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SAMMANFATTNING 
Denna studie syftar till att undersöka hur elever som har gått på samma högstadieskola 
upplever skolans brottsförebyggande arbete. Studiens deltagare är unga vuxna som relativt 
nyligen avslutat sin skolgång. Ett antal av de intervjuade har själva begått brott. Det vi har 
studerat är skillnader i deras erfarenheter av samma skolas brottsförebyggande arbete. För 
att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. 
Empirin samlades in genom intervjuer med semistrukturerade frågor. Vi har använt oss av 
en tematisk analys där vi belyser olika områden. Resultatet har sedan tolkats med stöd av 
Hirschis teori om sociala band. Vad vi kommit fram till är att flera av de informanter som 
själva hade begått brott inte enbart ansåg att skolan inte varit brottsförebyggande, utan även 
att den påverkade deras egna livsval i negativ riktning. 

Nyckelord: Skola, socialisation, brottsförebyggande arbete, utanförskap, Hirschis teori om 
sociala band, anknytning



1 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 3 

1.1 Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 4 

2 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................... 4 

2.1 Den brottsförebyggande socialisationen i skolan .................................................. 4 

2.2 Brottsförebyggande arbetets effekter ...................................................................... 5 

2.3 Det sociala klimatets betydelse ................................................................................ 5 

2.4 Föräldrarnas ansvar och påverkan .......................................................................... 6 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning ..................................................................... 6 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................... 7 

3.1 Sociala band ............................................................................................................... 7 

3.1.1 Anknytning .......................................................................................................... 7 

3.1.2 Åtaganden .......................................................................................................... 8 

3.1.3 Delaktighet ......................................................................................................... 8 

3.1.4 Övertygelse ........................................................................................................ 8 

4 METOD .............................................................................................................................. 9 

4.1 Kvalitativ metod ......................................................................................................... 9 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 10 

4.3 Datainsamling ........................................................................................................... 10 

4.4 Analysmetod ............................................................................................................. 11 

4.5 Trovärdighet ............................................................................................................. 11 

4.5.1 Interbedömarreliabilitet ..................................................................................... 12 

4.6 Etiska principer ........................................................................................................ 12 

5 RESULTAT ...................................................................................................................... 12 

5.1 Social bakgrund ....................................................................................................... 13 

5.2 Brustna relationer till skolan och lärare ................................................................ 14 

5.2.1 Meningslös utbildning ....................................................................................... 14 

5.2.2 Skolans ointresse ............................................................................................. 15 



2 

5.2.3 Främmande normer och värderingar ................................................................ 16 

5.2.4 Skolans fostran och bristande förebilder .......................................................... 16 

5.3 Goda relationer till skolan och lärarna ................................................................... 17 

5.4 Relationer till föräldrarna ........................................................................................ 18 

5.5 Relationer till vänner ................................................................................................ 18 

5.6 Skolans brottsförebyggande arbete ....................................................................... 19 

5.7 Sammanfattning ....................................................................................................... 21 

6 ANALYS .......................................................................................................................... 21 

7 DISKUSSION .................................................................................................................. 24 

7.1 Resultatdiskussion .................................................................................................. 24 

7.1.1 Brottsförebyggande socialisationen i skolan .................................................... 24 

7.1.2 Brottsförebyggande arbetets effekter ............................................................... 25 

7.1.3 Det sociala klimatets betydelse ........................................................................ 26 

7.1.4 Föräldrars ansvar och påverkan ....................................................................... 26 

7.2 Metoddiskussion ...................................................................................................... 27 

8 SLUTSATS ...................................................................................................................... 27 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .................................................................... 28 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 29 

BILAGA 1 - FACEBOOKANNONS…..………...………………..………………………………..39 

BILAGA 2 - MISSIVBREV…...………………………………….….………………………………40 

BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE…………………………………….………………………………41 

  



3 

1 INLEDNING 
De var elever som delade samma lärare och samma skola. På ytan hade de samma 
förutsättningar. Ändå skulle deras liv utvecklas så olika. En del av dem skulle begå brott, 
andra inte. Vilken betydelse har deras skolgång för deras livsval, den skola där de gick 
måndag till fredag, vår och höst, termin efter termin? Vad kan vi veta om den tid som formar 
blivande vuxna så olika? 

Barn i Sverige ska vara delaktiga i skolverksamheten från förskoleklass till årskurs nio. Det 
säger sig självt att då måste skolan vara en trygg och säker plats att tillbringa sin tid på. Det 
är i skolan som eleverna förbereds på ett aktivt deltagande i samhällslivet. De ska förmedlas 
grundläggande värden och lärandet ska främjas. Dessutom så ska undervisningen enligt 
läroplanen hållas i demokratiska former. (Skolverket, 2018) Trots det löper en del barn och 
ungdomar större risk än andra att hamna i kriminalitet. 

Brottsförebyggande rådet (2009) skriver att de riskfaktorer som finns i skolan är dålig 
anknytning till skolan, dåliga betyg och att ha anknytning till vänner som ägnar sig åt brott. 
Detta leder till en kriminell utveckling. Det finns även en andra faktorer som gör att den 
enskilde individen kan hamna i kriminalitet, exempelvis personens impulsivitet, rastlöshet 
och hög benägenhet för risktagande. En annan riskfaktor som Socialstyrelsen (2013) tar upp 
är att unga elever som har låga betyg löper större risk att hamna i kriminalitet än de med 
höga betyg. När unga lever med sagda riskfaktorer är det viktigt att de äldre är observanta 
och uppmärksammar sådana varningstecken. Det är viktigt att visa uppmuntran och leda 
dem i rätt riktning så att de inte hamnar snett. Något annat som kan vara bra enligt 
Socialstyrelsen (a.a.) är att beröra och diskutera konsekvenser av brott i undervisningen. 
Denna information kan vara ett sätt att avskräcka eleverna från att begå brott. Idag finns 
ordentligt med kunskap om vad unga behöver för att inte utvecklas på ett sätt som leder till 
brott och andra destruktiva beteenden. Skolan och vuxenvärlden har här ett ansvar. 

Skolverket (2019) skriver att tillsynsansvaret, som gäller hela skoldagen, ibland gäller även 
en tid innan och efter skolan beroende på barnets ålder, omständigheter och mognad. I en 
artikel från Sveriges Radio (2019) förekommer exempelvis en åttaårig flicka som omringades 
av flera unga män på vägen hem från skolan och blev bestulen på sin mobiltelefon. Sådant 
skapar en stor oro för barnen, vårdnadshavare, föräldrar och lärare/rektorer. 

Med denna studie är vi intresserade av hur skolan kan verka brottsförebyggande samt vilka 
faktorer som ökar just brottsligheten hos unga. Problemformuleringen är: Hur kan skolan 
verka på ett brottsförebyggande sätt? Det vi särskilt är intresserade av är unga vuxnas egna 
erfarenheter av brott och samtidigt skolans roll i en brottsförebyggande avsikt. Oavsett om 
man själv har eller inte har hållit på med någon form av brottslighet. 

Förhoppningsvis kan skolor lägga ner mer resurser på det som faktiskt har bidragit till 
mindre brott och verkat i ett förebyggande syfte. En skola har som sagt inte bara en 
utbildande roll utan även en fostrande roll, speciellt i grundskolan där individerna är mellan 
sju och femton år gamla. Lärare ska framgå som ett gott exempel samt vara förebilder. 
Således är det inte enbart föräldrarna som har ansvaret för ungdomars fostran. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka skillnader och likheter i elevers erfarenheter av 
det brottsförebyggande arbetet på en och samma skola. Frågorna vi valt att utgå ifrån är: 

(i) Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av skolans brottsförebyggande arbete? 

(ii) Hur beskriver de sin relation till skolan, familjen och kamratgruppen? 

(iii) Hur kan deras erfarenheter och relationer till skolan, familjen och kamratgruppen 
förstås med stöd av Hirchis teori om sociala band? 

2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning. Den forskningen vi har valt att 
fokusera på berör brottsförebyggande arbete i skolvärlden. 

Vi har valt att använda oss av databaserna LIBRIS, primo och ERIC. Enligt Backman (2016) 
är databasen ERIC den allra största inom pedagogik och vi ansåg därför att denna databas 
skulle kunna hjälpa oss att hitta tidigare forskning till vår studie. Den sjätte februari 2019 
försökte vi först söka fram från databasen SwePub, men fick tyvärr inga träffar som var 
relevanta just för vårt forskningsämne. Databasen ERIC gav flest resultat, vi fick upp 68 olika 
artiklar varav vi valde tio som vi tyckte passade vår studie bäst. Vi ansåg att de gav oss en 
bättre förståelse kring vårt ämne samt vad tidigare forskning har sagt om just detta område. 

De sökord som vi valde att använda oss av var crime, education crime, skola, brott samt 
utbildning. 

2.1 Den brottsförebyggande socialisationen i skolan 
Paula Wahlgren (2014) har i en avhandling studerat det hon benämner skolans 
brottsförebyggande fostran. Studiens syfte är att studera skolans brottsförebyggande arbete 
utifrån ett historiskt perspektiv. Det Wahlgren gör är att studera och jämföra olika perspektiv 
på det brottsförebyggande arbetet och presentera de olika perspektiven i form av en tidslinje. 
Wahlgren (a.a.) betonar att skolan inte bara ska undervisa fakta i olika ämnen utan även 
normer, lagar och värden i samhället som elever ska lära sig att bli delaktiga i och följa. 

Trots all otrygghet som finns i samhället läggs inte fokus på de sociala strukturerna och hot 
som existerar enligt Wahlgren (2014). Wahlgren belyser särskilt två olika begrepp, social och 
situationell prevention, samt gör en skillnad mellan dem. Den sociala preventionen handlar 
om att åtgärda den sociala miljön för att inverka på människors tendens till att begå brott. Vi 
återkommer till detta. Den situationella preventionen riktar sig in på utformningen av fysiska 
miljöer där syftet är att möjligheterna till brott ska begränsas. Dessa två ansatser syftar till att 
minska individers benägenhet till att begå brott. Den situationella brottspreventionen 
utmärker skolans arbete mot brott genom att eleverna engagerar sig i arbetet. Under en 
skoldag ska eleverna exempelvis ”se saker som lärarna kan ha svårt att upptäcka” (s. 172). På 
det sättet blir det ett situationellt brottsförebyggande arbete när eleverna engageras. 

Ett problem som Wahlgren (2014) belyser är att det kollektiva ansvar som funnits har ersatts 
av individuellt ansvar. Problemet med att integrera ungdomar i ett förändringssamhälle är 
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att veta hur individen ska göra för att inte tappa kontrollen, men även hur denne ska skyddas 
i förväg i samhällsordningen. Detta innebär att man ser individens problem men inte 
problemen i det samhälle som formar individen. 

Magnus Dahlstedt och Christophe Foultier (2018) har skrivit en studie där de riktar sig in på 
att undersöka den brottsförebyggande socialisation som utövas i skolan. Socialisation har 
under de senaste åren fått en större roll i det trygghetsskapande arbetet. Syftet med deras 
studie är att undersöka hur denna fostran anordnas och vilka tekniker och metoder som 
används samt vilka motiv som bedrivs. 

Dahlstedt och Foultier (2018) betonar att en brottsförebyggande faktor är mentorskapet. 
Mentorer fungerar som en förebild för elever, de ska framgå som goda exempel genom tanke 
och handling. I och med detta har mentorerna en central pedagogisk betydelse. Dessa 
mentorer väljs av lärare, och formas sedan till förebilder. Mentorerna är unga, vilket gör att 
de lättare kan nå ut till de unga i skolan än vad vuxna kan. Detta gör att ungdomarna blir 
nåbara, delaktiga och villiga att följa skolans normer och värderingar. 

