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FÖRORD

Skolan är en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av 
brott. Många är också otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på 
toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare 
och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön för uppkomsten av brott 
och otrygghet?

I januari år 2020 blev barnkonventionen lag. Mot bakgrund av detta 
inledde Stiftelsen Tryggare Sverige och Länsstyrelsen Stockholm ett samarbete 
med syfte att beskriva kunskapsläget beträffande förutsättningarna att öka 
säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention.

Den här rapporten innehåller en kunskapsöversikt när det gäller frågor som 
rör brott och otryggheten i skolan. Syftet är att öka kunskapen om arbetet 
med att skapa säkra, trygga och inkluderande skolor. Målgruppen är politiker, 
stadsplanerare, brottsförebyggare, skolpersonal med flera yrkesgrupper som 
inom ramen för sitt uppdrag  

Flera aktörer har bidragit med viktig kunskap till arbetet. Ett tack riktas 
till Sveriges Elevråd, BRIS, Stiftelsen Friends, Brottsförebyggande rådet, Jäm
ställd hets myndig heten, Skolinspektionen, Polisregion Stockholm, Hemsö, 
Nacka kommun, Säkerhetsbranschen och Säkerhetsakademin. Ett särskilt 
tack riktas också till professor emeritus Dan Olweus, säkerhetssamordnare Jan 
Landström (Nacka kommun), grundare Paul van Sommereen (DSPGroep), 
jurist Mikael Hellfeldt och rektor Martin Andersson (Tullskolan i Karlskrona). 
Slutligen riktas ett stort tack till alla elever som generöst berättat om sina upp
levelser av skolan, skolmiljön och det brottspreventiva arbetet.

Erik von Essen  Magnus Lindgren
Brottsförebyggande samordnare  Generalsekreterare
Länsstyrelsen Stockholm  Stiftelsen Tryggare Sverige
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INLEDNING
”Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och 
ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och 
rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning 
fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika 
inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter 
att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. 
Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt 
och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar 
också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala 
utveckling.”

~ Mål 16 i Agenda 2030 ~

Skolan är en institution som i princip alla invånare i Sverige någon gång har 
varit i kontakt med och där en stor del av uppväxten tillbringas. Dess viktiga 
roll i våra liv och för våra möjligheter kan därför inte underskattas. Skolan 
förenar också befolkningen och kan ha en positiv inverkan på individen så att 
denne följer de normer och lagar som finns i samhället. Det som är viktigt för 
samhället blir också viktigt för individen.

Samtidigt kan skolan vara en otrygg plats med våld, hot och andra 
kränkningar. Faktum är att skolan är en av de vanligaste platserna där barn1 
drabbas av brott. Detta trots att det finns en lagstiftning som syftar till 
att skydda barn från alla former av våld. De konsekvenser detta har för de 
drabbade och för samhället är enorma. En relevant fråga är därför vad som kan 
göras för att öka säkerheten och tryggheten2 i skolan.

Ett sätt att arbeta brottspreventivt3 är genom så kallad social prevention i 
form av tidiga insatser riktade till barn för att på så sätt påverka de förhållanden 
som har betydelse för individens benägenhet att begå brott. Det kan till 

1 I rapporten används Barnkonventionens definition av barn, vilket inbegriper alla under 18 år.
2 Säkerhet definieras som individens faktiska risk att utsättas för brott och ordningsstörningar, 

medan trygghet definieras som individens upplevelse av risken att utsättas (Stiftelsen Tryg
gare Sverige, 2018).

3 Inom ramen för denna rapport används Stephen Labs (2014, s. 27) definition för brottspre
vention, nämligen att “Crime prevention entails any action designed to reduce the actual 
level of crime and/or the perceived fear of crime”. Den här rapporten kommer därför lyfta 
åtgärder som syftar till att både öka säkerhet och tryggheten på skolan.
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exempel handla om att förändra normer och värderingar. Det kan också 
handla om att ge utsatta familjer stöd i form av bidrag eller sociala resurser.

Ett annat sätt att arbeta är genom så kallad situationell brottsprevention 
där fokus är på åtgärder i syfte att påverka möjligheterna till att begå brott, 
exempelvis genom den fysiska utformningen av skollokaler. Tankarna bakom 
situationell brottsprevention är att brott är ett resultat av interaktionen 
mellan motiverade gärningspersoner och de tillfällen som finns för att begå 
brott. Utifrån detta perspektiv handlar brottspreventiva åtgärder därför om 
att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten 
mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. 

I Sverige har det förebyggande arbetet i skolans värld, liksom i samhället 
i övrigt, traditionellt sett skett genom social prevention. Det handlar bland 
annat om antimobbningsprogram och olika typer av utbildningar där 
pedagoger har givits ett stort ansvar för att fostra elever i hur de ska bete sig 
mot varandra.

Samtidigt som den sociala preventionen kan vara ett viktigt verktyg för 
att öka säkerheten och tryggheten i skolan finns ett kunskapsglapp vad gäller 
betydelsen av den fysiska miljöns utformning för uppkomsten av brott och 
otrygghet. Trots kunskapen om att många av de omständigheter som ökar 
risken för att brott ska uppstå finns i skolan, så kallade kriminogena faktorer,4 
saknas ofta analyser utifrån ett situationellt perspektiv. Istället tenderar den 
situationella brottspreventionen att avfärdas som att det enbart handlar om 
kraftigare lås, bättre larm och fler kameror.

Syftet med denna rapport är att, utifrån aktuell forskning och beprövade 
erfarenheter, beskriva kunskapsläget beträffande förutsättningarna att öka 
säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Hur 
kan skolor bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön för 
uppkomsten av brott och otrygghet? Vad fungerar och vad fungerar inte i det 
brottsspreventiva arbetet?

Frågor som rör säkerhet och trygghet i skolan kan omfatta allt från 
brandsäkerhet till informationssäkerhet och trafiksäkerhet. Denna rapport 

4 Med kriminogena faktorer avses sådana förhållanden som bidrar till uppkomsten av brott. 
Det handlar exempelvis om friktion (många personer vistas inom ett begränsat utrymme), 
konkurrens (det råder ett konkurrensförhållande mellan individerna inom detta utrymme), 
åldershomogenitet (de flesta brott begås mot jämnåriga individer) och brist på vertikal social 
kontroll (vuxna som ser barn).
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behandlar emellertid endast frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till 
brott och ordningsstörningar.

En annan avgränsning är att rapporten har ett elevperspektiv snarare än 
ett personalperspektiv. På ett generellt plan kan sägas att det som är säkert 
och tryggt för elever också har positiva effekter för pedagoger och annan 
skolpersonal. Det ska noteras att det finns särskild lagstiftning vad gäller våld 
och hot i arbetslivet. Detta faller dock utanför ramen för denna rapport.
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DEL I 
UTSATTHETEN OCH 

DESS KONSEKVENSER 
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Pennalism, mobbning, 
kränkning eller brott?

”Man ska såklart lyssna in alla perspektiv men precis som i resten 
av samhället ska vi framförallt kolla på den utsattas perspektiv. 
Vi får inte se skolan för mycket som en egen institution utan de 
principer vi har i övriga samhället ska också gälla i skolan. Många 
av de här brotten hade kunnat leda till kontaktförbud och liknande 
om de polisanmälts. Men vi polisanmäler ofta inte utan parterna 
är kvar på samma arbetsplats.” 

~ Intervju med ordförande Leo Gerdén (Sveriges Elevråd),  
våren 2020 ~

Det finns många olika sätt att benämna det som händer i skolor runt om i 
Sverige. Pennalism, mobbning, kränkningar och brott är exempel på ord som 
används för att beskriva den verklighet som är vardag för alldeles för många 
barn. Det saknas emellertid idag ett gemensamt språk för hur denna typ av 
skadliga handlingar i skolan ska benämnas. Eftersom orden har varierande 
betydelser innebär det att allt från vardagliga samtal till politiska debatter om 
”utsatthet i skolan” kan handla om delvis olika fenomen, inte sällan samtidigt. 
I det här avsnittet kommer därför de begrepp som brukar användas för att 
beskriva det som sker i skolan redas ut och tydliggöras.

Pennalism
Innan år 1970 problematiserades inte det som barn utsätts för i skolan i någon 
större utsträckning. Dessa företeelser benämndes istället genom begreppen 
pennalism, subordination eller underordning (Frånberg & Wrethander, 
2011). Svenska akademins ordbok (saob.se) förklarar begreppet pennalism 
som att det handlar om ett förtryck eller översitteri som äldre kamrater utövar 
mot yngre. Enligt Svensk etymologisk ordbok (Hellquist, 1922) härstammar 
begreppet från ordet pennal, som under 1600talet blev en föraktfull 
benämning på en nybliven student. Pennal syftade på att yngre studenter ofta 
var väldigt noggranna med att ha med sig pennfodral till föreläsningar (pennal 
 penna).  
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Pennalism kan innefatta många olika typer av handlingar, allt från att yngre 
elever ska putsa äldre elevers skor till handlingar som rör sig om grovt våld. 
Inledningsvis har begreppet framför allt kännetecknat handlingar som utövas 
vid högre utbildningsanstalter (Nationalencyklopedin, ne.se) där paralleller 
kan dras till det som idag kallas för nollning. Ordet nollning har enbart använts 
sedan 1962 och benämns enligt Nationalencyklopedin som en; ”(lekfullt) 
nedsättande behandling av studerande ( … )”.  Därigenom tydliggörs till viss 
del en skillnad mellan begreppen pennalism och nollning, där pennalism har 
en mer negativ klang.5

Pennalism förbjöds redan under Karl XI tid (Hellquist, 1922) men enligt 
Frånberg och Wrethander (2011) var det något som ofta uppmuntrades av 
skolpersonal under 1800och 1900talet. Vissa skolor beskylls även för att 
uppmuntra pennalism i modern tid.

Mobbning (mobbing)
Ett mer modernt begrepp som används för att illustrera den situation som 
vissa barn erfar i skolan är mobbning. Det är däremot ovanligt att begreppet 
mobbning definieras i dagligt tal. Vad gäller den språkliga sammansättningen 
kan ordet mobbning härledas till mobb, vilket enligt SAOB är en föraktfull 
benämning på en folkmassa med lägre socioekonomisk status (synonym 
till ordet pöbel). Ordet mobb har använts i skrift sedan mitten av 1700
talet och kan härledas till engelskans mob som kommer från latinets mobile. 
Enligt Nationalencyklopedin ska detta tolkas som ”den rörliga, obeständiga 
(folkhopen)”.

Under början av 1900talet uppmärksammade etologin, läran om djurs 
beteende, hur flera djur kunde gå ihop och attackera ett starkare djur (Larsson, 
2010). Etologerna menade att djur använder denna taktik för att skydda sig 
själva och sina barn, eftersom de därigenom kunde övermanna en starkare 
varelse. Beteendet saknade emellertid en benämning under större delen 
av 1900talet, ända tills Konrad Lorenz publicerade boken Das sogenannte 
Böse - Zur Naturgeschichte der Aggression år 1963, vars svenska översättning 
Aggression: Dess bakgrund och natur utkom år 1967. Det ord som Lorenz väljer 
att använda för att beskriva beteendet bland djur är mobbing, och där finns en 

5 Det finns emellertid många mediala artiklar där ordet nollning används för att beskriva hand
lingar som juridiskt sett kan kännetecknas som brottsliga, så i dagligt tal är skillnaden mellan 
pennalism och nollning inte så stor. 
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tydlig koppling till ordets ursprung mobb, vilket porträtterar folkmassan som 
underlägsen.

År 1969 ”lånade” läkaren PeterPaul Heinemann begreppet mobbing och 
applicerade det på ett beteende där en grupp skolbarn angriper ett enskilt barn 
(fysiskt eller psykiskt). Han exemplifierar med sin egen adoptivson, som enligt 
Heinemann varit utsatt för trakasserier på grund av sin avvikande hudfärg. 
Anna Larsson (2010) beskriver hur Heinemann gav begreppet mobbing 
legitimitet genom att koppla det till redan existerande vetenskapliga termer 
samt till aktuella samhällsföreteelser, som exempelvis apartheid. Inspirerade 
av Heinemann publicerade Dagens Nyheter därefter en lång artikelserie om 
ämnet och lyfte därigenom in begreppet i det offentliga samtalet.

Utifrån Heinemanns sätt att beskriva ”mobbing” finns en skillnad mellan 
hur barnen och djuren utsatta för mobbing framställs, vilket synliggör att 
det skett en betydelseförskjutning vad gäller begreppet mobbing. Etologerna 
beskrev det utsatta djuret som överordnat de andra, det var alltså svagare djur 
som gick ihop i grupp för att skydda sig själva. När begreppet applicerades 
på barn är det istället de utsatta barnen som placeras i en mer underordnad 
position (Larsson, 2010).

Under 1970talet inleddes den rörelse som skulle stärka brottsdrabbades 
rättigheter i samhället (se t.ex. Lindgren, 2004, för en närmare beskrivning). 
Under samma tidsperiod har det utsatta barnets rättigheter stärkts i teorin, 
parallellt med att skolans ansvar har tydliggjorts. Även om vår förståelse för 
barns utsatthet har förändrats har begreppet mobbing däremot levt kvar, även 
om det nu vanligtvis används i den nyare formen mobbning.

Det saknas en nationellt vedertagen definition av begreppet mobbning, 
men Nationalencyklopedin definierar begreppet på följande sätt:

Mobbning ( … ), att en eller flera individer upprepade gånger och 
under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag. Mobb
ning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir 
utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som 
angriper. Mobbning kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, 
eller indirekt, t.ex. genom social isolering (”utfrysning”).

Mobbning kan alltså förstås som ett paraplybegrepp som innefattar ett brett 
spektrum av upprepade handlingar. Det som brukar vara gemensamt för olika 
definitioner är nämligen att utsattheten ska ha skett vid flera tillfällen. En indi
vid kan alltså inte vara utsatt för mobbning vid ett tillfälle. 
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Kränkande behandling
Varken begreppen mobbning eller pennalism finns i lagstiftningen, utan det 
begrepp som sedan 2006 används i skollagen (6 kap. 3 §) är; ”kränkande 
behandling [vår markering]: ett uppträdande som utan att vara diskriminering 
enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs 
värdighet.”. Diskriminering är i sig ett omfattande begrepp och delas i lagen 
upp i de två kategorierna direkt diskriminering och indirekt diskriminering, men 
handlar i stort sett om att en elev inte får behandlas annorlunda eller missgynnas 
på grund av dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuella läggning eller ålder (Diskrimineringslagen, 1 kap. 3 §).

Lagen formulerar sex former av diskriminering där två är relevanta utifrån 
syftet med denna rapport; trakasserier och sexuella trakasserier. Dessa 
definieras som: 

4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som 
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöver
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet, ( … )

Som synes liknar definitionen de formuleringar som används under kränkande 
behandling. Skillnaden mellan trakasserier och kränkande behandling utgörs 
av att trakasserier är handlingar som har samband med någon av diskrimine
ringsgrunderna. Gemensamt för begreppen är att det rör sig om handlingar 
som kränker den utsattas värdighet samt att det är utbildningsanordnaren/
huvudmannen6 som är ansvarig för att säkerställa att en elev inte utsätts för 
kränkande behandling eller trakasserier.

ET TREDJE PROBLEM er at med en helt subjektiv «definisjon» av 
hva krenkelse er, ville det være meget vanskelig og kanskje umulig å 
måle nivået av krenkelser på en skole på en pålitelig (reliabel) og gyldig 
(valid) måte. (Olweus och Gorseth i Bergens Tidende, 150709).

6 Politikerna inom respektive skolas kommun är huvudmannen för kommunala skolor. För 
friskolor är huvudmannen skolans styrelse. 
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En viktig fråga är därför vilken typ av handlingar som enligt skollagen och 
diskrimineringslagen kränker en individs värdighet. Alltså, vilka handlingar 
är det egentligen skolor enligt lagen ska förebygga? Svaret på den frågan speci
ficeras varken av skollagen eller diskrimineringslagen, utan det är ytterst upp 
till varje enskild elev att bedöma. Det finns dock mycket starka krav som för
tydligar skolpersonalens ansvar att ta elevens bedömning på allvar. Om skol
personalen uppmärksammar att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling måste huvudmannen få kännedom om detta, som i sin tur måste 
utreda händelsen för att eventuellt vidta åtgärder (Skollagen 6 kap. 10 §).

Till skillnad från begreppet mobbning innefattas emellertid enstaka 
handlingar inom begreppet kränkande behandling.

Brott (enligt brottsbalken)
För en jurist är svaret på frågan om vad en brottslig handling är för något 
vanligtvis en självklarhet – nämligen de handlingar som står angivna i 
lagboken. Men är verkligheten så enkel? Det finns åtskilliga exempel då en 
och samma handling benämns på olika sätt beroende på kontext och vem som 
utövar den. Ta till exempel vissa moment inom kampsport.7 Inom ramen för 
sporten utövas handlingar som i ett annat sammanhang skulle förpliktiga en 
åklagare till att väcka allmänt åtal.8 Genom tiderna har till och med otaliga 
människor avlidit till följd av de skador som ådragits av motpartens våld. 
Ändå anser majoriteten av samhället att de handlingar som utövas inom 
sporten är helt acceptabla. Handlingarna prisas till och med, analyseras och 
ges förbättringsförslag. Inom det allmänna medvetandet inbegriper alltså inte 
det juridiska begreppet misshandel per automatik allt fysiskt våld som utövas.

Wikström, Oberwittler, Treiber och Hardie (2012) kritiserar den krimino
logiska forskningen som allt för otydlig i vad som faktiskt avses med begreppet 
brott. De menar att det saknas en definition som är allmänt accepterad, och att 

7 Enligt lagen är det tillåtet att anordna kamsportsmatcher som innehåller våld riktat mot huvu
det om arrangören ansöker om tillstånd. För att få tillstånd behöver arrangören bland annat 
visa att bestämmelser om deltagarnas säkerhet ligger på en godtagbar nivå (SFS 2006:1006).

8 Allmänt åtal innebär att polis eller åklagare har en skyldighet att utreda ett brott, även om 
brottsoffret inte vill det. Allmänt åtal gäller inte för alla brottstyper, men exempelvis för vissa 
fall av misshandel. Det gäller inte heller för barn som är under 15 år, eftersom barn under 15 
år inte får dömas till en påföljd (BRB 1 kap. 6 §).
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kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker använder olika definitioner 
av begreppet brott (om begreppet överhuvudtaget definieras).

Den definition de själva använder är att brott är handlingar som bryter 
mot moraliska regler angivna i lagen (Wikström m.fl., 2012). De gör således 
en distinktion mellan moraliska regler och lagen, genom att förtydliga att 
lagen kan avskrivas medan moraliska regler alltid kommer att finnas eftersom 
människor är, vad de benämner som, regelstyrda varelser.

Vissa moraliska regler som finns i vårt samhälle återspeglas i lagstiftningen, 
medan andra inte gör det. Enligt Wikström m.fl. (2012) kan lagar inte lik
ställas med normer, eftersom normer varierar vilket innebär att en moralisk 
regel kan accepteras i olika hög grad i två olika sociala sammanhang. Därigenom 
förklaras hur det kommer sig att handlingar som enligt brottsbalken är 
brottsliga kan förstås annorlunda beroende av kontexten, eftersom normer 
kan variera utifrån faktorer som exempelvis plats, befolkning och kultur.

Om vi blickar tillbaka till exemplet om kampsport tydliggörs därmed varför 
fysiskt våld kan vara socialt acceptabelt på en idrottsarena samtidigt som det 
inte är accepterat strax utanför arenan.
 

Om brottsbegreppet appliceras på 
skolan förtydligas att mycket av det 
som kallas för ”incidenter” rör sig om 
brottsliga handlingar. Trots det finns 
det andra begrepp som mer frekvent 
används för att konceptualisera det 
som sker i skolan, vilket innebär att 
det finns paralleller som kan dras 
mellan den samhälleliga konstruk
tionen av det som sker i skolan och 
en idrottsarena för kampsportsut
övare. De brott som sker i skolan be
nämns nämligen inte alltid som just 

brott, vilket resulterar i andra system och förhållningssätt.

Diskussion
Som framgår ovan används flera begrepp för att illustrera och beskriva den 
utsatthet som är en del av många elevers vardag. Även om det finns skillnader 
i hur begreppen definieras och används finns en röd tråd i det att flera 

”Without a clear definition of 
crime (what it is one aims to 
explain) it is difficult to develop 
an unambiguous theory of crime 
causation. A theory has to be a 
theory about something, causes 
have to cause something, and 
an explanation has to explain 
something (Wikström 2010a).”

Wikström, Oberwittler, Treiber 
och Hardie (2012, s. 40)
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handlingar som innefattas i begreppen kränkande behandling, mobbning och 
pennalism är brottsliga gärningar enligt brottsbalken. Det handlar alltså om 
brott som exempelvis olaga hot (jag kommer döda dig), övergrepp i rättssak 
(om du berättar för lärare kommer du råka illa ut) eller misshandel (fysiskt 
och/eller psykiskt våld).

Det begrepp som i skollagen används för att förtydliga vad huvudmän ska 
skydda elever från är kränkande behandling. Där finns tydliga krav om att 
huvudmannen ska förhindra att eleverna på något sätt utsätts för en kränkande 
handling, men ibland sker det som inte får hända och en elev utsätts för brott.

Konsekvensen av en ospecificerad terminologi kan vara att begrepp och 
förhållningssätt många gånger inte är definierade varken internt eller externt, 
vilket innebär att skolor/huvudmän kan sakna rutiner, system och processer 
som säkerställer ett professionellt agerande. Det är helt enkelt inte alltid 
tydligt vad som ska förebyggas, och hur det ska hanteras. Socionomen Anne
Lie Vainik (2017) har exempelvis i sin forskning kommit fram till att det inte 
finns någon reglering kring om och när skolor ska anmäla brott till polisen, 
vilket gör att polisanmälningar sker godtyckligt och i varierande grad i skolor 
runt om i Sverige. Det ligger således på skolan att definiera vad en handling är 
för något och vilken konsekvens handlingen ska få, vilket försätter skolorna 
i en problematisk situation. Sådana förhållanden rimmar dessutom illa med 
rättsstaten och det rättssäkra samhället.

Verkligheten är inte alltid så enkel som att en elev enbart blir utsatt 
för en enskild handling, eller att det finns en tydlig dikotomi gällande 
gärningsperson/brottsutsatt. Samtidigt kan begreppsanvändning ofta handla 
om vems perspektiv som antas, den utsattes eller den som utsätter.

Fördelen med att använda begrepp som mobbning är att de kan synlig
göra problem i skolan som har att göra med skolans sociala miljö samt att det 
tydliggör att det finns elever som erfar en upprepad utsatthet. Det finns dock 
studier som visar att utsattheten för mobbning inte är stabil, utan att elevers 
utsatthet kan förändras snabbt över läsår (Johansson, Flygare och Hellfeldt, 
2017). Dessutom varierar barns tolkning av begreppet mobbning över tid/
ålder (Hellfeldt, 2016). Men vad betyder det egentligen? En elev som bråkat 
med sina kompisar och känner sig ensam i skolan under tre veckor kanske fyl
ler i en enkät, känner igen sig i exemplet utfryst och uppger då att hen blir mob
bad. Tre veckor senare har gruppen slutit fred och eleven är med sina kompisar 
igen. Ska skolan planera sitt förebyggande arbete utifrån en sådan konflikt? 
Den självklara frågan om vad eleverna själva menar att de utsatts för kvarstår 
alltså. Vissa skulle besvara den frågan genom att konstatera att det inte spelar 
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någon roll vad eleven blivit utsatt för, eftersom det är tillräckligt att eleven 
upplever att hen blivit utsatt för mobbning.

Det begrepp som används i skollagen, kränkande behandling, tar höjd för 
att det är elevens egen uppfattning om utsattheten som hamnar i centrum. 
Problemet är att det återigen blir otydligt vad som avses med en kränkning. 
Begreppet kränkande behandling kan ha ett juridiskt värde men kan samtidigt 
vara problematiskt att använda som grund i det förebyggande arbetet.

