunna läsa av intevjupersonens kroppsspråk. Dessa nackdelar till trots ansågs 

inkät vara en adekvat metod för denna undersökning. 

 

Med hjälp av kvalitativa inkätdialoger har vi med intervjupersonernas egna ord sökt svar på 

frågeställningarna efter deras uppfattningar. Svar baserat på deras upplevelser om och hur deras 

skolor arbetade kring problem som skulle kunna leda till avvikande beteende som finns och kan 

uppstå i och kring skolan. 

 

 

5.2 Planering och genomförande 

För att undersöka hur skolan kan verka brottsförebyggande har sex unga vuxna som relativt 

nyligen gått ut högstadieskolan tillfrågats om och medverkat för att kunna ge sin bild av hur 

den skola de gått i arbetade med exempelvis mobbning, bråk och stökiga elever. Denna uppsats 

har utgått från att företeelser som mobbning, bråk och allmän stökighet och oordning eventuellt 

kan leda till avvikande beteende och kriminalitet, hos ungdomar men även senare i livet. 
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Detta har undersökts genom inkäter via mailkorrespondens. Ett följebrev och frågeformulär har 

utformats, se bilaga 1 och 2. I följebrevet har de som tillfrågats om att medverka i 

undersökningen fått information om undersökningens syfte, vilka vi som genomför 

undersökningen är och vad resultaten används till. Detta, tillsammans med frågeformuläret 

skickades ut till de utvalda personerna i början av mars 2017. Om någon inte ville medverka 

skulle detta meddelas omgående. Anledningen till att de som tillfrågats ombads meddela om de 

inte ville eller kunde medverka i undersökningen omedelbart var för att förfrågan då skulle 

kunna skickas till andra individer så fort som möjligt. Eftersom att svaren skickades via mail 

skedde ingen transkribering, istället har kodning och kategorisering skett direkt utifrån de svar 

som samlats in. Utifrån de svar som samlats in har nyckelord och begrepp identifierats och 

kategoriserats, dessa olika nyckelord och begrepp har bildat fyra olika teman som presenteras 

nedan. För att analysen av resultaten skulle bli så objektiv som möjligt utan allt för subjektiva 

tolkningar har analysen och tolkningen av resultaten skett av båda författarna där de svar som 

kommit in diskuterats gemensamt. I detta avsnitt presenteras studiens insamlingsmetod, urval, 

verktyg, analysmetod och hur de etiska ställningstaganden gällande samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning tagits i beaktande. 

 

5.2.1 Urval 

Denna undersökning har utgått från bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Anledningen till detta 

val gällande urval var att det fanns en bestämd målgrupp som denna undersökning riktade sig 

till. De sex utvalda individerna behövde nödvändigtvis inte befinna sig inom någon av 

riskgrupperna för att hamna i kriminalitet men för att kunna generera så tydliga beskrivningar 

som möjligt skulle informanterna ha gått ut skolan relativt nyligen, det skulle inte ha gått mer 

än fem år sedan individerna gick ut gymnasiet. Genom ett bekvämlighetsurval kunde personer 

som matchar detta kriterium kontaktas utan att riskera att få med informanter som inte passar 

in i den målgrupp som studien syftar till att undersöka. Andra fördelar med bekvämlighetsurval 

var att många svar troligtvis kan ges och skickas tillbaka och möjligheten att spara tid. 

Anledningen till kriteriet att informanterna skulle ha gått ut skolan relativt nyligen var för att 

de skulle minnas så mycket som möjligt av sin skolgång för att kunna ge längre, mer detaljerade 

svar och beskrivningar. Hade ett slumpmässigt urval skett skulle risken funnits att våra 

informanter hade gått ut skolan för så pass lång tid sedan att deras minne av skolan var diffusa 

och svar med en längre beskrivning skulle kunna vara svåra för informanterna att ge. Problemet 

med bekvämlighetsurval var att det inte gick att generalisera svaren som samlades in. Det som 

dock kunde göras var att dra slutsatser från de resultat som framkommit i denna undersökning 

i förhållande till tidigare forskning som gjorts inom ämnet, denna undersökning kan också leda 

till vidare forskning inom ämnet (Bryman, 2011). 

 

5.2.2 Verktyg 

De verktyg som har använts i denna undersökning är datorer som använts för att samla in 

infotmation från informanterna genom korrespondens via mail. Eftersom att inkät har använts, 

vilket innebär att all kommunikation sker via mail behövs inte instrument för att spela in, som 

vid exempelvis intervju, eller instrument för transkribering. Det som har behövts är alltså en 

dator för insamling av empiri och genomgång av tidigare forskning, ingen annan utrustning 

eller andra verktyg har krävts. 

 



 

 

13 

 

5.2.3 Analysmetod 

Analysen i denna uppsats har varit inspirerad av en fenomenografisk ansats. Enligt Larsson 

(2010) handlar den fenomenografiska ansatsen om att göra en sån korrekt beskrivning av ett 

sammanhang som möjligt, att beskriva enskilda individers egna upplevelser. Använder man sig 

av en kvalitativ intervju så är det intervjuarens arbete att beskriva intervjupersonernas 

sammanhang, och att kunna skilja på hur sammanhanget uppfattas och hur det egentligen är. 