2.2 Brottsförebyggande arbetets effekter 
I Knut Sundell och Martin Forsters (2005) studie belyses vissa program som används för att 
förebygga kriminalitet. Dessa program är avsedda för hem, skola och samhället i stort. 
Författarna skriver att ungdomar befinner sig i en period i livet där alkohol, droger och begå 
brott introduceras. De förklarar även att detta inte alls behöver leda till ett problembeteende 
framöver, att vissa har dessa beteenden när de är unga men sedan avtar i vuxen ålder. 
Däremot finns det en del individer där dessa problembeteenden kan vara grunden till att det 
leder till kriminella banor. Det är därför viktigt enligt Sundell och Forster att försöka förstå 
och förutse samt utforska vilka individer som har risken att hamna i dessa problem i vuxen 
ålder. Det finns vissa riskfaktorer som ofta samverkar med varandra. Exempel på riskfaktorer 
kan vara vänner som är kriminella, begår brott och använder droger. Det finns även 
riskfaktorer inom skolan som författarna tar upp och det är bland annat dåliga betyg, skolk, 
dålig skolmiljö och brist på intresse för skolan (Sundell och Forster, a.a.). 

Sundell och Forster (2005) har som sagt skolbaserade program bland sina 
brottsförebyggande åtgärder. De använder begreppet ”evidensbaserad prevention” som 
förklaras på följande sätt: ”en korrekt implementerad verksamhet som i kontrollerad 
forskning visat sig inte orsaka skada och som är effektiv” (s. 14). De här olika programmen 
som ska verka brottsförebyggande är i teorin effektiva men i dagens samhälle är denna effekt 
begränsad. Därför är det nödvändigt med mer realistiska förväntningar på dem (a.a.). 

2.3 Det sociala klimatets betydelse 
Julia Sandahl (2014) har genomfört en studie där hon har använt sig utav data från 
Stockholms stad (Stockholmsenkäten). Studien går ut på att ta reda på om det pedagogiska 
och sociala klimatet i skolan har en skyddsfaktor/effekt samt om det kan motverka 
brottslighet. I studien framgår även att det finns könsskillnader och Sandahl gör en 
jämförelse i kriminalitet mellan olika skolor och skolklasser. Sandahl (a.a.) betonar att 
uppmuntran och tydlighet från lärare är faktorer som elever upplever som goda. Även god 
kommunikation mellan elever och lärare samt med föräldrar till eleverna är A och O. Det som 
minskar kriminalitet bland elever är att vara delaktig, göra ett bra skolarbete som känns 
meningsfullt och att prestera bra i skolan. Sandahl (a.a.) skriver att individer som går i en 
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”utsatt” skola riskerar att få kriminella vänner, och den risken är större när det redan finns 
andra riskfaktorer. Stort fokus ligger på lärarnas roll och förmåga. Lärare kan verka 
brottsförebyggande genom att sätta resurser där det är som viktigast. För att de pedagogiska 
och sociala förmågorna ska komma till sin rätt så behövs särskild tid och möjlighet till 
undervisning och samspel mellan elever och lärare. 

2.4 Föräldrarnas ansvar och påverkan 
I en annan avhandling, som är skriven av Jonas Ring (1999) genomförs två undersökningar i 
årskurs nio. Författaren har studerat ungdomar i årskurs nio och ställer som huvudfråga om 
det finns kopplingar mellan brottsligt beteende bland dem och deras relation till familjen, 
umgängeskretsen och skolan i stort. Enligt Ring (a.a.) har dessa tre faktorer stor betydelse i 
ungdomarnas uppväxt och liv. En viktig fråga om skolans roll som berörs i avhandlingen är i 
vilken grad skoltrivsel, förhållande till skolpersonal och skolprestationer motverkar 
brottslighet hos elever. Det är framför allt detta som författaren hävdar kan stävja 
ungdomskriminaliteten. Att kunna kommunicera med barn, förstå dem och sätta sig in i 
deras tillvaro är något som gör att man kan motarbeta ett brottsligt beteende eller början till 
detta. 

Vidare konstaterar författaren att skoltrivseln och föräldrarnas inställning ger en bra 
inverkan. Det gör att dåliga influenser hålls borta från eleverna och kan redan från start få ett 
brottsligt beteende att upphöra. Sagda avhandling har som slutsats att föräldrarna har störst 
påverkan när det gäller att förebygga brott. Skolans fokus måste då ligga på att på bästa sätt 
få med föräldrarna i detta arbete. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
I den tidigare forskning som vi nu tagit upp kan vi sammanfattningsvis konstatera att 
samtliga forskare framför behovet av att förebygga brottslighet bland unga vuxna. Det 
gemensamma i Wahlgrens (2014) och Dahlstedt och Foultiers (2018) studier är att båda 
inriktar sig på den brottsförebyggande socialisationen i skolan. Den pedagogiska faktorn i 
studierna som författarna belyser är inte enbart betydelsen av stöd och hjälp för eleverna i 
skolarbetet som ett medel för att motverka brott, utan även behovet av att ta ett större ansvar 
för elevernas sociala situation. Det här är något som även berörs i övriga studier. Inte minst 
betonar Sandahl (2014) hur viktigt det är att ha en god kommunikation mellan lärare och 
elever. För att motverka brottslighet är det sociala klimatet viktigt mellan lärare och elever, 
även mellan eleverna själva. Det är problemet med många utsatta skolor enligt Sandahl (a.a.) 
eftersom riskfaktorerna redan finns där och därigenom försämras av den utsatta skolans 
negativa sociala klimat. En annan viktig faktor som tas upp i dessa studier är behovet av en 
helhetssyn och att även se till elevernas relation till både skolan, kamraterna och familjen 
vilket inte minst betonades i Rings (1999) avhandling. Ett viktigt resultat av Rings studie var 
att föräldrar och skola behöver samverka mer. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Denna studie kommer att ha teoretisk utgångspunkt i Travis Hirschi teori om sociala band 
av. Teorin betonar särskilt fyra centrala faktorer i utvecklingen av sociala band: anknytning, 
åtaganden, delaktighet och övertygelse. 

3.1 Sociala band 
Travis Hirschi utvecklade teorin om sociala band i boken Causes of Delinquency som gavs ut 
första gången år 1969. Boken handlar om brott hos unga, samt hur ungdomsbrottsligheten 
ska förhindras och kontrolleras (Hirschi, 2002). Författarens teori berörde dels hur 
ungdomsbrottslighet skulle kunna upptäckas och dels om hur den skulle kunna motverkas 
genom hur sociala band kan stärkas för alla individer i samhället. Till denna teori hör fyra 
olika begrepp: anknytning, åtaganden, delaktighet och övertygelse. De sociala banden bildar 
läran om bakomliggande orsaker till brottslighet hos unga enligt teorin, samt vad eller vilka 
faktorer som är viktiga för att inte begå brott (a.a.). Kortfattat beskrivs att de band som är 
starka håller unga borta från att begå brott medan svaga band ökar tendensen till brott. 

Hirschi (2002) påstår att majoriteten av individerna i samhället delar samma normer och 
regler. När de flesta individerna delar dessa gemensamma normer och regler brukar de 
betraktas som allmänt accepterade. För att ge ett exempel så är det enligt lag förbjudet att 
stjäla någon annans bil. Denna åsikt är delad av de flesta individer och lagen existerar i 
enlighet med den vedertagna och allmänna uppfattningen. För vad räknas och anses som 
brottslighet egentligen? Det är viktigt att tänka på att begreppet om brottslighet är något som 
vi människor har byggt upp och utformat i samhället. Bryter individen mot vissa handlingar 
och tillgrepp som inte är tillåtna och accepterande, begås ett brott. Med detta i åtanke kan vi 
enligt Hirschi (a.a.) studera sociala band och därefter avgöra om de är starka eller svaga. 
Dessutom måste vi veta hur allmänheten tolkar och bedömer kriminalitet. 

Hirschi (2002) skrev sin bok år 1969 (vilket även var det året han genomförde sin studie) och 
detta är någonting som bör tas hänsyn till i den här studien. Samhället har förändrats och 
moderniserats. Regler, normer och lagar har ändrats, likaså synen på etnicitet då författaren 
gör en delvis problematisk skillnad på svarta och vita i sin studie. Dessutom bestod studie 
enbart av unga pojkar, vilket är värt att notera. Ändå finner vi Hirschis (a.a.) teori användbar, 
vilket vi återkommer till i resultatdiskussionen. 

3.1.1 Anknytning 
Det första bandet som Hirschi (2002) nämner är anknytning. Detta begrepp handlar om 
bandet och relationerna till familj, vänner och skola. Relationen till våra föräldrar eller andra 
närstående vuxna är viktigt. Det visade sig att föräldrar med låg socioekonomisk klass hade 
ett svagare band till sina barn medan föräldrar med högre klass visade sig ha starkare band. 
Unga med föräldrar med en hög socioekonomisk klass delar i högre grad samhällets regler, 
värderingar och normer och är därför mer benägna att följa dess lagar. Sammanfattningsvis 
har ungdomar vars föräldrar i den lägre klassen en större risk att begå brott i jämförelse med 
de ung som tillhör en högre socioekonomisk klass. De ungdomar som är i den lägre klassen 
får vanligtvis sämre anknytning eftersom anknytningen framför allt är sämre till samhället. I 
och med att samhället styrs av ett normsystem som är mer gynnsam för högre klasser så 
skapas en ojämlikhet och ond spiral för de som är utanför. 
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Skolan är viktig för barnens anknytning i och med att eleverna tillbringar mycket tid där. 
Redan i tidig ålder hinner barnet knyta an till exempelvis lärare och vänner i skolan, både 
medvetet och omedvetet. Om de unga känner att de får stöd och hjälp från både skolan och 
föräldrarna och är engagerade i skolan resulterar det till starkare band. Omvänt uppstår en 
känsla av misslyckande när en ungdom har det svårt i skolan, personligt och beträffande 
skolresultaten. Chansen att få en framtid, utbildning och arbete kan gå förlorad. Om 
individen fokuserar på skolan och sin utbildning för att sedan i framtiden få ett arbete, leder 
detta till ett starkt band gentemot skolan. Om det däremot finns hinder för detta eller om 
intresset saknas blir banden svaga. På så sätt bör skolan kompensera den här effekten så att 
banden blir starkare hos de elever som befinner sig i olika riskgrupper. 

Hirschi (2002) hävdar vidare att vänner är en del av anknytningen. Individen som har ett 
gott självförtroende och anpassar sig till skolan verkar begå färre brott. Ungdomar som har 
goda relationer till sin familj och en god skolmiljö och har höga betyg tenderar att skaffa 
likasinnade vänner med ungefär samma sociala band och situation, vilket är viktigt när det 
kommer till huruvida man hamnar i ett bra eller dåligt umgänge. Vice versa blir det med 
unga som har en dålig relation och band till sina föräldrar samt dålig anpassning till skolan. 
De riskerar därmed att bli vänner med individer som har en liknande social situation. 

3.1.2 Åtaganden 
Åtaganden kan förklaras som att unga har vissa konventionella mål att uppnå. Målen handlar 
främst om att få bekräftelse som vuxen, ha en hög utbildning vilket leder till ett arbete med 
hög status. Ungdomar som har dessa grundläggande och betydelsefulla mål synes vara villiga 
att lyckas, vilket även medför starka band (Hirschi, 2002) till samhället. De har höga mål och 
drömmar, och vill inte riskera dem. Individer som däremot saknar dessa mål eller misslyckas 
att uppnå dem av olika anledningar får svagare band enligt teorin. De riskerar i större 
omfattning att hamna i situationer där de begår brott, och är mer benägna att göra det. 

Något som är viktigt att notera i Hirschis (2002) teori är dess fokus på individens drömmar 
och mål, vilka ofta inbegriper hög status och utbildning. Det är (enligt detta synsätt) 
misslyckandet hos de individer som inte når sina mål som gör att de utvecklas i riktning mot 
att begå brott och ha svaga band. Om man därför i skolan inte får det stöd man behöver för 
att lyckas och känna att man behärskar de uppgifter man ges är det lätt att hamna i en 
negativ utvecklingsspiral. 

3.1.3 Delaktighet 
Med begreppet deltagande avser Hirschi (2002) ungas deltagande i aktiviteter som 
exempelvis musik, träning eller någon annan sysselsättning. Författaren anser att unga som 
är delaktiga i den här typen av aktiviteter bättre utvecklar starka band till sin positiva 
intressen vilket i sin tur leder till att brottsligheten minskar. En viktig orsak till brottslighet 
enligt Hirschi (a.a.) är nämligen tristess och att man inte har någon meningsfull aktivitet på 
fritiden. Om individen har någonting meningsfullt och underhållande att göra minskar 
behovet av att begå brott bara för att man ska ha något att göra. 