Inom ramen för den här rapporten, som fokuserar på förebyggande insatser, 
är utgångspunkten brottspreventiva åtgärder och strategier. Det finns flera för
delar med att fokusera på specifika brottstyper enligt brottsbalken i det före
byggande arbetet. Exempelvis kan lokala och specifika lägesbilder tas fram vil
ket gör att det förebyggande arbetet kan anpassas efter situationen på respek
tive skola. Begreppet brott synliggör också att det förebyggande arbetet kan 
använda en bred palett innehållandes brottspreventiva åtgärder och strategier.

Det handlar också om att utsatta elever inte riskerar att konstrueras som 
”mobboffer”, där förklaringen till utsattheten delvis riskerar att läggas hos den 
utsatta individen. Detta kan också eventuellt ge den utsatte högre status i de 
efterföljande processerna.

Till sist kan preventionsarbetet också få högre status när de faktiska hand
lingarna benämns. Genom att handlingarna inte döljs i mer kategoriserande 
begrepp som mobbning och kränkande behandling blir det svårare att fjärma 
sig från att utsattheten ibland kan handla om elever som utsätts för exempelvis 
sexualbrott, våld eller hot.

Denna rapport innehåller en forskningsgenomgång som syftar till att ge en 
bild av elevers utsatthet i skolan. Den skilda begreppsanvändningen medför 
att den forskning som används ibland kan ha mätt förekomsten av mobbning, 
ibland kränkande behandling och ibland förekomsten av brottsbelagda 
gärningar enligt brottsbalken. Detta synliggör hur olika discipliner och sektorer 
kan bidra med perspektiv och expertis som kompletterar varandra. Skolan 
är en samhällsinstitution som inte kan isoleras till en specifik förvaltning, 
nämnd, myndighet eller departement. Istället krävs ett tvärsektoriellt och 
tvärdisciplinärt utbyte med bred verksamhetsöverskridande samverkan.

Eftersom rapportens fokus är på situationell brottsprevention medför 
avgränsningen att de säkerhets och trygghetsåtgärder som föreslås i rapporten 
inte nödvändigtvis påverkar andra typer av handlingar/beteenden som ryms 
in under begreppen pennalism/mobbning/kränkande behandling, som exem
pelvis social exkludering.
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Sammanfattning
 σ Pennalism är ett begrepp som används för att beskriva kam rat-
uppfostran, ett fenomen som uppmuntrades av pedagoger tidigare i 
Sverige. 

 σ Mobbning är ett paraplybegrepp som innehåller upprepat fysiskt och 
psykiskt våld.

 σ Kränkande behandling är det begrepp som används i skollagen. 
Handlingarna i sig är inte definierade, utan bestäms av den enskilda 
individen.

 σ Begreppet brott används för att beskriva elevers utsatthet i varierande 
omfattning. Samtidigt är fördelen med att benämna handlingar uti
från de brottstyper det faktiskt rör sig om att seriositeten kring det 
eleven utsatts för framgår samt att det framgår att det går att använda 
brottspreventiva metoder i säkerhets och trygghetsarbetet.

 σ Inom ramen för den här rapporten används forskning som på olika 
sätt kartlägger elevers utsatthet i skolan. Utgångspunkten är att 
förtydliga hur skolor och huvudmän kan arbeta för att öka säkerheten 
och tryggheten i skolan.
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Elevers utsatthet i siffror
 
”Killarna kallar tjejer för tjocka och platta. De pratar om Team 
Plattina när det handlar om tjejer som har små bröst. ( … ) De 
klottrade något kränkande på en tjejs skåp och då fick hon stå och 
ta bort det själv.” 

~ Berättelse från en 14-årig flicka år 2019 ~

Det finns olika sätt att kartlägga elevers utsatthet i skolan. När det kommer till 
samhället i stort används exempelvis kriminalstatistik, offerundersökningar/
självdeklarationsundersökningar samt olika specialstudier, exempelvis i form 
av data från sjukvården. Ett problem med att använda kriminalstatistik som 
kunskapskälla gällande brottslighetens omfattning är att alla brott som begås 
inte kommer till polisens kännedom. Vissa brottstyper har även större mör
kertal än andra, exempelvis sexualbrott och våld i nära relationer. Mörkertalets 
storlek kan också påverkas av brottsplats. Som kunskapskälla är därför krimi
nalstatistiken ett mycket trubbigt mått för att få en uppfattning av brottslig
hetens omfattning i skolan. Den visar snarare på vuxnas benägenhet att polis
anmäla de brott som kommit till deras kännedom, samt på vilka rutiner, system 
och processer som skolan och huvudmannen implementerat.

Mer relevant för att få en uppfattning om utsattheten är så kallade 
offerundersökningar/självdeklarationsundersökningar där eleven själv får 
svara på frågor om utsattheten för brott samt rädslan för brott. Även här finns 
vissa brister, som att undersökningen kanske inte når samtliga elever, eller att 
elever inte svarar sanningsenligt. Oaktat de verktyg som finns för att hantera 
sådana brister så ger offerundersökningar/självdeklarationsundersökningar en 
tydligare bild av brottslighetens omfattning än vad kriminalstatistiken gör.

En konsekvens av att aktörer och organisationer benämner elevers utsatthet 
på olika sätt är att den statistik som samlas in om barns utsatthet kan se 
olika ut. Det innebär att det finns svårigheter att jämföra statistik insamlad 
från olika kommuner, huvudmän, organisationer etc. Dessutom varierar 
kvalitén på undersökningarna mellan olika aktörer. Det finns emellertid vissa 
undersökningar som kan ge en bild av hur säkerheten och tryggheten ser ut i 
skolan. 
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PISA-undersökningen
PISA är en internationell undersökning där Sverige är ett av de 72 länder/
regioner som deltar. Urvalet består av elever i årskurs 9 och undersökningen 
omfattar frågor om undervisning, hemförhållanden, studiero, etc. (OECD, 
2019). Det finns även frågor om elevers utsatthet i skolan. Frågorna ramas 
in under samlingskategorin mobbning (bullying) och där finns underfrågor 
gällande elevernas utsatthet för fysiskt våld och andra brott. Undersökningen 
ger en bild av hur situationen i Sveriges skolor ser ut jämfört med andra länder 
(se Figur 1 för en jämförelse mellan samtliga nordiska länder). Dessutom 
har Nederländerna inkluderats i jämförelsen eftersom landet finns i Sveriges 
geografiska närhet och har näst lägst nivå av mobbning (any type of bullying 
act) av samtliga länder/regioner som deltar (12 % jämfört med Sveriges 19 %).  

Undersökningen mäter om eleverna håller med om olika påståenden. 
Resultatet visar den procentuella andelen av eleverna som uppger att de 
åtminstone några gånger i månaden utsatts. Påståendena som lyfts fram i figur 1 
är formulerade såhär:

 σ I was threatened by other students
 σ I got hit or pushed around by other students
 σ Other students took away or destroyed things that belong to me

Resultatet visar att Sverige har högst andel elever som uppger att de utsatts för 
fysiskt våld (OECD, 2019). Vad gäller de andra kategorierna toppar Sverige 
statistiken tillsammans med några andra länder. Faktum är att Sverige är det 
enda land i Norden som i samtliga tre kategorier uppnår den högsta nivån. 
Undersökningen visar att 7 % av niondeklassarna utsatts för fysiskt våld av 
andra elever, 5 % har utsatts för stöld/skadegörelse och 4 % har utsatts för hot. 
Intressant är även att Nederländerna i samtliga kategorier har ett lägre resultat 
jämfört med resterande länder. Om vi inte utgår från att barn i Nederländerna 
är annorlunda i jämförelse med andra länders barn tydliggör Nederländernas 
nivåer att det är möjligt att skapa förändring.
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Figur 1. Niondeklassares utsatthet för olika typer av brott av andra elever. 
Jämförelse mellan de nordiska länderna samt Nederländerna (OECD, 2019).

Skolundersökningen om brott
I Skolundersökningen om brott undersöker Brottsförebyggande rådet (Brå, 
2020) brottsligheten och utsattheten bland barn som går i årskurs nio. Mycket 
av resultatet i undersökningen är inte relevanta för skolmiljön, men det finns 
vissa frågor som är inriktade på utsattheten i skolan. De svar som redovisas 
nedan gäller elevers utsatthet under en period på 12 månader. Undersök
ningen visar att knappt hälften (48 procent) av alla niondeklassare utsatts för 
brott under de senaste 12 månaderna, och att den vanligaste brottsplatsen är 
skolan. Brå (a.a.) mäter även utsatthet för mobbning i enkäten, och kommer 
fram till att det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för mobbning och 
utsatthet för brott. Utifrån den begreppsdiskussion som förts under kapitel 1.1 
kan resultatet förstås genom att gränsen mellan de handlingar som benämns 
som mobbning respektive brott inte är helt skarp.

Drygt 19 procent av alla niondeklassare har utsatts för lindrig eller grov 
misshandel, och det är fler pojkar som är utsatta för misshandel jämfört med 
flickor (23 procent jämfört med 15 procent). 47 procent av de flickor som 
utsatts för lindrig misshandel och 65 procent av pojkarna uppger skolan som 
brottsplats vid händelsen. Detsamma gäller 49 procent av de som utsatts för 
grov misshandel. Brottet har enbart polisanmälts för 7 procent av de som 
utsatts för lindrig misshandel, och 28 procent av de som utsatts för grov miss
handel.
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Jämfört med misshandel är det en lägre procentuell andel som uppger att de 
utsatts för hot (12 procent) och det är vanligare att flickor utsätts (14 procent 
jämfört med 11 procent). 18 procent av de utsatta flickorna och 26 procent av 
de utsatta pojkarna uppger skolan/skolgården som brottsplats.

Det finns också skillnader mellan könen när det kommer till sexualbrott,9 
där 21 procent av flickorna uppger att de utsatts, medan andelen pojkar ligger 
på 6 procent. 70 procent av de pojkar som utsatts för sexuella kränkningar 
uppger skolan/skolgården som brottsplats, jämfört med cirka 20 procent av 
flickorna. Ungefär 8 procent av de elever som utsatts för sexuellt tvång uppger 
skolan/skolgården som brottsplats.

Det är mycket få elever som uppger att de utsatts för rån (2,8 procent) och 
det är vanligare att pojkar utsatts jämfört med flickor (4,1 jämfört med 1,2 
procent). Ungefär 14 procent av brotten inträffade i skolan/skolgården men 
i och med att det är en så låg andel respondenter som utsatts för rån är det 
mycket ovanligt att rån inträffar i skolan. 

Skolundersökningen om brott mäter också utsattheten för mobbning10. 
36 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna uppger att de utsatts för 
mobbning. 71 procent av de flickor som uppgett att de mobbats har även blivit 
utsatt för ett brott under de senaste 12 månaderna.

Undersökningen mäter också elevernas rädsla för brott. 9 procent av 
flickorna och 6 procent av pojkarna har undvikit skolan en hel dag på grund 
av otrygghet. Sett över tid har det skett en ökning jämfört med år 2011, då det 
totala antalet respondenter som undvikit skolan handlade om 5 procent (Brå, 
2013).

Skolenkäten
Skolenkäten genomförs två gånger per år av Skolinspektionen och riktar sig 
till elever i årskurs fem, nio och år 2 på gymnasiet. Den har vissa frågor som 
är intressanta i sammanhanget, exempelvis om eleverna känner sig trygga i 
skolan eller om de är rädda för någon/några i skolan. Sammantaget visar den 
att elever i årskurs nio är mest otrygga i skolan (Skolinspektionen, 2014; 2018; 

9 Samlingskategori för sexuellt tvång ”Har du blivit tvingad till att göra något som du upplevde 
som sexuellt under de senaste 12 månaderna? och sexuella kränkningar ”Har någon tafsat 
eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det under de senaste 12 månaderna?”.

10 Genom frågeställningen ”Har du blivit mobbad?” med svarsalternativen; aldrig, ganska säl
lan, ibland eller ofta.
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statistik hämtad från https://www.skolinspektionen.se/beslutrapporter
statistik/statistik/statistikfranskolenkaten/skolenkatenvt2020/). 

Resultaten visar även att andelen niondeklassare som känner sig otrygga i 
skolan har ökat över tid, från 10 procent år 2014 till 16 procent våren 2020. 
Skillnaderna mellan olika skolor är markant, i vissa skolor uppger enbart ett 
fåtal individer att de är otrygga medan det i andra skolor rör sig om var fjärde 
elev. I årskurs fem uppger 11 procent av respondenterna att de är otrygga, och 
i år 2 på gymnasiet rör det sig om 9 procent. 15 procent av eleverna i år 2, 19 
procent av eleverna i årkurs 9 och 18 procent av eleverna i årskurs 5 uppger att 
de är rädda för andra elever.

Friendsrapporten
Friendsrapporten genomförs av organisationen Friends och vänder sig till 
elever i årskurs F9, men vissa frågor riktas enbart till äldre årskurser (Friends, 
2020). Rapporten visar att 21 % av eleverna i årskurs 36 är otrygga jämfört 
med 18 % av eleverna i årskurs 69. Flickor är mer otrygga än pojkar. De 
platser som eleverna uppger som otrygga är för årskurs 36 toaletter, skolgård 
och omklädningsrum medan det för årskurs 6–9 handlar om toaletter, 
omklädningsrum och korridorer. Den åldersgrupp där flest elever uppger 
otrygga platser i skolan är årskurs 3–6.

I nästa avsnitt kommer vi gå in på vad utsatthet i skolan innebär för elever 
och deras framtidsutsikter.
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Sammanfattning
 σ Det finns flera olika sätt att mäta elevers utsatthet i skolan, men det 
bästa sättet är vanligtvis att använda så kallade offerundersökningar/
självdeklarationsundersökningar.

 σ De undersökningar som genomförs på nationell, regional och lokal 
nivå använder sällan samma metodik, vilket dels ger olika bilder av 
hur situationen är i skolan och dels medför svårigheter att jämföra 
resultat.

 σ Enligt Skolundersökningen om brott är skolan en av de vanligaste 
brottsplatserna för barn. PISAundersökningen visar att utsattheten i 
svenska skolor generellt är högre än flera grannländer.

 σ Elevers utsatthet varierar och det finns demografiska skillnader. Det 
innebär att elevers säkerhet och trygghet påverkas av faktorer som 
kön, ålder och skola. 

 σ Eftersom elevens säkerhet och trygghet påverkas av faktorer som kön, 
ålder och skola skapas grund för ojämlika förhållanden. 
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Konsekvenser av elevers 
utsatthet

 
”Jag ringde till slut till Lars Arrhenius, som är barn- och elevombud. 
Han sa att det tar tid. Jag svarade, vi överlever inte! Snälla hjälp 
oss! Men då ville han också skicka mig vidare, till en nivå längre 
ned i hierarkin.” 

~ Stiftelsen Tryggare Sverige, 2012 ~

Citatet ovan visar på det trauma som elevers utsatthet kan innebära för det 
enskilda barnet och dess familj. Känslor av hopplöshet byggs upp genom vet
skapen om att varje handling som barnet utsätts för riskerar att påverka barnets 
välmående och framtid.

Även om elevers utsatthet kan variera kraftigt över perioder finns det vissa 
individer som är utsatta i flera år. Hellfeldt (2016) reflekterar över att det 
eventuellt kan betyda att de utsatta elevernas sociala roller, som den mobbade, 
den annorlunda, etc., cementerats. Det visar hur viktigt det är att på ett tidigt 
stadium identifiera negativa sociala roller innan de befästs och bidrar till 
flerårig utsatthet.

Genom att skolplikten i Sverige dessutom kräver att barnet fortsätter gå till 
skolan, oaktat vad som sker i skolan, ställs ett ökat krav på att samhället klarar 
av att upprätthålla säkerheten i skolan. I det här kapitlet kommer vi gå djupare 
in på vad elevers utsatthet kan innebära för deras personliga utveckling.

Sambandet mellan säkerhet och trygghet
Förutom de negativa effekter som utsattheten kan ha i sig, finns det också 
ett påtagligt samband mellan säkerheten och tryggheten i skolan. Åtskilliga 
studier visar nämligen att elevers utsatthet ökar otryggheten (se t.ex. Keith, 
2017; Hughes, Gaines och Pryor, 2015).

Dessutom visar BurdickWill (2013) att skolor med högre nivåer av våld 
generellt sett minskar samtliga elevers trygghet. Det är alltså inte enbart elever 
som direkt utsätts för våld som erfar negativa konsekvenser av våldet.

Höga nivåer av trygghet verkar även kunna förutspå låga nivåer av våld 
kommande år (BurdickWill, 2013). Det indikerar att åtgärder som ökar 
tryggheten för elever även kan bidra till att öka säkerheten på längre sikt. 
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BurdickWill (2013) drar slutsatsen att det brottspreventiva arbetet inte enbart 
bör fokusera på våldsfrekvensen i sig, utan på mer övergripande insatser som 
att öka elevernas trygghet genom att skapa ett mer välkomnande och stödjande 
skolklimat. Det innebär att olika roller behövs i det brottspreventiva arbetet. 

( … ) this work highlights the fact that the criminal justice system and 
education system are interrelated institutions and cannot be understood 
in isolation.” (BurdickWill, 2013, s. 358)

Det finns även andra forskare som menar att det brottspreventiva arbetet bör 
fokusera på skolklimatet i stort. Janozc, Archambault, Pagani, Pascal, Morin 
och Bowen (2008) undersöker hur kanadensiska elever påverkas av att utsättas 
för, bevittna eller höra talas om våld i skolan. Resultaten visar att elever som på 
något sätt exponeras för våld blir aggressivare samt ogillar och/eller undviker 
skolan. De menar följaktligen att elever inte enbart behöver utsättas för våld 
för att lida av våldet. Det är istället högre sannolikhet att de elever som enbart 
bevittnar eller hör talas om våld i skolan anpassar sitt beteende. Den enda fak
torn som på ett tydligt sätt sticker ut för elever som direkt utsätts är utveck
lingen av psykisk ohälsa, som depression, ångest och liknande. De betonar 
därför vikten av att se på våldets konsekvenser i sin helhet, snarare än att enbart 
fokusera på specifika individer i det förebyggande arbetet.

Undvikande beteenden
Elever som exponeras för våld anpassar alltså ofta sitt beteende. Detta belyser 
att elever ofta använder strategier för att hantera faktiska och upplevda risker i 
skolan. Dessa strategier omfattar inte enbart en anpassning av beteenden, utan 
även handlingar, vilket kan röra sig om elever som helt och hållet undviker 
skolan.

De senaste åren har det funnits en pågående debatt kring så kallade 
hemmasittare, alltså elever som helt och hållet slutar gå till skolan. En 
stor del av orsaken har förklarats som att elever med neuropskyiatriska 
funktionsnedsättningar inte får ett tillräckligt bra stöd i skolan. Så här skriver 
exempelvis 13 psykologer i Dagens Samhälle, november 2019:  

Att gå i vanlig skola och ha en neuropsykiatrisk funktions nedsättning 
är ofta väldigt svårt, så som den svenska skolan är organiserad idag. 
Ofta blir kraven för höga, och ibland resulterar detta i elever som slåss 
eller uppvisar olika former av problemskapande beteende. Ganska 
ofta resulterar det i att elever inte orkar gå till skolan alls. Elever med 
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problematisk skolfrånvaro ökar i en oroande takt, och gruppen elever 
med npf är överrepresenterade i denna grupp. (https://www.dagens
samhalle.se/debatt/villnihaflerhemmasittareistockholm30322) 

En parameter som borde inkluderas i debatten handlar emellertid om de elever 
som undviker skolan på grund av utsatthet för brott eller otrygghet. Som 
nämnts tidigare visar exempelvis Skolundersökningen om brott (Brå, 2020) 
att 9 procent flickor och 6 procent pojkar har undvikit skolan under en hel 
dag på grund av rädsla att utsättas för brott. Otrygghet och utsatthet medför 
alltså konsekvenser för individens livsmöjligheter. Denna typ av undvikande 
beteende kan också knytas till specifika platser i skolan (Friends, 2020), vilket 
handlar om aktiva beslut som elever fattar i syfte att minimera risker. I kvalita
tiva intervjuer beskriver Hellfeldt (2016) hur utsatta elever drar sig undan till 
platser där det är få människor, eller inga människor alls (som toaletter).

Hughes, Gaines och Pryor (2015) undersöker sambandet mellan utsatthet 
för våld och skolfrånvaro. De studerar hur olika subgruppers (kopplat till 
ålder, etnicitet och kön) skolfrånvaro påverkas av variabler som exempelvis 
brottsutsatthet, avvikande beteende, sårbarhet, vapeninnehav, etc. De 
kommer fram till att utsatthet för brott har en direkt koppling till elevernas 
otrygghet. Flickor som utsätts för våld av sin partner har högre skolfrånvaro, 
och utsatthet för sexualbrott ökar skolfrånvaron för vissa samhällsgrupper i 
USA. Studien belyser överlag vikten av att bryta ned data på olika subgrupper 
så att inte viktiga mönster döljs i en totalsumma.

Även Keith (2017) kommer fram till att utsatta elever undviker skolan i 
högre grad. Studien visar även att utsatta elever i högre grad bär vapen, vilket 
belyser att en annan konsekvens av elevers utsatthet handlar om en ökad risk 
för grova brott.  

For teenage victims, school avoidance may be the main means of at 
least temporarily escaping one’s tormenter. Unless the victimizer is 
directly removed, the impact of past vicitimization may continue to 
loom large for such youth in terms of perceived future risk. (Hughes, 
Gaines & Pryor, 2015, s. 287)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vill-ni-ha-fler-hemmasittare-i-stockholm-30322
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vill-ni-ha-fler-hemmasittare-i-stockholm-30322
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Försämrad inlärningsförmåga
Syftet med utbildningen inom skolväsendet är enligt skollagen (1 kap. 4 §) att:

( … ) barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo
kratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

En central fråga är därför hur (o)säkerhet och (o)trygghet påverkar detta över
gripande syfte, något som många forskare intresserat sig för. Där visar svensk 
forskning att elever som utsätts för mobbning i skolan får sämre betyg och 
sämre relation till skolpersonalen (Johansson, Flygare & Hellfeldt, 2017). En 
studie som genomförts i Kalifornien visar att betygen för elever utsatta för 
mobbning minskat med 1,5 enheter över en period på tre år (Juvonen, Wang 
& Espinoza, 2010).

Sämre betyg behöver emellertid inte per definition betyda att 
inlärningsförmågan har försämrats. Förklaringen skulle istället kunna ligga i 
en minskad anknytning mellan elever och personal i skolor med höga nivåer 
av brott, vilket i sin tur medför lägre betyg även om inlärningsförmågan är 
densamma (BurdickWill, 2013). Så verkar emellertid inte vara fallet, utan 
inlärningsförmågan behöver inkluderas i diskussionen. Flertalet studier visar 
nämligen att elever som är rädda för att utsättas för brott i skolan kan ha svårt 
att koncentrera sig på skolarbetet under lektionerna (se t.ex. Milam, Furr
Holden & Leaf, 2010). På lektionen fokuserar otrygga elever istället på att 
komma på strategier för att klara av rasten.

Förekomst av brott i skolan påverkar även elevers möjligheter på en generell 
nivå. BurdickWill (2013) undersöker hur elevers exponering för våld påverkar 
inlärningen i USA. Hon kontrollerar resultatet gentemot två variabler som 
eventuellt påverkar sambandet mellan våldsexponering och inlärning. 
Variablerna är skolval (att elever med hög inlärningsförmåga/stöd väljer bort 
skolor med höga nivåer av våld) samt förtroende (att det finns högre nivåer av 
våld på skolor där förtroendet mellan elever och personal är låg, vilket i sin tur 
kan påverka inlärningsförmågan/betygen).

Resultaten visar att våldsexponering påverkar elevernas inlärningsförmåga 
negativt medan betygen å andra sidan inte påverkas negativt. Detta tolkar 
BurdickWill (2013) som ett tecken på att det finns lägre förväntningar på 
elever som går i skolor med höga nivåer av våld. Resultaten visar även att 
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sambandet mellan inlärning och våldsexponering inte verkar kunna förklaras 
av skolval eller ett bristfälligt förtroende mellan elever och personal.