Här citerar Larsson (2010) Marton (1978) när han beskriver att det finns skillnader mellan hur 

något är och hur något uppfattas. Dessa skillnader delas upp i två kategorier, ”första ordningens 

perspektiv” som är baserad på fakta och det som kan iakttas från utsidan, och ”andra ordningens 

perspektiv” som baseras på någons subjektiva upplevelser (Larsson, 2010). Det som någon 

upplever kan, som Larsson (2010) beskriver, vara sant utifrån andra ordningens perspektiv men 

inte ur första ordningens perspektiv, en persons upplevelser är alltid sanna ur andra ordningens 

perspektiv men behöver inte stämma överens med den faktiska verkligheten och alltså inte vara 

sanna ur första ordningens perspektiv. Ett exempel kan vara en person som upplever att en 

annan person är upprörd eller arg på personen, denna känsla är då sann utifrån andra ordningens 

perspektiv men om det visar sig att personen inte alls är arg och upprörd är det inte sant utifrån 

första ordningens perspektiv, detta gör dock inte personens känslor mindre sanna. Inom 

fenomenografin kan man använda sig av såkallade utfallsrum. Dessa kan användas för att 

studera två kategoriers förhållande till varandra och till det undersökta ämnet (Larsson, 2010). 

Syftet med att analysera utifrån influenser av fenomenografin var att intervjupersonernas egna 

upplevelser skulle ligga i fokus. Intervjupersonerna skulle utefter frågeställningarna i inkäten 

sätta egna ord på sina egna erfarenheter och upplevelser i svaren, helt utan att någon annan 

skulle bedöma om svaren är rätt eller fel, sanna eller falska (Larsson, 2010). Det som är viktigt 

när man använder sig av fenomenografi är att se till individens egna svar och analysera svaren 

utifrån hur deras egna upplevelser och sätt att beskriva dessa. 

 

5.2.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska principer som gäller för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Detta för att individer inte ska behöva utstå varken psykisk 

eller fysisk orätt i samband med att forskning genomförs. De krav som utformats för att hindra 

detta är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiatlitetskravet och nyttjandekravet (Ve-

tenskapsrådet). 

 

Informationskravet innebär att medverkande i en undersökning ska vara upplysta om vad just 

den undersökningen de är med i syftar till, man ska få ta del av vad undersökningen kan bidra 

med till forskningsfältet och även om det finns några risker med att medverka. Forskaren ska 

betona att det är frivilligt att medverka och att medverkan kan avbrytas när som helst under 

undersökningens gång (Vetenskapsrådet). I denna undersökning har hänsyn tagits till inform-

ationskravet då de medverkande fått ta del av information gällande frivillig medverkan, att de 

är fria att avbryta deltagandet omgående om de önskar och att informationen de ger endast 

kommer att användas i forskningssyfte. 

 

Samtyckeskravet innebär att de som genomför undersökningen måste ha medverkandes sam-

tycke och godkännande för att använda sig att information från de medverkande. Om de med-

verkande är under 15 år måste samtycke godkännas av vårdnadshavare. Samtyckeskravet inne-
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bär också att medverkande ska kunna avbryta sin medverkan när som helst utan några konse-

kvenser eller ifrågasättanden. I denna undersökning har de medverkande fått tydlig information 

gällande att medverkan är frivillig och att de kan avbryta medverkandet när som helst, denna 

information har getts i följebrevet som skickades ut samtidigt som frågeformuläret. Ingen i 

undersökningen är under 15 eller 18 år gammal så samtycke av vårdnadshavare har inte behövts 

i detta fall. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna skall behandla den information de samlar in med 

största möjliga konfidentialitet så att obehöriga inte kan få tillgång till den och de som medver-

kar i en undersökning ska vara anonyma så att utomstående inte kan identifiera personen i fråga. 

Det ska alltså vara omöjligt för utomstående att komma åt de uppgifter där medverkandes rik-

tiga namn finns med. Denna undersökning har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då alla 

uppgifter skickas via mail dit ingen utomstående har behörighet eftersom att lösenord krävs, 

både till mailkontot och även till dator, vilken inte tas med på platser där det skulle kunna finnas 

en risk att någon obehörig kan ta del av denna information. När det gäller anonymitet används 

i denna undersökning inga namn. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in endast får användas i ett 

vetenskapligt syfte, denna information får inte användas i ett vinstinriktat syfte och den får inte 

heller användas bestämmanden och ingripanden mot en enskild person (Vetenskapsrådet). I 

denna undersökning uppfylls nyttjandekravet då informationen som samlas in inte kommer att 

användas till något annat än till just denna undersökning, den kan även leda till att vidare 

forskning inom ämnen genomförs men den kommer inte att användas i ett vinstinriktat syfte 

och detta är något som de medverkande informerats om i följebrevet. 

 

5.2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet handlar om kvaliteten i en undersökning. Bryman (2011) belyser 

vikten av reliabilitet och validitet inom kvantitativ forskning där begreppet validitet inom 

kvantitativ forskning är starkt ihopkopplat med mätning. Eftersom att man inom kvalitativ 

forskning inte i första hand är speciellt angelägen att fokusera på just mätning har det resonerats 

kring huruvida användning av begreppen reliabilitet och validitet verkligen är adekvata inom 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att Lincoln och Guba har bildat 

alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. De begrepp som Lincoln och 

Guba har utvecklat är tillförlitlighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity), dessa begrepp 

kan användas för att beskriva och bedöma kvaliteten inom kvalitativ forskning. 

Lincoln och Guba har delat in begreppet tillförlitlighet i fyra kategorier, dessa är trovärdighet 

(”credibility”), överförbarhet (”transferability”), pålitlighet (”dependability”) och möjlighet att 

styrka och konfirmera (”confirmability”) (Bryman, 2011, s. 354). 

Trovärdighet motsvarar intern validitet, överförbarhet motsvarar extern validitet, pålitlighet 

motsvarar reliabilitet och möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektivitet. 

I denna uppsats anses underkategorin en möjlighet att styrka och konfirmera som mest relevant 

då den innebär att forskaren skall lämna egna uppfattningar och värderingar utanför 

undersökningen utan att dessa skall påverka (Bryman, 2011). Utifrån denna kategorin skall man 

alltså inte medvetet ha påverkar undersökningen åt något håll, som forskare. Förhoppningen för 

denna undersökning är att ge en så objektiv bild som möjligt utan att blanda in personliga 

värderingar eller förförståelser. Bryman (2011) menar dock att det som forskare är omöjligt att 
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vara helt objektiv men att det är av vikt att utifrån denna kategori inte medvetet skall ha påverkat 

undersökningen i någon riktning, varken utifrån egna åsikter eller uppfattningar eller utifrån 

teoretisk utgångspunkt. 