3.1.4 Övertygelse 
Övertygelse handlar om de moraliska och lagliga övertygelser som individen har. 
Uppfattningen angående dessa lag och moral måste vara allmänt accepterade i samhället för 
att anses som giltiga. (Hirschi, 2002). Exemplet som tidigare nämnts om att stjäla någon 
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annans bil är för de flesta människor i samhället fel, moraliskt oacceptabelt och förbjudet 
enligt lag. Trots detta finns det ändå en del människor som väljer att överträda lag och moral 
i sagda fall. Individer som har förtroende för rättssystemet och polisen samt delar gemensam 
uppfattning med allmänheten anses ha starka band. Individer som däremot inte har fått 
samma möjligheter att utveckla goda band till både rättssystemet och polisens insatser och 
därför inte delar samma uppfattning som majoriteten är mer benägna till att bryta mot lagen 
och andras moraliska övertygelser. 

4 METOD 
I detta avsnitt kommer val av metod att presenteras. Även urval, datainsamling, 
analysmetod, trovärdighet och de etiska principerna kommer att redovisas i denna del av 
studien. Vi är på det hela taget nöjda med valet av metod, även om det under 
undersökningens gång uppstod vissa praktiska svårigheter. 

4.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Kvantitativa 
undersökningar ger förvisso möjlighet till ett större underlag än som hinns med under en 
kvalitativ dito. Men eftersom vi är intresserade av hur enskilda individer beskriver sina 
erfarenheter och upplevelser av ett specifikt fenomen så passar en kvalitativ metod oss bättre. 
Intervjuformen är fruktbar, inte bara eftersom den ger en djupare, mer detaljerad och 
personlig förståelse utan även för att informanterna leder studien vidare. Eftersom 
informanterna får tala relativt fritt så kan intervjuarna nämligen upptäcka nya spår och 
frågor som är värda att undersöka under arbetets gång. vilket vi också gjorde. Denna 
möjlighet till omedelbar uppföljning finns inte i exempelvis enkäter. Även detta talar för att 
vi valde rätt metod. 

Bryman (2018) hävdar att fördelen med intervjuer över deltagande observationer är att man 
kan lägga ett direkt fokus på studiens syfte och frågeställning. I denna studie vill vi komma åt 
informanternas egna berättelser och upplevelser och med semistrukturerade intervjuer ger 
detta mer djupgående samt för studien mer utvecklande svar. Även Kvale och Brinkmann 
(2014) ser fördelar med en kvalitativ metod. Med denna metod så kommer forskaren 
närmare informantens egen tolkning, dess upplevelser och känslor, lär känna erfarenheter på 
djupet. Informanterna gav oss djupgående svar, och följdfrågorna vi ställde var till stor hjälp 
för oss för att låta oss nå ännu djupare. Informationen som vi fann då upplevde vi som 
mycket värdefull. Med andra ord så blir en semistrukturerad intervju mer öppen och 
anpassningsbar. En annan fördel med denna metod som påpekas är att här kan forskaren 
själv styra konversationen. Exempelvis om intervjun börjar tappa tråden och inte berör syftet 
längre kan forskaren leda samtalet åt rätta igen. 

Denscombe (2018) påpekar nyttan av följdfrågor som kan följas upp. Författaren menar att 
det är lämpligt att använda intervjuer när åsikter, erfarenheter, uppfattningar och känslor 
ska undersökas. Med de semistrukturerade intervjuer som vi använt så har vi som intervjuare 
sammanställt frågor som ska behandlas och besvaras men deltagaren kan vara flexibel. Den 
som blir intervjuad har således möjligheten att utveckla sina idéer. Även Ahrne och Svensson 
(2015) är av denna åsikt. Med kvalitativa intervjuer kan forskaren enligt sistnämnda få en 
mycket bättre och klarare överblick i det som skall undersökas i själva studien. Den 
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kvantitativa ansatsen ger inte samma insikt i individernas egna förklaringar och upplevelser. 
Också där finner vi stöd för vårt val av metod. 

4.2 Urval 
För att kunna skapa en så pass trovärdig studie som möjligt så bör det tydligt framgå på 
vilket sätt forskaren har gått tillväga för att få tag på informanterna, enligt Ahrne och 
Svensson (2015). Vi valde därför att använda ett ändamålsurval — något som även Bryman 
(2018) föreslår — vilket för vår del innebar att vi skickade ut en annons via Facebook till de 
individer som vi ansåg passade vår studie (Se bilaga 1). Vi kontaktade unga vuxna, både de 
som hade och de som inte hade erfarenheter av brott och som dessutom gick på samma 
skola. En fördel med denna typ av urval är att den kan styra vilka respondenter som är bäst 
anpassade och mest lämpliga för att ingå i studien. Detta resulterar i att man får en förväntad 
och relevant information på det man undersöker. Således har vi valt ut informanter som har 
gått på samma skola, eftersom den erbjuder samma förutsättningar och möjligheter till alla 
elever, vilket gör en jämförelse av deras upplevelser och erfarenheter fruktsam. 

Vi har även beaktat kravet på närhet i tid: Informanterna skulle även vara mellan 20 och 25 
år. För om vi hade gjort ett slumpmässigt urval så hade risken funnits att informanterna gått 
ut skolan för länge sedan och därmed inte kunnat ge oss så detaljerade och utförliga svar. De 
skulle inte minnas lika mycket som de informanter som relativt nyligen gått ut skolan. 

4.3 Datainsamling 
Inför denna studie skickades missivbreven ut via mejl till sex ungdomar mellan 20 till 25 år 
som hade avslutat sina gymnasiestudier inom de närmsta åren. Samtliga personer är bosatta 
i Sverige och kommer från en och samma skola. Missivbreven som skickades ut innehöll 
viktig praktisk och etisk information (se Bilaga 2). För att underlätta deltagandet hade vi i 
förväg bestämt en trivsam miljö för att genomföra intervjuerna på. Eftersom informanterna 
hade valt att ställa upp på studien gav vi flera olika förslag på tider som de kunde välja 
mellan, som vi skulle anpassa oss efter. Vi valde att genomföra intervjuerna i ett grupprum i 
en högskola i Mellansverige. 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans där en av oss styrde intervjun och den andra 
antecknade. Varje intervju varade i cirka 35–45 minuter. Alla intervjuer spelades in för att 
sedan transkriberas och detta informerade vi informanterna om innan själva intervjun 
startades igång. Efter varje möte transkriberades varje intervju direkt efter intervjun ägde 
rum. Det resulterade till att vi kunde reflektera över varje intervjutillfälle och därefter 
utveckla och förbättra intervjutekniken inför varje nytt intervjutillfälle. Här hade vi nytta av 
Larsson et. al. (2005) som visar hur forskaren med lämplig intervjustrategi kan ställa 
uppföljande frågor för att få fruktsamma vidare upplysningar. 

Under våra intervjuer så spelades allt in med hjälp av mobiltelefon. Bryman (2018) hävdar 
att själva inspelningen samt transkriberingen underlättar för forskaren att ha möjligheten till 
att kunna utöva en mer fördjupad och exakt analys av själva materialet. Tekniken att spela in 
intervjuerna med mobiltelefon har fungerat utan några problem. Att höra vad som sagts 
under intervjuerna i de inspelade filerna har gått bra. Därefter transkriberades intervjuerna 
från ljudformat till skrift. 
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4.4 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss utav den analysmetod som Bryman (2018) benämner för tematisk 
analys. Denna analysmetod är enligt Bryman vanlig att använda sig av då kvalitativa data 
analyseras. Bryman (a.a.) skriver att de teman och subteman som frambringas är ett resultat 
av en mer fördjupad och noggrannare läsning av forskningsmaterialet. Då utkristalliseras 
större och mer specifika teman i materialet, som under vidare intervjuer kan ge upphov till 
mindre subteman. 

Efter att vi samlat in allt material och transkriberat intervjuerna, började vi söka efter 
underteman som passade till de övre. Vi strävade efter att leta fram underteman som 
grundades i ungdomarnas egna upplevelser av skolans roll i relation till ett 
brottsförebyggande arbete. Vi kom fram till två stycken huvudteman, relationer och skolans 
brottsförebyggande arbete, varefter tillhörande underteman utkristalliserades till: 
meningslös utbildning, skolans ointresse, främmande normer och värderingar samt skolans 
fostran och bristande förebilder. 

4.5 Trovärdighet 
Bryman hävdar (2018) att begreppen reliabilitet och validitet inte är lika relevanta i en 
kvalitativ undersökning som i en kvantitativ. Det gäller särskilt begreppet reliabilitet 
(tillförlitlighet) som avser om en studie kan upprepas med samma resultat när forskningen 
genomförs på nytt eller om den exempelvis påverkas av slumpmässiga grunder. Ett sådant 
krav på reliabilitet är svårt att uppnå vid en kvalitativ studie eftersom sociala miljöer inte är 
oföränderliga utan ständigt förändrar sig. 

Hur resultat och verklighet stämmer överens med varandra är det som kallas för validitet 
(giltighet). Det som försäkrar en hög validitet är framför allt att det som ska undersökas har 
undersökts. För att validiteten i studien ska vara så hög som möjligt har vi gjort en 
intervjuguide utifrån studiens syfte för att säkerställa att alla intervjuer som genomfördes 
innehåller de ämnen vi är ute efter. Alla intervjuer genomförde vi tillsammans och allt fokus 
låg på den enskilde intervjupersonen. Förhoppningsvis resulterade detta till att informanten 
kände sig bekväm med intervjun och därmed ökar chansen till mer ärliga svar (Bryman, 
2018). 

I en kvalitativ forskning handlar validitet om att man ska vara tydlig på vad tolkningarna 
bygger på, mellan observationer och teoretiska idéer ska det finnas en likhet, enligt Bryman 
(2018). Detta är något som vi strävade efter redan från första början för att läsaren ska kunna 
besluta om våra tolkningar är trovärdiga. Här vill vi påminna om att livsberättelser inte ska 
tolkas som fullständiga sanningar, det vill säga att svaren inte ska tas som objektiva utsagor. 
Det är ett perspektiv som återges, och därför bör man ha i åtanke att samma händelser kan 
berättas om och tolkas på många olika sätt beroende på vem som berättar och vem som 
lyssnar. I och med att intervjupersonerna i studien talar om sina egna upplevelser och 
erfarenheter kan man förmoda att det de berättar i sak inte skiftar eller förändras särskilt 
mycket med hänsyn till vem lyssnaren är. Dock skulle själva sättet att berätta naturligtvis 
förändras om någon annan skulle återge sitt perspektiv. 

En nackdel med vårt urval och den kvalitativa metoden är att svaren vi mottagit och samlat in 
inte kan generaliseras på samma sätt som vid en kvantitativ studie. Dock gick det att jämföra 
slutsatser från vår studie med resultat från tidigare forskning. 
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4.5.1 Interbedömarreliabilitet 
En annan sak vi gjorde för att höja studiens trovärdighet var att vi satt på olika platser och 
tolkade materialet. Eftersom vi var två som intervjuade valde vi att göra på detta sätt för att 
kunna bedöma om vi tolkade materialet på liknande sätt. Vi antecknade och tog fram 
nyckelord för att sedan jämföra med varandra. Om det uppstod olika tolkningar diskuterade 
vi det tillsammans för att sedan komma fram till en gemensam tolkning. Detta kallar Bryman 
(2017) för interbedömarreliabilitet, vilket är en strävan efter att höja kvaliteten på 
tolkningarna genom att det är fler som bidrar till tolkningarna. Tolkningen av materialet blir 
då inte så subjektiv som när enbart en utför den. Med andra ord betyder 
interbedömarreliabilitet att resultatet blir detsamma även om två olika personer genomför 
undersökningen. 