Däremot finns det annan forskning som indikerar att elevers inlärningsför
måga påverkas av områdets karaktär där skolan är placerad. Hopson, Schiller 
och Lawson (2014) undersöker vilken inverkan tre utpekade skyddsfaktorer 
(vårdnadshavares förväntningar och stöd, säkert och stödjande bostadsområde 
samt bra och säkert skolklimat) har på 13 068 elever i åldern 1114 i USA. De 
kommer fram till att elever med lägst betyg går i skolor med högst brottslighet. 
Studien visar även att stöd från grannar i området påverkar betygen positivt 
för elever som går i skolor med låg brottslighet, medan det knappt har någon 
effekt för elever som går i skolor med hög brottslighet.

Forskarna tolkar detta som att skolors säkerhet speglar områdets karaktär 
där skolan är placerad. De menar därför att resultaten indikerar att elever som 
bor i områden med stora sociala problem inte gynnas i lika hög grad av stöd 
från grannar, möjligtvis för att vårdnadshavare inte har samma förtroende för 
grannar i området.

(Hopson, Schiller & Lawson, 2014, s. 205)

Psykisk ohälsa
En långsiktig konsekvens av utsatthet i skolan är utvecklingen av psykisk 
ohälsa. Donoghue och Meltzer (2018) fördjupar kunskapen om detta när 
de studerar hur sömnmönstren ser ut för elever i åldrarna 1417. De jämför 
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data om sömnmönster med om eleven utsatts för mobbning, själv utsätter 
andra eller varken eller. Resultaten visar att den utsatta eleven har större 
sömnsvårigheter än resterande två grupper. Sömnundersökningar kan därför 
vara ett verktyg att använda för att identifiera utsatta elever.

Utifrån longitudinella data från USA och Storbritannien jämför Lereya, 
Copeland, Costelo och Wolke (2015) de långsiktiga effekterna av mobbning11 
gentemot barnmisshandel/grov misskötsel. Datan innefattar 5299 individer 
och innehåller material från intervjuer och enkäter. Resultatet visar att barn 
som utsätts av vuxna även löper högre risk att utsättas för mobbning. De barn 
som enbart blivit utsatta för mobbning har också högre grad av psykisk ohälsa 
(depression, ångest, självskade och suicidalt beteende) i vuxen ålder jämfört 
med de barn som enbart blivit utsatta för barnmisshandel/grov försummelse. 
Studien visar därmed att barn som blir utsatta av vuxna löper risk för dub
bel utsatthet, samtidigt som utsatthet i skolan bör tas på lika stort allvar som 
utsatthet i andra miljöer.

Vissa elever går till skolan varje dag med vetskapen om att möjligheten finns 
att de kommer utsättas i skolan. Den yttersta konsekvensen av att inte kunna 
känna sig trygg i tillvaron handlar om de elever som väljer att avsluta sitt eget 
liv. Det finns delade meningar kring hur stor påverkan utsatthet i skolan har 
på suicid, vilket handlar om att det i efterhand kan vara svårt att dra slutsatser 
kring orsaken till att någon väljer att avsluta sitt eget liv. 

Finska forskare genomförde emellertid en longitudinell studie där de under
sökte utsatthet för och medverkan till mobbning hos 5 813 åttaåringar år 1989 
(Klomek, Sourander, Niemelä, Kumpulainen, Piha, Tamminen, Almqvist & 
Gould, 2009). Resultatet följdes sedan upp år 2005 och kontrollerades gäl
lande försök till och fullbordat suicid. Studien visar att utsatta flickor löper en 
högre risk för försök till och fullbordat suicid. För pojkar finns emellertid inget 
samband. Forskarna tolkar resultatet som att det handlar om typen av utsatt
het (fysiskt eller relationellt våld) samt att flickor är mer sårbara. De uppskattar 
att ett förebyggande arbete kan minska suicid bland flickor/kvinnor med 10 
procent.

Genusperspektiv
En del av forskningen och de kartläggningar som beskrivits hittills i rapporten 
lyfter skillnader mellan könen och olika samhällsgrupper. En central fråga i 

11 Gällande om ett barn blir utsatt av andra barn.
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diskussioner om trygghet handlar också om det finns någon skillnad mellan 
flickors och pojkars upplevelser kopplat till trygghet.

Överlag visar forskning att kvinnliga elever mer frekvent uttrycker att de 
är otrygga (se t.ex. PerumeanChaney & Sutton, 2013; Theriot & Orme, 
2016; Yablon & Itzhaky, 2015; Friends, 2020; Brå, 2020). Det finns olika 
förklaringsmodeller till detta. Det kan exempelvis spegla en samhällsstruktur 
där det är mer socialt accepterat för flickor att uttrycka känslor som otrygghet 
medan det finns begränsningar för pojkar. I själva verket betyder detta 
rimligtvis att pojkar uppfattar den sociala miljön på samma sätt som flickor, 
men inte rapporterar det.

Yablon och Itzhaky (2015) beskriver emellertid att flickor som utsatts 
tenderar att få sämre psykisk ohälsa och skolresultat än pojkar. Forskarna 
drar därför slutsatsen att flickor blir mer påverkade av utsatthet och därmed 
möjligtvis också är mer otrygga. Detta kan handla om att det som påverkar 
tryggheten snarare är faktorer som gör att eleven känner sig svagare än 
potentiella gärningspersoner (PerumeanChaney och Sutton, 2013). 
Otrygghet handlar då snarare om hur sårbar individen känner sig eftersom det 
kan medföra att utsattheten blir svårare att hantera.

Bedömningen av den egna sårbarheten kan också påverkas av uppväxt
förhållanden. Feministiska kriminologer belyser att kvinnors rörelsefrihet 
kon trolleras och begränsas genom deras rädsla för våldtäkt. Denna rädsla är 
något som späs på från tidig ålder, genom att flickor i tidig ålder får höra att de 
ska undvika specifika platser kvällstid, eller bete sig på ett specifikt sätt för att 
skydda sig själva. Konsekvenserna av sådana rädslokonstruktioner fördjupas i 
hypotesen om ”Shadow of Sexual Assault”. Hypotesen handlar om att flickors/
kvinnors rädsla för våldtäkt färgar deras upplevelser av andra situationer. För 
flickor/kvinnor kan alla typer av utsatthet innebära en risk för våldtäkt, vilket 
gör att all typ av utsatthet kopplas till risken för våldtäkt. Något som pojkar/
män inte erfar på samma sätt (se t.ex. Hirtenlehner & Farrall, 2014).

En analys av skillnaden mellan pojkars och flickors trygghet behöver därför 
beakta de, vanligtvis, olika typer av brott som flickor och pojkar utsätts för. 

The overall strategy that women often share is trying to be smaller. Be 
smaller, be less. If women are sitting on a bus they are sitting in their 
seat, crossing their legs, having their purse in their knees, being small. 
If they are working out, they aren’t trying to build muscles and gain 
weight. They are trying to be smaller. It’s very different from men. 
Women are also constantly scanning and calculating different situations. 
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If a man approaches a woman on the bus, asking her how her day has 
been, the woman would think “Should I engage in this conversation 
or not? What happens if I do, and if I don’t? Should I get off the bus at 
an earlier stop? If I do, will he follow me?” All of that is about making 
contextual decisions. (Intervju med dr. Fiona VeraGray våren 2020)

Sammanfattning
 σ Elever behöver inte bli direkt utsatta i skolan för att få konsekvenser 
av en skola som inte är säker, därför bör definitionen av och synen på 
brottsdrabbade i skolan breddas och tydliggöras på så sätt att samtliga 
elevers utsatthet belyses. Det brottspreventiva arbetet bör därför inte 
enbart rikta in sig på enskilda individer. Det kan också minska risken 
för att ansvaret läggs hos enskilda individer.

 σ Brott och otrygghet i skolan påverkar elevers inlärningsförmåga 
negativt, vilket påverkar elevers förmåga att nå de mål som står i 
läroplanen och respektive ämnes kursplan. 

 σ Långvarig utsatthet i skolan ökar troligtvis risken för suicid även om 
sambandet inte är helt klarlagt. Däremot ökar risken att utveckla 
psykisk ohälsa.

 σ Elever bör ses som aktiva strateger snarare än passiva mottagare. 
Det innebär att elever strategiskt planerar sitt beteende och 
handlingsmönster för att undvika brott.
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Sekundär viktimisering
 
”Det var en tjej som visade en kniv för mig i skolan och hon sade 
till mig att ”om du kommer till skolan imorgon kommer jag cutta 
dig”. Så jag gick till kuratorn och berättade om att det hade hänt 
men kuratorn sade bara till mig att släppa det. Men jag visste ju 
inte om tjejen menade allvar eller inte.” 

~ Berättelse från en 14-årig flicka år 2019 ~

Boken Ta din unge och spring (Stiftelsen Tryggare Sverige, 2012a) följer ett par 
elever som utsatts för brott i skolan. I boken betonas det huvudsakliga proble
met som utsatthet i skolan kan innebära. Nämligen att det är en miljö där den 
brottsutsatte löper risken att konfronteras med en gärningsperson dagligen. 
De vuxna i boken har heller inte klarat av att bemöta elevernas utsatthet på ett 
bra sätt. Inom viktimologin används begreppet sekundär viktimisering för att 
beskriva det trauma som en brottsutsatt kan uppleva vid kontakt med rättsvä
sende, familj eller andra som saknar kunskap om eller förståelse för den sårbar
het som uppstår efter brottet (se t.ex. Lindgren, 2004).

Okänsliga frågor, ofta ställda utifrån okunskap snarare än ovilja, kan för 
den utsatte ibland upplevas som värre än själva brottet i sig. Detta är något 
som kvinnorörelsen särskilt har kritiserat om förhör hållna med de som 
utsatts för våldtäkt. Nämligen att utsatta kvinnor ibland får skuldbeläggande 
frågor, exempelvis gällande kläder eller alkoholkonsumtion, alltså frågor som 
insinuerar att kvinnan har sig själv att skylla för brottet (vilket föranlett den så 
kallade blaming the victimdebatten).

Begreppet sekundär viktimisering är synnerligen intressant att lyfta in i 
skoldebatten, eftersom det är en miljö där elevens förväntningar på vuxna kan 
krocka med det som sker i praktiken. I en studie om utsatta elevers erfarenheter 
och behov uppger elever att det inte är vuxnas interventioner som förhindrat 
fortsatt utsatthet (Hellfeldt, 2016). Det är istället förändringar i den sociala 
miljön som förhindrat fortsatt utsatthet, exempelvis genom att den utsatte 
byter skola eller klass. Det är alltså ett tecken på att vuxna svikit eleverna och 
att det förebyggande arbetet fallerat.

Det finns även exempel på hur elevers utsatthet i skolan bagatelliseras av 
vuxna (Barnombudsmannen, 2015). Problemet bottnar ofta i en syn på brott 
i skolan som att det är en konflikt som sker mellan två jämbördiga parter. Men 
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det synsättet bortser helt från de hierarkier och den maktasymmetri som finns 
i sociala strukturer, som exempelvis skolan och klasser.   

Föreställningen om att världen är rättvis kan hamna i konflikt med insikten 
om att traumatiska och brutala handlingar kan drabba vem som helst. Att 
lägga skulden för utsattheten hos den som drabbats av ett brott kan därför 
skingra känslor som hjälplöshet och sårbarhet eftersom det antyder att det går 
att skydda sig själv från brott. Den som utsätts för brott kan i sin tur klandra 
sig själv utifrån faktorer som är beteenderelaterade (jag skulle inte ha tagit 
den vägen) eller personlighetsrelaterade (jag är så dålig på att säga ifrån). Det 
senare kan medföra en ökad risk av psykisk ohälsa eftersom det i sådana fall 
kan kännas hopplöst att förhindra fortsatt utsatthet (Lindgren, 2004).

Karin Hellfeldt beskriver i avhandlingen The Hurt Self (2016) att ett 
mönster hos elever som utsätts i skolan är att de uttrycker känslor av skam. 
Skammen över att inte höra till och att inte inkluderas fungerar som ett hinder 
för elevernas kontaktsökande med vuxna. Att söka kontakt innebär nämligen 
att sätta ord på utsattheten, där en elev medger för en vuxen att han/hon inte 
är bra nog. Studien visar även att elever som vänt sig till vuxna ibland utsätts 
för skuldbeläggning, vilket spär på känslorna av skam ytterligare. Dessutom 
uppger elever att de känner sig svikna och behandlade som mindre värda 
av vuxna. Hellfeldt poängterar därför hur viktigt det är att vuxna bemöter 
den utsatte på rätt sätt samt att skolan säkerställer elevernas rätt till en säker 
skolgång. 

All respondents, in different ways, struggled, with or without the sup
port of their parents, to have their rights vindicated but were not heard 
by their schools. (Hellfeldt, 2016, s. 144)
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Världshälsoorganisationens (2019) råd för ett bra bemötande av en elev 
som utsatts för brott: 

 σ Säkerställ att eleven är säker och minska eventuell skada, vilket 
inkluderar den skada som eleven riskerar genom att berätta om 
utsattheten.

 σ Erbjud eleven att prata ostört i en skyddad miljö. Ha inte ett 
gemensamt samtal med den utsatte och gärningspersonen.

 σ Lyssna med respekt och empati och döm inte eleven.
 σ Fråga om elevens oro och behov och besvara alla frågor som eleven 
ställer.

 σ Erbjud eleven ytterligare stöd genom att hänvisa stödjande funktioner 
som exempelvis skolkuratorn, socialtjänsten.

 σ Ge eleven den information som behövs efter en bedömning av elevens 
ålder; berätta även vad du kommer göra och med vem du kommer 
dela den information som eleven gett dig.
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Kostnader för samhället

De brott som sker i skolan handlar inte enbart om brott där elever utsätts. 
Det finns också andra typer av brott, som anlagda bränder, skadegörelse och 
inbrott. Alltså brott som inte kopplas till specifika individer men som ändå 
kan påverka säkerheten och tryggheten för eleverna.

Enligt MSB:s statistikdatabas anmäldes 614 bränder/brandtillbud i 
skolbyggnader eller skolgårdar år 2019. Det innebär att det sker cirka 1,5 
skolbränder varje dag. De bränder som sker i skolbyggnaden är vanligast 
på vardagar kl. 1214, medan bränder som sker utanför skolbyggnaden är 
vanligast kvällstid på helger, kl. 2122. De vanligaste startutrymmena för 
brand i skolbyggnaden är trapphus/korridor samt badrum/toalett/bastu. Det 
finns ingen färsk statistik som visar hur mycket skolbränder kostar Sverige per 
år. SVT genomförde emellertid en kartläggning år 2018 och kom då fram till 
att kostnaden för skolbränder i de kommunala grund och gymnasieskolorna 
i Stockholm, Göteborg och Malmö uppgick till cirka 16 miljoner kronor år 
2014, 2015, 2016 och 2017 (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/heltfelatt
skolbranderberaknaskostauppatenmiljard).

Vad gäller skadegörelse visar statistik från försäkringsbolaget St. Erik att 
den totala kostnaden12 för skadegörelse i Stockholms skolor mellan åren 
20132019 uppgår till drygt 120 000 000 kronor. Det inkluderar skador som 
glaskross, klotter och övrig skadegörelse vid inbrott.13 

De brott som elever utsätts för kan också medföra kostnader för samhället i 
form av exempelvis vårdkostnader. Nilsson och Wadeskog (2012) beräknade 
gatuvåldets kostnader år 2012. Kalkylerna innefattar bland annat en 
schablonkostnad för hur mycket en misshandel kostar samhället över tid. 
Beräkningarna visar att kostnader ligger mellan 200 000–50 000 000 kronor 
beroende på hur grovt våldet är och hur grava konsekvenser våldet renderar i för 
individen. Den högsta summan handlar om en person som blir invalidiserad 
för resten av livet medan den lägre summan handlar om ett måttligt fysiskt 
våld. 

12 Med total skadekostnad menas självrisken och beloppen över och under självrisk. 
13 Statistiken inhämtades via mailkontakt med försäkringsbolaget St. Erik 20201006.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/helt-fel-att-skolbrander-beraknas-kosta-uppat-en-miljard
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/helt-fel-att-skolbrander-beraknas-kosta-uppat-en-miljard
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I ett långsiktigt perspektiv innebär också en misslyckad skolgång en högre 
risk för att individen begår brott och i slutändan hamnar i fängelse. Krimi
nalvården (2020) beräknar att interner överlag kostar samhället 3000 kronor 
per individ och dygn. Utifrån ett tvärsnitt visas hur många personer som är 
intagna på anstalt i Sverige en vanlig dag. År 2019 uppgick det antalet till 4 
834 individer. Med förbehåll om att detta antal kan variera över året, innebär 
ett sådant antal årliga samhälleliga kostnader på cirka 5 300 000 000 kronor. 
Denna summa inkluderar inte de personer som sitter häktade.

Alla individer som begår brott kommer emellertid inte bli påkomna och/
eller hamna i fängelse. Alla personer som utsätts för brott kommer inte heller 
få sådana fysiska men att det uppstår behov att uppsöka sjukvård. Friends 
(2016) undersöker hur mycket mobbning kostar samhället givet att en elev av 
tio får psykosociala konsekvenser som fortsätter upp i vuxen ålder. Beräknat i 
underkant kommer rapporten fram till att den samlade mobbning som pågår 
i Sverige under ett års tid kostar samhället 17,5 miljarder kronor under en 
period på 30 år.

De siffror som uppgivits ovan är schablonkostnader och har därför ett visst 
mått av osäkerhet. Det är emellertid tydligt att ett brottspreventivt arbete kan 
spara det svenska samhället stora kostnader varje år. Huvudmän som inte 
säkerställer att elever är säkra i skolan riskerar dessutom att stämmas av barn 
och elevombudet (BEO). År 2016 hade BEO funnits och verkat i 10 års tid, 
och under den tiden drivit processer som medverkat till att huvudmän tvingats 
betala ut 11 miljoner kronor i skadestånd till elever (BEO, 2016).

Skolattacker
En skolattack är en planerad och riktad handling där flera personer angrips 
i eller utanför en skola. Detta är förhållandevis ovanligt i Sverige, men det 
förekommer. Skolattacken i Trollhättan år 2015, då fyra personer avled till 
följd av att en gärningsperson gick in i en skola med vapen, är det senaste 
exemplet. Det tidigaste exemplet är en skolattack i Kungälv år 1961, där 
gärningspersonen sköt mot en tillställning, vilket medförde att sju elever 
skadades varav en avled.

Erfarenheter från skolattacker som begås i USA visar att det inte finns någon 
tydlig gärningsmannaprofil för de personer som angriper en skola i syfte att 
döda (USA:s Secret Service & Utbildningsdepartement, 2004). Det innebär 
att det inte på förhand är möjligt att veta vem eller vilka som i framtiden 
kommer begå en skolattack.
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Det vanligaste motivet som gär
ningspersoner i USA haft är 
emellertid hämnd, och en stor 
andel av gärningspersonerna har 
känt sig utsatta eller hotade av 
andra. En skolattack kan därför 
ses som den yttersta kon se kven
sen av att samhället inte ingripit 
utan brustit i det hjälp och stöd 
som borde ha tillfallit utsatta 
elever. Utifrån den kunskap som 
finns om de gärningspersoner 
som begått en skolattack, för
tydligas vikten av att förebygga 

utsatthet i skolan för att förhindra kortsiktigt och långsiktigt lidande.
Den effekt som en skolattack innebär kan i sin tur vara förödande för sam

hället, vänner, familjer och individen. Förutom de kostnader som våld med
för i form av omvårdnad, stöd och rehabilitering för de individer som direkt 
utsätts finns forskning som visar att den psykiska ohälsan ökat generellt för 
barn som bor i närheten av en skola som drabbats av en skolattack (Rossin
Slater, Schnell, Schwandt, Trejo & Uniat, 2019). En kostnadsanalys bör därför 
inte enbart innefatta en analys av omkostnaderna för de direkt drabbade, utan 
även för dem som drabbas indirekt.

I 80 % av alla skolattacker i USA har det funnits någon person som haft 
kännedom om vad gärningspersonen planerat, och i 60 % av fallen har fler 
än en person haft kännedom om det (USA:s Secret Service & Ut bild nings
departement, 2004). I nästan alla fall har det handlat om en elev i samma 
skola, en kompis eller ett syskon. Att skapa förtroliga och tillitsfulla relationer 
mellan vuxna och barn är därför en viktig pusselbit när det kommer till att få 
reda på planerade brott.

Skolattacker är sällan impulsiva, utan 
noga planerade i förväg (USA:s Secret 
Service & Utbildningsdepartement, 
2004). I utförda skolattacker har 
gärningspersonernas motiv varit:

24 %: Uppmärksamhet

27 %: Suicid/depression 

34 %: Att lösa ett problem

54 %: Multipla motiv 

61 %: Hämnd

75 %: Utsatthet/känt sig hotade 
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Situationell 
brottsprevention

 
“Situations in which crimes occur are thus the focus of study as 
they demand specificity: they provide concrete clues to both the 
behavior of the criminals and how the environment (both social 
and physical) affect criminal behavior.” 

~ Freilich & Newman, 2017, s. 5 ~

Som tidigare nämnts är syftet med denna rapport att beskriva kunskapslä
get beträffande förutsättningarna att öka säkerheten och tryggheten i skolor 
genom situationell brottsprevention. Detta avsnitt inleds därför med en för
djupning i de teoretiska modeller och den bakgrund som ligger till grund för 
sådana brottspreventiva åtgärder. 

Ibland kan åtgärder inom ramen för den situationella brottspreventionen 
lyftas fram som nya och innovativa, men sanningen är att konceptet är föga 
nytt utan snarare ett naturligt sätt att se på möjligheterna att förebygga brott. 
Människan har använt situationella brottspreventiva åtgärder under alla tider. 
Redan Aristoteles diskuterade på sin tid relationen mellan tillfällesstrukturer 
och stöld (Killias, 2006) och pyramiderna i Giza är ännu äldre exempel på en 
åtgärd som bland annat syftat till att minska gravstölder (Atlas, 2013). Och 
intresset för tillfällesstrukturen kan ses som själva kärnan inom situationell 
brottsprevention. För vad är det egentligen som gör att människor begår ett 
brott på en specifik plats och vid en specifik tidpunkt? Denna frågeställning är 
central inom den situationella brottspreventionen där det är situationen som 
hamnar i fokus.

I modern tid har åtskilliga teorier utvecklats som förklaring på brottslighet, 
där vissa teoriers naturliga följd är situationella brottspreventiva åtgärder. 
Det gemensamma för dessa teorier är en grundläggande syn på människan 
som rationell. Tankarna bakom rationalitet kopplat till brott tog fart när 
Cesare Beccaria publicerade skriften Om brott och straff år 1764. Han menar 
att människan agerar utifrån ett egenintresse och att det är egenintresset 
som avgör om människan begår ett brott i en specifik situation eller inte. 
Enligt Beccarias människosyn innebär det att ett brott begås när individen 
vägt för och nackdelar gentemot varandra, där nackdelar kan vara en hög 
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upptäcktsrisk och proportionerligt straff. Jeremy Bentham delade Beccarias 
tankar om att människans handlande bestäms utifrån ett egenintresse i skriften 
An Introduction to the Principles of Morals and Legislation som publicerades år 
1789. Han betonade ytterligare att människan har en egen agens, och är fullt 
kapabel att fatta rationella beslut.

I praktiken innebär detta att teorier som grundar sig i en syn på människan 
som rationell sällan ämnar förklara varför brott sker på en mer generell nivå eller 
varför vissa individer ständigt återfaller i brott (Freilich & Newman, 2017). 
Jämfört med andra kriminologiska inriktningar förhåller sig denna inriktning 
i hög grad till de lagar och regler som finns i samhället, accepterar att de lagarna 
och reglerna finns och försöker därefter utveckla modeller för att upprätthålla 
rättssystemet. Det är därmed inte en inriktning som ifrågasätter rättsväsendet 
eller sociala förhållanden i stort (jmf. t.ex. stämplingsteoretiker som Becker, 
1963). Förklaringen till brottslighet är istället att en optimal situation för brott 
uppstått. Den som vill förebygga brott behöver därför analysera situationen 
där ett brott begåtts, brottstypen och de inblandade individerna för att 
situationen inte ska uppstå igen.