Inom kriteriet äkthet har Lincoln och Guba (Bryman 2011) utformat fem kategorier: rättvis 

bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. 

Här anses kategorin rättvis bild vara mest relevant, denna kategori belyser vikten av att 

undersökningen ska ge en rättvis bild av de beskrivningar som informanterna har gett. Det gäller 

alltså som forskare att lyfta fram det som informanterna har angivit på ett adekvat sätt så att 

informanterna känner igen sig i vad som beskrivs och att den bild som lyfts fram stämmer 

överens med det som informanterna ville framföra. Ett sätt att på ett rättvist sätt lyfta fram det 

som informanterna har beskrivit är att använda sig av citat, något som förekommer 

genomgående i resultatdelen. 

 

6 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de metodologiska valen i förhållande till syftet och frågeställningarna 

som är utgångspunkt för denna undersökning. Det som ligger till grund för diskussionen är 

kvalitativ ansats, insamlingsmetod, urval och analysmetod och hur dessa val har påverkat re-

sultaten i undersökningen. 

6.1 Kvalitativ ansats 

Då den kvalitativa ansatsen har sitt fokus på ord som är baserat på individens egna berättelser 

och upplevelser, ansågs denna metod mest lämpad för undersökningen, i relation mot arbetets 

syfte och frågeställningar som riktade sig till hur elever uppfattat det brottsförebyggande arbetet 

i deras skolor. Den kvalitativa metoden ger möjligheterna till en djupare förståelse och förkla-

ring till det som efterfrågas, i och med att det går att ställa frågor med efterföljande komplette-

ringsfrågor för att få ett förtydligande och ett djup i svaret (Ahrne & Svensson, 2015). På det 

viset kan man som forskare få en klarare bild över det som undersöks i arbetet. Den kvalitativa 

ansatsen i relation till den kvantitativa ansatsen där det handlar om att studera strukturerade 

data och mätbara egenskaper utan möjlighet till en individs förklaring kring upplevelsen gjorde 

valet enkelt. 

6.2 Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden för denna kvalitativa undersökning var inkät. Inkät som är en blandning av 

intervju och enkät via mailkorrespondens var i denna undersökning ett bra alternativ ur flera 

aspekter. För det första underlättar det arbetet på två olika håll för författarna som befinner sig 

i två olika länder. För det andra så var inkät ett lämpligt sätt att låta informanterna i lugn och ro 

få möjlighet att reflektera över frågorna utan att förhasta sig i svaren. På det viset ansåg förfat-

tarna att svaren har en högre trovärdighet mot en fråga som ställs ansikte mot ansikte och be-

höver svaras på ganska så omgående. 
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6.3 Urval 

Då målsättningen var att informanterna skulle tillhöra en redan bestämd målgrupp blev be-

kvämlighetsurval den mest adekvata urvalsmetod för denna undersökning. Valet av bekväm-

lighetsurval baserades på att det sannolikt skulle underlätta undersökningsprocessen om frå-

gorna riktades mot den redan bestämda målgruppen redan från början. Användandet av be-

kvämlighetsurval var troligtvis även en anledning till att undersökningen saknade bortfall. Det 

som kunde upplevas som en nackdel med bekvämlighetsurvalet i detta fall var att en generali-

serbarhet av de svar som samlats in inte kunde uppnås. Men däremot så kunde slutsatser från 

resultatet dras från den tidigare forskningen (Bryman, 2011). 

6.4 Analysmetod 

I denna undersökning har den fenomenografiska ansatsen legat till grund för analysen. Den 

fenomenografiska ansatsen handlar, som ovan presenterats, om att beskriva ett sammanhang så 

korrekt som möjligt utifrån individens subjektiva upplevelser. I och med valet av inkät som 

insamlingsmetod har informanterna själva beskrivit sina upplevelser med egna ord. Eftersom 

att transkriberingen uteblev behöver man inte skilja på hur sammanhanget kan uppfattas eller 

hur det egentligen upplevs av informanterna. I de svar som lämnats av informanterna är det 

beskrivet ur andra ordningens perspektiv, med andra ord ur deras egna subjektiva upplevelser. 

Till skillnad från första ordningens perspektiv där fakta och sådant som går att iaktta från utsi-

dan står i centrum (Larsson, 2010). Denna analysmetod var väl lämpad för denna undersökning 

då syftet var att fokusera på informanternas egna erfarenheter och upplevelser. För enligt andra 

ordningens perspektiv skriver Larsson (2010) att någons uppfattning alltid är sann oavsett om 

någon annan uppfattat samma händelse annorlunda. 

7 Resultat 

I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet som samlats in via inkäter. Resultaten presen-

teras i fyra kvalitivt skilda teman som har identifierats genom att kategorisera nyckelord och 

begrepp från informanternas svar och utifrån en fenomenorafisk ansats. De teman som presen-

teras i resultatet är acceptans, osynlig, samarbete och förändring. Föresatsen var att beskriva 

hur skolan kan verka som brottsförebyggande faktor utifrån de frågor som ställts och hur detta 

tycks förefalla på olika sätt hos våra informanter (Larsson, 2010). 

7.1 Acceptans 

Informanterna uppgav i sina svar att den sociala miljön i skolan ofta upplevdes som bra, trots 

att det stundom var stökigt så är den övervägande känslan god. En av de bidragande faktorerna 

till att eleverna upplevde en bra social miljö var vänner. Förekomst av utanförskap och mobb-

ning var något som dock återkom bland svaren, inte att just informanterna var utsatta men att 

det drabbade andra elever. Även grupperingar och oskrivna regler mellan eleverna fanns, men 

det skapade inga större problem. 