4.6 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) skriver att det insamlande materialet som berör enskilda individer 
endast får användas för forskningssyfte, det så kallade nyttjandekravet. Med 
konfidentialitetskravet menas att personuppgifter och andra uppgifter ska bevaras säkert, 
där ingen obehörig kan komma åt. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätten 
själva att bestämma om de vill delta i studien eller inte. Således krävs det samtycke från 
informanterna för att kunna genomföra sin studie. Informanterna har även rätt till att 
avbryta sitt medverkande när som helst utan att ange orsak samt att inga negativa effekter 
ska skapas åt den enskilde individen. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera informanterna som berör undersökningen om syftet i studien, vad den går ut på 
och vad deras roll i studien är. Vi förvissade om att uppfylla dessa krav bland annat genom 
att skicka ut missivbrevet (se bilaga 2) till informanterna. 

De etiska aspekterna gäller naturligtvis även intervjuer. På inspelningarna framkom namnen 
på de vi intervjuade, så vi avstod från att ta med det för att inte avslöja vilka personerna var 
samt för att förvara informationen vi har konfidentiellt. Vi har därför valt att kalla 
informanterna för Adam, Amanda, Josef, Max, Nicole och Tanya för att behålla 
informanternas identiteter anonyma. Vi har valt dessa fiktiva namn för att läsaren lättare ska 
komma nära materialet: Det blir lättare att hålla reda på vem som har sagt vad och namnen 
går inte att spåra till informanterna på något sätt. 

5 RESULTAT 
I följande avsnitt kommer vi att redovisa det material som intervjuerna gett. Materialet inleds 
med en inledande bakgrund om informanterna och sedan fyra rubriker: Relationer till skolan 
och lärarna, relationer till föräldrarna och vänner, skolans brottsförebyggande arbete och 
slutligen en sammanfattning. Vi har valt dessa rubriker för att fokusera på informanternas 
sätt att beskriva sina relationer till skolan, familj och vänner samt särskilt hur relationen till 
skolan sett ut för de informanter som har begått brott. Detta gör de etiska principerna 
särskilt viktiga att förhålla sig till för att skydda informanterna. Som tidigare nämnts har vi 
valt att kalla informanterna för Adam, Amanda, Josef, Max, Nicole och Tanya. Våra 
informanter är mellan 20 och 25 år och samtliga har gått i samma skola i Mellansverige, 
vilket är viktigt att betona. För trots att de har gått på samma skola och under ungefär samma 
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tid så är det intressant att se hur skilda deras upplevelser har varit trots att de formats av 
samma skola och delat lärare, tid och plats. 

Det första temat vi valt att fokusera på utifrån informanternas upplevelser och erfarenheter 
har vi valt att benämna med begreppet relationer. Vi såg en tydlig skillnad mellan de som 
begått brott och de som inte hade det utifrån hur de beskrev sina relationer till skolan, 
föräldrarna och även till sina vänner. Det fick oss att vilja lyfta fram den här skillnaden i 
temat skolan och lärarna i två övergripande teman, brustna relationer och goda relationer. 
Utifrån dessa övergripande teman har vi sedan specificerat deras erfarenheter utifrån hur 
relationerna till skolan, föräldrarna och vännerna särskilt utformade sig. I det andra temat 
har vi skolans brottsförebyggande arbete som även är mittpunkten i denna studie. 

5.1 Social bakgrund 
Tabellen här nedan presenterar informanternas namn, ålder, utbildning, klasstillhörighet och 
om de har begått brott eller inte. Viktigt att notera är att om informanterna uppger att de har 
begått brott så betyder det inte att de har straffats för det. 

Vi har valt att inte uppge exakt ålder för att skydda informanterna samt att det inte ska gå att 
spåra dem på något sätt. Därför har vi valt den yngsta samt den äldsta av informanternas 
åldrar som synlig avgränsning (se tabellen). Våra sex informanter har vi delat lika på kön. 
Således tre pojkar: Adam, Josef, Max och tre flickor: Amanda, Nicole, Tanya. 

I spalten utbildningsnivå visar vi vilken studienivå informanterna lyckats uppnå som högst. 
Den högskoleutbildning som informanterna uppgav var vid intervjutillfället ej avslutad. 

Tabell 1: 

Namn Ålder Utbildningsnivå Klass Begått brott 

Adam 20–25 Gymnasiet Låg Ja 

Amanda 20–25 Gymnasiet Medel Ja 

Josef 20–25 Högskola Medel Nej 

Max 20–25 Gymnasiet Låg Ja 

Nicole 20–25 Högskola Medel Nej 

Tanya 20–25 Gymnasiet Hög Ja 

 

I denna studie definieras klass främst utifrån hur informanterna själva definierade sin och 
deras föräldrars klassbakgrund under sin skolperiod. Med låg menas arbetslösa eller 
arbetssökande föräldrar samt de familjer som levde på bidrag. Medel definierades som att en 
eller båda föräldrarna hade arbete och inkomst. Slutligen hög klass där båda föräldrarna 
hade ett välbetalt arbete. Man skulle även som exempelvis Maria Oskarson (2008) gör, 
definiera klass utifrån vad för typ av arbete deras föräldrar hade, vilken utbildning de hade 
och efter deras tillgångar. Vi har dock valt att utgå ifrån hur informanterna själva definierade 
sina föräldrars klass. 
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Amanda, Josef och Nicole uppgav att de tillhörde medelklassen, det vill säga att båda 
föräldrarna arbetade och hade en inkomst. Max är den som uttryckte att han och sin familj 
tillhörde den lägre klassen eftersom hans båda föräldrar var arbetslösa. Han berättade att 
familjen levde på bidrag och eftersom Max har två yngre syskon så levde familjen på en låg 
inkomst. Den enda som tillhörde en hög klass var Tanya, båda föräldrarna var läkare och 
dessutom bodde de i hus. Adam uppgav att klasstillhörigheten ändrades gradvis under sin 
uppväxt: 

Alltså, vi började med låg, vi hade mat på bordet och tak på huvudet fast mina föräldrar inte 
jobbade utan de studerade språket och sånt. När de sedan fick jobb skulle jag nog säga att vi 
tillhörde medel. Mina föräldrar slet och jobbade upp sig, båda var utbildade i hemlandet så 
de visste vad de ville göra här i Sverige också. När de sedan utbildade sig och skaffade bra 
betalda jobb, och sedan jobbade upp sig hamnade vi väl på hög klass. Jag var exempelvis den 
första av mina vänner att flytta till egen lägenhet och fick egen bil. 

Adam beskrev hur familjens ekonomi gick från låg, medel och slutligen till hög. Han 
poängterade även skillnaden mellan honom och sina vänner, att han fick egen bil och 
lägenhet. 

5.2 Brustna relationer till skolan och lärare 
Informanterna var eniga om att de hade tankar och förhoppningar om att skolan skulle vara 
bra och erbjuda intressant och meningsfull kunskap. Flera informanter betonade att behovet 
av att ha lärare som förebilder var viktigt. Andra viktiga faktorer var normer och värderingar, 
samt kunskap. I detta fanns ingen markant skillnad mellan de som begått och inte begått 
några brott. När informanterna väl beskrev sina upplevelser i skolan fanns det dock andra 
tydliga skillnader mellan dem som har begått brott och de som inte har gjort det. Med 
utgångspunkt hos de informanter som har begått brott och deras erfarenheter har vi valt att 
tematisera dessa upplevelser i fyra olika teman: meningslös utbildning, skolans ointresse, 
främmande normer och värderingar samt skolans fostran och bristande förebilder. Utifrån 
dessa övergripande teman har vi sedan specificerat deras erfarenheter utifrån hur 
relationerna till skolan, föräldrarna och särskilt vännerna gestaltat sig. 

5.2.1 Meningslös utbildning 
De informanter som begått brott hade en dålig relation till skolan. De beskrev att de ofta 
skolkade, hade brist på motivation och hade svårt att ta sig upp till skolan på morgonen. Max 
beskrev sin relation till skolan som dålig eftersom han sällan befann sig i där. Även andra 
orsaker kopplade till Max dåliga relation var att han sällan fick bra betyg och bedömningar på 
sina uppgifter vilket gjorde att han tappade drivkraften. Liknande erfarenheter hade Amanda 
som beskrev sina erfarenheter på följande sätt: 

Min relation till skolan var väldigt dålig, speciellt i högstadiet. Jag skolkade väldigt mycket 
och struntade i mina läxor vilket gjorde att jag hamnade efter alla andra. Då har man inte 
motivation till att jobba ifatt andra. I början var lärarna hårda men sen tappade hoppet på 
mig tror jag och gav upp vilket gjorde att det blev lättare för mig att också ge upp. 

Utifrån det Amanda berättade att lärarna “tappade hoppet” om henne, ledde detta till att hon 
gav upp i skolan. 

Det är tämligen givet att de informanter som hade en dålig relation till skolan även hade 
dåliga betyg. Det var även dessa informanter som hade begått brott. 
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Informanterna betonade att de ansåg det är viktigt att ha drömmar och mål för att man skall 
kunna komma någon vart i livet samt för att ha något att sträva efter och kämpa för. 
Exempelvis beskrev Josef det som att ”Utan mål i livet så är man helt lost tycker jag”. En 
gemensam åsikt hos de informanter som har begått brott var att de inte upplevt att skoltiden 
hjälpt dem att uppnå sina mål. De ansåg att skolan oftast drog eleverna över en och samma 
kam. Särskilt när man var bland de lite stökigare eleverna i skolan. 

5.2.2 Skolans ointresse 
Informanterna som begått brott berättade att skolan och lärarna inte ansträngde sig för att 
hjälpa dem att klara av sina olika svårigheter.  Max beskrev det såhär: 

Lärarna gjorde sitt och ansträngde sig inte på något sätt för att hjälpa om man 
misslyckats med något, de brydde sig inte så mycket tycker jag, de undervisade bara och 
inget mer med det. 

Informanterna var eniga om att det var mycket som lades över på det egna ansvaret. 
Informanterna som hade begått brott upplevde dessutom att de blev dömda utifrån vilket 
umgänge de hade. Max förklarade: 

Det var mycket eget ansvar tycker jag och lärarna stöttade inte alltid en... utan jag tycker 
att de däremot dömde en istället utifrån umgänget och så vidare 

De informanter som hade en dålig relation till skolan önskade alla att de hade fått mer hjälp 
av lärarna. De tyckte även att skolan bör ta ett större ansvar för de elever som behöver lite 
extra hjälp. Informanterna beskrev det som att lärare uteslöt de elever som var lite stökigare 
än andra. Lärarna gav inte alls dessa elever någon motivation. Här skiljer de sig ifrån de 
informanter som inte hade begått brott. Nedan beskrev Josef sina upplevelser: 

Många av lärarna uteslöt oss stökiga elever... Det var som att de redan hade gett upp om 
oss bara för att vi var de högljudda och stökiga eleverna i skolan... Det kändes inte som att 
man blev lika motiverad av de så som de andra i klassen blev... Jag tror allt beror på att de 
drar oss över en och samma kam... Vilket är helt fel... Om jag umgås med mina vänner 
som exempelvis gjort något som är emot skolans regler eller är extra stökiga så dras man 
automatiskt med i den vågen. 

Utifrån vad informanterna svarat kan vi se att de som beskrev skolans roll att utbilda som 
meningslös, är de som hamnat i de dåliga banorna. Detta till skillnad från de informanter 
som beskrev skolan som en hjälpande faktor till framgång; de senare har inte begått någon 
typ av brott alls. Dessa skillnader syns tydligt i informanternas olika svar och åsikter. Viktigt 
att betona är dock att informanterna som inte ansåg att skolan och lärarna varit till någon 
hjälp så ansåg informanterna att skolan ändå i grund och botten var en trygg plats där de 
trivdes. Max beskrev skolan som: 

Skolan är en rolig och trygg plats... Alltså jag gillar skolan… Jag får träffa alla mina vänner 
och bekanta som jag annars inte hinner träffa på fritiden, sen har jag och mitt umgänge 
och andra elever på skolan väldigt kul ihop på rasterna och så vidare. 