Rutinaktivitetsteorin
En av de teorier som har ett tydligt inslag av rationalitet är rutinaktivitetsteo-
rin (Cohen & Felson, 1979; Felson, 1994). Kopplat till resonemanget lyfter 
exempelvis Cohen och Felson en paradox, nämligen att brottsligheten ökat 
under en tid då många människor fått en allt bättre socioekonomisk ställning i 
form av utbildning, ekonomi, etc. De förklarar denna paradox genom att ana
lysera hur människors rutinaktiviteter förändrats under samma tid och menar 
att människors ökade rörelsemönster givit upphov till ökade möjligheter att 
begå brott.

Enligt rutinaktivitetsteorin behöver tre faktorer sammanfalla i tid och rum 
för att ett brott ska kunna begås.
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Motiverad 
gärningsperson

Avsaknad av 
kapabla väktare

Lämpligt  
objekt

En motiverad gärningsperson. För att brottet ska kunna begås måste det på en 
plats, under en viss tid, finnas en person som vill och har förmågan att begå ett 
brott. Om denna person saknas kommer inte brottet att begås. 

Ett lämpligt objekt. Brottet kommer inte heller begås om det saknas ett 
lämpligt objekt på platsen under den tid då gärningspersonen finns där. Ett 
lämpligt objekt kan vara en person eller en sak att begå ett brott mot. Objektets 
lämplighetsgrad styrs av värdet (verkligt eller symboliskt), trögheten (vikt, 
form, storlek), synligheten och tillgängligheten.  

Avsaknad av kapabla väktare. Slutligen utgår rutinaktivitetsteorin från att 
brottet inte kommer begås om det finns kapabla väktare på platsen, under 
den tid då gärningspersonen och objektet finns där. Kapabla väktare kan vara 
direkta, t.ex. rastvakter, eller indirekta, exempelvis genom kameraövervakning. 

Enligt Felson (1994) finns det tre olika typer av kapabla väktare. Det handlar 
om väktare som övervakar objektet, handlare som övervakar potentiella 
gärningspersoner och ledare som övervakar platsen. Dessa former av kapabla 
väktare kan ha fyra olika nivåer av ansvar. Det handlar om personligt ansvar 
(t.ex. ägare, familj eller vänner), tilldelat ansvar (t.ex. personal med specifik 
uppgift), diffust ansvar (personal med generell uppgift) samt generellt ansvar 
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(främlingar, andra medborgare). Klassificeringen av de kapabla väktarna 
tydliggör de olika roller som människor kan ha och anta i den fysiska miljön. 
Den visar också att vi kan bete oss på olika sätt beroende på den nivå av ansvar 
vi har i varje situation, samtidigt som den menar att alla människor oavsett 
ansvar kan hämma brottsligheten enbart genom närvaro.

I skolans kontext är det intressant att det i vissa skolor till stor del skurits 
ned på den typ av kapabla väktare som kan definieras som ledare med tilldelat 
ansvar som övervakar platsen. Somliga kommuner använder exempelvis 
leverantörer för åtgärder av skolans fysiska miljö, snarare än att en person 
(som en vaktmästare) finns på skolan och också kan övervaka vad som händer 
i skolans miljö.

Vad gäller lärarrollen kan det också vara intressant att analysera pedagogernas 
roll i skolan och deras syn på sig själva. Ända sedan den andra hälften av 
1900talet har skolan ett dubbelt uppdrag, både ett kunskapsuppdrag och 
ett värdegrundsuppdrag. Det senare handlar om att skolan har ett ansvar att 
ge elever grundläggande demokratiska värderingar, som exempelvis att det är 
fel att använda våld mot en annan. Skolans roll handlar således inte enbart 
om att förmedla kunskap till eleverna. Det första avsnittet visade att skolans 
värdegrundsuppdrag påverkar skolans förmåga att utöva kunskapsuppdraget, 
eftersom elevers inlärningsförmåga kan påverkas negativt av låg säkerhet och 
trygghet i skolan.

En granskning genomförd av Skolinspektionen (2012) slår fast att 
skolans värdegrundsarbete måste genomsyra all annan verksamhet i skolan, 
och undersöker om så sker i praktiken. Resultaten visar emellertid att 
värdegrundsarbetet inte sker i tillräckligt hög grad och att det finns en falsk 
konsensus i synen på värdegrundsuppdraget hos pedagoger. Rapporten 
konstaterar att skolans samlade uppdrag behöver förtydligas och förenas.

Kopplat till rutinaktivitetsteorin och de olika typer av ansvar som beskrivs är 
det möjligt att argumentera för att pedagoger har ett tilldelat ansvar för skolans 
elever, men att vissa av pedagogerna ser sitt eget ansvar som mer diffust. Alltså, 
att de finns i skolan och ingriper om de konfronteras med en tydlig brottslig 
handling, men att de inte deltar aktivt i det brottspreventiva arbetet.

Platsens betydelse för säkerheten och tryggheten
Rutinaktivitetsteorin lyfter alltså situationen och platsens betydelse för 
brottsligheten. Vissa andra förklaringsmodeller handlar om varför vissa 
specifika platser blir mer brottsutsatta än andra, som exempelvis teorin 
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om Broken Windows. Hypotesen handlar om att det går att förebygga 
grov brottslighet genom att hantera och förebygga lindriga brott eller rena 
ordningsstörningar. Det gamla ordspråket ”Det börjar med en knappnål 
och slutar med en silverskål” kan härledas till detta synsätt. Utifrån ett 
trygghetsperspektiv är teorin än mer intressant, eftersom den lyfter att ej 
åtgärdade ordningsproblem kommer påverka människors trygghet negativt.  
Kelling och Wilson (1982) menar att beteendet hos invånare förändras 
påtagligt när lindriga brott eller ordningsstörningar inte åtgärdas. Dessutom 
lyfter de att områdets sociala kontroll i sådana fall begränsas påtagligt och att 
följden blir ett vacuum där grövre brottslighet eventuellt kan frodas:

At this point it is not inevitable that serious crime will flourish or vio
lent attacks on strangers will occur. But many residents will think that 
crime, especially violent crime, is on the rise, and they will modify their 
behavior accordingly. They will use the streets less often, and when on 
the streets will stay apart from their fellows, moving with averted eyes, 
silent lips, and hurried steps. “Don’t get involved.”. (https://www.the
atlantic.com/magazine/archive/1982/03/brokenwindows/304465/). 

Kärnan i teorin handlar om signalvärde, med ett klassiskt exempel att ett trasigt 
fönster signalerar mer än ett trasigt fönster. Nämligen att någon lyckats med 
att begå ett brott (skadegörelse), eventuellt utan att någon ingripit men fram
för allt att ingen åtgärdat skadegörelsen efteråt. Det kan signalera att ingen tar 
ansvar för platsen, och att upptäcktsrisken är låg. Det kan i sin tur motivera 
en potentiell gärningsperson att begå brott, och framför allt kan det skapa en 
ökad otrygghet. Slutsatsen är att det brottspreventiva arbetet bör fokuseras på 
lindrig brottslighet för att på det viset förebygga grövre brottslighet.

Broken windowsteorin har kritiserats eftersom den i vissa fall har resulterat 
i att polisen i USA använt metoder där minoritetsgrupper trakasserats. Och 
det ligger något i resonemanget att teorin kan bli ett sätt för majoriteten 
att utöva kontroll över minoriteten. Samtidigt är tankarna om betydelsen 
av den fysiska miljön, signalvärdet och den sociala kontrollen intressanta 
perspektiv att föra in inom ramen för preventionsarbetet i skolan. Om den 
används på rätt sätt belyser nämligen teorin vikten av att inte acceptera brott 
och ordningsstörningar eller försummelse av skolmiljön. Att den typen av 
passivitet kan skapa ökad otrygghet och i vissa fall ökad brottslighet. Därför är 
det intressant att resonera kring vad det innebär i en mikromiljö – som skolan. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/
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En annan viktig princip inom den situationella brottspreventionen handlar 
om att på olika sätt motverka bortförklaringar, eller ursäkter, till brott. Exem
pel på sådana bortförklaringar är ”alla gör så” eller ”jag visste inte vad som 
gällde”. Genom att bland annat bestämma regler/förhållningssätt som kom
municeras ut på ett tydligt sätt motverkas bortförklaringar till brott (Freilich 
& Newman, 2017). 

Tidigare i den här rapporten definierades brottsprevention som att det 
även inkluderar insatser som syftar till att minska otryggheten. Utifrån ett 
situationellt perspektiv vägleder Fisher och Nasars (1992) teori Prospect, 
Refuge och Escape och tydliggör vad som påverkar individens trygghet i den 
fysiska miljön:

Prospect handlar om vilka förutsättningar det finns för individen att 
överblicka en plats.

Refuge inbegriper platser där individen kan uppfatta att en potentiell 
gärningsperson gömmer sig. Appleton (1975) lyfter även behovet av att 
individen själv ska kunna söka skydd. Alltså att den fysiska miljön ska utformas 
på ett sådant sätt att individen kan ta del av vad som händer på en plats, men 
ändå känna sig skyddad. Exempelvis en sittbänk där det går att sitta med skydd 
för ryggen.  

Escape handlar om de potentiella flyktvägar som finns på en plats, alltså att 
individen kan ta sig bort från en hotfull situation.

Kopplat till skolan är korridorer en intressant plats att analysera utifrån de 
tre faktorerna Prospect, refuge och escape. Korridorer, som ofta lyfts fram som 
otrygga av elever, definieras vanligtvis genom låg överblickbarhet (vid hörn), få 
alternativa vägar att ta och få platser att söka skydd. 

Problemorienterat arbetssätt
Den situationella brottspreventionen lyfter alltså betydelsen av plats och 
situation. Detta utesluter därför åtgärder som är övergripande på så sätt att 
de syftar till att förändra brottsligheten på en generell nivå. Istället utgörs det 
situationella perspektivet av att vara mer specifikt. Det handlar alltså om att 
analysera specifika platser, specifika tider, specifika brottstyper och specifika 
individer.

Det belyser således vikten av grundliga analyser, snarare än att införa lika
dana åtgärder i flera skolor. Det visar också att generella brottspreventiva åtgär
der, som utbildningsinsatser till en hel befolkning, inte ingår inom ramen för 
ett situationellt perspektiv. 



48

Ett angreppssätt som tydliggör hur den situationella brottspreventionen 
kan fungera i praktiken är så kallade hotspots-analyser (se t.ex. Eck, Chainey, 
Cameron, Leitner & Wilson, 2005). En hotspotanalys är en metod som 
redan är relativt vanlig i skolor runt om i Sverige. Grundprincipen utgår från 
kunskapen om att majoriteten av alla brott sammanfaller i tid och rum. Det 
innebär att det brottspreventiva arbetet kan koncentreras till specifika platser 
under specifika tider. Ett exempel på en hotspot är en nattklubb klockan 3 
på natten, där det exempelvis kan ske narkotikabrott eller fysiskt och sexuellt 
våld. Genom att identifiera en sådan hotspot kan polisen prioritera resurser till 
nattklubben under den tiden, och därigenom arbeta specifikt brottspreven
tivt. Principen ger även kunskap om att det finns så kallade ”coolspots”, alltså 
platser som inte behöver prioriteras i det brottspreventiva arbetet. 

Hotspotsanalyser som koncept används redan i vissa skolor, i vart fall vad 
gäller elevers trygghet. Genom att exempelvis ge eleverna möjlighet att fylla 
i enkäter, med frågor som inkluderar utsatthet kopplat till plats, kan skolan 
få en ökad kunskap om hur de ska prioritera det brottspreventiva arbetet och 
arbeta med specifika platser.

Crime Prevention Through Environmental Design 
(CPTED)
CPTED är ett koncept som på en mer detaljerad nivå tydliggör hur den fysiska 
miljön kan främja säkerheten och tryggheten i skolan. Utgångspunkten 
handlar ofta om en komplex bild av människan som rationell, regelstyrd 
och agerandes på rutin. Konceptet förklarar varför vissa byggnader i högre 
grad är utsatta för skadegörelse, och varför vissa platser kopplas till våld. 
Det finns tre generationers CPTED, vars huvudsakliga fokus varierar. 
Den första generationen handlar primärt om den fysiska miljön, vid den 
andra generationen appliceras sociala dimensioner och kopplingen mellan 
användaren till platsen, och den tredje generationens CPTED minskar gapet 
mellan CPTED och miljömässiga faktorer. Framöver i rapporten kommer den 
första och andra generationens CPTED fördjupas ytterligare. 

I grunden handlar alltså CPTED om betydelsen av den fysiska miljön för 
det brottspreventiva arbetet.

De strategier som en brottsförebyggare kan nyttja handlar då huvudsakligen 
om (Ceccato, 2016):

Tillträdeskontroll, vilket innefattar möjligheten att påverka vilka som kan ta 
sig in och ut från skolan genom olika system och rutiner.
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Övervakning, vilket handlar om möjligheten att känna till vad som händer i 
skolan. Genom att eliminera objekt som hindrar fria siktlinjer14 kan det finnas 
större förutsättningar för personal och boende runt omkring att se om ett brott 
begås, och då kunna ingripa. 

Territorialitet, vilket handlar om att skolans ägandeskap ska vara tydligt. 
Ägandeskapet kan förtydligas genom fysiska markeringar vid gränsen 
tillskolgården, som exempelvis genom transparanta staket. 

Försvårande av brottsgenomförande, vilket handlar om åtgärder som syftar 
till att göra privata rum15 mindre tillgängliga. I skolan kan det innebära att det 
finns färre tillgängliga entréer. 

Image, vilket handlar om skolans identitet som påverkas av dess förvaltning, 
design och rykte. 

Aktivitetsstöd, vilket handlar om åtgärder som syftar till att få fler människor 
att använda en plats för att därigenom få fler kapabla väktare.

Den andra generationens CPTED tar större höjd för att det inte enbart är 
fysiska aspekter som påverkar förekomsten av brott och ordningsstörningar. 
Den identifierar att den första generationen skapar förutsättningar för 
människor att se brottsliga handlingar, men konstaterar att detta per automatik 
inte kommer garantera att människor agerar då ett brott begås. Det finns 
också större inslag av att skapa gemenskap mellan människor, öka känslan av 
samhörighet och ansvarstagande. Det finns därmed kritik mot alltför kraftiga 
åtgärder som syftar till att öka territorialiteten. 

In the public realm, building a tenfoot wall around a school yard to 
keep out guns and dealers may help, but without true community
building strategies both inside and outside those walls, will this envi
ronmental modification serve anyone but the construction company?

(https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/saville_cle
veland2nd_generation_cpted.pdf ) 

Den andra generationens CPTED innehåller därför metoder som syftar till att 
stärka den potentiella brottsutsatta individen och de kapabla väktarna. Dess

14 Med siktlinje menas en sträcka med fri sikt (saob.se).
15 En yta anses vara privat när det finns en tydlig avgränsning och det bara är ansvariga, ägare 

eller användare som har fritt tillträde till ytan. Ytan eller platsen ska ha möjlighet till att låsas 
eller stängas av för andra. Vid en offentlig yta saknas istället en tydlig avgränsning och alla har 
tillträde utan att behöva fråga om tillstånd från ansvariga. Ytan eller platsen ska inte ha möj
lighet till att låsas eller stängas av.

https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/saville_cleveland-2nd_generation_cpted.pdf
https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/saville_cleveland-2nd_generation_cpted.pdf
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utom blir mänsklig skala ett centralt begrepp. Tanken är att ett samhälle som 
under planeringen utgår från den mänskliga skalan skapar mindre anonymitet 
och större gemenskap mellan människor. När barn kan promenera till skolan, 
föräldrar arbetar i området, där det finns färre antal grannar, etc. finns en ökad 
möjlighet för människor att få en större anknytning till området och därige
nom utöva en mer aktiv social kontroll. 

Även om det övergripande syftet med den andra generationens CPTED är 
att skapa en mer aktiv social kontroll, finns det emellertid vissa beståndsdelar 
som liknar bredare sociala brottspreventiva åtgärder. Det kan exempelvis 
handla om åtgärder som syftar till att minska analfabetism, utbildning, etc. 
Skillnaden gentemot klassisk social brottsprevention är att åtgärderna inom 
andra generationens CPTED är mer specifik, vilket går hand i hand med den 
situationella brottspreventionen i stort. I en svensk kontext handlar alltså 
sådana åtgärder exempelvis inte om att minska arbetslösheten i stort. Det 
handlar istället om att gå ned på lokal nivå, se på lokalsamhällets specifika 
egenskaper och att arbeta med dessa. 

Den andra generationens CPTED kompletterar den första generationen 
med fyra strategier (https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/
saville_cleveland2nd_generation_cpted.pdf ): 

Gemenskap, som kan delas in i två kategorier, nämligen social glue (socialt 
lim), vilket innehåller strategier som syftar till att få medborgarna, i detta 
fall användarna i en skola, att gemensamt ta ansvar för skolan. Det kan 
exempelvis handla om utbildningar där personal och elever tillsammans lär 
sig brottspreventiva metoder. Den andra kategorin är positive self-esteem 
(självförtroende), som kan innehålla åtgärder som syftar till att utveckla 
personalens självförtroende och förmåga att hantera konflikter.

Kontaktvägar, vilket belyser det faktum att skolan inte är en isolerad enhet i 
samhället. Strategin handlar därför om att ta bort fysiska och mentala barriärer 
för det brottspreventiva arbetet och öka personalens och elevernas förmåga 
och vilja att påverka. Det kan exempelvis ske genom medskapande processer 
(vilket kommer fördjupas i ett senare avsnitt).

Kultur, vilket handlar om att skapa en kultur där personalen och eleverna 
bryr sig om varandra och agerar om de ser något hända, snarare än att bara 
passivt titta på. Åtgärder kan exempelvis handla om program mot könsbase
rat våld, strategier för mer jämlikhet, aktiviteter (som event, festivaler eller att 
skapa specifika platser med hög identitet) och traditioner. 

https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/saville_cleveland-2nd_generation_cpted.pdf
https://www.safegrowth.org/uploads/4/8/5/5/48559983/saville_cleveland-2nd_generation_cpted.pdf
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Minskade barriärer, vilket innefattar åtgärder på en mer övergripande nivå. 
Det kan handla om att skolan placeras i ett samhälle som främjar möten mel
lan olika typer av elever, med olika socioekonomisk bakgrund. Det kan också 
handla om att skolan placeras precis vid ett äldreboende, i syfte att främja 
möten mellan olika åldrar. För att detta ska fungera i praktiken behöver också 
den fysiska miljön planeras utifrån den mänskliga skalan, så att människor kan 
möta varandra när de är ute och promenerar, snarare än i biltrafiken. 

Forskning visar att skolor som arbetar utifrån principerna om CPTED 
är säkrare, tryggare och har lägre skolfrånvaro (Vagi, Stevens, Simon, Basile, 
Carter & Carter, 2018; Lamoueaux & Sulkowski, 2019). 
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Elevers möte med vuxna
 
”It has been observed that if we design communities based on fear 
and isolation, then this may in fact prove counter-effective (Doeksen 
1997, 243) and there may be benefits in looking at more inclusive 
solutions to preventing crime. 

~ Rooney, 2014, s. 890 ~

Utifrån ovanstående resonemang kanske det är föga förvånande att ett cen
tralt begrepp inom rutinaktivitetsteorin är social kontroll. Synen på kontroll är 
något som teorin delar med flera andra förklaringsmodeller. Det handlar om 
en grundläggande syn att brottslighet uppstår i en miljö eller hos en individ 
med bristfällig inre eller yttre kontroll. Teoretiker med detta synsätt intresserar 
sig sällan för frågan om varför individer begår brott. En mer intressant fråga 
utifrån detta synsätt är varför individer inte begår brott:

The question ”Why do they do it?” is simply not the question the theory 
is designed to answer. The question is “Why don’t we do it?” There is 
much evidence that we would if we dared. (Hirschi, 1969)

Teorin om sociala band (Hirschi, 1969) utgår från att människor avstår från 
att begå brott eftersom de har meningsfulla band till människor eller samhäl
leliga funktioner. Enligt teorin finns fyra band till samhället som fungerar som 
skyddsfaktorer, nämligen:

Anknytning, som beträffar de relationer individen har till skolan, 
vårdnadshavare, etc. Ju mindre individen bryr sig om andra människor och 
deras förväntningar, desto enklare är det att bryta mot de normer som är 
etablerade i samhället. 

Åtaganden, vilket handlar om de insatser individen har etablerat i samhället. 
Om en elev har arbetat hårt för att få höga betyg, innebär det att eleven har 
något att förlora om hen blir påkommen med att begå ett brott, börja skolka, 
etc. 

Delaktighet, som innefattar den tid individen lägger ned i det etablerade 
samhället. Det handlar helt enkelt om att individen inte har tid att begå brott, 
bruka narkotika, etc. om hen är upptagen med att ägna sig åt fritidsaktiviteter, 
studier eller familjeaktiviteter.
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Övertygelse, som synliggör att individen inte kommer begå brott om hen 
accepterar de etablerade lagar/normer som finns i samhället. Om individen är 
övertygad om att det är fel att stjäla från andra, kommer hen heller inte göra 
det.

Den betydelse som skolan kan innebära för individen lyfts fram under flera 
delar av teorin, och är alltså en funktion som enligt teorin kan påverka och 
skydda individen på flera nivåer. Skolans agerande som skyddsfaktor så att 
barn inte utvecklar en avvikande livsstil påvisas också av Jonas Ring (2013) 
som, i en studie om ungdomsbrottslighet, visar att skolan har en signifikant 
betydelse när det kommer till att barn utvecklar avvikande beteende. Hellfeldt 
(2016) visar att förhållandet är tvådimensionellt. Den svaga anknytningen till 
skolan gäller även för utsatta elever.

De sociala band som finns mellan skolan och elever utgörs i hög grad av 
bandet mellan personal och elev. Att stärka bandet mellan skolan och eleven 
handlar således om att stärka bandet mellan personalen och eleven. För att 
det ska fungera måste personalen ha förutsättningar som gör att de kan vara 
närvarande, eftersom det medför att de kan ingripa om de ser någon bryta 
mot lagen eller ordningsregler. Förutom att det ökar säkerheten, visar också 
Skolenkäten (2014) att de elever som uppger att vuxna i skolan ingriper då 
någon bryter mot ordningsregler är tryggare än de elever som uppger det 
motsatta.

Polisanmälningar i skolan
En aspekt som kan påverka elevens relation till vuxna handlar om hur vuxna 
hanterar de brott som sker i skolan. Där finns det delade meningar om skolor 
ska polisanmäla elever som begår brott. I en studie om polisanmälningar i 
skolan synliggörs att de brukar motiveras som en brottspreventiv åtgärd, samt 
för att visa socialt engagemang (Vainik, 2017). Det innebär att vissa rektorer 
som polisanmält elever menar att det dels kan korrigera ett beteende, samtidigt 
som anmälan kan fungera som en signal till vuxenvärlden om att ett barn 
behöver ytterligare stöd/hjälp.

Vainiks (2017) forskning visar även att polisanmälningar görs i svenska 
skolor utan några vidare regleringar: 

Handlingsfriheten hos rektorer är därmed stor och en handling som 
inte polisanmäls i en skola kan bli polisanmäld i en annan. Det är ett 
arbetssätt som kan sägas stämma väl överens med en ramlagsstrategi 
men som öppnar upp för inkonsekventa reaktioner inom skolors sociala 
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uppdrag och även lämnar öppet, kanske främst för kriminalpolitisk, 
socialpolitisk och polisiär påverkan på Skolans verksamhet och skolors 
sociala uppdrag. (Vainik, 2017, s. 74–75)

Den handlingsfrihet som Vainik beskriver innebär att det är möjligt för skolor 
att bedöma handlingar var för sig, samtidigt som det finns en risk för orättvisa 
förhållanden. För vad händer egentligen om rektorer i olika skolor har skilda 
principer kring polisanmälan? Samt, om principerna att polisanmäla i skolan 
skiljer sig mellan områden med olika socioekonomiska egenskaper? Sådana 
förhållanden riskerar att ge barn olika framtidsutsikter beroende på var de går 
i skolan.