 

 

Att just de oskrivna reglerna fick vara med och styra klimatet var i sig kanske 

inte jättebra men det fyllde ett syfte och i och med det följde ett lugn. 
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Trots att informanten först beskrev de oskrivna reglerna som något negativt försökte de vända 

på det och se på det som någonting positivt. Även om det var någonting som inte var bra så kan 

man säga att informanten trots detta accepterade det genom att också se det från ett positivt 

perspektiv. 

 

Det som jag kan tycka i efterhand är att det kändes som att det fanns ganska 

mycket indelningar och grupperingar inom eleverna. Men sen har jag inget 

annat direkt att jämföra med. 

 

Denna informant beskrev att det fanns en hel del grupperingar och indelningar bland eleverna, 

vilket skulle kunna tolkas som något negativt. Trots detta avslutas svaret med att informanten 

inte har något annat att jämföra med vilket kan uppfattas som ett sätt att neutralisera det som 

först som beskrivits som någonting negativt. Några av informanterna uppgav att den sociala 

miljön mellan elever och lärare var god. De upplevde engagerade vuxna som bemötte eleverna 

med ömsesidig respekt, det märktes att de ville elevernas bästa och var till hjälp med studierna. 

Samtidigt svarade några av de andra informanterna att det i vissa lägen fanns sådant som de 

störde sig på hos de vuxna, en informant beskriver: 

 

Den sociala miljön mellan vuxna och elever var ganska kass. Tror det kan 

bero på den sociala bristen mellan de vuxna. 

 

En annan: 

 

Det varierade, för det mesta var lärarna väldigt bra och erbjöd extra studier 

efter skolan för att hjälpa en, men det fanns kanske ungefär fem som inte var 

bra alls och inte hjälpte en eller brydde sig. 

 

Medan vissa informanter beskrev lärarna som hjälpsamma och engagerade beskrev alltså andra 

den sociala miljön mellan elever och vuxna som dålig och att lärarna inte brydde sig i någon 

större utsträckning. En informant beskrev: 

 

Överlag var det en god arbetsmiljö men det kunde varit bättre, men det kunde 

såklart också ha varit mycket värre. 

 

Informanternas upplevelser av hur den sociala miljön i skolan var kan beskrivas som acceptans. 

Med det menas känslan av att bara få ”gilla läget”, oavsett om det är bra eller dåligt. Trots 

beskrivningar av utanförskap och grupperingar, som skulle kunna tolkas som mycket negativt 

och skulle kunna vara något som skapar en dålig social miljö accepterar informanterna detta 

och deras övergripande känsla av den sociala miljön beskrevs generellt som god. 

 

7.2 Osynlig 

Syns man inte så finns man inte, det var ungefär så hälften av informanterna beskrev situationer 

kring stökiga elever och mobbning. Informanternas svar har gett upphov till temat osynlig där 

skolor som inte hade en beredskapsplan på hur icke accepterade situationer skulle hanteras, i 

stället blundade för problemet. Mobbning var något man i de flesta fallen inte talade om, varken 

elever emellan eller i undervisningen. En informant skrev: 
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Då det inte utåt sett i alla fall fanns så många fall av mobbning så tror jag att 

lärarna inte riktigt visste hur de skulle hantera en sådan situation om den 

uppstår. 

 

Denna informant beskrev alltså att även fast mobbning förekom i en viss grad förekom det inte 

tillräckligt mycket för att lärarna skulle agera. De gjorde ingenting åt problemet eftersom att 

de, enligt informanten, inte visste hur de skulle hantera situationen, istället ignorerade man 

alltså det faktum att mobbning förekom på skolan. En annan informant beskrev att: 

 

Mobbning, bråk och stökiga elever mestadels nonchalerades och man ansåg 

att eleverna skulle klara upp bråk och mobbning sinsemellan. 

 

Även denna informant beskrev alltså att lärarna inte uppmärksammade mobbning och bråk. De 

ansåg att eleverna skulle klara upp detta utan hjälp från lärarnas håll och valde att inte låtsas 

om att mobbning, bråk och stökiga elever existerade utan lämnade över ansvaret för detta på 

eleverna. En annan informant beskrev att det kunde uppfattas som att skolan valde att blunda 

för problemen för att skydda skolans rykte och därför inte anmälde vissa händelser. En infor-

mant beskrev att skolan arbetade med kamratstödjare genom Friends och skrev angående detta: 

 

På låg och mellanstadiet tror jag att detta hjälpte då det ansågs lite coolt att 

bli vald som kamratstödjare. På högstadiet var det nog mindre märkbart då 

ingen ville/vågade/orkade engagera sig. 

 

Utifrån vad denna informant beskrev verkade det som att det var eleverna som bestämde om 

man skulle använda sig av kamratstödjare eller inte eftersom att det blev mindre märkbart i 

skolan i takt med att det inte ansågs ”coolt” bland eleverna längre. En känsla av att tiden har 

stått stilla kan identifieras inom detta tema, ett föråldrat pedagogiskt förhållningssätt där lärarna 

behöver mer och ny kunskap för att kunna undvika att sopa problemen under mattan och ta tag 

i dem på ett adekvat sätt istället. Skolans sätt att hantera situationer som dessa upplevs inte som 

tillfredsställande enligt informanterna. 