Informanternas upplevelser gällande skolan som hjälpande faktor kan beskrivas som ett 
missnöje. Informanterna tyckte ändå inte att skolan varit till hjälp överhuvudtaget utan att 
det har handlat mycket om grupperingar samt exkludering av vissa elever i skolan. 
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5.2.3 Främmande normer och värderingar 
De informanter som hade begått brott tyckte inte att de blivit uppmuntrade till att följa 
skolans regler. De påstår att skolan inte alls hade så allvarliga påföljder om man bröt mot 
någon av dem. Dessa regler uppfattades även som betydelselösa i sig. Så här upplevde Adam 
reglerna i skolan: 

Det var inte så grova påföljder om man exempelvis bröt mot någon regel i skolan... det 
värsta var väl att bli avstängd i någon vecka men inte mer med det. Jag anser inte att 
skolan uppmuntrade så pass mycket till att följa reglerna det enda de kunde göra var att 
kalla in mig på ett möte och ringa mina föräldrar som om jag vore någon brottsling. 

Informanterna ansåg inte att skolan var lika tydlig med vilka regler som fanns där. De hade 
gärna önskat att skolan kunde vara tydligare, då de upplevde att det mest var skolans ansvar 
att se till att reglerna följs. 

5.2.4 Skolans fostran och bristande förebilder 
Informanterna hävdar att skolan inte alls varit den som fostrat dem till vilka de är idag. 
Informanterna ansåg att all fostran kommit hemifrån, från familjen. Här nedan beskrev Josef 
sina åsikter kring fostran i skolan. 

Skolan har inte varit den som fostrat mig… Min fostran kommer från mina föräldrar och 
det är absolut inget skolan har gjort. Jag är uppfostrad hemma och ingen annanstans. 

Informanten Max svarade i princip likadant på denna fråga, att skolan bara varit ett ställe där 
man lärt sig saker inte ett ställe där man blivit fostrad till den personen man är i dagsläget. 

Jag har fått all min fostran från min mamma och pappa... det är de två som gjort mig till 
den jag är idag. Skolan har inte gjort mig till den människan jag är idag. Skolan är ett 
ställe man lär sig saker på... jag tycker inte de gör något för att fostra elever och tycker 
heller inte det är deras ansvar att göra det. 

Utifrån informanternas beskrivningar så ansåg de flesta inte att skolan varit en del i den 
fostrande rollen utan att all fostran kommit hemifrån. Informanterna hävdar att skolan heller 
inte bör ta något större ansvar gällande fostran då det i grund och botten kommer från 
föräldrarna. 

“Högstadiet” innebar för informanterna en rolig tid som de saknade. Amanda nämnde att det 
var en händelserik och trevlig tid som hon skulle vilja uppleva igen. Tanyas svar var likt 
Amandas då de båda berättade att högstadiet dem att tänka tillbaka på gamla goda tider, eller 
med Tanyas egna ord: 

Högstadiet påminner mig väldigt mycket om drama, man var väldigt omogen på den 
tiden och bråk förekom ofta. Det första som dök upp i mina tankar var tonåringar med 
vilsna själar, så skulle jag beskriva högstadiet. 

Amanda ansåg som sagt att högstadiet är en tid man inte har mognat och fortfarande 
utvecklas därför kan det förekomma allt mer bråk och drama. Amanda benämner även 
uppmärksamheten som en del tonåringar är ute efter, att man exempelvis startar ett bråk för 
att man söker uppmärksamhet. Detta kunde uppstå i matsalen, cafeterian och andra platser i 
skolan där andra elever befinner sig i. 
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Vi finner det intressant att se hur informanterna reagerade på vad en lärare betyder för en. 
Förebild var ett begrepp som förekom ofta och de påstår att en lärare bör vara en förebild för 
elever. Josef uppvisade sin åsikt genom att uttrycka sig på följande sätt: 

Lärare betyder ingenting för mig, inte nu i alla fall. Jag tror inte de har betytt något 
speciellt under hela min skoltid. En lärare för mig var bara någon som gav mig kunskap 
och gjorde sitt jobb, ungefär som en chef gör idag. Jag kände aldrig någon anknytning till 
någon lärare. Jag vet inte… borde lärare betyda något? 

Svaret vi fick från Josef tolkade vi något djupare då vi uppfattade hans svar som att han 
önskade sig en förebild men istället fick han enbart en ”chef”. I detta fall är det lärarna som 
inte tagit ansvaret till att vara förebilder. 

5.3 Goda relationer till skolan och lärarna 
De elever som hade brustna relationer till skolan och lärarna på grund av de olika 
anledningarna ovan, var även de elever som hade begått någon typ av brottslighet. Dessa 
elever kände även ett visst missnöje med både skolan och lärarna. I temat goda relationer kan 
vi se skillnaden där en elev som inte hade begått någon form av brott var nöjd och 
uppskattade lärarnas arbete gentemot de andra eleverna. 

Nicole beskrev upplevelsen att skolan var bra på att informera om vilka regler som fanns där 
och likaså om konsekvenserna som uppstod om man bröt mot dessa regler. Informanten 
berättade även att lärare och rektorer gjorde sitt bästa för att uppmuntra eleverna till att följa 
skolans regler: 

Skolan var väldigt sträng med sina regler, jag tycker att man fick väldigt mycket 
information om de moraliska övertygelserna som fanns bland skolan och varför det är 
viktigt att följa de regler som fanns uppsatta i skolan. Lärare och rektorer fanns även 
alltid där tycker jag, de försökte alltid göra sitt bästa för att uppmuntra elever att följa 
regler... sedan har jag även själv blivit uppfostrad på det viset att följa regler och lagar, det 
är en ganska självklarhet för mig och en principsak. 

Nicole påpekade att skolan har varit tydlig med sina regler och allt som skulle följas för att få 
en bra skolmiljö. Hon berättade även att lärarna på skolan uppmuntrade elever till att göra 
bra ifrån sig. Denna upplevelse skiljer sig drastiskt från de andra informanternas. I deras 
berättelser är upplevelserna av skolan och dess påstådda uppmuntran negativa. Så även om 
informanterna har gått på samma skola under en samma tid ser man att det finns skillnader 
mellan elevgrupperna. Nicole tyckte även att skolan faktiskt har en fostrande roll. 
Informanten ansåg att vett och etikett är något man får lära sig i skolan vilket har med dess 
fostrande roll att göra: 

Självklart har skolan en fostrande roll! Vi går i skolan i princip hela vår uppväxt och det 
finns mycket jag lärt mig från skolan då det gäller fostran som exempelvis att tacka för 
maten, visa hänsyn till andra, stå i kö, räcka upp handen i klassrummet och att allmänt 
vara skötsam... Vett och etikett helt enkelt! Självklart får man lära sig sånt hemma också 
men jag tycker faktiskt skolan gör en stor del av den fostrande rollen också. 

Nicole hade en positiv syn på skolan och lärarna. Hon berättade att skolan har haft en stor 
fostrande roll i hennes uppväxt. Även apropå lärarna själva fick vi ett positivt svar från 
Nicole, där hon beskrev följande om vad en lärare betyder för henne: 
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Lärare för mig betyder en person som sitter på mycket kunskap, en som är förebild för 
elever. Lärare är typ en av världens viktigaste yrke och jag tycker att de borde behandlas 
med mer respekt från elever. Jag själv blir väldigt glad när jag ser mina gamla lärare ute 
på stan, visst fanns det vissa lärare jag inte kom överens med eller ogillade men bara för 
det betyder det inte att de gör ett dåligt jobb, tvärtom! 

Här kan vi se hur Nicole lyfte fram vikten av vad en lärare betyder för henne. Vi fann många 
värderande aspekter kring vad Nicole svarade till skillnad från de informanter som hade 
begått brott. Dessa informanter nämnde att lärare bör vara en förebild, men frågade sig om 
de verkligen varit det. 

5.4 Relationer till föräldrarna 
Att det fanns en skillnad i relationen till familjen blev särskilt tydlig i de intervjuer vi gjorde 
med de informanter som var flickor. Både Amanda och Tanya som begått brott beskrev att 
deras relation till familjen var dålig. Amanda talade om att hon under sin ungdomstid 
upplevde mycket problem med sina föräldrar. Vidare berättade Amanda att hennes föräldrar 
skilde sig när hon gick i mellanstadiet, med påföljden att hennes relation till dem blev dålig. 
Även Tanya hade en dålig relation till sina föräldrar. Dock hade Tanya en bra relation till sin 
syster, som hon beskrev på följande sätt: 

Till min syster var min relation väldigt bra, men inte till resten av familjemedlemmarna. Min 
syster var min förebild, min bästa kompis och en person som jag kunde lita på. Anledningen 
till varför min relation var dålig till mina föräldrar var att de satte mycket press på mig i 
skolan, de hade stora förväntningar på mig och satte höga mål som jag inte kunde uppfylla. 

Tanya nämnde ovan att orsakerna till den dåliga relationen hon hade till sina föräldrar 
berodde på att de satte mycket press på henne gällande skolan. När hon misslyckades med 
skolan blev föräldrarna missnöjda, vilket resulterade till en dålig relation. Att känna sig 
pressad till att göra någonting var inte motiverande för henne. Tanya berättade att ju mer 
press hon kände desto mer ville hon ge upp. 

Här finner vi en tydlig kontrast till Nicole som är den unga kvinnan i studien som inte begått 
någon typ av brott. Nicole beskrev istället betydelsen av sin goda relation till sin familj, att 
hon alltid har haft en bra relation till sin familj och har det än idag. Vidare berättade hon att 
hon stod nära alla sina familjemedlemmar. Under intervjun nämnde Nicole att utan sin 
familj hade hon inte åstadkommit det hon har idag tack vare alla möjligheter och 
förutsättningar hon har fått genom åren. 

5.5 Relationer till vänner 
Relationen till vänner och kompisar beskrev informanterna att de har haft många kompisar 
och ingått i både större och mindre grupperingar. Informanterna var enade om att den typen 
av relationer är bra. Beträffande sammansättningen var vissa i ett gäng kompisar på cirka tio 
personer eller fler medan andra var i mindre grupper på cirka fyra eller fem personer. 
Informanterna nämnde även att de har sina vänner från grundskolan än idag som de umgås 
med. Även för de informanter som hade begått brott var relationerna till vännerna bra — 
även när dessa vänner bar viss skuld till att brotten begåtts. 

Adam förklarade sin relation till sina vänner på ett sätt där han skiljer på begreppen vänner 
och kompisar och delade med sig följande: 
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Jag ser en skillnad mellan ordet ”vänner” och ”kompisar”, jag haft och har många 
kompisar som jag växte upp med. Relationen var bra, vi umgicks ibland men inget mer än 
så. Men däremot en vän har jag aldrig haft. En riktig vän det vill säga, en jag kan dela 
mina hemligheter med, växa med och lita på och så vidare. 

Informantens uppfattning tyder på hur han gör en klar åtskillnad på dessa två begrepp. 
Adam låter oss förstå att “vän” och “kompis” uppfattas olika beroende på vem man frågar. 
Det här citatet pekar på något relevant i de olika informanternas erfarenheter av sina 
relationer till omvärlden. Även om man har många kompisar betyder det inte, som Adam 
själv säger, att man har någon vän, någon som villkorslöst finns där för en. 

Trots att informanterna bär på olika erfarenheter så upptäckte vi ändå en likhet, vilket var att 
samtligas vänner begick brott under sin ungdomstid, även informanterna själva. Brott som 
förekom var exempelvis skadegörelse och snatteri. Informanterna berättade att de flesta av 
deras vänner kom undan utan att bli dömda, endast ett fåtal blev dömda för brott de begick. 

En bredare bild av hur dessa brott såg ut får vi från Tanya: 

Ja, jag och mina vänner begick brott, det började när vi var ungefär 13–14 år ända fram 
till gymnasiet. Det som var populärt att sno var bland annat smink, det var väldigt lätt på 
den tiden. Även kläder ibland, vi kollade om ett plagg saknade larm sen var det bara att ta 
den. Vi brukade även sno saker för att typ sälja vidare och tjäna pengar på det här, det var 
snabba pengar. Misshandel var också vanligt, speciellt mellan olika tjejgäng. Det var 
väldigt mycket drama. 