I en studie av hur polisanmälningar sker i skolor som ligger i områden med 
olika socioekonomiska egenskaper framkommer att elever i ett socialt utsatt 
område i högre grad blir polisanmälda jämfört med elever i ett område med 
högre socioekonomisk status, där skolan istället löser frågan i samverkan med 
föräldrar (Lunneblad, Johansson & Odenbring, 2019). Även Vainiks (2017) 
studie indikerar att det är vanligast att 14åriga pojkar i områden med lägre 
socioekonomisk status polisanmäls i skolan. Hon menar emellertid att det 
handlar om elever med sämre förutsättningar än andra elever, samt om skolor 
med en organisationsstruktur där det finns en samverkan mellan skolan och 
socialtjänsten.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserade år 2017 Göteborgs stad på grund 
av kommunens riktlinje om att samtliga brott begångna av elever skulle 
polisanmälas, oavsett ålder och andra omständigheter. En skola i kommunen 
hade då anmälts till JO efter att en rektor polisanmält en 11åring som slagit 
och hotat personal, vilket medfört att en medarbetare mått fysiskt och psykiskt 
dåligt efter händelsen (JO, Dnr 22112017). Beslutet hänvisar till två tidigare 
direktiv (Dnr 44182006 & Dnr 3521998) samt till barnkonventionens 
tredje artikel, om att alltid utgå från barnets bästa, och den svenska praxisen 
om att socialtjänsten ansvarar för gärningspersoner under 15 år.

Innebär då detta att det vore bättre med en riktlinje som anger att inga brott 
i skolan ska polisanmälas? Om ingen rektor polisanmäler något brott finns det 
ingen risk att barn behandlas på olika sätt beroende på vilken skola de går i. 

Barnkonventionens tredje artikel anger att beslutsfattare ska utgå från bar
nets bästa, men vad gäller brott i skolan kan det finnas två elever inblandade 
vars ”bästa” hamnar i konflikt med varandra. Utifrån ett brottsofferperspektiv 
kan en polisanmälan vara en tydlig signal till den utsatte om att skolan och 
samhället tar utsattheten på allvar, samt att brottsliga handlingar får någon typ 
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av konsekvens. Ett syfte med det svenska skolväsendet är även att stärka demo
kratiska värderingar i Sverige, där rättssäkerheten är en viktig beståndsdel.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. (Skollagen 1 kap. 4 §)

För att säkerställa att samhället är rättssäkert, rättvist samt tillvaratar den 
utsattes rättigheter och behov samtidigt som rätt åtgärder genomförs för att 
undvika att elever återfaller i kriminalitet bör frågan om bästa och mest kon
sekventa tillvägagångssätt för polisanmälningar i skolan utredas på nationell 
nivå. Kanske kan ett alternativ vara ett stödmaterial som ger huvudmän/rek
torer vägledning kring hur olika typer av handlingar/situationer överlag kan/
bör bedömas.

Nolltolerans
Nolltolerans är ett begrepp som brukar användas för att beskriva ett perspektiv 
som handlar om att alla vuxna i skolan ska ingripa varje gång de ser att en 
elev bryter mot lagen eller ordningsregler. Att ingripa innebär rimligtvis att 
eleven får en konsekvens för sitt beteende. Som redovisats tidigare är elever 
också tryggare i skolor där personalen ingriper. En annan anledning till varför 
personalen ska ingripa handlar om att det finns en risk för att brott i skolan 
normaliseras om det inte förhindras (Skolverket, 2009a). Om inte skolan 
ingriper vid exempelvis slagsmål, för att det ses som normalt ”barnbeteende”, 
suddas sakta gränsen för oacceptabla beteenden ut. 

Cook, Gottfredsson och Na (2010) visar också att skolor med tydliga regler, 
där personalen konsekvent upprätthåller dem och dessutom involverar eleverna 
i utformningen, inte har lika höga nivåer av brott och ordningsstörningar 
som andra skolor. Detta bekräftas även av Fisher, Viano, Curran, Pearman 
och Gardella (2018) som visar att auktoritativa16 skolor associerats med 
högre säkerhet och trygghet. Forskarna menar att goda relationer mellan 

16 Med auktoritativ menas ett tydligt och transparent ledarskap, som erbjuder en struktur och 
vägleder genom att främja individens autonomitet. Jämför med det auktoritära ledarskapet, 
som eftersträvar total lydnad och ett mer centraliserat beslutsfattande (Fisher, m.fl., 2018).
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barn och vuxna, där vuxna på ett rättvist och konsekvent sätt implementerar 
skolans regler, är framgångsfaktorer i det brottspreventiva arbetet. En del i 
detta handlar om att reglerna och dess konsekvenser måste vara så tydliga att 
personalen känner att de har stöd i sina handlingar. Det kan öka personalens 
förmåga att agera då någon bryter mot lagen eller ordningsregler (Schwartz, 
Kelly, Duong & Badaly, 2010).

Samtidigt finns det kritik mot begreppet nolltolerans, som bland annat 
sägs minska vuxnas fingertoppskänsla samt öka tystnadskulturen hos elever i 
skolan (se t.ex. Vernberg & Biggs, 2010). Begreppet nolltolerans är emellertid 
sällan definierat. Att vuxna reagerar och agerar då elever bryter mot lagen 
eller ordningsregler ifrågasätts sällan, den stora frågan handlar snarare om hur 
personalen agerar. Skollagen i sig erbjuder vissa möjliga disciplinära åtgärder 
(som utvisning ur klassrum, kvarsittning, omplacering, etc.). En studie i USA 
visar dock att elever som blir avstängda från skolan i högre grad utsätts för brott 
senare, själva begår brott samt hamnar i fängelse (Wolf & Kupchik, 2017). 
Sådana samband kan förklaras av att elever som blir avstängda har utvecklat ett 
så destruktivt beteende att samhället redan misslyckats i det brottspreventiva 
arbetet. Samtidigt är det viktigt att inte nonchalera den negativa effekten av att 
hamna utanför samhället. En elev som blir avstängd från skolan måste få stöd 
och hjälp för att förhindra att hen blir indragen i kriminell aktivitet/kriminella 
grupperingar (WHO, 2019).

För att personalen ska kunna lära elever att följa samhällets lagar och 
samtidigt stärka relationen till eleven, finns det metoder där nolltolerans 
används tillsammans med kunskapen om positiv förstärkning, alltså att 
belöna positiva beteenden. Det kan exempelvis handla om att alla elever som 
upprätthållit skolans ordningsregler får en belöning i slutet av veckan. 

The restructuring is intended to reduce both opportunities and rewards 
for engaging in bullying behavior and to build a sense of community 
among students and adults within the school environment. Positive, 
prosocial behaviors are encouraged and rewarded (Olweus, 1993a, 
2001a; Olweus et al., 2007). (Olweus & Limber, 2010, s. 377) 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2019) lyfter i rapporten School-based vio-
lence prevention: a practical handbook vikten av att hantera elever som bryter 
mot ordningsregler i skolan genom att fokusera på att eleven ska lära sig av 
deras handlingar. Konsekvenser kan då handla om kvarsittning under rasten, 
att eleven måste städa i skolan, etc. Även när en elev nyttjat våld i skolan är 
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rekommendationen att fokusera på att minska skada, förstå varför våldet skett 
samt att förebygga fortsatt våld. Enligt WHO ska reaktionen från vuxna vara 
snabb, proportionerlig till handlingen och fokuserad på att korrigera beteen
det samt att lära eleven att agera rätt. 
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Ett systematiskt arbete
 
”Jag genomförde en trygghetsmätning där mina elever fick svara 
på frågan ”Finns det någon plats på skolan där du är otrygg?” och 
något som återkom var en plats på skolgården. Jag tog därför med 
en grupp elever till platsen och frågade varför den var otrygg, och 
då pekade de ut ett getingbo som de kände var obehagligt.”

~ Berättelse från en rektor hösten 2018 ~

Det är få skolor i Sverige som inte bedriver någon typ av brottspreventivt 
arbete. Ett problem som ofta uppstår är emellertid att många skolor inte till
lämpar preventionsmetoder på rätt sätt i praktiken (se t.ex. Crawford & Burns, 
2015; Skolverket, 2011). Trots bra intentioner implementeras preventionsme
toder ibland på ett sätt som inte blir bra i slutändan.

Felaktigt implementerade åtgärder eller i värsta fall felaktiga åtgärder 
riskerar nämligen att främja utsatthet istället för tvärtom (Skolverket, 2011). 
Skollagen (5 kap. 3 §) är däremot mycket tydlig gällande kravet att skolor ska 
vara en trygg plats för eleverna ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att 
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”. 

Elevers utsatthet ramas in under begreppet kränkande behandling, vilket 
redogörs för närmre i det första avsnittet i rapporten. Det finns också krav 
(skollagen 6 kap. 6 §) på att skolor ska arbeta målinriktat mot kränkande 
behandling:

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksam
het bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behand
ling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Betoningen på att utbildningen ska präglas av trygghet kan vara en förklaring 
till att skolor ofta genomför mätningar för att kartlägga elevers trygghet. Att 
skollagen betonar att det förebyggande arbetet ska vara målinriktat kan också 
förklara varför många skolor mäter elevers utsatthet för kränkningar i skolan. 
Att enbart ta fram en lägesbild är emellertid inte den enda delen av ett mål
inriktat arbete. De mätvärden som finns måste istället relateras till mål och 
arbetet måste utvärderas och följas upp. Problembilden kan också förändras 
nästkommande år. Det bör därför finnas en systematik i arbetet. 

I stödmaterialet Kvalitetsarbete i praktiken beskriver Skolverket (2015b) 
en systematisk arbetsprocess bestående av fyra övergripande frågeställningar, 
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nämligen: ”Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?”. Inom ramen för 
den här rapporten fördjupas och kompletteras dessa genom figur 2.

Figur 2. Stiftelsen Tryggare Sveriges modell för att arbeta systematiskt mot brott 
och otrygghet i skolan, med utgångspunkt från Skolverket (2015) och Brå (2016, 
2018). 

Definiera begrepp
Det första steget i det systematiska arbetet är att definiera centrala begrepp. 
Ett problem med begreppet trygghet är exempelvis att det ofta används brett 
och kan inkludera allt från trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar 
till brand, trafik, ekonomi etc. Inte sällan används trygghet dessutom 
synonymt med begreppet säkerhet, som handlar om den faktiska utsattheten. 
Skollagen anger heller inte varken vad som menas med begreppet eller vilken 
avgränsning som finns. Det innebär att det inte är helt klart hur skolorna tolkar 
formuleringen om trygghet i skolans praktiska arbete. Det blir också mycket 
svårt att tolka resultatet från mätningar där elevers trygghet mäts genom en 
enda frågeställning, som ”Är du trygg i skolan? För hur går det egentligen att 
bedöma vad eleverna faktiskt menar när de svarar på en sådan fråga? Under 
det första avsnittet redovisades exempelvis siffror om elevers trygghet hämtade 
från Skolenkäten. I praktiken är det emellertid mycket svårt att tolka dessa 
siffror. Det är därför viktigt att de begrepp som används i arbetet bryts ned och 
konkretiseras. 
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Kartlägg situationen
Det finns flera informationskällor som kan användas när situationen på skolan 
kartläggs. Det kan exempelvis handla om intervjuer, enkätundersökningar, 
vandringar, observationer och statistik. Vid utformningen av enkäter till 
elever är det viktigt att ta hänsyn till elevernas ålder (socialstyrelsen, 2015). För 
information om metoder att samla in underlag för hur situationen i skolan ser 
ut, se exempelvis Tryggare Skola (framtaget av Stiftelsen Tryggare Sverige på 
uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge). Dessa frågeställningar bör kunna besvaras 
när situationen är kartlagd: ”Vad har skett? Var sker det? När händer det? Vem/
vilka var inblandade? Vilka/vad drabbas?” (Brå, 2018).

Något som är viktigt att ha med sig är att insatser som syftar till att öka 
säkerheten i skolan ibland innehåller en annan verktygslåda än de insatser som 
syftar till att öka tryggheten. Det är därför viktigt att kartlägga både säkerheten 
och tryggheten i skolan, för att få en bild av hur situationen ser ut och för att 
kunna prioritera insatser senare i processen.

Identifiera orsaker
Det är vid analysen av orsaker till osäkerhet och otrygghet som det blir viktigt 
att särskilja mellan olika preventionsmetoder samt att vara medveten om hur 
den egna förförståelsen kan påverka analysen. Orsaker till problemet kan ana
lyseras utifrån tre perspektiv, nämligen situationen/platsen, gärnings personen 
eller den person/det objekt som är otrygg eller utsatt för brott (Brå, 2018). 
För att strukturera upp analysen kan det göras genom en händelsekedja. Då 
betraktas själva brottet/otryggheten som slutet av en kedja där ett flertal hän
delser lett fram till brottet/otryggheten.

Figur 3. Exempel på händelsekedja som visar förloppet som lett fram till att några 
pojkar i klass 6b öppnat dörren till flickornas omklädningsrum och gått in med en 
kamera då flickorna byter om.
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Definiera och implementera åtgärder
Genom att specificera händelserna som kan ha lett fram till brottet/otryggheten 
går det att avgöra var i kedjan som det är möjligt att sätta in åtgärder (Brå, 
2018). Det beslutet baseras på vilka mandat och möjligheter som finns. När 
åtgärder väljs ut är det viktigt att också förtydliga hur det är tänkt att åtgärderna 
ska påverka problemet, samt vilka mål åtgärderna har.

De mål som används i arbetet bör utgå från de SMART:a målen:

 σ Specifika mål: Målet ska vara en precis beskrivning av hur en brottstyp eller 
ett avgränsat problemområde ska förändras.

 σ Mätbara mål: Detta innebär att ni ska kunna mäta förändringen – i antal, 
tid, procent eller i förändrade attityder

 σ Accepterade mål: Detta innebär att alla berörda aktörer tycker att 
förändringen är någonting att sträva efter. Det bör t.ex. anses vara etiskt och 
politiskt korrekt. 

 σ Realistiska mål: Målet innebär att förändringen kan uppnås med de åtgärder 
ni har föreslagit inom utsatt tid.

 σ Tidsatta mål: Detta betyder att ni sätter en tidsram för när förändringen ska 
vara genomförd

  
Vid prioriteringen av insatser är det viktigt att utgå från att det är sunt att vara 
otrygg på en osäker plats. I en skola där det finns en hög risk att eleverna utsätts 
för brott bör säkerheten prioriteras snarare än tryggheten. I skolor där risken 
för att eleverna ska utsättas för brott är låg, men eleverna ändå är otrygga, är 
det viktigt att prioritera trygghetsarbetet. 

Utvärdera/följ upp
När de identifierade åtgärderna implementerats bör dessa följas upp och utvär
deras genom mätvärden som identifierats under processen.
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ELEVERS TANKAR  
OM INFLYTANDE

”Jag har ingen aning om vilka som är med i trygghets
teamet ... de har inte presenterat sig för oss.”

”Mycket av det som tas upp under skyddsronder slås ned 
eftersom skolan ska byggas om. Men de som har gått här 

för jättelänge sedan säger att de sa så då också!  
Det är väldigt oklart om något händer.”

”Personalen kan bli arg  
om vi försöker påverka under klassrådet.”

”Den enda gången jag berättade för en lärare att jag kände 
mig utsatt av en annan elev blev jag tvingad till ett möte 

med den det gällde trots att jag inte ville det ...  
Det känns inte bra för ibland kanske man bara vill berätta 

för en vuxen utan att det ska hända något mer.”
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Medskapandeprocesser
 
”Barn kontaktar ofta oss för att de inte förstår vad som händer, 
vad vuxna gör och känner att inget händer. Många skolor 
gör jättemycket men de missar ofta att göra eleverna delaktiga i 
vad som händer.”

~ Intervju med Olle Pallin-Cox (BRIS) våren 2020 ~

Regeringen ratificerade barnkonventionen år 1990. I teorin ska den påverka 
de beslut som vuxna måste fatta, men i praktiken har det inte alltid skett. På 
grund av en bristande tillämpning har barnrättsaktivister istället drivit kra
vet om att barnkonventionen ska antas som svensk lag, vilket klubbades ige
nom i riksdagen och började gälla från och med januari 2020. Detta påverkar 
arbetsprocessen för det brottspreventiva arbetet, och framför allt innebär det 
att barnkonventionen får en högre status och att domstolar kan referera till 
konventionen i domslut (https://unicef.se/projekt/barnkonventionensstall
ningisverige).

Vad gäller medskapandeprocesser finns det en artikel i barnkonventionen 
som tydliggör att det nu finns ett lagstadgat krav om att elever har rätt att 
höras.

Artikel 12, som anger att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn17 
som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla 
frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhål
lande till barnets ålder och mognad.

Även om barnkonventionen anger att barnets åsikter ska vägas mot dess ålder 
och mognad, konstateras alltså att barnet åsikter ska tillmätas betydelse. Det 
innebär att barnet inte enbart har rätt att uttrycka sig, utan även att vuxna ska 
lyssna på barnets åsikter.

Som vägledning har Harry Shier (2001) utvecklat en modell för barns 
delaktighet i beslutsfattande processer. Han anger att det finns fem nivåer där 
barn är delaktiga i olika hög grad: 

Vad gäller den första nivån tar barnet initiativ till att uttrycka sina åsikter, 
medan den vuxna lyssnar. Det innebär emellertid inte att de beaktar barnets 
åsikter, och inte heller att de tar del av barnets åsikter såvida inte barnet tar 
initiativ till att uttrycka sig. 

https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige
https://unicef.se/projekt/barnkonventionens-stallning-i-sverige
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På den andra nivån ger vuxna stöd till barnet att uttrycka sina åsikter. Det 
kan handla om att de organiserar ett sammanhang där barn får möjlighet att 
uttrycka sig, exempelvis en intervju. För barn som inte själva tar initiativ till att 
uttrycka sig skapar en sådan process en möjlighet till att yttra sig.

Den tredje nivån handlar om att vuxna börjar beakta barnets åsikter då 
beslut ska fattas (Shier, 2001). I det stadiet organiserar alltså vuxna inte enbart 
ett sammanhang där barn får uttrycka sig, utan dess åsikter vägs mot andra 
faktorer för att se vad som kan genomföras i praktiken. Barnets involvering 
går från att vara symbolisk till faktisk. Enligt Shier uppfylls barnkonventionen 
genom den tredje nivån, eftersom vuxna då stödjer barn samt beaktar deras 
åsikter. 

Vid den fjärde nivån får barn medverka i de sammanhang där besluten fattas 
(Shier, 2001). Det betyder att barn bjuds in dit makten finns. Skillnaden 
mellan den fjärde och femte nivån är att den vuxna vid den femte nivån helt 
och hållet delar makten med barn. Shier beskriver hur barn vid den fjärde 
och femte nivån går från att konsulteras till att ha en mer aktiv roll då beslut 
fattas. Istället för att vuxna enbart ser på barnet som att denne kan bidra med 
viktiga perspektiv som hjälper det beslutsfattande forumet, har barnet en reell 
möjlighet att påverka. 

Children’s participation in decisionmaking has been shown to be bene
ficial in many ways (for example Treseder, 1997; Willow, 1997; Adams 
and Ingham, 1998). The benefits include improving the quality of ser
vice provision, increasing children’s sense of ownership and belonging, 
increasing selfesteem, increasing empathy and responsibility, laying 
the groundwork for citizenship and democratic participation, and thus 
helping to safeguard and strengthen democracy. (Shier, 2001, s. 114)

Utifrån ett situationellt brottspreventivt arbete kan en medskapandeprocess 
ha två fördelar. För det första handlar det om att kvaliteten på arbetet stärks. 
Elever är experter på hur skolan upplevs av eleverna. Genom att säkerställa 
att elever involveras genom hela den brottspreventiva processen får elever en 
möjlighet att påverka de beslut som fattas, vilket säkerställer att elevperspekti
vet inte försvinner i processen. För det andra handlar det om att det förebyg
gande arbetet förankras på flera nivåer. Bakgrunden är den andra generatio
nens CPTED som tydliggör att medskapandeprocesser är ett sätt att skapa 
fler kapabla väktare, vilket i praktiken innebär att det finns individer som tar 
ansvar för platsen och bryr sig.
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Lagstiftning medför per automatik inte att eleverna upplever att de har 
en faktisk möjlighet att påverka. Om en involverande process upplevs som 
symbolisk finns istället risken att eleven tappar tilltron till möjligheten att 
påverka. 

Sedan länge har skollagen (5 kap. 5 §) exempelvis angett att elever ska ha 
möjlighet att påverka ordningsreglerna i skolan, medan det beslutsfattande 
mandatet ligger hos rektor. Hur elever upplever sina möjligheter att påverka 
ordningsregler är något som Skolinspektionens Skolenkät mäter varje år. 
Eleverna får ta ställning till påståendet ”I min skola är vi elever med och 
bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha”. Statistik från skolenkäten våren 
2020 visar att 57 procent av niondeklassarna inte håller med om detta 
påstående. Tidigare analyser visar också att det är vanligare att elever uppger att 
de är trygga om de anser att de kan påverka undervisningen (Skolinspektionen, 
2015).

Ett sätt att skapa förutsättningar för en fungerande medskapandeprocess 
där elever involveras presenteras nedan (figur 4). Modellen kan användas för 
såväl individärenden som för långsiktiga processer i gruppformat.

Figur 4. Stiftelsen Tryggare Sveriges delaktighetsmodell för hur en medskapande-
process kan se ut i praktiken.

Bjud in: Initialt måste vuxna organisera ett sammanhang där eleverna får 
möjlighet att uttrycka sig. Vuxna ska alltså inte förlita sig på att elever själva 
tar initiativ till att uttrycka sina åsikter. Istället ska sammanhang anordnas där 
elevens vilja att påverka främjas.

Beskriv: I nästa skede måste de som leder processen beskriva innehållet 
för elever (och andra medverkande), syftet med processen, olika roller och 
vilka möjligheter och begränsningar som finns. Vuxna ska alltså inte kasta in 
eleverna i en process där eleverna inte förstår vad processen handlar om, hur 
den går till eller vad som är syftet med elevens närvaro. Eleverna bör heller inte 
få orimliga förväntningar på vad processen kan resultera i.

Beakta: Därefter utgörs processen av att elever får möjlighet att uttrycka 
sig samt att vuxna beaktar elevers åsikter. En central aspekt i beaktandet 
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handlar om att lyssna. Nilsson och Waldemarsson (2016) beskriver i boken 
Kommunikation – Samspel mellan människor att de flesta människor är mycket 
duktiga på att ”höra”, men sämre på att ”lyssna”. Lyssna handlar om att aktivt 
fundera och reflektera kring det avsändaren säger. Vad betyder det och vad 
är avsändarens budskap? När människor enbart ”hör” på varandra tar vi inte 
in varandras budskap och istället skapas rum för missförstånd. Lyssnandet 
behöver vara effektivt och aktivt, vilket handlar om att mottagaren bör 
undvika att filtrera bort svårtolkade budskap genom att aktivt ställa följdfrågor 
som fördjupar förståelsen för avsändaren.

Bemöt: Det sista skedet handlar om att bemöta det som sagts, och då 
återrapportera till samtliga elever på skolan om vilka beslut som kommer att 
fattas.

Vi får inte påverka något! Vi ville ha fler leksaker utomhus men de sade 
att de inte hade råd. Ändå har de köpt en soffa inomhus som kostar 
30 000! Men vi får inte ens vara inne på rasten och använda den, så det 
känns jätteorättvist. (12årig flicka i intervju hösten 2019)

Ibland går det inte att genomföra det eleverna önskar, men om så är fallet är det 
mycket viktigt att anledningen till varför det inte går tydligt motiveras. Ett sätt 
för vuxna att tillmötesgå eleverna när något inte är genomförbart är att lyssna, 
tolka det behov som finns och omvandla elevernas förslag till en lösning som 
går att genomföra i praktiken. Om motförslaget är genomtänkt kommer elev
erna troligtvis acceptera det.  