 

7.3 Samarbete 

De övriga informanterna uppgav att de upplevde att deras skolor hade strategier och planer på 

hur de skulle hantera stökiga elever, bråk och mobbning, även om det varierar lite. En infor-

mants skola hade som metod att vid oroligheter öka närvaron av vuxna bland eleverna för att 

skapa mer trygghet, informanten beskrev: 

 

De få gånger det var bråkigt eller oroligt så var det mycket kraftfulla åtgär-

der. Det var inget som på något sätt bagatelliserades eller tystades ner. 
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Denna informant beskrev att skolan tog bråk och oroligheter på allvar och arbetade med tydliga 

insatser för att minska detta. Till skillnad från den nonchalans som beskrivits ovan poängterar 

denna informant att bråk och oroligheter inte var något som skolan ignorerade, tvärt om. 

 

Det fanns en anti mobbing policy så om någon upptäckte mobbing eller an-

mälde det fick den som mobbade andra hem en skriftlig varning till föräld-

rarna. Om det var bråk fick föräldrarna komma in till skolan och ha möte 

med lärarna. 

 

Det fanns även en väl inarbetad antimobbnings policy som flera av informanterna beskrivit, där 

skolor som tog sitt fulla ansvar för att hjälpa utsatta elever arbetade efter tydliga handlingspla-

ner. Ett annat sätt att hantera oroligheter som kunde identifieras genomgående var att informan-

terna beskrev att skolorna kontaktade föräldrarna, om det skrev en informant: 

 

Inte bra, det sista man vill är väl att ens föräldrar ska komma till skolan på 

grund av något sånt, alla försökte undvika att det skulle hända för att inte 

hamna i skiten hemma eller i skolan. Jag tror att 90% försökte följa reglerna 

så det inte skulle hända. 

 

Denna informant beskrev att man inte ville att föräldrarna skulle komma till skolan på grund av 

bråk eller mobbning och att eleverna på grund av detta försökte följa reglerna. Detta tyder på 

att denna metod fungerade, åtminstone i den skola denna informant gick i. Dessa olika sätt att 

arbeta, genom exempelvis en antimobbnings policy eller att kontakta elevernas föräldrar 

grundade temat samarbete där man alltså arbetade tillsammans för att uppnå önskad effekt och 

resultat. 

7.4 Förändring 

Informanterna var relativt överens om att att skolorna försökte att eftersträva en god arbetsmiljö 

för både elever och anställda. Flera skriver att kamratstödjare var något som fanns, om ovan 

nämnts, denne skulle finnas som en resurs ute bland eleverna och kunna vara uppmärksam om 

det uppstod oroligheter för att kunna slå larm stävja en otrygg arbetsmiljö. Men i flera av fallen 

så beskrev informanterna att det var väldigt dåligt organiserat och inte till någon större nytta. 

De var rörande överens, trots att fler av skolorna beskrivs som att de försökte se till enskilda 

individer och deras behov, men trots detta så fanns det brister som behövde förbättras. En in-

formant skrev: 

 

Jag tror att de valde att se till de olika individernas behov så mycket de kunde. 

Ibland tyckte jag dock att det var lite för mycket prat om vad de kunde göra 

bättre med det hände inte speciellt mycket. 

 

En annan skrev: 

 

Dom hävdade nolltolerans men det uppnåddes inte riktigt, vet flera elever 

som behandlades mycket dåligt. 
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Flera av informanterna beskrev detta på ett liknande sätt, de uppfattade att det var mycket prat 

om hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras eller påståenden om hur de redan arbetade för en 

god miljö på olika sätt, dock utan resultat. Ur informanternas svar gick att skönja ett missnöje 

över hur deras skolor hade ”lovat” en förbättring utan att kunna hålla sina ord. I detta missnöje 

utvecklades temat förändring vilket var vad informanterna efterfrågade när det gällde 

arbetsmiljön på skolan. 

 

 

8 Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer de resultat som presenterats ovan analyseras och diskuteras utifrån en 

fenomenografisk ansats (Larsson, 2010) och Hirschis teori om sociala band. Diskussionen 

kommer även kopplas samman den tidigare forskningen som presenterats ovan. 

I temat acceptans har vi sett att informanterna såg betydelsen av vänner som central för en god 

social miljö. Det var den positiva upplevelsen av vänner som bidrog till den acceptans gällande 

den sociala miljön som informanterna beskrev. Utanförskap beskrevs som någonting negativt 

som ibland förekom. 

Utifrån Hirschis teori om sociala band har vi sett att de informanter som uppgav att vännerna 

var viktiga för att de skulle ha en positiv uppfattning av skolan och dess sociala miljö kan tolkas 

ha en stark anknytning, enligt Hirschis fyra kategorier av sociala band (Andersson & Estrada, 

2009). När det gäller de vuxna som arbetade på skolan uppgav några av informanterna att 

lärarna var hjälpsamma och engagerade vilket också tyder på stark anknytning mellan elever 

och vuxna. En informant beskrev dock en social brist mellan elever och vuxna vilket gjorde den 

sociala miljön dålig. En annan beskrev att en del lärare inte verkade bry sig eller vilja hjälpa 

till, enligt Hirschis teori (Andersson & Estrada, 2009) kan anknytningen här tolkas vara svagare. 

Det är dock svårt att utan mer informantion ha vetskapen om anknytningen här är svagare endast 

på grund av lärarnas brister eller om detta är något som uppkommit från både elevens och 

lärarens håll. Har en person svag anknytning till andra vuxna skulle det kunna vara så att 

personen ser på situationen och beskriver den som social brist hos de vuxna utan att redogöra 

för eller se till sin egen roll i sammanhanget. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan vi se 

att det kan finnas en diskrepans mellan första och andra ordningens perspektiv, det vill säga hur 

situationen kan uppfattas från utsidan och hur situationen uppfattas ur ett subjektivt perspektiv 

hos informanterna (Larsson, 2010). Detta betyder dock inte att informanternas svar kan sägas 

vara sanna eller falska, rätt eller fel, de är alltid sanna ur andra ordningens perspektiv och tolkas 

utifrån deras egna beskrivningar. 