Ovan talade Tanya om vilken typ av brott som kunde förekomma i hennes umgänge. I 
intervjun berättade Tanya vidare att saker man snodde som man själv inte hade någon 
användning av kunde hon och hennes vänner sälja vidare till andra. Vilket i sin tur ledde till 
att de tjänade pengar på att stjäla. 

Max är en av de som hade en bra relation till sina vänner. Han berättade att de är var mer än 
tio personer som umgicks dagligen och hade starka band. Än idag har han en god kontakt till 
de flesta av sina vänner som han umgicks med från grundskolan. Max förklarade att hans 
vänner är som bröder till honom. Anledningen till denna goda relation är att de är uppväxta 
med varandra sen de var små, redan i lågstadiet har de hållit ihop: 

Vi har känt varandra under en riktigt lång tid, jag är uppvuxen med nästan alla mina 
nuvarande vänner och alltid funnits där för varandra! Det finns ingen tvekan om att jag 
skulle gå emot mina bröder. 

Att finnas där för varandra är en viktig grund till en god relation, enligt Max. 

5.6 Skolans brottsförebyggande arbete 
I denna del har vi valt att fokusera på informanternas erfarenheter om skolans 
brottsförebyggande arbete. Vi har skilt på de informanter som tyckte att skolan arbetade i ett 
förebyggande syfte och de som inte tyckte detta. 

Gällande skolans brottsförebyggande roll så ansåg informanterna, de som hade dålig relation 
till skolan och dessutom begått brott, att skolan inte alls var någon brottsförebyggande plats. 
Dessa informanter beskrev att de blev påverkade av det och att skolan i sig var utsatt. 
Informanterna uppgav att polisen ofta var på besök under skoltid. Max beskrev sina 
upplevelser gällande skolans roll i ett brottsförebyggande syfte följande: 
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Min skola var väldigt känd för att vara den stökiga och utsatta skolan... Vi hade väldigt 
ofta besök av polisen och det hände i princip alltid saker i skolan som exempelvis stöld, 
skadegörelser, bråk och så vidare... Självklart påverkas man mycket av det som händer 
runt omkring speciellt om någon utav mina vänner var inblandade i exempelvis något 
bråk eller något... då var det typ som en plikt att man måste finnas där och hjälpa till. 

Informanten uppgav skolan som drabbad. En skola med mycket dramatik och oroligheter. 
Det som kan uppfattas från informantens svar gällande påverkan, är att om någon av 
informanternas vänner hamnar i bråk så sattes det press på informanten själv. Att vara på 
plats och hjälpa till trots att informanten själv kanske inte ens vill bli inblandad 
överhuvudtaget. Så mindes Josef detta: 

Vårt gäng fanns alltid där för varandra, om en polare hamnade i bråk med någon annan 
snubbe så måste jag vara där och agera… Jag kan inte bara skita i, för folk kommer tro jag 
är feg och att jag backar undan då det väl gäller. 

Informanterna som hade begått brott var enade om att skolan endast ringde hem till 
föräldrarna om man gjort något särskilt olämpligt. Enligt Josefs erfarenheter: 

Skolan gjorde ingenting åt det stökiga som hände under skoltid, det enda de kunde göra 
var att ringa hem till föräldrarna… De motiverade inte eller uppmuntrade inte oss och 
speciellt inte vi som redan hade den ”dåliga” stämpeln av lärarna. 

Informanterna beskrev påföljderna på ett liknande sätt. Skolan tog inte alla problem och 
oroligheter på allvar, påstår de. Ur informanternas egna svar kan man se ett stort missnöje 
över skolans sätt att döma och agera. Informanterna upplevde att skolan redan stämplat dem 
och valt att utesluta dem på grund utav att de var lite stökigare än andra. Att elever övergavs 
av lärarna på grund av att de var stökiga är inte ett brottsförebyggande arbete. Medan 
informanterna beskrev skolans roll i ett brottsförebyggande arbete som meningslöst och 
värdelöst så var det en informant som tyckte helt tvärtemot. Detta var en av de skillnaderna 
som vi såg tydligt i vår studie mellan de informanter som hade begått brott och de som inte 
hade det. 

Nicole hade en positiv syn på skolans brottsförebyggande roll. Hon beskrev sina upplevelser 
som följande: 

Det fanns alltid lärare på plats som hjälpte till om det hände något i skolan... Jag kände 
mig nästan alltid väldigt trygg även fast det var väldigt stökigt och bråkigt i skolan och på 
rasterna. Jag påverkades inte ett dugg av det som hände... Jag skötte alltid mitt och sedan 
visste jag att jag alltid kunde vända mig till någon lärare om det skulle vara något. 

Svaren som informanterna har gett oss kan man därav urskilja detta tydligt. Informanterna 
som uppgett att skolan inte varit någon brottsförebyggande faktor och som upplevde skolan 
och lärarna som meningslösa, var de elever som det inte gick så bra för i skolan och som hade 
begått någon typ av brott. Medan de andra informanterna som uppgav att lärarna och skolan 
alltid fanns där och stöttade en var de elever som hade en bra relation till skolan. Man skulle 
nästan kunna tro att informanterna inte alls gått på samma skola på grund utav de stora 
skillnaderna i svaren. Men faktum är att de alla gick i exakt samma skola och ungefär samma 
tidsperiod. 
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5.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna ansåg det viktigt att ha drömmar 
och mål i livet och menade att mål hjälpte en att komma någonvart i livet. De informanter 
som berättade att de hade dålig relation till skolan var även de som tyckte att lärarna inte 
brydde sig. De belyste att lärare endast gjorde sitt jobb genom att undervisa och önskade att 
de hade fått mer hjälp. De elever som ansågs vara stökiga var även de som kände sig 
uteslutna av skolan och lärarna, till skillnad från de elever som hade en god relation till 
skolan. Vilket visade sig vara en stor skillnad mellan de två olika elevgrupperna. Angående 
lagar, normer och värderingar visade resultatet delvis att anledningen till att begå brott till 
stor del berodde på makt och popularitet och delvis grupptryck. 

6 ANALYS 
I följande avsnitt kommer resultatet som ovan presenterats att analyseras utifrån Hirschis 
teori om sociala band. För att få en klarare förståelse har vi valt att dela upp texten i 
underrubriker där vi behandlar varje tema för sig.  

I Hirschis (2002) teori består studien av endast pojkar, vi har valt att använda oss utav lika 
många pojkar som flickor. Hirschi (a.a.) gör även en skillnad på etnicitet då han har valt att 
skilja mellan svarta och vita i sin studie. Vår studie bygger på personer av olika etniciteter och 
ursprung. 

Anknytning är det första bandet som Hirschi (2002) nämner i sin teori om sociala band. I 
anknytning är det relationerna, d.v.s. föräldrar, vänner och skolan som författaren lägger 
fokus på. Informanterna vi intervjuade hade både begått och inte begått någon form av brott. 
Just denna teori handlar mycket om anknytning till föräldrar, vänner och skolan och om man 
inte har bra anknytning till dessa blir effekten enligt teorin dålig. Man söker sig till dåliga 
vägar och hamnar lättare i kriminella banor. Har man däremot bra anknytning till föräldrar, 
vänner och skola har man därmed betydligt enklare för sig i tillvaron och då, behöver man 
enligt teorin inte söka sig sagda alternativa vägar till ”framgång”. 

I temat relationer har vi sett att informanterna betonade vikten av dessa tre olika relationer, 
skolan, föräldrar och vänner. En relation som informanterna talade varmt om var relationen 
till sina vänner. Faktum är att vänner till informanterna hade begått brott. Det Hirschi 
(2002) skriver om i sin teori är att om ungdomen hamnar i dåligt umgänge beror det inte på 
slumpen utan detta sker genom ens medvetna eller omedvetna där de resterande i 
kompisgänget har samma syfte. Informanterna berättade att grupptryck är en orsak till att 
man begår brott med sina vänner. Dessutom tog informanterna upp att det var någon form 
av hierarki i kompiskretsen. Det vill säga att teorin om gemensamt syfte inte förklarar allt 
eftersom informanterna inte har begått brott men haft vänner som har begått brott. Teorin 
motsägs av att informanterna ändå hade självständigheten att stå emot brottslighet. 

Angående familjerelationen var det blandade svar där de flesta hade god relation till sin 
familj medan informanterna upplevde relationen relativt dålig, dessa informanter var även 
de som hade begått brott. Informanten som tillhörde medelklassen och var duktig i skolan 
uppgav att relationen till familjen var bra, vilket styrker Hirschis (2002) resonemang med 
starka band, det var även den informanten som inte hade begått brott. 
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Informanterna beskrev att relationen till skolan var dålig i och med att de inte fick den 
motivation och stöd som de hade önskat från lärarna. Detta ledde då automatiskt till att de 
hamnade efter med studierna, fick dåliga betyg och en dålig relation till skolan. Precis som 
Hirschi (2002) betonar uppstår misslyckandet när ungdomen har det tufft i skolan vilket 
resulterar i att man inte presterar lika bra och att betygen även blir sämre. Det 
brottsförebyggande arbetet har inte fungerat helt och det är just dessa ungdomar som 
författaren hävdar utgör en riskgrupp. Det är tydligt att de som utifrån den kunskap som idag 
finns om vilka som behöver skolan mest, är de som fortfarande får minst stöd och 
uppmuntran därifrån. 

Informanterna som hade dåliga betyg var även de som inte hade en god relation till skolan. 
Däremot, informanterna som hade en god relation till skolan var de som vid tiden för 
undersökningen studerade på högskolenivå. Skillnaden mellan dessa två elevgrupper är att 
de elever som känt att de har fått stöd och hjälp från skolan är de elever som har skapat 
starka band till skolan och samhället, till skillnad från den andra elevgruppen. Med 
utgångspunkt från teorin, som stöds av informanternas erfarenheter visar det sig att 
uppmuntran från skolan och lärarna visar en positiv effekt. Däremot när, skolan inte tog 
ansvaret att uppmuntra elever som befann sig i Hirschis (2002) riskgrupp så ledde detta 
också till negativa konsekvenser. 

Att ha drömmar och mål ansågs viktigt hos informanterna. Hirschi (2002) hävdade att unga 
som har grundläggande och betydelsefulla mål och drömmar är villiga att lyckas, vilket 
stärker banden. Informanten berättade att utan drömmar och mål är man förlorad. Detta 
styrker teorin eftersom den förutsätter att individer som är utan mål eller misslyckas att 
uppnå målen får svaga band och därmed riskerar att begå brott. Mål och drömmar är viktiga i 
livet för att individen ska ha något att sträva efter. Utifrån informanternas svar bekräftade de 
utifrån egna erfarenheter att drömmar och mål gör att man kämpar mer i exempelvis skolan. 

När det gäller relationen mellan lärare och elev uppgav informanterna att det fanns brister. 
Informanterna beskrev att lärarna inte ansträngde sig om man som elev misslyckas med 
någonting. Informanten uppgav att lärare och vuxna som arbetade på skolan uteslöt de 
”stökiga” eleverna. Vidare berättade informanten att man drogs över en och samma kam om 
man umgicks med de stökiga eleverna. Fast man själv inte uppvisade detta beteende så blev 
man då automatiskt förknippad med de stökiga. Informanterna uttryckte även att en del 
lärare inte brydde sig, samt inte ville vara till hjälp. Detta ledde till att dessa elever kände sig 
bortglömda och exkluderade. Enligt Hirschis teori blir anknytningen därmed svagare, något 
som vi även kan se i vår studie. 

Informanterna som hade en god relation till skolan beskrev skolan som en viktig faktor där 
lärare gjorde sitt yttersta för att motverka alla problem samt öka tryggheten. Att ha en god 
relation till andra vuxna i sin närhet skapas trygghet som teorin tar upp. Informanterna tog 
upp vikten av förebilder, där lärare ansågs som någon slags av förebilder. Informanterna 
ansåg att lärare var en förebild medan andra hade andra åsikter och inte alls tyckte det. Här 
såg vi en markant skillnad mellan de olika elevgrupperna beroende på deras erfarenheter och 
upplevelser om både skolan och brottslighet. 