En medskapandeprocess handlar inte heller enbart om att involvera elev
erna på skolan, även om den aspekten fått störst utrymme i den här rapporten. 
Ett adekvat brottspreventivt arbete bör ha ett holistiskt perspektiv vilket syn
liggör att olika experter kan bidra till arbetet. Samverkan är här fundamentalt 
för att skolan ska få hjälp och stöd i arbetet, och vikten av samverkan lyfts i 
många artiklar (t.ex. Brå, 2016; Uhnoo, Persson, Ekbrand & Lindgren, 2015; 
WHO, 2019). Vårdnadshavares roll bör heller inte underskattas (se t.ex. May, 
Vartanian & Virgo, 2002; Axford, Farrington, Clarkson, Bjornstad, Wrigley 
& Hutchings, 2015).
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DEL III  
DEN FYSISKA 

MILJÖNS PÅVERKAN 
PÅ SÄKERHETEN OCH 

TRYGGHETEN
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Den svenska 
skolbyggnadens historia
Den svenska skolan som vi känner den idag är ett relativt modernt fenomen. 
Egidius (2010) beskriver hur synen på kunskap och utbildning förändrats 
sedan medeltiden, men att tankarna bakom den svenska skolans nuvarande 
uppbyggnad lanserades under Franska Revolutionen. Idén var att det skulle 
finnas en enhetlig skola som gav en likvärdig utbildning, där människor från 
olika sociala grupper kan mötas. Dessutom menar Egidius att bildning var ett 
nyckelord i Skandinavien och Tyskland under 1800talet och att det inom 
universiteten fanns en viss akademisk frihet, så länge kunskapen var politiskt 
korrekt. Samtidigt blev det allt tydligare att folket behövde undervisning i 
och med att det tryckta ordet blev mer centralt för individen och arbetsgivare 
började kräva en högre utbildning.

Vad gäller utbildningen under 1800talet präglades den av stora klass kill
na der. Folkskolan infördes år 1842 och syftade till att utveckla den folkunder
visning som redan bedrevs men i princip enbart innefattade katekesundervis
ning. Då fastställdes även att det helst skulle finnas en fast skolbyggnad för 
skolundervisningen. Den gymnasieundervisning som bedrivits i Sverige och 
tog form som läroverk år 1878 användes framförallt av elever som hade möj
lighet att fortsätta studera. För att få en tjänst inom ledande befattning i den 
privata sektorn, alternativt som ämbets/tjänsteman, krävdes en examen från 
ett läroverk. Flickor fick inte tillträde till läroverken förrän år 1927 (Egidius, 
2010; Riksantikvarieämbetet, 2000).

Folkskolorna som byggdes runt om i landet såg lite annorlunda ut beroende 
på om de uppfördes på landsbygd eller i stad, men det fanns en ambition om att 
de skulle vara likadana och signalera att staten prioriterat barn och utbildning. 
Därför infördes krav och typritningar på hur folkskolehus skulle vara utfor
made. Det handlade exempelvis om att skolbyggnaden skulle ha en god belys
ning och ventilation samt att det skulle finnas konstnärliga utsmyckningar. 
Folkskolorna i landsbygden var till en början ganska små och byggdes utanför 
samhället, för att sedan byggas centralt i syfte att öka säkerheten för lärarin
norna. En hälsosam arbetsmiljö prioriterades, och därför hade skolbyggnaden 
högt i tak och stora fönster, ofta vända söderut (Riksantikvarieämbetet, 2000).

De läroverk som byggdes skulle imponera på besökaren och var starkt fär
gade av dåtidens ideal. Entréerna var tydliga och ståtliga, klassrummen var 
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rymliga, hade högt i tak och nåddes av långa korridorer. Man byggde även 
mycket påkostade aulor, som utsmyckades med konstnärliga inslag. Byggna
den utsmyckades också med ordspråk eller deviser. I slutet av 1800talet upp
fördes läroverken centralt i staden, men allt eftersom städerna växte började de 
uppföras i städernas ytterområden (Riksantikvarieämbetet, 2000).

Precis som läroverken skulle folkskolor i städer imponera på omgivningen. 
De utformades också med en tydlig entré och man försökte genom den fysiska 
utformningen göra så att eleverna enkelt kunde slussas mellan olika lektioner, 
eller ut på rast för fysiska aktiviteter. Till skillnad från skolorna på landsbygden 
var folkskolorna i städerna ofta mycket stora byggnader, som skulle rymma 
väldigt många elever. Eftersom många av eleverna var fattiga och inte hade 
möjlighet att tvätta sig hemma, fanns också badinrättningar i städernas folk
skolor så sent som på 1930talet. Där fick eleverna möjlighet att tvätta sig med 
jämna mellanrum (Riksantikvarieämbetet, 2000). 

Under 1900talet ökade efterhand kraven på ett jämlikt samhälle. Det iden
ti fierades att ett fungerande välfärdssamhälle behöver kunna anställa indivi
der med kunskaper inom hälso och sjukvård, socialt arbete, undervisning, 
etc., vilket krävde ett nytt skol och utbildningssystem. Synen på nyttan med 
utbildningen förändrades alltså. Tidigare hade utbildning varit något som 
ansågs gynna individen, och kunskap var alltså individens eget ansvar att 
in hämta. Under 1900talet började utbildning istället antas vara något som 
gynnar hela samhället. Så började grundskolan ta form under 1950talet, uti
från ett betänkande som den inrättade Skolkommissionen lämnat åt reger
ingen år 1948 (Egidius, 2010). 

Under ungefär samma tidsperiod (1940 och 1950tal) förändrades kra
ven på skolbyggnadens utformning. Nu fanns inte längre lika starka ideal att 
konstnärliga utsmyckningar påverkar eleven och samhället positivt. Fokus 
låg istället på skolbyggnadens funktionalitet (även om mosaik och muralmål
ningar kunde användas). Skolorna från den här tiden är vanligtvis byggda i 
tegel och i skolans inre miljö användes andra hållbara material (exempelvis 
marmor). År 1946 lagstiftades det om att skolan ska erbjuda eleverna lunch, 
varför både kök och matsal tillkom efterhand. Skolorna var ofta flera våningar 
och hade mycket långa korridorer. Fönstren i skolorna från den här tiden var 
fortsatt riktade söderut (Riksantikvarieämbetet, 2000).   

Lagom till den byggboom som skedde under miljonprogrammet inför
des slutligen grundskolan år 1962, alltså nästan 200 år efter att tankar om en 
enhetlig skola först förts fram. Genom grundskolan skulle alla barn få samma 
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möjligheter och förutsättningar till en likvärdig utbildning. Skolorna från den 
här tiden är i markplan för att öka närheten till naturen. För att täcka upp det 
behov som krävdes spreds skolbyggnaden istället ut på en större yta, ibland 
med flera olika byggnader som kopplades ihop genom gångar eller korridorer. 
Behovet av flexibla skollokaler betonades, och man använde vikväggar för att 
kunna förändra klassrummet efter behov. Dessutom utformades ofta en rela
tivt stor ankomsthall, som också skulle fungera som elevernas uppehållsrum 
(Riksantikvarieämbetet, 2000).  

De skolor som byggdes under 1960 och 1970talet kännetecknades fortsatt 
av funktionalismen. Valsö och Formgren (2019, s. 43) beskriver hur svårt det 
är att hitta rätt i skolor från den här tiden: 

Som framkommit var funktionalismen politisk, och sekelskiftets monu
mentala folkskolor sågs som både opraktiska och fulla av auktoritära 
symboler. De nya skolorna signalerade något annat. Alla som besökt 
en skola från denna tid vet hur svårt det kan vara initialt att hitta rätt. 
Inget i formspråket talar om var huvudingången är, eller var rektorn 
har sitt högsäte. Eller säte skall man snarare säga, för även skolans 
auktoriteter tappar i vikt i och med en förändrad samhällssyn och de 
nya läroplanerna som kom 1962 och 1969. 

Under 1970talet började också postmodernismen påverka de värden som 
styrde skolbyggnadens utformning. Därför blev skolor återigen detaljrika, 
med symmetri och ett brett färgval. När skolan kommunaliserades var inte 
längre statens dåvarande så kallade Skolöverstyrelse ansvarig för att kvalitets
granska skolor som byggdes. Ansvaret ligger nu helt på kommunerna. I slutet 
av 1990talet skedde ett ytterligare skifte inspirerat av modernismen, exempel
vis med avskalade fasader (Valsö & Formgren, 2019).   

På många ställen i rapporten har det hittills tydliggjorts hur brottslighet 
och otrygghet ofta är kopplade till specifika platser i skolan. Samtidigt har 
emellertid den fysiska miljöns påverkan på säkerheten och tryggheten i 
skolan generellt sett förbisetts i Sverige. Istället har bland annat ideologiska 
strömningar påverkat hur skolor utformas. Detta avsnitt kommer därför ägnas 
åt att förtydliga hur den fysiska miljön kan utformas för att öka säkerheten och 
tryggheten i skolan.
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Sambandet mellan människa och miljö
Den situationella brottspreventionen förtydligar alltså vikten av att analysera 
sambandet mellan människa och miljö. Det handlar dels om kontextuella 
faktorer som kulturen, gemenskapen och de kontaktvägar som finns i skolan. 
Dels handlar det om de förutsättningar som den fysiska miljön skapar för (o)
säkerheten och (o)tryggheten.

Utgångspunkten är den modell som Stiftelsen Tryggare Sverige (2018) 
utvecklat i syfte att strukturera och förtydliga de aspekter som påverkar 
människors säkerhet och trygghet utifrån den fysiska miljön. Modellen 
har tagits fram utifrån Stiftelsen Tryggare Sveriges definition av begreppen 
säkerhet och trygghet, samt operationalisering av begreppet trygghet.

Varje aspekt påverkar säkerheten och tryggheten för olika individer på 
olika sätt och i olika grad, varför det är viktigt att arbeta aktivt med samtliga 
aspekter. I praktiken griper aspekterna in i varandra och är ofta ömsesidigt 
beroende av varandra. Därför är uppdelningen i nio aspekter gjord för att 
skapa en överskådlig modell, som är någorlunda lätt att komma ihåg, och som 
samtidigt kan stödja ett analytiskt och systematiskt förhållningssätt.

Figur 5. Stiftelsen Tryggare Sveriges modell med aspekter som påverkar tryggheten.

Aspekterna handlar om Gestaltning, Mix av funktioner, Mix av människor, 
Tydlighet, Social kontroll, Belysning, Skalskydd, Förvaltning och Informa
tion. Modellen utgår till stor del från forskning som handlar om det offentliga 
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rummet, och vuxnas upplevelser och erfarenheter. Frågeställningen i denna 
del är därför vad aktuell forskning och beprövad erfarenhet visar kring de nio 
aspekterna i relation till skolan. Skolan, som i grund och botten fungerar som 
ett mikrosamhälle, torde rimligen ha speciella förutsättningar och specifika 
behov.

Gestaltning
Uppbyggnaden av en plats har stor påverkan på om vi är säkra och trygga 
och föredrar att vistas där eller inte. Betydelsen av platsens utformning 
utgör grunden till våra känslor. Det fysiska rummets gestaltning skapar 
förutsättningar för alla aspekter samtidigt som den kompletterar den funktion 
de olika åtgärderna ska utgöra.

Gestaltning är ett arkitektord för formgivning eller design, men det 
har en vidare betydelse med koppling till en forms ”figur” eller ”gestalt”. 
En människokropp är ett exempel på en ”figur”. En klassisk definition av 
arkitektur är kombination av skönhet, användbarhet och styrka. Skönhet 
beskrivs nuförtiden i ord som harmonisk komposition, lust, utsmyckning 
och stil. Användbarhet som funktion, praktiska behov och bekvämlighet. 
Styrka har, förutom den fysiska styrkan, getts stickord som logik och ordning. 
Gestaltning är både den process som ger form (platsens skönhet och fysiska 
styrka) och dess resultat (platsens användning och logik).

Friktionsytor
Skolans övergripande planering påverkar förekomsten av trånga, ödsliga och 
undanskymda ytor i skolan, faktorer som ofta har en direkt koppling till elev
ernas säkerhet och trygghet. Densiteten i skolan har en avgörande betydelse för 
elevernas trygghet, eftersom för trånga eller ödsliga ytor är något som påverkar 
användarens upplevelser och erfarenheter av platsen. Trånga ytor upplevs som 
mindre säkra av både elever och personal, eftersom det finns en risk att det 
uppstår friktion när många elever ska röra sig på små ytor (Syrjäläinen, Juka
rainen, Värri och Kaupinmäki, 2015; Brå, 2009). Ett exempel på detta är kor
ridorer, som ofta lyfts fram som problemområden i skolor (se t.ex. Friendsrap
porten, 2020). De fysiska komponenterna i en korridor handlar bland annat 
om att det är en zon som präglas av att det ofta blir trängsel där. En ökad frik
tion riskerar då att öka risken för konflikter mellan olika individer/grupper, 
speciellt om lektionerna slutar samtidigt och det inte finns vuxna i korridoren 
när lektionen slutar.
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Staden Rotterdam i Nederländerna utnämndes till European Youth Capital 
år 2009. En av de åtgärder som staden genomfört handlade bland annat om 
att staden tagit fram riktlinjer för hur bred en trottoar bör vara för att vara 
barnvänlig. Syftet är att trottoaren i en stad ska ha plats för olika typer av 
flöden och aktiviteter, och framför allt att barn ska kunna leka på trottoarer 
utan risk för att hamna i övrig trafik. De mått som anges är att trottoarer ska 
vara cirka 3–5 meter breda för att uppnå detta syfte (https://bernardvanleer.
org/ecmarticle/2010/makingrotterdamchildfriendlycooperationanda
wideangleviewarekey/). 

I skriften Safe Schools Facilities Planner uppger delstaten North Carolinas 
State Board of Education samt Department for Public Instruction (2013) 
liknande mått för olika typer av korridorer. Centrala korridorer för yngre 
årskurser ska minst vara ca tre meter breda och för äldre årskurser ca 3,5 meter. 
Dessutom anges mått för korridorer som inte har huvudstråk, vilket skiftar 
beroende på hur många klassrum som är anslutna till korridoren (ett spann 
som rör sig på 2,5 meter bredd och över). Om skåp placeras i korridorer ska 
det också adderas yta så att skåpen får plats. Det finns emellertid exempel på 
skolbyggnader där planeringen syftat till att minska antalet korridorer. Där har 
istället en medveten planering gett öppnare ytor. 

Den övergripande planeringen av en skola innehåller också andra typer 
av detaljfrågor. Riktlinjer från Florida Department of Education (2003) anger 
exempelvis att det ska finnas separata in och utgångar till stora lokaler som 
matsalar. Det ska alltså inte enbart vara en in och utgång till platser som 
kännetecknas av att ha många användare under specifika tider. Därigenom 
separeras flödena. Precis som vid exemplet med korridorer kan friktionsytor i 
skolan på det viset minimeras.

Det ödsliga rummet
Att friktionsytor ska undvikas betyder inte nödvändigtvis att skolan ska fyl
las av stora, tomma rum. Ödsliga ytor kan nämligen ha en negativ effekt där 
elevens trygghet minskar (Syrjäläinen, m.fl., 2015). Detta handlar troligtvis 
om att en stor och ödslig yta får eleven att känna sig liten, utsatt och sårbar. 
Trots att en outnyttjad skolgård ger en god överblickbarhet är det därmed inte 
att rekommendera. Sådan kunskap konkretiseras än tydligare i den forskning 
som bedrivits utifrån Prospect, refuge and escape. Där lyfts hur viktigt det är 
för individen att kunna överblicka ett område men också betydelsen av möj
ligheten att söka skydd. Just alternativet att kunna söka skydd ger individen 

https://bernardvanleer.org/ecm-article/2010/making-rotterdam-child-friendly-cooperation-and-a-wide-angle-view-are-key/
https://bernardvanleer.org/ecm-article/2010/making-rotterdam-child-friendly-cooperation-and-a-wide-angle-view-are-key/
https://bernardvanleer.org/ecm-article/2010/making-rotterdam-child-friendly-cooperation-and-a-wide-angle-view-are-key/
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förutsättningar att i lugn och ro bedöma och undvika de risker som finns på en 
viss plats (Appleton, 1975; Fisher & Nasar, 1992; Dosen och Ostwald, 2016). 

Florida Department of Education (2003) menar emellertid att 
säkerhetspersonal och övrig personal i skolor i Florida uppger att det viktigaste 
i skolans brottspreventiva arbete handlar om att minska antalet gömställen. 
Fischer och Nasar (1992) påpekar också själva att det är ironiskt att de platser 
som kan ge individen skydd riskerar att ge potentiella gärningspersoner en 
möjlighet att gömma sig och invänta ett bra tillfälle att begå brott. När det 
kommer till den övergripande planeringen av en skola är det därför viktigt att 
göra svåra avvägningar så att både säkerheten och tryggheten blir tillgodosedd 
på bästa möjliga sätt. Att utforma en plats som erbjuder eleven skydd bör 
därmed göras på ett sätt som inte minskar siktlinjerna i skolan i allt för hög 
grad. 

Det kan handla om att utforma en skolgård med tydliga avgränsningar, som 
skapar rumirummet och ändå en viss avskildhet. Att bänkar placeras med 
skydd i ryggen snarare än på en helt öppen plats, att kojor byggs men med viss 
transparens, etc.  

Den personliga integriteten
Paradoxen mellan individens möjlighet till skydd kontra potentiella gömställen 
kan även kopplas till utformningen av omklädningsrum och toaletter i skolan. 
Den typen av funktioner är, på grund av dess natur, platser där det finns en 
minskad vuxennärvaro och samtidigt ett behov av att elevens integritet ska 
kunna upprätthållas. 

Parallellt med detta har även den digitala utvecklingen skapat stora 
bekymmer i skolor runt om i Sverige. När elever är i omklädningsrum riskerar 
de i dagsläget inte enbart att utsättas för fysiska brott av andra elever; nu finns 
även risken att de fotograferas när de är nakna. Ett foto som på en sekund kan 
förevigas på sociala medier. Sådana faktorer är en av anledningarna till att allt 
färre elever duschar efter gymnastiken. En kartläggning genomförd av Sveriges 
radio visar att endast en tredjedel av alla elever duschar efter gymnastiken 
(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6562627).

Ett sätt att hantera de risker som finns i ett omklädningsrum handlar om att 
säkerställa att det finns en vuxennärvaro. Vanligtvis har personalen på skolan 
inget problem med att följa med yngre elever in i omklädningsrum, däremot 
finns betänkligheter vad gäller äldre elever eftersom det kan kännas proble
matiskt för vuxna att befinna sig i äldre elevers omklädningsrum. Ibland finns 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6562627
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6562627


75

det dessutom bara en vuxen tillgänglig, vilket innebär att den vuxne inte har 
samma kön som ungefär hälften av klassen.

Jag gillar inte att tjejfröknar får följa med in i killarnas omklädnings
rum. Killfröknar får ju inte följa med i tjejernas! Jag önskar att vi hade 
duschbås så man kan ha ett eget omklädningsrum. (Berättelse från en 
nioårig pojke år 2019)

Ett sätt att säkerställa att det i vart fall finns en närhet till vuxna handlar om att 
gymnastiklärares arbetsrum placeras med gemensam entré till, och i närheten 
av, omklädningsrummen (SKL, 2015). Det finns också goda exempel på hur 
enskilda, könsneutrala, omklädningsrum införts, som ett sätt att ge elever en 
möjlighet att gå in i ett privat, avskilt rum/bås för att sedan kunna byta om 
och duscha i avskildhet18. Genom att utforma separata omklädningsrum kan 
vuxna befinna sig precis utanför duschrummen och dessutom säkerställa att 
ingen elev blir utsatt. För transsexuella elever eller elever med en annan kön
sidentitet än man/kvinna kan även en binär uppdelning av omklädningsrum
men vara stigmatiserande. Genom att erbjuda bås snarare än omklädningsrum 
hanteras även problemet med binära omklädningsrum.

Därigenom skulle även risken kopplad till mobiltelefoner kunna hanteras. 
För befintliga skolor kan andra möjliga åtgärder handla om att försöka påverka 
elevers beteenden genom att exempelvis införa laddskåp som placeras utanför 
omklädningsrummen och sedan ge instruktioner om att mobiler måste läm
nas i laddskåpen innan eleven går in i omklädningsrummet.
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Risken för att utveckla mag och tarmproblem, urininkontinens och urin
vägsinfektion ökar av oregelbundna och uteblivna toalettbesök (Lundblad & 
Hellström, 2005). Det är bara en av anledningarna till varför det är viktigt 
att arbeta för att skoltoaletterna ska vara säkra, trygga och tillgängliga. Där är 
storleken på skoltoaletten en komponent som är viktig att se över (SKL, 2015; 
Stiftelsen Tryggare Sverige, 2019). Större toalettdörrar gör också toaletten mer 
tillgänglig. Eftersom en fjärdedel av alla kvinnor i fertil ålder vid varje given 
tidpunkt menstruerar har kvinnor också ett behov av rymliga toaletter med 
tillgång till tvål, vatten och sanitetsbehållare.

Det är därför viktigt att applicera ett genusperspektiv vid planeringen av 
skoltoaletter. Greed (1995; 2016) problematiserar att toalettutrymmen ofta 
är så små att det är svårt för kvinnor att sätta sig på toaletten utan att vidröra 
väggar och ytor runt omkring. Det innebär att det kan vara svårt för kvinnor 
att byta mensskydd utan att komma i kontakt med orena ytor. Tillräckligt med 
utrymme och en genomtänkt plan för hur sanitetsbehållare och handfat är 
placerade är därför faktorer med implikationer för kvinnors hälsa och är ett 
viktigt signalvärde. Ljudlister vid dörrarna kan också medföra ökad trygghet 
(SKL, 2015).

Skolans storlek
Storleken på skolan påverkar upplevelsen av de fysiska rummen, både gällande 
den inre och yttre miljön. Allt fler människor befinner sig också i skolan ju 
större skolan är, något som rimligtvis påverkar de flöden och aktiviteter som 
finns och görs. En vanlig föreställning om större skolor handlar om att mängden 
elever som går på en skola påverkar skolans säkerhet negativt (Twemlow & 
Sacco, 2010). Storleken på de skolor som drabbats av skolattacker i USA har 
emellertid skiftat. Samtidigt har majoriteten av de drabbade skolorna haft 
en större andel elever än genomsnittet (Baird, Roellke och Zeifman, 2017). 
Det finns också studier som indikerar att våld och aggressioner generellt är 
vanligare i skolor där det går många elever och där skillnaden mellan antalet 
vuxna och elever är stor (a.a.; Schwartz, m.fl., 2010).

Problemet verkar återkommande handla om den anonymitet som en större 
skola riskerar att främja. Baird, m.fl. (2017) visar exempelvis att risken för att 
elever ska begå våldsbrott ökar vid ett byte från en mindre skola med bra socialt 
stöd, till en större skola med otillräckligt socialt stöd. En av de faktorer som 
forskarna jämför är hur många vuxna som finns per elev. Den forskning som 
bedrivits kring rutinaktivitetsteorin bekräftar även att människor tenderar att 
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begå brott i miljöer där risken för upptäckt är låg. En skola som inte gynnar 
möten mellan personal och elever ökar därmed anonymiteten och minskar 
upptäcktsrisken för brott. 

Genom att planera och bygga för mindre skolor hanteras detta problem på 
ett naturligt sätt, om än inte per automatik. Även om skolbyggnaden i sig är 
stor kan dock skolans in och utsida delas in i mindre och mer kontrollerbara 
enheter, så kallade hemvister, som delas in utifrån årskurser eller spår. Cook, 
m.fl. (2010) beskriver också hur små elevgrupper med specifika pedagoger 
stärker relationen mellan elever och personal vilket i sin tur kan förhindra 
eller förebygga brott. Det är även möjligt att rent organisatoriskt minska 
anonymiteten i stora skolor. Twemlov och Sacco (2010) exemplifierar detta 
med en högstadieskola som rymmer 4 000 elever, men som dagligen ändå 
klarar av att prioritera 25 minuter av samtliga elevers tid till enskilda samtal 
med en vuxen i personalen. 