I temat osynlig har vi sett att ungefär hälften av informanterna beskrev skolans insatser vid 

mobbning, bråk och stökiga elever som undermålig. De beskrev att skolan ignorerade och 

nonchalerade det som skedde och ansåg att eleverna själva skulle reda ut konflikter. Utifrån 

Hirschis teori om sociala band (Andersson & Estrada, 2009) kan vi tolka de elever som utsätter 

andra för mobbning, som medverkar i bråk och som beskrivs som allmänt stökiga kan tolkas 

ha en svag övertygelse då deras värderingar, attityd och ansvarskänsla inte är tillräckligt starka 

för att hålla sig undan bråk och mobbning etc. Utifrån teorin om sociala band kan tänkas att de 

elever som har svagare övertygelse har en ökad risk för ett avvikande beteende och kriminalitet 

då deras moraliska känsla av vad som är rätt och fel inte är tillräckligt stark för att handla på ett 

mer accepterat sätt. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv har vi kunnat se att både det första 

temat, acceptans och det andra temat, osynlig, har element av bristande kontroll hos de vuxna. 
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Här finns ett utfallsrum där vi har kunnat identifiera en viss nyansskillnad i dessa teman i och 

med att andra temat helt fokuserar på denna brist och det första temat beskriver detta men 

framställer också vissa lärare som engagerade (Larsson, 2010). 

 

I temat samarbete har vi sett att informanterna tycker att det fanns en någorlunda struktur när 

det gäller att hantera stökiga elever, bråk eller mobbning. Den struktur som skolorna arbetade 

ut sågs dock inte alltid som positiv ur elevernas perspektiv. Även i detta avsnitt har vi kunnat 

se att de elever som var inblandade i mobbning eller bråk kan tolkas ha svaga sociala band och 

då främst svag anknytning. Som ovan nämnts handlar övertygelse om att man ska ha tydliga 

moraliska värderingar som enligt sociala-band teorin resulterar i att man som individ vet vad 

som är rätt och fel. Att känna ett ansvar för sig själv och sina handlingar, som leder till att man 

inte involverar sig i bråk eller mobbning, frånsett att man är den som blir utsatt för mobbning 

(Andersson & Estrada, 2009). Strukturen som de flesta skolor verkade sträva efter enligt infor-

manterna var att hitta ett samarbete vuxna emellan. Genom att öka närvaron av vuxna bland 

eleverna, i händelse av bråk, mobbning eller oroligheter, arbetade man för att skapa en känsla 

av större trygghet bland eleverna. Trygghet skapas genom det som teorin om sociala band tar 

upp i kategorin om anknytning, att ha en god relation till vuxna i sin närhet. Enligt Andersson 

och Estrada (2009) kan bra relationer till andra vuxna stärka de sociala banden och då främst 

anknytningen. Trygghet är en upplevd känsla som kommer från individens eget inre och stärks 

den med ökad vuxennärvaro så är det en sann upplevelse ur andra ordningens perspektiv (se 

avsnitt Analysmetod ovan) som eleven har. En informant beskrev att det sista man vill är att ens 

föräldrar ska komma till skolan på grund av bråk, mobbning eller att man varit stökig. Infor-

manten trodde att nästan alla försökte följa reglerna för att slippa att föräldrarna skulle komma 

till skolan. Enligt Hirschis teori om sociala band har vi sett att de elever som valde att följa 

regler som fanns uppsatta för att undvika att hamna i en sådan situation kan tolkas ha starka 

sociala band. Deras anknytning kan tolkas vara stark eftersom att de brydde sig om vad deras 

familj ska säga och tycka om deras beteende. Övertygelsen hos dessa elever kan också tolkas 

vara stark eftersom att de känner ett ansvar för vad deras beteende kan leda till och de tar ansvar 

genom att följa reglerna. Åtangandet kan tolkas vara starkt eftersom att de tog både sin familj 

och sin utbildning seriöst. De såg allvaret och ville inte hamna i en situation där deras föräldrar 

behöver komma till skolan för att de inte har skött sig på ett bra sätt. Även delaktigheten kan 

tolkas vara stark, utifrån Hirschis teori om sociala band, eftersom att de deltog i skolaktiviteter 

och värdesatte dessa genom att följa de regler som finns uppsatta. 

 

Flera av informanterna har uppgett att skolorna involverar föräldrarna vid eventuella stökig-

heter, att göra föräldrar medvetna om situationen och för att tillsammans finns för att stötta och 

hjälpa barnen. Att engagera sig i och tillsammans med barnen kan tolkas göra anknytningen 

starkare då det är viktigt för barn och unga att ha bra relationer med sina föräldrar och, eller 

andra vuxna (Andersson & Estrada, 2009). 

 

Informanterna var relativt överens i temat förändring att deras skolor arbetade för att skapa en 

trygg arbets och -skolmiljö. Även om skolorna tyckte att deras arbeten kring detta var helt i 

linje med vad som skolor bör, så kände eleverna att arbetet inte räckte hela vägen. I och med 

att detta var elevernas egna upplevelser av situatonen så stämmer det enligt andra ordningens 

perspektiv (se avsnitt Analysmetod ovan). Informanterna ville se en förbättring, en förändring 

till det bättre. Flera informanter beskrev att skolorna hade ”lovat” en förbättring utan att detta 

skett. När de vuxna på skolan hade lovat eleverna något utan att hålla detta löfte kunde vi se att 

enligt Hirschis teori om sociala band skulle detta kunna försvaga anknytningen mellan elever 
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och lärare eller andra vuxna. Detta eftersom att kategorin anknytning har att göra med förtro-

ende för vuxna i en individs närhet, när detta förtroende bryts genom att inte hålla löften kan 

det tolkas som att det försvagar individernas anknytning. 