Skolan uppmuntrar elever till att följa skolans regler eftersom det är viktigt att eleverna ska 
trivas i skolan och få en så bra skolmiljö som möjligt. Informanterna som hade begått brott 
var de som ansåg att skolans principer och regler som betydelselösa. Informanterna beskrev 
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att skolan hade en policy som elever skulle gå efter men inget inre arbete. Informanten 
berättade att skolan kallade in föräldrarna på möte och sedan var det inget mer med det. 

Informanterna tog upp samma konsekvens men såg allvarligare på den. Det var de som hade 
en bättre anknytning till sina föräldrar och skolan. Sistnämnda informanter valde att följa 
skolans regler just för att undvika att hamna i en sådan situation. Det kan tolkas som att 
dessa individer hade starkare band och anknytning, eftersom de brydde sig om vad 
föräldrarna skulle tycka om deras uppförande. Dessa skötsamma informanter tog även sin 
utbildning på allvar. Utifrån Hirschis (2002) teori om sociala band valde dessa elever att följa 
skolans regler och fick därmed även starka band. Metoden att kontakta elevens föräldrar 
verkade avskräckande på dem. De hade uppenbarligen en bra anknytning till sina föräldrar 
som de inte ville riskera. 

Vi tolkar våra resultat som att de elever som hade svagare anknytning till sina föräldrar 
påverkades mindre då de kände att de inte hade lika mycket att förlora. Här kunde vi se en 
klar skillnad i vår studie: De informanter som hade dålig anknytning till föräldrarna var även 
de som hade dålig relation till skolan och lärarna. Har man dålig anknytning till föräldrarna, 
hade man även lätt att få dålig anknytning till skolan. Det är den här strukturen av dålig 
anknytning i skolan som borde kompenseras bättre. 

Om skolan hade en fostrande roll uppfattades olika av våra informanter. De som ansåg att 
skolan eller lärare inte hade en fostrande roll, tyckte att föräldrarna var de enda som fostrade 
dem. Informanten uppgav att man inte heller förväntade sig att skolan ska uppfostra elever. 
Informanten som hade god anknytning till skolan tyckte helt tvärtom att skolan fostrade 
elever, exempelvis genom att lära dem räcka upp handen och visa hänsyn. Skolan upplevdes 
som ett komplement till uppfostran i hemmet. 

Moraliska övertygelser och lagar bröts på grund av att man ville ha status, enligt 
informanterna. Andra faktorer berodde även på umgänget och grupptryck. Hirschi (2002) 
nämner i sin teori att de individer som har en svag övertygelse löper större risk för ett 
avvikande beteende exempelvis begå brott. Att inse vad som är rätt och fel är inte deras 
starka sida vilket kan göra att deras gärningar inte är på ett antagit sätt. Hirschi (a.a.) skriver 
att individer som inte är nöjda med rättssystemet inte delar majoritetssamhällets uppfattning 
och därmed är mer benägna till att begå brott, bryta lagar samt moraliska övertygelser. Här 
stämmer vår empiri överens med teorin, eftersom de elever som hade begått brott ansåg att 
skolans sätt att framföra reglerna i skolan var otydligt. Om skolan vore mer tydlig skulle det 
möjligen ändra elevernas uppfattning. Även om vi fick detta svar kan vi inte dra den 
slutsatsen att skolan just var otydlig med regler eller om informanterna talar sanning. 

I frågan om socioekonomisk klass fick vi blandade svar från våra informanter. Hälften 
beskrev själva att de tillhörde medelklassen, två informanter ansåg sig höra till låg klass och 
en beskrev att den tillhörde den högre klassen. I sin teori anser Hirschi (2002) att unga som 
har föräldrar med låg socioekonomisk klass hade svagare band till sina föräldrar. 
Anledningen till detta är att föräldrarna har även svagare band till samhället, rättssystemet 
och lagen. Det vi dock kan se är att informanten som hade föräldrar med låg klass hade en 
bra relation till sina föräldrar. Hirschi (a.a.) hävdar dock att ungdomar med föräldrar i den 
lägre klassen löper högre risk att begå brott, och just det har informanten även gjort. I detta 
fall kan man hävda de ekonomiska förhållandena kan ha haft en betydelse för deras 
brottslighet. Men även informanter som hade föräldrar med högre socioekonomisk klass 
hade begått brott. Dessutom hade den senare nämnda informanten svaga band till sina 
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föräldrar (men en bra anknytning till sin syster). För att göra Hirschis (a.a.) teori rättvis så 
säger den endast om sannolikheten är låg eller hög, inte att avvikelser inte är omöjliga. Den 
står inte och faller med dessa enskilda fall. Beträffande informanterna som uppgav att de inte 
begått brott i sitt liv så tillhör dessa två medelklassen. Där kan vi se att informanterna hade 
en god relation till sina föräldrar, samt att de inte tillhörde den lägre klassen. Så delvis 
stämmer teorin om sociala band överens med informanternas klasstillhörighet, men inte 
helt. 

7 DISKUSSION 
I detta avsnitt redovisas först resultatdiskussionen, där varje tema kommer att diskuteras 
utifrån tidigare forskning. Därefter kommer metoddiskussionen att framföras. 

7.1 Resultatdiskussion 
Våra erfarenheter har som sagt varit väldigt motsägelsefulla, i det att somliga givit 
brottsförebyggandet en primär roll men att andra kunnat tala om brustna relationer och 
meningslös utbildning. 

Hirschis (2002) resonemang kring band till familj, skola och samhälle vs. laglydighet är från 
slutet 1960-talet, och mycket har som sagt ändrats sedan dess. Vi uppfattar ändå att 
författarens teorier om detta ännu är användbara som frågeställningar och utgångspunkt. 
Mycket av det som Hirschi talar om är nämligen tidlöst, det handlar om något så 
allmänmänskligt som att individen mår väl av starka band till omvärlden i form av mål och 
drömmar, goda relationer till sina närmaste och annat som människor alltid kommer att 
behöva. Därför anser vi att Hirschis perspektiv hjälpt även oss att förstå våra informanters 
erfarenheter och situation på ett djupare plan. 

7.1.1 Brottsförebyggande socialisationen i skolan 
Wahlgrens (2014) forskning handlar om skolans brottsförebyggande fostran där hon lägger 
stor vikt på att skolan inte endast ska undervisa med konkreta fakta. Den ska även fostra 
eleverna till att följa normer, lagar och värden. För att skapa en god social struktur krävs det 
att både föräldrar och skolan ger elever och ungdomar en fostrande roll. Det är även viktigt 
att ha relationsansvar, det vill säga att ha en gynnsam relation sinsemellan med den man 
fostrar och ge individen den relationellt behöver. I samhället är det olika, vissa får den 
fostrande rollen från hemmet och andra från skolan, eller i bästa fall från båda hållen. När vi 
ställde frågan om skolan har haft en fostrande roll till våra informanter fick vi blandade svar. 
Många antydde att skolan inte alls har fostrat de till vilka de idag är. Flera av våra 
informanter hade delade åsikter genom att berätta att föräldrarna är de som har fostrat dem. 
Informanten Max berättade att skolan är en plats man lär sig ”saker” på och att det inte där 
man fostrar unga. Det är precis vad Wahlgren (a.a.) hävdar: Att skolan inte tar sin fostrande 
roll på allvar. Genom att få möjlighet till en positiv socialisation och känna till lagar, normer 
och värderingar blir utvecklingen hos ungdomarna mer stabil än för dem som inte fått denna 
form av socialisation, hävdar Wahlgren (a.a.). Därför är det viktigt att skolan har en fostrande 
och socialiserande roll. Allt detta är intressant att jämföra med Max upplevelse att det inte är 
skolans ansvar att fostra elever. Å andra sidan hade vi informanter som tyckte annorlunda i 
denna fråga. Nicole var den som tyckte att skolan har haft en fostrande roll. Hon berättade 
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att man exempelvis tackar för maten, visar andra hänsyn och räcka upp handen när man vill 
prata är några av de saker som skolan fostrar elever till att göra. Vidare berättade Nicole att 
man lär sig sådant hemma också men skolan gör en stor del av den fostrande rollen likaså. 
Det vi kan se är att det finns likheter och skillnader i denna fråga mellan våra informanters 
åsikter samt vad resultatet visar. 

Dahlstedt och Foultier (2018) skriver att skolans fostrande och socialiserande roll är den 
typen av fostran som har en stor betydelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. De betonar att skolan ska lära eleverna att de alltid har ett val, samt att varje val har 
sina följder. De tar här även upp faktorer som de kallar för mentorskapet. Mentorer kan 
tolkas som förebilder för elever. De ska utgå från en central pedagogisk funktion och föregå 
med ett gott exempel. Värt att notera är att dessa förebilder utses av lärare som sedan 
utformas till förebilder. Mentorerna är unga för att de lättare ska nå ut till elever än andra 
vuxna i skolan. Anledningen till varför dessa mentorer är unga är för att ungdomarna blir 
mer styrbara samt nåbara (Dahlstedt & Foultier a.a.). I vår studie lyfte vi upp vikten av vad en 
lärare betyder för en elev. Till svars fick vi just ordet förebild av informanterna. Många ansåg 
att lärare bör och ska vara en förebild även om vissa lärare inte levde upp det enligt en del av 
informanterna. Josef var en av de informanter som ansåg att lärarna inte betyder någonting 
alls för honom. Han ansåg att lärare bara var en som gav kunskap och gjorde sitt jobb. Han 
jämförde läraryrket med en chef på en arbetsplats. Med detta påstår han att det inte fanns en 
inre relation eller anknytning till lärarna i skolan. Nicole, däremot, betonar att hon har haft 
lärare som har varit förebilder för henne. I sitt svar lyfter hon även läraryrket till något viktigt 
och positivt. 

Med det mentorskap som Dahlstedt och Foultier (2018) pratar om får alla elever chansen till 
förebilder. Vilket anses vara en viktig faktor i det brottsförebyggande arbetet. Med hjälp av 
vårt resultat kan vi se att de elever som inte hade god relation till lärare eller haft en förebild 
även är de som har begått brott. Nicole däremot som hade en god relation till skolan och 
lärarna samt en förebild är en elev som inte har begått brott. Där kan man se att förebilder 
har någon sorts av trygghetsskapande och brottsförebyggande roll. Det finns många elever 
som inte får chansen till att känna att de har någon förebild även om de vill ha det. Därför 
skulle mentorer kunna vara viktiga i skolans arbete. Troligtvis skulle man även kunna byta 
mentor om man har en dålig relation eller inte komma överens. Det viktigaste vore att man 
fick känna på själva mentorskapet i sin helhet. 

7.1.2 Brottsförebyggande arbetets effekter 
Enligt Sundell och Forsters (2005) studie belyser de vissa program som ska verka 
brottsförebyggande. Dessa program används i skolan, samhället och hemmet. En ungdom 
befinner sig i ett stadium i livet där exempelvis alkohol, droger och brott ingår. Författarna 
hävdar att dessa faktorer inte alls behöver betyda beteendeproblem utan det är naturligt 
under en ungdoms liv. Dessa beteenden kan avta i vuxen ålder men absolut finns det 
individer som löper större risk än andra eftersom de kan grundläggas här. Det är viktigt att se 
över vilka risk- och skyddsfaktorer som samverkar med varandra. Sundell och Forsters (a.a.) 
betonar att ha vänner som är kriminella, begår brott och använder droger är några av många 
riskfaktorer. Men i studiens resultat har vi kunnat utgå från att samtliga informanters vänner 
har begått brott men däremot har inte alla informanter i studien själva begått brott. 
Informanter betonade att en av orsakerna till att de begått brott är att de har gjort det 
tillsammans med sina vänner. Adam berättade att popularitet, makt och status var några av 
skälen till att man begick brott. Att ha vänner som begår brott är en given riskfaktor till att 
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begå brott. Men har man däremot starkare värderingar och synsätt kan man hålla sig undan 
från det. 