Storleken på skolan handlar emellertid också om hur eleverna kan relatera 
till den fysiska miljön. Jan Gehl (2010) och Jane Jacobs (2005) är kända 
förespråkare för att den urbana miljön ska utgå från en mänsklig skala. De menar 
bland annat att människor relaterar till den fysiska miljön utifrån sinnena, 
som t.ex. den egna skalan. Deras slutsats är att en god planering av den byggda 
miljön bör utgå från människan som mått eftersom allt för stora ytor är svåra 
för människan att relatera till och det blir större risk att användaren känner 
sig liten och utsatt. Programmet The city at eye level (https://thecityateyelevel.
com/) utgår från dessa tankar och ger förslag på hur stadsrummet ska utformas 
beträffande det som får rum i människans synfält. Utifrån detta resonemang 
beskriver Stiftelsen Tryggare Sverige i rapporten Trygghet i samhället (2018) 
följande; att den genomsnittliga människan i Sverige är 170180 centimeter 
lång samt att genomsnittshastigheten för fotgängare ligger på två till sex km/h. 
Slutsatsen är att planeringen av den fysiska miljön bör förhållas till dessa mått.

I en skola ser förhållandena emellertid annorlunda ut. Genomsnittslängden 
i en skola kan exempelvis variera stort beroende på vilka årskurser som huserar 
där. Den mänskliga skalan borde därför rimligtvis anpassas beroende på 
kontext. I takt med att allt fler byskolor läggs ned samtidigt som skolbyggnadens 
storlek ökar, blir skillnaderna mellan byggnadens och elevens storlek allt 
större. Att utgå från barnet skala i stort och smått kan skapa en levande och 
lekfull miljö, där barnet har enklare att relatera till omgivningen. Detta 
perspektiv påverkar utformningen av skolans fasader (specifik utformning 
av bottenplanet) placering av fönster och andra objekt (som skyltar) samt de 

https://thecityateyelevel.com/
https://thecityateyelevel.com/
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aktiviteter och funktioner som finns på skolan (t.ex. höjden på basketkorgar). 
Utformningen av byggnaderna bör också förhindra möjligheten att ta sig upp 
på skolbyggnadens tak.

Mindre objekt
Att utgå från barnets skala kan handla om allt från större till mindre objekt. 
Bilden till vänster är tagen i offentlig miljö, och de små solstolarna används 
av vuxna. De skulle emellertid lika väl ha kunnat vara placerade i ett stillsamt 
parti på en skolgård, på en plats där eleverna kan hämta andan och återhämta 
sig från rastens lek och stoj. Ett annat exempel är Gottsunda centrum i Upp
sala, där det finns en särskild dörr i barnens storlek som är lättare både att 
öppna och stänga för de mindre barnen.

  

Figur 6. Små solstolar i barnens 
storlek.

Figur 7. En entré som utformats 
utifrån barnens storlek.

Trivsel
Upplevelsen av en plats kan till och med vara viktigare än om personen har 
råkat ut för ett brott på platsen (Heber, 2007). Det kan förklara varför hemmet 
ofta uppfattas som tryggt medan offentliga och okända platser upplevs som 
otrygga. 

Syrjäläinen, m.fl. (2015) visar genom kvalitativa intervjuer med elever i års
kurs tre, fem, sju och nio att elever vill och behöver se skolan som en familj 
– alltså som en säker, ren och bekant miljö där även städpersonalen har en 
viktig roll att spela när det kommer till att främja skolans säkerhet. Betydelsen 
av skolans fysiska utformning synliggörs också då elever själva menar att en 
trevlig utformning påverkar hur mycket eleverna bryr sig om varandra (Skol
verket, 2009b). Det indikerar att en trivsam utformning påverkar elevernas 
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trygghet positivt. Materialval som är bekväma och inbjudande är därför att 
föredra snarare än hårda och sterila miljöer. Vissa materialval ökar också risken 
för skadegörelse. Stenar bör exempelvis undvikas i skolans område eftersom de 
kan användas för att slå sönder fönsterrutor (Draper, 2014)

Under planeringen av en skolbyggnad behöver därför materialvalet ses 
över. Då behöver noga avvägningar göras för värdet av att ha inbjudande och 
mjuka material snarare än hårda och sterila. Förutom materialvalet kan också 
färgvalet påverka människors beteenden (Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018). 
Blåa nyanser ska exempelvis verka lugnande. Det saknas emellertid kunskap 
om hur färger påverkar elevers trygghet, mer än att ljusa färger är att föredra 
på toaletter och i omklädningsrum (SKL, 2015). Möjligtvis kan ljusa nyanser 
också motverka att skolan känns mörk i andra utrymmen. Annars finns det 
forskning om hur färgval påverkar beteenden i skolan, och framför allt om 
sambandet mellan färgval och studiero. 

Duyan och Ünver (2016) undersöker exempelvis hur fem olika färger 
påverkar koncentrationsförmågan hos åtta och nioåringar. Resultaten visar 
att elevernas koncentrationsförmåga är högst i klassrum med lila väggar, vilket 
därefter följs av klassrum med blåa väggar medan röda klassrum medfört sämst 
koncentrationsförmåga. Möjligtvis kan alltså färgvalet påverka skolans sociala 
miljö. Det är emellertid inte klarlagt om, och i så fall hur, färgvalet påverkar 
tryggheten. Dessutom skiljer sig färgförståelsen åt mellan olika länder och 
kulturer (Küller, Ballal, Laike, Mikellides & Tonello, 2007). 

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM, 2019) lyfter även att ljud kan ha 
en påverkan på tryggheten. Bullriga och stökiga ljudmiljöer kan innebära att i 
synnerhet elever med särskilda behov känner sig utsatta och otrygga.
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Mix av funktioner
 
”Ibland rör sig vuxna i korridoren. Inte mellan lektionerna eller 
så men på lunchrasten är de där.”

~ Citat av 14-årig flicka under en intervju hösten 2019 ~

Med funktioner menas olika ändamål och bruk av byggnader, platser, rum, 
etc. i skolans område samt närområdet. En mix av funktioner har som mål 
att främja en lämplig mångfald av ändamål och bruk samt en passande över
lappning av användningstider för att stödja säkerheten och tryggheten i skolan 
under en så stor del av dygnet, veckan och året som möjligt. En mix av funk
tioner påverkar inte bara användningen av skolans inre och yttre miljö, utan 
också blandningen av de människor som vistas där. På så sätt skapas förutsätt
ningar för en passande blandning av personal och elever samt personer med 
olika sociala bakgrunder. För att uppnå en balanserad mix av funktioner ska de 
funktioner som finns vara tillgängliga för alla, och alltså planeras med hänsyn 
till personer med speciella behov, som funktionsnedsatta.

Möjligheten att upprätthålla en social kontroll påverkas i hög grad av hur 
funktioner placeras i förhållande till varandra. Genom att analysera samspelet 
mellan funktioner tydliggörs hur vissa funktioner i deras relation till varandra 
ökar otryggheten (exempelvis toaletter i en korridor, skåp som placeras i en 
trappa) medan andra funktioners samspel främjar trygghet (exempelvis en 
reception i skolans entré). Skolans placering i samhället kan också gynna 
eller missgynna skolan eftersom en isolerad skola medför en minskad social 
kontroll kvällstid. Det kan sin tur öka risken för skadegörelse som eleverna kan 
tvingas möta när de kommer till skolan på morgonen. 

Vägen till och från skolan
Tidigare i rapporten beskrevs hur planeringen av folkskolorna på landsbygden 
justerades för att öka lärarinnornas säkerhet. Istället för att finnas på en 
isolerad plats började de istället byggas mer centralt i samhället. En sådan 
åtgärd förtydligar hur det brottspreventiva arbetet kan bedrivas enligt rutin
aktivitetsteorin. Genom att placera folkskolorna mer centralt behövde inte 
lärarinnorna ta sig ensamma ut till en isolerad byggnad, och personsäkerheten 
ökade. 
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Sedan dess har det inte varit självklart att skolor uppförts med en tydlig 
koppling till omkringliggande samhälle. Tvärtom har skolor ibland uppförts 
på isolerade platser, och dess relation till omkringliggande funktioner har inte 
alltid beaktats vid utformningen av skolbyggnaden. I kunskapsöversikten 
Cities Alive – Designing for urban childhoods (Arup, 2017) konstateras att san
nolikheten för att ett barn ensam ska ta sig till en destination minskar efter 
800 meter. En stad som främjar mobilitet torde således beakta betydelsen av 
att eleven har nära till skolan. Dessutom påverkar också nivån av brott i det 
område där skolan ligger barnens mobilitet (Marzi, Demetriou & Reimers, 
2018).

Ett holistiskt brottspreventivt arbete i skolan kan därmed inte enbart 
begränsas till skolans inre och yttre miljö. Vägen till och från skolan är lika 
viktig att beakta. Här kan bland annat en god samverkan med kollektivtrafi
ken och fastighetsägare vara en viktig pusselbit i det brottspreventiva arbetet. 
Elever som är otrygga på vägen till och från skolan efterfrågar mer social kon
troll (fler ögon som ser) och bättre förvaltning av den fysiska miljön (Jamme, 
Bahl & Banerjee, 2018).

Skolans område
Skolan behöver således analyseras utifrån ett helhetsperspektiv, där dess roll i 
samhället i övrigt beaktas. Om skolbyggnaden finns i ett sammanhang, och 
med tydliga kopplingar till det näraliggande samhället, kan den sociala kon
trollen öka dag och kvällstid. Pablant och Baxters (1975) forskning visar att 
skolor som ligger ensligt, har någon sida vänd mot industriområde/tomma, 
ödsliga platser eller som överlag har ett dåligt samspel med omkringliggande 
bebyggelse, har högre nivåer av skadegörelse än skolor som ligger i ett område 
med en mix av funktioner och mer rörelse runtomkring.  

Ibland kan argument föras fram om att skolor inte ska placeras i områden 
med höga nivåer av brott eftersom det kan påverka elevernas trygghet i skolan 
negativt. Forskning från bland annat USA visar att skolors nivå av våld speglar 
nivån av våld i det bostadsområde som skolan är placerad i (Patton, Woolley 
& Hong, 2011). Dessutom är eleverna i sådana skolor otryggare på vägen till/
från skolan. Svensk forskning indikerar dock att elever som går i skolor som 
ligger i socialt utsatta områden inte är mer otrygga i skolan än andra elever 
(Stattin, Svensson & Korol, 2019). Kriminologisk forskning och teoribild
ning indikerar också vikten av att fungerande myndigheter finns och verkar 
i utsatta områden. Dels för att stärka prosociala normer och värderingar, och 
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dels för att ha en lokal förankring. Om en skola placeras i ett område med höga 
nivåer av brott är det dock än mer viktigt att en god säkerhet upprätthålls i 
skolan och skolgården, så att inte de brott som sker i skolans närområde tar sig 
in i skolan, samt att särskilda resurser avsätts för det brottspreventiva arbetet i 
området.

Skolor som placeras i multifunktionshus, eller som används av externa aktö
rer efter skoltid, kan innebära färre brott och ordningsstörningar kvälls tid efter
som det kan tillföra fler kapabla väktare (Draper, 2014). Om skol byggnaden 
öppnas upp på sådant sätt är det emellertid viktigt att göra nog granna avväg
ningar om vilka funktioner det är som främjar den sociala kon trollen kvällstid. 
Alla funktioner/aktörer/organisationer behöver inte nöd vändigt vis bidra till 
att säkerheten ökar. Dessutom måste ansvars förhållanden förtydligas.

Fritidsgårdar är exempel på en sådan funktion som troligtvis inte bör läggas 
i anslutning till skolans område. Kriminologerna Jerzy Sarnecki och Helena 
du Rées uppger exempelvis att fritidsgårdar riskerar att bli en samlingsplats 
för barn som begår kriminella handlingar, vilket i värsta fall ökar antalet brott 
(https://kvartal.se/artiklar/mytenomfritidsgarden/). 

Skolans funktioner
Det är på rasten som flest elever känner sig otrygga. Det kan ha att göra med att 
eleverna då är ovissa om vad som ska hända och vad de ska göra, vilket påverkar 
deras känsla av kontroll i den specifika situationen. På rasten är det också en 
ökad risk för friktion och konkurrens mellan elever. En ytterligare förklaring 
kan handla om att rasten medför en lägre vuxennärvaro. Detta handlar i grund 
och botten om att elever generellt känner sig trygga i situationer där det finns 
en hög vuxennärvaro, och otrygga i situationer där det inte finns vuxna eller 
på platser där vuxna inte ser vad som händer (Syrjäläinen, m.fl. 2017; SPSM, 
2019). 

Tiden utanför klassrummet påverkar heller inte enbart elevernas trygghet, 
utan rasten kan också vara den vanligaste tidpunkten då elever utsätts för brott. 
Craig, Pepler och Atlas (2000) visar exempelvis att det är dubbelt så vanligt för 
elever att utsättas för mobbning på rasten jämfört med lektionstid. Eftersom 
skolan alltid kommer ha en lägre andel vuxna än elever, kan den fysiska miljön 
vara en komponent som hjälper vuxna i skolan att utöva social kontroll. Det 
kan exempelvis handla om att sprida ut funktioner som vuxna använder, som 
arbetsrum, så att flödet av vuxna finns närvarande på ett naturligt sätt på sko
lans kriminogena platser, på rätt plats vid rätt tid.

https://kvartal.se/artiklar/myten-om-fritidsgarden/
https://kvartal.se/artiklar/myten-om-fritidsgarden/
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Berne och Hultberg (2010) lyfter dock att vissa lärare anser att centrala 
arbetsrum är dåligt för att personalen inte ges samma möjlighet att arbeta 
ostört. En stökig arbetsmiljö är självfallet negativt – men det gäller för både 
personal och elever. Det är när alla vuxna i skolan engagerar sig i arbetet med att 
skapa ett gott skolklimat som det kan lyckas (BurdickWill,2013;  Syrjäläinen 
m.fl., 2017; Uhnoo, Persson, Ekbrand & Lindgren, 2015; WHO, 2019). 

Genom att sprida ut funktioner i skolan kan alltså vuxennärvaron öka på ett 
naturligt sätt. Det kan handla om att ha en reception vid skolans huvudentré, 
placera rektorns kontor centralt och koppla ihop personalrummet med andra 
funktioner i skolan. Om skolans personal själva vill avskärma sig från skolans 
gemensamma utrymmen signalerar det att skolklimatet behöver förbättras. 

Förutom placeringen av de arbetsrum och övriga ytor som används av 
vuxna, kan det handla om mindre ingrepp i användandet av den fysiska 
miljön. Exempelvis att placera kaffeautomaten i elevernas cafeteria, eller skåp 
med läromaterial och personalens postfack i elevernas allmänna ytor.

Ett ytterligare sätt att skapa en bättre balans är att minska antalet elever 
som rör sig i de gemensamma ytorna. Skolor med färre klassrumsbyten har 
exempelvis påvisats ha lägre grad av våld (O’Neill & McGloin, 2007). Hem
klassrum kan därför användas för äldre årskurser än enbart låg/mellan stadium. 

Aktiviteter och faciliteter
Skolans inre och yttre miljö kan på ett tydligt sätt signalera att skolan tar 
elevernas intressen och behov seriöst. Den kan också signalera det motsatta. 
I Skolverkets rapport Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och 
studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier (2009b) menar 
elever att det finns en risk för att trakasserier och bråk sker under raster på 
grund av att eleverna blir uttråkade och rastlösa. Kanske finns ett sådant 
samband, men framför allt visar rapporten att en tråkig och steril skola inte 
känns trygg för eleverna. 

Olika individer har emellertid olika behov som måste tillfredsställas, vilket 
blir särskilt påtagligt just i skolan. Vissa elever vill röra på sig mycket under 
rasten, medan andra vill kunna hitta en lugn plats. Genom att utnyttja ytorna 
bättre i en skola kan fler behov tillgodoses. Här är det också viktigt att ha ett 
genusperspektiv i planeringen, så att aktiviteterna inte enbart tillgodoser en 
grupp i skolan. 
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Vi är aldrig där [i skolans fritids] för det är ofräscht och alltid uppta
get. Sofforna i tjejrummet är sönder också. ( … ) Det är konstigt att 
det heter tjejrum och är ett rosa rum! Och vi har ingenting där! ( … ) 
Bandyhallen används inte ens och den är jättestor och ändå gör de ett 
litet tjejrum. De hade väl kunnat göra bandyrummet så att det finns fler 
saker, som pingisbord som vi också kan använda, eller typ ett större rum 
för oss. (Berättelse från flickor i högstadieåldern under hösten år 2019)

Det kan också handla om att vuxna, genom att anordna planerade rastaktivite
ter, hjälper och stöttar under rasten (SPSM, 2019).



85

Mix av människor
 
”Alltså vi har vårt gäng med tjejkompisar och vi skyddar liksom 
varandra. Om man är ensam är det nog rätt jobbigt att gå på 
den här skolan.” 

~ Berättelse från 14-årig flicka år 2019 ~

Mix av människor är i mångt och mycket ett resultat av övriga aspekter. Den 
lyfter vikten av att skapa en miljö som används av personer med olika ålder och 
olika kön med olika bakgrund. Denna aspekt belyser därmed behovet av att 
följa upp och analysera mixen av människor på en plats. 

En av grundförutsättningarna för tryggheten är nämligen att skolan i så stor 
utsträckning som möjligt ser till att det finns en informell social kontroll i det 
fysiska rummet (vad social kontroll innebär fördjupas under aspekten Social 
kontroll). Närvaro skapar trygghet genom fler som ser och kan ingripa samt 
genom interaktionen mellan elever och personal.

Många skolor tampas med att de som vistas på skolan är homogena, vilket 
innebär att de har egenskaper som är snarlika. Det kan handla om samma 
ålder, etnicitet eller sociala bakgrund. Homogenitet är något som kan utmärka 
en grupp och skapa samhörighet mellan gruppmedlemmarna. Samtidigt 
blir ramen tydligare för vilka som inte passar in. Det här är problematiskt på 
flera nivåer, men särskilt intressant utifrån ett trygghetsperspektiv. Enligt 
Syrjäläinen m.fl. (2015) är elever rädda för det som är annorlunda, där det som 
är annorlunda definieras utifrån den sociala kontexten. Förutom att rädslan 
hos den normativa gruppen kan öka när någon avviker, menar Boverket 
(2010) att homogena grupper påverkar tryggheten negativt hos den eller de 
som inte passar in. Detta gäller även i skolan:

When schools feature a numerical balance among ethnic/racial sub
groups there will be less opportunity for power inequalities to occur. 
Compared to students in more homogeneous schools, youths who 
attend diverse schools report that they feel safer, are less lonely and 
are victimized at lower rates (Juvonen, Nishina, & Graham, 2006). 
(Schwartz, m.fl. 2010, s. 28)

Förutom att otrygga elever tillämpar strategier som påverkar deras rörelse
mönster, är det också ett medvetet val av barn att själva umgås i grupp. Efter
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som barn är mer rädda för att bli utsatta för brott av jämnåriga än äldre barn, 
och dessutom är rädda för grupper med andra barn, grupperar de sig ofta efter
som det kan upplevas som mer hotfullt av andra (Heber, 2007). Det är alltså 
tänkbart att en skola som utgörs av många grupperingar kan vara ett tecken på 
att eleverna på skolan känner sig otrygga. 

Skolans plats i samhället
Homogeniteten kan vara svår att bryta utan större samhällsinsatser. En insats 
som brukar användas handlar om att placera elever i skolor som ligger i andra 
områden än deras bostadsområden. Elever som går i skolor långt från hemmet 
riskerar dock att förlora sin lokala förankring, vilket gör att åtgärder som syftar 
till att öka heterogeniteten i skolan istället riskerar att öka anonymiteten i 
lokalsamhället där eleven bor. 

Twemlow, Fonagy och Sacco (2002) menar att sådana insatser i USA istället 
skadat konceptet med en skola som ökar gemenskap i närsamhället. Enligt 
andra generationens CPTED bör staden snarare utformas i mänsklig skala och 
planeras för möten mellan olika grupper. Utifrån det perspektivet bör en skola 
därför vara tillgänglig så att vägen till/från skolan blir kortare. 

Vissa studier från USA indikerar att individer som går i segregerade skolor 
löper högre risk att dömas för brott, som mord, senare i livet (Cook, m.fl., 
2010). Även om det är oklart om liknande samband finns i Sverige, förtydligar 
det vikten av att förebygga segregerade skolor och är något som bör tas med i 
planeringen av nya bostadsområden och skolor.

Organisatoriska förändringar
Elever som går på heterogena skolor verkar överlag vara tryggare, mindre 
ensamma och mer sällan utsatta för brott och ordningsstörningar. Samtidigt 
har riktlinjer som påverkar hur elevgrupper ser ut visat sig minska antalet brott 
i skolan, exempelvis att inte ha årskurs 6 i en högstadieskola. När elever går om 
en årskurs har också problembeteenden ökat, både för den äldre eleven och för 
de yngre (Cook, m.fl., 2010).

Elever är tryggare när skolan utövar en högre grad av kontroll, genom bland 
annat tydligare tillsyn från pedagoger (Syrjäläinen, m.fl., 2015; Langhout 
& Annear, 2010). Genom att förändra den fysiska miljön kan personalen få 
ökade möjligheter att utöva social kontroll (se aspekterna Mix av funktioner 
och Social kontroll), istället för att den fysiska miljön i sig självt ska skapa 
begränsningar. En annan brottspreventiv åtgärd som syftar till att skapa en 
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bättre åldersbalans är att vissa skolor börjat ha volontärer i form av pensionärer 
eller vårdnadshavare (Cook, m.fl. 2010; Hamlin & Li, 2019; Lesneskie & 
Block, 2017). 

Viss forskning visar att elever har ett obegränsat behov av kontroll. Om 
skolan exempelvis har flera rastvakter kan elever anse att rastvakterna inte har en 
tillräckligt bra spridning (Syrjäläinen, m.fl., 2015). Utifrån Stiftelsen Tryggare 
Sveriges erfarenheter är det dock relativt vanligt förekommande att elever inte 
vet om att skolan har rastvakter. Ett sätt att tydliggöra detta är att rastvakter 
har västar på sig i både den inre och yttre miljön. Därigenom blir rastvakterna 
mer tydliga för eleverna. Om rastvakterna dessutom pratar med eleverna på 
raster kan eleverna känna sig mer sedda, vilket i sin tur främjar tryggheten. 
Inte minst viktigt för en fungerande och effektiv rastvaktsverksamhet är att det 
finns kunskap om vilka platser i skolan som är brottsgenererande och vid vilka 
tider. På det sättet ökar möjligheten att befinna sig på rätt plats vid rätt tid. 
Riktlinjer kan exempelvis tydliggöra att personalen ska stanna någon minut 
utanför klassrummet vid lektionens slut och sen gå förbi skåphallen på sin väg 
till lärarrummet, om detta är platser där brott uppstår.

I vissa andra länder är en populär åtgärd att införa så kallade School Resource 
Officers (SRO). Det handlar om poliser som dagligen arbetar i skolor som ett 
sätt att öka den formella sociala kontrollen. Majoriteten av all forskning visar 
att SRO:s inte ökar tryggheten eller säkerheten i skolan på en övergripande 
nivå (se t.ex. Broll & Lafferty, 2018). Dessa slutsatser kan emellertid i vissa 
fall färgas av att säkerheten mäts via den anmälda kriminalstatistiken, där 
konsekvensen av fler närvarande poliser blir fler anmälda brott. Det finns 
nämligen också studier som visar att SRO:s minskar viss brottslighet (se t.ex. 
Fisher & Devlin, 2019). Det är emellertid komplext att jämföra dessa studier 
eftersom uppdragen för SRO:s skiftar från skola till skola. Vissa uppdrag 
inkluderar att poliser utövar ett mentorskap, vilket rimligtvis borde innebära 
en närmre kontakt/relation med eleverna. 