 

Sverige har skolplikt, detta innebär att alla barn mellan sju och femton år har en plikt att gå i 

skolan enligt Skollagen (2010:800). I en situation där man måste vistas på en plats tillsammans 

med människor som man inte själv har valt, blir de faktorer som avgör om denna plats är fun-

gerande eller ej mycket mer avgörande. Informanternas upplevelser kring den sociala miljön i 

skolan var av blandad karaktär, flera beskrev miljön som relativ bra, detta baserades främst på 

om de hade goda vänner att umgås med i skolan. Vissa tyckte även att relationen mellan de 

vuxna och eleverna var bra. Att det sedan förekom mobbning, utanförskap och någon form av 

hierarki och oskrivna regler kan tolkas som ett resultat av att man sätts samman men människor 

som man av någon anledning inte synkroniserar tillsammans med. Men med skolplikten har det 

även kommit fördelar som redovisats i en studie av Bell m.fl. (2015), att brottsligheten bland 

unga har sjunkit, menar dem beror på den obligatoriska närvaron i skolan. Från temat acceptans 

i resultatet kan vi dra slutslatsen att genom att acceptera de medmänniskor som man på det ena 

eller andra sättet blir bunden till vare sig man vill eller inte kan underlätta och bidra till en god 

social miljö. Att acceptera andra människor betyder inte att man måste gilla allt de gör eller alla 

man träffar, det handlar om att försöka ”gilla läget” men utan för den delen bli överkörd av 

andra. Man kan tolka det som att informanterna verkade göra detta. De verkade ta det goda med 

det onda och acceptera att trots att det hade kunnat vara bättre på flera sätt gällande den sociala 

miljön, de sätt som skolan arbetade mot exempelvis mobbning och annat så accepterades det 

som var. Varför informanterna accepterade situationen och ofta neutraliserade det negativa som 

beskrevs med en positiv kommentar är svårt att veta men en tolkning skulle kunna vara att 

skolplikten spelar in på detta. Hade detta varit en arbetsplats där de anställda behandlades dåligt 

och där mobbning förekom utan att ledningen gjorde något åt detta skulle troligtvis utstå mer 

kritik. Åldern skulle också kunna vara en faktor där man förväntar sig ett visst beteende för en 

viss ålder och på grund av detta anses mobbning och bråk vara mer acceptabelt under högstadiet 

än i en vuxen ålder. 

 

Ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan, skolan och hemmet ska vara en plats 

där barn och unga kan känna trygghet. Men hur ska ungdomar kunna känna trygghet på en plats 

som beskrivs nonchalera och blunda för de problem som uppstår hellre än att ta tag i dem? I 

studien av Wahlgren (2014) beskrivs hur en skola ska fungera som ett eget litet samhälle, skolan 

har inte bara ett ansvar att lära ut fakta till barnen, de ska även lära dem normer och värderingar. 

De skolor som beskrivs av informanterna verkar dock inte ha fungerat som ett eget samhälle 

eftersom att om de hade de undervisat om normer och värderingar så hade de troligtvis inte 

låtsas att problemen var osynliga utan tagit tag i dem. När det blundas för problem så är det de 

mest utsatta som drabbas hårdast, och det är tyvärr dessa barn som kan beskrivas som “syns 

man inte så finns man inte”. En person med starka sociala band till familj och vänner, som 

kanske även har fritidsintressen och engagerar sig i aktiviteter och verksamheter utanför skolan 

blir troligtvis inte lika drabbad av skolans ignorans och oförmåga att hantera problem. En per-

son som inte har lika starka sociala band utöver skolan och kanske inte har det lika bra och 

tryggt i hemmet blir förmodligen mer påverkad av skolans dysfunktion vid vissa områden. Det 

som informanterna beskriver klingar alltså inte riktigt i ton med Skolverkets (2016) värdegrund 

i förskola och skola där de skriver om alla människors lika värde och solidaritet mellan männi-

skor. 
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Informanterna beskriver hur de anställda på skolan i vissa fall samarbetar och ökar närvaron av 

vuxna när det blivit oroligt bland eleverna, just i syfte att skapa trygghet. De beskrivs även 

inkludera elevernas föräldrar genom att be dem komma till skolan om något har hänt med deras 

barn. Vi kan se att samarbete är ett arbete som främjar barn och ungas trygghet. Det är även av 

största vikt att skolan samarbetar med andra organisationer såsom polis, den kommunala soci-

altjänsten och privata organisationer m. fl skriver Johansson (2014) i sin studie. Samarbetet gör 

att de kan dela kunskap med varandra och på så sätt hjälpas åt att förebygga uppkomsten av 

eventuell brottslighet. Ett effektivt sätt är enligt informanterna när skolan inkluderar och sam-

arbetar tillsammans med elevernas föräldrar. Bara vetskapen av att skolan kontaktar föräldrarna 

om problem uppstår kan få eleven att tänka till en gång extra. 

 

Här kan vi se att metoden att kontakta elevernas föräldrar kan tolkas vara mer verksam för de 

som har starkare sociala band. Dels för att de troligtvis har en bättre relation till sina föräldrar, 

något som de inte vill riskera att förlora genom att bete sig på ett oacceptabelt sätt och dels för 

att de troligtvis har ett starkare skyddsnät i form av sociala resurser om någonting faktiskt skulle 

hända. En person som har svagare sociala band kan tolkas påverkas mindre av detta då de har, 

eller upplever sig ha mindre att förlora på att bete sig på ett sätt som inte är accepterat. 