Vidare inriktar sig författarna in på riskfaktorer som finns inom skolan. Dåliga betyg, brist på 
intresse för skolan, dålig skolmiljö, dålig känsla av samhörighet band till skolan och att inte 
lyckas med studierna är några av de riskfaktorer som författarna belyser. Dessa riskfaktorer 
framkommer tydligt i resultaten från vår studie. Vi kan se att det finns likheter mellan 
informanternas svar och Sundell och Forsters (2005) studie. Informanterna beskrev att den 
dåliga upplevelsen av skolan i helhet berodde just på dessa faktorer. Även den dåliga 
relationen till föräldrarna berodde mycket på skolans och föräldrarnas hårda press. Alla 
dessa faktorer hänger ihop i ungdomens liv under denna period. Skolan, vänner, familj och 
att man begår brott hänger samman med varandra utan att man kanske märker det. 

7.1.3 Det sociala klimatets betydelse 
I Sandahls (2014) studie belyser författaren att uppmuntran, kommunikation och tydlighet 
från lärare är tre saker som upplevs som goda av elever. I vår studie berättade informanterna, 
speciellt de ”stökiga”, att de inte kände någon uppmuntran alls. Att lärare uteslöt dessa elever 
nämns av informanterna. Josef uppgav att de elever som redan hade stämplats som stökiga 
inte fick någon uppmuntran eller motivation utan lämnades av lärare och skolan, vilket 
givetvis inte är brottsförebyggande. Även Max beskrev sin skola som den stökiga och utsatta 
skolan. Sandahl (a.a.) anser att elever som går i en utsatt skola oftast hamnar med kriminella 
vänner. Eftersom samtliga informanter gick i samma skola så fanns dessa riskfaktorer där för 
alla. Lärarnas roll och förmåga samt att sätta resurser och verka brottsförebyggande är det 
viktigaste i detta sammanhang. Många av våra informanter påstod att det var just detta som 
saknades från lärare och skola. Dessa informanter önskade att skolan och lärare hade lagt ner 
mer tid, resurser och uppmuntran så att de hade klarat av sin skolgång på ett bättre sätt. 
Bortsett från dessa informanter fanns det även ett positivt perspektiv. En informant beskrev 
att även om skolan ansågs stökig kände sig informanten ändå trygg. Lärare fanns alltid på 
plats och var oftast beredda om någonting skulle hända. Vidare berättade informanten att om 
man skötte sitt så påverkades man inte av stöket. Detta kan uppfattas att skolan och dess 
lärare bedöms på olika sätt beroende på vem eleven är. Sandahl (a.a.) skriver även att om 
elever gör bra ifrån sig med sina studier, presterar i skolan och är delaktiga så minskar 
brottsligheten. 

7.1.4 Föräldrars ansvar och påverkan 
Enligt Ring (1999) är sambandet till föräldrarna en viktig faktor för att förebygga brott hos 
ungdomar. Författaren skriver att kommunikationen mellan föräldrar och barn har stor 
betydelse för att motverka brott eller början till ett brottsligt beteende. Vidare anser 
författaren att den största inverkan ligger hos föräldrarna. Skolans uppgift blir då att få med 
föräldrarna till detta arbete vilket resulterar i ett positivt samspel. En del av våra informanter 
beskrev deras relation till föräldrarna dålig medan andra god. De informanter som hade en 
dålig anknytning till sina föräldrar var även de som hade begått brott. 

De informanter som hade en god relation till sina föräldrar var bland annat de som inte hade 
begått brott. Informanterna som inte begått brott uppgav just att föräldrarna är en stor del 
till att de exempelvis studerar på högskola idag. Likheter i detta fall är att samtligas föräldrar 
satte krav på sina barn som unga men skillnaden är hur eleverna tog det. Flera uppgav att 
kraven var för höga och man kände press vilket gjorde att man gav upp till slut medan andra 
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kämpade på. Möjligen är det genom att stärka föräldrarollen och gå en balansgång 
tillsammans med skolan som föräldrar kan verka brottsförebyggande. Det skolan kan göra är 
att exempelvis ha fler föräldramöten, enskilda möten tillsammans med eleven samt någon 
form av aktivitet så att det blir en förändring och inte endast involvera föräldrar när 
problemen väl dyker upp. 

7.2 Metoddiskussion 
Ett av de hinder vi stötte i vår studie var att vi inte fick tillräckligt med informanter som ville 
ställa upp. Vi hade hoppats på att få åtta stycken, men till sist hade vi inte lyckats få fler än 
sex. Nu i efterhand inser vi att vi kunde ha använt andra plattformar, exempelvis Instagram 
och Twitter, för att öka våra chanser till fler informanter. 

Vi upplevde även oväntade svårigheter i att styra samtalen som vi ville. Förvisso hör 
fruktsamma sidospår till den semistrukturerade intervjuns metod. Men här blev sidospåren 
alldeles för många. Under vissa intervjuer blev det alldeles för mycket frågor som inte 
berörde själva syftet och för mycket fakta som inte var relevanta för vår studie. Det är möjligt 
att vi kunde ha ställt frågorna på något sätt som gjort det lättare att hålla sig till ämnet för vår 
studie. Annars finner vi att intervjuerna gett upphov till intressanta resultat, som delvis 
bekräftar men i andra fall också motsäger våra teoretiska utgångspunkter. 

Bryman (2018) betonar att det inte är vanligt att det finns två eller flera intervjupersoner som 
intervjuar en informant men samtidigt påstår Bryman att detta kan fungera som alternativ 
om intervjun inte är strukturerad. Under våra intervjuer så var båda närvarande, men vi kom 
överens om kompromissen att en skulle ta hand om intervjurollen medan den andre 
antecknade. På så vis kunde båda koncentrera sig bättre på sin roll. 

8 SLUTSATS 
För att skolan ska verka brottsförebyggande hjälper det inte att man utesluter de stökiga 
eleverna eller ignorerar deras beteende. Tvärtom måste skolan kunna arbeta på ett sätt för att 
hitta lösningar och ta dessa elever på större allvar och få dem att känna sig betydelsefulla. 
Studiens resultat är att skolan måste uppmärksamma de problem som uppstår samt hitta 
fungerande lösningar. Vilket vore bra för samhället i största allmänhet, istället för att 
undvika dem. Studiens resultat kan tolkas som att skolan kan främja samhället i största 
allmänhet genom att arbeta mer med de problem och svårigheter som kan uppstå i en 
skolmiljö. Dock är det inte bara skolmiljön som är den enda betydande faktorn. Andra 
faktorer som har stor betydelse är föräldrar och vänner, som studien har visat. För att jobba 
på ett brottsförebyggande sätt som möjligt är det viktigt att det finns ett helhetsperspektiv 
och ett samarbete mellan lärare, elever och föräldrar. Andra insatser som socialstyrelsen och 
polisen likaså. 

Vi har uppfattat att trygghet skapas genom delaktighet och anknytning, som är effekter av 
goda relationer, där informanterna upplevde det och andra inte. Sandahl (2014) hävdar att 
uppmuntran och tydlighet från lärare gör ett kännbart intryck på elever. Dessutom anser vi 
att skolan nu måste tillsätta de resurser som utsatta elever behöver. 
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En viktig synpunkt som en informant i studien lyfte var skolans regler mot brott. 
Informanten uppgav att skolan endast visade upp sina regler men inte ansträngde sig för att 
de skulle följas. Detta kan skolan arbeta hårdare på. Tidigare forskning och vår egen studies 
resultat ger också vid handen att den måste arbeta mera med de utsatta elevernas motivation 
och intresse för skolan och skolarbetet. Den pekar även på behovet av förebilder, vikten av att 
stärka olika sociala relationer och annat som kan verka i det brottsförebyggande arbetet. 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Förslag till fortsatt forskning kan vara en kvalitativ studie där lärarnas och skolpersonalens 
syn på skolan som fostrare och brottsförebyggare undersöks. Att jämföra deras syn på saken 
med de s.k. stökiga eleverna skulle vara högst intressant. 

Med utgångspunkt i vår studie skulle ett annat förslag kunna vara en kvantitativ studie med 
hjälp av enkäter, som skickas ut till flera olika skolor för att få ett kvantifierbart material att 
analysera. På så sätt skulle man kunna göra en mer övergripande studie av hur elever i 
dagens Sverige ställer sig till skolans brottförebyggande arbete och vilka attityder som finns 
till både skolan och brott över lag. 
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BILAGA 1 
Facebook annons 

Hej! Vi är två studenter som just nu skriver vår C-uppsats i Pedagogik. Vi söker personer i 
åldern 20–25 år som har avslutat sin skolgång från *******skolan. Vi söker dig som vill bli 
intervjuad om skolans brottsförebyggande arbete. Vi skulle vara tacksamma om du skulle 
vilja ställa upp och vi ser fram emot att träffa dig! 

För övriga frågor, vänligen skicka ett privat meddelande. 
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BILAGA 2 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås som håller på och 
skriver vårt examensarbete i pedagogik.  Ämnet som vi har valt inför denna uppsats är hur 
skolan arbetar för att förebygga kriminalitet bland sina elever. Syftet med studien är att 
studera skolans brottsförebyggande arbete sedd utifrån elevers egna perspektiv och 
erfarenheter. Vi är därför intresserade av elevernas upplevelser och erfarenheter av skolans 
brottsförebyggande arbete. Vårt fokus är unga vuxna som nyligen (inom en 10 årsperiod) har 
gått ut grundskolan och/eller gymnasiet. 

För att vi på bästa sätt ska få så mycket information som möjligt så har vi valt att använda oss 
utav intervjuer. Urvalet har gjorts ur bekvämlighetssynpunkt där vi valt att tillfråga individer 
så nära vår hemvist som möjligt. Individerna i studien tillhör därför alla till stor del samma 
område. Sex intervjuer med olika individer kommer att genomföras. 

Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ca 35–45 minuter att genomföra. För att inte 
förlora väsentlig information kommer vi att spela in intervjun på band. Konfidentialitet och 
dina etiska rättigheter som informant är av största vikt, så vid rapportskrivningen kommer 
alla svar att kodas vilket innebär att dina svar kommer att vara anonymiserade och inte gå att 
koppla till dig som person. 

Ditt deltagande i den här intervjustudien är helt frivilligt och du har som deltagare rätt att 
när som helst avbryta ditt deltagande om du själv vill.  All information som vi kommer att 
erhålla kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten används endast i 
forskningsändamål och till den uppsats vi skriver. 

Vi skulle uppskatta ditt deltagande för denna studie och har du frågor får du gärna kontakta 
oss eller vår handledare! 

Med vänliga hälsningar,  
Slava Fransi  sfi15001@mdh.se 
070-xxx xx xx 

Nathalie Kinaji nki15001@mdh.se 
076-xxx xx xx 

 
Handledare: Erik Hjulström erik.hjulstrom@mdh.se 



 

 

BILAGA 3 
Intervjuguide 

Bakgrund 
- Namn, ålder, kön, huvudsaklig sysselsättning, etnicitet  

Anknytning 
- Hur är/var din relation till familjen? I vilken klass skulle du säga att du och din familj 
tillhörde? (Låg, medel, hög) 
- Hur var relationen till dina närmsta vänner? Begick de någon typ av brott? 
-Hur var relationen till skolan? Bra/dåliga betyg? 

Åtaganden 
-Vad var dina mål som ungdom? Har du uppnått de? 
- Varför är det viktigt att ha mål och drömmar som ung? 
-Anser du att skolan var en hjälpande faktor för att uppnå mål och drömmar? 
- Om du har misslyckats med ett mål, hur agerade skolan 

Delaktighet 
- Hade du någon form av sysselsättning? (idrott, musik, aktiviteter, någon hobby) 
-Är det viktigt att ha någonting meningsfullt och underhållande att göra på dagen som ung?  

Övertygelse 
-Varför tror du vissa individer bryter mot lagar och moraliska övertygelser? Vad är det som 
gör de benägna till det? 
-Hur uppfattar du skolans övertygelser och moral? 
-På vilket sätt uppmuntrade skolan dig till att följa regler? 

Skolans brottsförebyggande roll 
- Hur bidrog din skola till att förebygga brott bland elever? 
-Anser du att skolan var en trygg plats? På vilket sätt? 
-På vilket sätt var skolan en fostrande roll? 