 

Alla kan arbeta och sträva efter att utveckla något till att bli bättre och mer fördelaktigt än vad 

det redan är. Informanterna beskriver ett missnöje över att skolorna lovade förändring när det 

gäller arbetsmiljön i skolan, det talades om hur man skulle gå tillväga för att skapa en bättre 

arbetsmiljö, något som dock inte implementerades. Det som upplevdes som mest störande i 

arbetsmiljön var bristen på hänsyn för den enskilda individen och dennes behov. Det fanns 

kamratstödjare men utan något större engagemang och det mesta var dåligt organiserat. Upple-

velsen av dagens skolor är att mycket fokus läggs på de individer som kanske syns och hörs 

mest, de kanske är utåtagerande och impulsstyrda. Det är just för dessa barn och unga som det 

behövs mer resurser för att kunna förebygga för att det eventuellt skulle kunna utveckla ett 

oönskat beteende som även fortsätter i vuxen ålder och kan leda till kriminalitet (Sundell & 

Foster, 2015) Det är här som informanterna vill se en förändring, de vill att alla individer ska 

inkluderas i en god arbetsmiljö, något som borde vara självklart och något man strävar efter, 

med hänvisning till Skolverkets (2016) värdegrund i förskola och skola. 

 

8.1 Slutsatser 

De i studien framkomna resultaten tyder på att skolan i allmänhet skulle kunna främja samhället 

i stort genom att arbeta mer med de problem som kan uppstå i en skolmiljö. Vissa av de skolor 

som beskrivs verkar inte leva upp till Skolverkets (2016) värdegrund i förskola och skola. För 

att skolan ska kunna fungera brottsförebyggande gäller det att inte sopa problemen under mattan 

utan att ta upp dem för att kunna arbeta fram relevanta lösningar. Trots att man, som en 

informant beskrev, verkade vara rädd för att förstöra skolans rykte genom att anmäla vissa 

händelser och problem är det av vikt att ändå lyfta fram problemen för att skolan ska kunna 

vara så fungerande som möjligt. 

Utifrån de frågeställningar som ligger till grund för undersökningen kan vi se att skolan skulle 

kunna verka mer brottsförebyggande om den tar problem som mobbning, bråk, utanförskap och 

stökiga elever på allvar och agerar på dessa händelser. De delar av skolans arbete som främst 

kan tolkas bidra till ett brottsförebyggande arbete är samarbete, både mellan lärare, elever och 
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föräldrar men även mellan olika instanser så som polis och socialstyrelse. Att lyfta fram de 

osynliga och arbeta mot mobbning, utfrysning och vissa typer av grupperingar. Att acceptera 

olikheter bland individer och se till individuella behov och att arbeta mot förändring där skolor 

inte ska ignorera problem utan aktivt arbeta med dem. Precis som Machin, Marie och Vujic sin 

undersökning från 2011 kom fram till kan en förbättrad och utvecklad skola gagna samhället i 

flera avseenden. Med grund i den tidigare forskningen och de resultat som denna uppsats 

kommit fram till borde skolan uppmuntras till att utveckla de verksamheter som de arbetar med 

gällande lika rättigheter, mobbning, utanförskap, bråk och stökiga elever och annat som 

kanverka i ett brottsförebyggande arbete. 
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Bilaga 1 Missiv 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Elin och Karolina, vi är från Linneuniversitetet och är i full gång 

med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne för denna uppsats är hur skolan 

kan verka brottsförebyggande. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur skolan kan verka 

brottsförebyggande, alltså på vilket sätt skolan kan bidra till en minskad brottslighet. Vi vill 

höra hur de som nyligen gått ut skolan uppfattar detta och hur deras egna erfarenheter och 

upplevelser ser ut. 

Undersökningen kommer att ske via mailkorrespondens, inga fysiska möten kommer alltså 

behövas. Vi kommer att använda oss av inkäter i den här undersökningen, det betyder att vi 

skickar ut ett frågeformulär med fyra huvudfrågor och ett antal följdfrågor kopplade till dessa 

där du som deltar svarar på dessa frågor och mailar dina svar till oss. Observera att frågorna 

som ställs främst syftar till högstadiet, när vi skriver skola menar vi främst alltså högstadiet. Vi 

önskar att du som ställer upp i denna undersökning svarar på frågorna så utförligt och detaljerat 

som möjligt. När vi fått ditt svar kan det hända att vi vill skicka ytterligare ett par följdfrågor 

för att få en djupare förståelse för det vi undersöker. Vi kommer att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att det är helt frivilligt att delta i 

undersökningen och du kan välja att avbryta ditt deltagande när du vill. De svar vi får av dig 

kommer behandlas konfidentiellt, vilket betyder att obehöriga personer inte kommer att få 

tillgång till dessa och de kommer endast att användas i forskningsändamål, den information du 

ger oss kommer alltså inte att användas till något annat än för att just undersöka det här ämnet. 

 

Vi undrar alltså om du kan tänka dig att ställa upp i den här undersökningen, det vi vill att du 

ska göra är att svara på frågorna nedan, så utförligt du kan och vara beredd på att få ett till mail 

med fler följdfrågor om det skulle behövas. Du är helt anonym i undersökningen. 

Vi hoppas att du vill vara en del av denna undersökning och om det är någonting du undrar över 

får du gärna kontakta oss eller vår handledare! 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Thunblad, elinthunblad@gmail.com 

Karolina Rankka, karolina.rankka1979@hotmail.se 

Handledare, Jan Perselli, jan.perselli@miun.se 
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Bilaga 2 Frågeformulär 

 

Frågor: 

1.      Hur upplevde du att den sociala miljön var i din skola? 

- Mellan eleverna? 

- Mellan vuxna och eleverna? 

2.      Hur reagerade lärare och andra anställda på skolan, på stökiga elever, eventuella bråk 

eller mobbning? Och 

- hur togs de vuxnas reaktioner emot av eleverna? 

3.      Hur arbetade din skola för att främja en god arbetsmiljö för elever och anställda? 

- Hade de kamratstödjare? 

- Hade de någon antimobbningsplan? 

- Eller andra liknande verksamheter/insatser? 

4.      Om du svarat att din skola arbetade för att främja en god arbetsmiljö genom olika 

verksamheter/insatser – märktes det några positiva förändringar, och i så fall vilka? 

 

 