Vuxnas förmåga att agera
I praktiken handlar det emellertid inte enbart om att det ska finnas vuxna som 
ser, utan om vad de vuxna faktiskt gör. Enligt Twemlow, Fonagy och Sacco 
(2010) känner sig elever tryggare när de kan se och känna av att de är skyddade 
men också att vuxna agerar om något händer. I svensk kontext visar Skolin
spektionen (2014) på samma resultat. Elever som anser att personalen agerar 
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när något händer eller att skolan arbetar aktivt för att förebygga negativa hand
lingar är tryggare i skolan än vad elever som inte upplever samma sak är. 

Skolor kan helt enkelt inte vara helt säkra och trygga om vuxna i skolan inte 
vet hur de ska agera vid brott och ordningsstörningar. Den fysiska miljön kan 
alltså hjälpa vuxna att utöva social kontroll, men i slutändan måste även de 
vuxna i skolan reagera, och då agera professionellt, när något händer. Berne 
och Hultberg (2010) beskriver hur vuxna i skolan kan känna sig obekväma 
och rädda för att agera när något händer. De menar därför att ett sätt att stärka 
rastvakter i deras roll är att se till att de arbetar i par. En annan viktig faktor 
handlar om att ordningsregler och förhållningssätt är tydliga, så att personalen 
känner att de har ett stöd från skolans ledning (läs mer under avsnittet ”Elevens 
möte med den vuxna”). 

Ytterligare en faktor är att ju större relationskapital, ju lättare blir det att 
agera när något händer. För att öka möjligheten att agera när något händer bör 
rastvakter alltså inte stå och ”bevaka” eleverna, utan umgås med dem, spela 
pingis eller göra andra aktiviteter med dem.
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Tydlighet
 
”Hälften av dörrarna har inte lappar på sig så det går inte att 
hitta något. Jag vet inte var elevhälsan är.”  

~ Citat av sjuttonårig pojke i intervju år 2020 ~

Platsens självklarhet och territorialitet har länge spelat en stor roll för trygg
heten, liksom att formgivningen av det fysiska rummet och byggnader spelar 
roll för hur vi förstår oss på olika platser och hur vi agerar i olika rum. En av 
de faktorer som påverkar individens trygghet handlar om känslan av kontroll, 
alltså bland annat förmågan att kontrollera händelseförlopp och beteenden 
(Stiftelsen Tryggare Sverige, 2018). Individens känsla av kontroll är något som 
påverkas till stor del av det fysiska rummet. Tydligheten är också särskilt viktig 
för elever med särskilda behov (White arkitekter & Arkitekturforskningsstif
telsen, 2019) 

Territoriella markeringar
Newman (1972) utvecklade tankarna om territoriell kontroll, vilket handlar 
om att olika ägandeformer i de urbana rummen tydliggörs. Om en plats är 
offentlig ska det vara tydligt att den är offentlig, och om den är privat ska 
det vara tydligt att den är privat. Detta är en åtgärd som används för att 
öka möjligheten att kontrollera en plats, samtidigt som det underlättar för 
individen att orientera sig på platsen. Tankarna om territoriell kontroll kan 
enkelt appliceras på skolans yttre miljö, genom att skolgårdens gränser tydligt 
markeras. Dessa markeringar behöver nödvändigtvis inte vara starka barriärer, 
i form av staket eller murar, som hindrar flöden och minskar kontakten mellan 
skolan och samhället. Mjukare former av territoriella markeringar kan istället 
handla om t.ex. planteringar. 

Den inre miljön kan också förtydligas genom territoriella markeringar. Om 
skolans fysiska struktur förtydligas underlättas orienterbarheten för elever och 
personal, samtidigt som ett tydligt ”ägandeskap” framgår. Om skolan är inde
lad i hemvister utifrån spår eller årskurser kan detta synas i den fysiska mil
jön. Elevarbeten i korridorer, priser, etc. kan även placeras i skolans allmänna 
utrymmen för att främja ägandeskapet och stoltheten över skolan (WHO, 
2019; Orpinas & Horne, 2006). 
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En tydligt markerad skolgård, skolentré, etc. minimerar även de ursäkter 
som obehöriga kan försöka använda om de konfronteras (Association of Chief 
Police Officers, 2014). Det kan exempelvis göras genom att gränserna till skol
gården tydligt markeras, en karta finns vid entrén till skolgården och skolbygg
naden, samt att skyltar hänvisar besökare till expeditionen.

Siktlinjer
Känslan av att kunna orientera sig och läsa av skolan stärker förutsägbarheten 
för elever, personal och övriga användare. En sådan förutsägbarhet kan 
exempelvis främjas genom att räta vinklar undviks på hörn (Florida Education 
Department, 2003). Då blir det enklare att se vad som händer runt hörnet 
och med en större förutsägbarhet minskar risken för kollisioner. Byggnadens 
konstruktion kan således anpassas för att öka tydligheten. Speglar kan också 
användas vid hörn för att stärka förutsägbarheten (Draper, 2014).

Färg- och materialval 
Andra verktyg kan handla om specifika färgval. Forskning visar att platser 
som struktureras genom färgval kan hjälpa både vuxna och barn att orientera 
sig i området (Osmann & Wiedenbauer, 2004).) Det kan exempelvis handla 
om att använda kodade färgmarkeringar som tydliggör olika platser (Heth, 
Cornell & Alberts, 1997). Olika typer av färgnyanser eller färgtoner verkar 
inte förbättra elevers förmåga att komma ihåg platser, men vissa färger verkar 
vara enklare för barn att komma ihåg och förenklar även memoreringen av 
olika platser (Helvacıoğlu & Olguntürk, 2009). 

Färgmarkeringar kan även användas för att förtydliga specifika funktioner 
eller enheter i skolan, som exempelvis trappor, skyltar eller toaletter (Florida 
Education Department, 2003). Genom att använda Placemaking19 för både 
makro och mikromiljöer i skolan kan tydligheten och identiteten för skolan 
och dess olika platser stärkas. Så gjordes när en ny skola planerades i Virginia, 
USA, där stort fokus lades på att stärka orienterbarheten för eleverna (https://
segd.org/wayfindingplacemakingdiscoveryelementaryschool).

Olika platser i skolan utformades i syfte att uppmuntra elevers nyfikenhet 
och för att skapa trygga miljöer. Istället för att klassrum namngavs utifrån ett 

19 Placemaking är ett koncept som tydliggör identiteten för platser där dessa utformas utifrån 
mänskliga behov, i syfte att öka inkluderingen och människors välmående. 

https://segd.org/wayfinding-placemaking-discovery-elementary-school
https://segd.org/wayfinding-placemaking-discovery-elementary-school
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siffersystem fick de istället namn som ”asteroidrummet”. Se bild 9 och 10 för 
exempel från skolan. 

Oavsett vilket system som används för att tydliggöra olika platser 
är det viktigt att systemet är enkelt att komma ihåg så att det är enkelt att 
kommunicera med räddningstjänst vid en krissituation (Draper, 2014). Ett 
enkelt sätt att tydliggöra viktiga funktioner och platser i skolan är att använda 
spårmarkeringar i golvet, jmf. t.ex. vissa sjukhus.   

 

Exempel på hur Placemaking kan användas i en skola. Bildkälla: https://segd.org/
wayfinding-placemaking-discovery-elementary-school
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Social kontroll
 
”Ibland när det är stökigt här ute [i korridorerna] och när de 
har lektion bryr lärarna sig bara om sin lektion. Och det är inte 
jättebra för de borde bry sig om vad som händer här ute.” 

~ Berättelse från pojke i högstadieskola hösten 2019 ~

Social kontroll kan vara både informell och formell. Informell social kontroll 
handlar om den kontroll som vanliga människor utövar över andra. Det rör sig 
om den naturliga kontroll som exempelvis förbipasserande kan utöva då de går 
förbi en skolgård. Även när en person inte avser att utöva social kontroll kan 
vederbörande ändå bidra med det (HollisPeel, m.fl., 2011). Formell social 
kontroll utövas istället av de personer som har ett faktiskt uppdrag att utöva 
kontroll, som exempelvis rastvärdar eller väktare. 

Åtgärder för att höja den sociala kontrollen handlar mycket om att öka 
överblickbarheten och underlätta för skolpersonal att se vad som händer. 
Vetskapen om att det som sker kan få konsekvenser och upplevelsen av att vara 
under uppsikt utan att för den sakens skull vara sedd kan påverka individens 
beteende. När den sociala kontrollen brister finns risken att det uppstår ett 
antal oskrivna regler, utvecklade av elever snarare än vuxna (Hemmings, 
2000).

Vikten av att känna sig sedd
Situationell brottsprevention når oftast sin fulla potential om det finns 
individer som väljer att aktivt utöva kontroll (Reynald, 2014). Om inte 
individer får i uppdrag att utöva kontroll är chansen dock mindre att detta 
görs. För skolor är det därför angeläget att all skolpersonal får information 
om sin roll i det brottspreventiva arbetet och hur de kan bidra till att skapa en 
tryggare skola. Att pedagoger blir medvetna om vikten av att de exempelvis 
följer med elever till skåphallar efter lektionstid, eftersom det kan vara ett 
område med hög friktion.

Elever känner sig generellt sett otrygga på platser där de upplever att 
personalen saknar uppsikt (Syrjäläinen, m.fl., 2015). Platser som prång/
nischer och dolda hörn på skolan bör undvikas på grund av svårigheten att 
överblicka sådana platser (WHO, 2019). I skolor som redan är byggda bör 
åtgärder införas för att begränsa tillgängligheten till sådana platser. (Stängda) 
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förrum till toaletter bör exempelvis undvikas (och åtgärdas), eftersom det är en 
plats som vuxna ofta har dålig uppsikt över och där många elever riskerar att 
utsättas (SKL, 2015). 

Möjligheten att se andra
Det bör även vara möjligt att kontrollera skolgården och skolbyggnaden från 
omkringliggande områden (Wilcox, m.fl., 2006). Staket runt skolan bör 
exempelvis vara målat i en mörkare färg eftersom det absorberar ljus och är 
enklare att se igenom för förbipasserande (Association of Chief Police Officers, 
2014). Valet av färg kan alltså påverka möjligheten att utöva social kontroll. 
Skolor/skolgårdar som är utformade på så sätt att siktlinjer för förbipasserande 
begränsats har överlag kopplats till höga nivåer av skadegörelse (Pablant & 
Baxter, 1975). 

Detsamma gäller formerna i den fysiska miljön. Handboken BoTryggt2030 
(Stiftelsen Tryggare Sverige, 2020b) anger att buskage inte bör vara högre än 
0,5 meter samt att den nedre delen av grenverket inte bör understiga 2 meter 
vid gångstråk, eftersom det gynnar siktlinjer utomhus. Sneda och runda hörn 
på och i byggnader (som diskuterades under aspekten tydlighet) gynnar också 
den sociala kontrollen. 

Fönster är också en tillgång för att få fullgod social kontroll. Det kan till 
exempel handla om att öka transparensen genom att ha fönsterväggar till 
lärarrummet, rektorsexpeditionen etc. så man ser ut och man känner sig sedd.

Ett svenskt projekt, som arbetat med situationell brottsprevention i skolan, 
i Nacka, Tyresö och Värmdö kommun, undersökte hur olika typer av åtgärder 
påverkade utsattheten i skolan (Brå, 2012). Med i försöket var sex skolor där 
tre var kontrollskolor och övriga insatsskolor. Initialt identifierades skolornas 
hotspots. Skolans personal fick sedermera i uppdrag att mer frekvent än 
tidigare patrullera på de identifierade platserna. Dessutom förändrades den 
fysiska miljön genom enkla åtgärder, som fönsterrutor i dörrar och att skåp 
sänktes. Respektive skolor arbetade även med antimobbningsprogrammen 
SET eller Skolkomet.

Resultatet var att våldet minskade i två av insatsskolorna, med 26 
och 33 procent. Den tredje skolan hade inte genomfört de åtgärder som 
rekommenderats. En av slutsatserna som drogs var att kartläggningen av 
hotspots och de riktade åtgärderna var de största bidragande orsakerna till att 
våldet minskade. På liknande sätt kan fönster användas för att öka den sociala 
kontrollen på skolgården.
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Kontrollerad tillgänglighet
Elever kan också känna sig otrygga på skolgårdar där det uppfattas som att 
främlingar kan komma in obehindrat (Syrjäläinen, m.fl., 2015). Genom att 
ha tydliga och specifika entréer till skolgården främjas personalens möjlighet 
att ha kontroll över skolan. Det kan antingen göras genom skalskydd, som 
staket, alternativt genom mjukare övergångar till skolgården från det offentliga 
rummet, som nivåskillnader och planteringar. 

En kontrollerad tillgänglighet kan också handla om specifika funktioner i 
skolan. Det kan handla om att ha en klassnyckel till toaletten, vilket innebär 
att en specifik klass har tillgång till en specifik toalett (SKL, 2015). Sådana 
åtgärder kan emellertid vara problematiska för elever med särskilda behov, 
eftersom det kan kännas stigmatiserande att ofta fråga efter en nyckel för att 
gå på toaletten. Om det finns elever med särskilda behov i klassen behöver det 
därför hanteras, exempelvis genom att dela ut personliga nycklar/taggar. 
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Belysning
 
”Ibland slutar vi halv fyra eller halv fem efter hemspråket och då 
är det jättemörkt här ute (…) Det kan vara jätteläskigt att gå hem 
när det är mörkt (…) Ja, och det brukar hända dåliga saker på 
min gård och då känns det jätteläskigt när det är mörkt.”

~ Berättelse från lågstadieelever våren 2020 ~

Den mörka platsen identifieras ofta som en otrygg plats. Där kan finnas en 
svårighet att orientera sig och läsa av omgivningen vilket gör att platsen defi
nieras av det okända. Eva Tiby studerade år 2006 hur barn berättar om och 
beskriver sina rädslor. I undersökningen kategoriserades svar utifrån om räds
lorna härstammade ur faktiskt självupplevda händelser, diffusa händelser (som 
exempelvis ett brott som barnet via ryktesvägen hört talas om) eller rädslor 
utan specifik händelse. Svaren från flickor som rörde rädslor som inte hänt 
handlade oftast om rädslor för övergrepp av okända män i mörker. Överlag 
visar studien att barn är rädda för just mörker, främlingar och ensamhet (där 
ingen kommer till hjälp). 

Därför kan också belysning vara en viktig del i att öka tryggheten, samtidigt 
som det kan öka säkerheten genom att potentiella gärningspersoner lättare 
identifieras av kapabla väktare. I en studie av Burcar (2005) är mörker den 
faktor som oftast angetts, av båda könen, som orsaken till att vissa platser 
undviks. Om en plats är upplyst ökar överblickbarheten och tryggheten.

Den fysiska utformningen av en skolgård skapar grundläggande 
förutsättningar för god belysning, så det handlar alltså inte enbart om 
lamporna i sig. Viktiga gångstråk som inte kantas av fasader (som kan bidra 
med belysning genom fönstren) kan omges av mörker även när det finns 
gatubelysning och parklampor. Där blir nämligen omgivningarna till ”svarta 
hål”, jämfört med platser där fasader finns längs med stråken och där ljuset 
lättare kan kontrolleras och dessutom reflekteras av vertikala ytor.

Medvetna val behöver tas vid utformningen av belysningen. Starka 
kontraster i belysningen kan exempelvis försämra överblickbarheten för de 
som använder skolgården när det är mörkt. Placeringen av belysning är också 
viktig. Det bör inte enbart finnas belysning vid gångvägars kant eftersom 
det kan skapa en känsla av att ”gå in i en tunnel” (Boverket, 2010). Om det 
finns träd på skolgården bör armaturer inte placeras så att belysningen täcks 
av trädkronor. Det är även viktigt att lampor har ett jämnt ljus för att vissa 
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platser inte ska vara mer eller mindre upplysta än andra. Forskning har visat att 
skuggor skapar otrygghet och ska därför undvikas (Herzog och FlynnSmith, 
2001). 

Under kvällstid finns det två inriktningar att beakta vad gäller belysningen 
på skolgården. Den första inriktningen förespråkar en upplyst skolgård 
eftersom den kan användas av människor som ser, hör och kan ingripa om 
ett brott begås. Det är alltså enkelt att se vad som händer på skolgården för 
förbipasserande eller för personer med uppdrag att utöva kontroll (WHO, 
2019, Florida Department of Education, 2003). 

Den andra inriktningen förespråkar nedsläckta skolgårdar eftersom det då 
kan vara enklare att upptäcka gärningspersoner som går runt med ficklampor 
(Florida Education Department, 2003). Eftersom det är viktigt att även 
främja tryggheten i en skola, och mörker minskar tryggheten, bör dock den 
generella tumregeln gällande skolgårdar vara att de överlag ska vara upplysta. 
Ur ett tillgänglighetsperspektiv är denna tumregel lika viktig, eftersom mörker 
kan medföra allvarliga risker för synskadade.

Belysning kan också användas för att förbättra skolans gestaltning samtidigt 
som lampor kan användas för att uppmuntra till användning av skolgårdens 
funktioner och på det viset öka närvaron av kapabla väktare kvällstid (Florida 
Education Department, 2003).

Det betyder emellertid inte nödvändigtvis att alla delar av skolgården 
behöver vara upplysta. Vissa skolor har exempelvis baksidor som inte syns 
från de stråk där människor rör sig naturligt kvällstid. Sådana platser behöver 
inte automatiskt ha belysning eftersom det i sådana fall kan underlätta för 
eventuella gärningspersoner att genomföra brott (Florida Department of 
Education, 2003). Viktigt att poängtera vad gäller skolgårdar och belysning 
är att placeringen av skolan i samhället har stor betydelse. Om skolan placeras 
”mitt i byn” så får man både en inbyggd informell social kontroll kvällstid samt 
en belysning integrerad med det övriga området. 

Utifrån ett brottspreventivt perspektiv är bristfällig belysning sällan ett stort 
problem i den inre skolmiljön. Betydelsen av en upplyst inre miljö ska emel
lertid inte nonchaleras. Lindström Johnson, Bottiani, Waasdorp och Brads
haws (2018) studie indikerar nämligen att god belysning inomhus (avsaknad 
av mörka hörn, belyst cafeteria, etc.) minskar våldet i skolan eftersom det ökar 
personalen möjlighet att överblicka ytorna. I ett tidigt planeringsstadium kan 
detta även beaktas genom att skolan utformas på sådant sätt att det finns natur
liga ljusinsläpp. En god belysning är givetvis också särskilt viktig att beakta i 
funktioner som toaletter (SKL, 2015).
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Förvaltning
 
”Jag har renoverat det här klassrummet på min fritid med en 
budget på 500 kronor, som nu är det enda klassrummet som inte 
förstörs. Här säger till och med eleverna till mig om de ser att någon 
skrivit något på en bänk.”

~ Berättelse från pedagog år 2017 ~

Tryggheten hänger nära ihop med hur en skola förvaltas och sköts. Det vill 
säga vilken omsorg och lyhördhet som finns både för människorna i skolan 
och för skötseln av byggnader och gemensamma utrymmen. Att det är rent 
och snyggt visar att någon tar ansvar för skolan. 

Plank, Bradshaw och Young undersökte år 2009 vilka samband som finns 
mellan faktorerna ordningsstörningar/brott i skolan och skadegörelse/dålig 
förvaltning. Resultaten visar på ett direkt samband. Dessutom undersöktes 
vilka samband som finns mellan skadegörelse/dålig förvaltning och elevernas 
trygghet. Resultatet visar att skadegörelse/dålig förvaltning förutspår ökad 
otrygghet kommande år. En förvaltningsplan, som även specificerar hur 
klotter och skadegörelse ska hanteras, är därför nödvändigt att ha i en skola. 
Dessutom bör det finnas en budget som garanterar rätt förutsättningar för att 
kunna upprätthålla ett underhåll av skolans byggnad. 

En sådan plan bör förmedla att klotter och skadegörelse ska åtgärdas och 
saneras omedelbart (Orpinas & Horne, 2008; Wilcox, Campbell Augustine 
& Clayton, 2006). Klotter kan ibland innehålla budskap som understödjer 
kriminalitet (t.ex. ACAB, FTP, eller symboler för våldsbejakande grupperingar) 
eller kränkningar, vilket vuxna inte alltid är medvetna om. 

Det står alltid taskiga saker på mitt skåp när jag kommer på morgonen. 
Så jag får sudda bort det varje morgon men personalen tar det inte 
seriöst. (Berättelse från 15årig flicka i intervju år 2019)

Med en god förvaltning har skolan möjlig  het att signalera till elever att skolan 
är omhändertagen samt att brott och ordningsstörningar inte accepteras utan 
får reaktioner. Därigenom framstår skolan som en trygg plats som kontrolleras 
av prosociala normer. Brå (2009) menar att en sliten skola signalerar att elev
erna inte är värda mer och att eleverna därför blir mer villiga att förstöra. 
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Vissa materialval försvårar skadegörelse. Florida Department of Educa
tion (2003) rekommenderar exempelvis att skolor ska använda lampor som 
är tåliga och svåra att slå sönder, samt att klottervänliga ytor ska förses med 
klotterskydd. 

Förvaltningen kan dessutom skapa förutsättningar för andra aspekter. 
Siktlinjer kan exempelvis främjas genom att växtlighet förvaltas och beskärs. 
Det betyder emellertid inte att all grönska ska tas bort. Los Angeles har bland 
annat haft som strategi att plantera mer grönska på skolgårdar, som ett sätt 
att förebygga brott och ordningsstörningar och öka tryggheten hos eleverna. 
Det finns också studier som kopplar ihop grönska med minskad brottslighet 
och ökad trygghet (se en genomgång av professor Kathy Wolf från universitet 
i Washington här: https://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Crime.html). 
Den grönska som riskerar att öka antalet brott är framför allt den som gör det 
möjligt för potentiella gärningspersoner att dölja sig. 

Orpinas och Horne (2006) menar även att andra faktorer att titta på handlar 
om att skolan inte bör vara stökig samt att funktioner/faciliteter är påfyllda 
(som toalettpapper, pennor, etc.). En förvaltad och omhändertagen skola är 
alltså en säkrare och tryggare skola.

https://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Crime.html
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Skalskydd
 
”De klottrar överallt! Vi borde ha stora galler så de inte kommer 
in på skolgården, vi tycker inte om att det är klotter här.” 

~ Berättelse från 9-åring i intervju under hösten 2019 ~

Med skalskydd menas tekniska eller mekaniska lösningar som skyddar skol
gården eller byggnader på skolgården. Skalskyddets funktion kan också vara 
att skydda elever från utomstående eller att få elever att stanna kvar på skolans 
område. Det är viktiga komponenter som kan förhindra att skolbyggnaden 
och dess användare utsätts för brott. Exempel på skalskydd är staket, lås, larm 
och metalldetektorer. I denna rapport inkluderas även kameror i begreppet 
skalskydd. En skola bör alltid ha ett fullgott skalskydd så att skolans byggnader 
säkras. Skalskyddet måste också kompletteras med tydliga rutiner och infor
mation, exempelvis för hur nycklar och lås hanteras i skolan (Draper, 2014). 

Höga staket kan eventuellt hindra gärningspersoner att begå brott mot 
skolbyggnaden kvällstid20. Ett annat exempel är att kameror kan förebygga 
skolbränder inomhus (Uhnoo, m.fl., 2015). Dessutom kan värmekameror 
förebygga skadegörelse kvällstid medan okrossbara glas kan förhindra krossade 
fönsterrutor.

Vid en bedömning av vilket skalskydd som krävs på en skola är det 
viktigt att göra en rimlighetsbedömning där insatserna sätts i relation till 
kostnaderna. Solitära satsningar på skalskydd i det brottspreventiva arbetet ger 
i vissa fall endast kortsiktiga effekter vilket riskerar att dränera en budget som 
hade kunnat läggas på mer långsiktiga åtgärder. När det kommer till hot som 
skolattacker ska det också noteras att ett skalskydd i sig, hur bra det än är, har 
svårt att förhindra en tillräckligt motiverad gärningsperson. Exempelvis har 
ett väl utbyggt skalskydd inte visat sig ge ett tillräckligt skydd mot så kallade 
skolattacker där gärningspersoner trängt sig in i skolor med vapen i syfte att 
döda (Jonson, 2017). 

När beslut fattas om vilken nivå på skalskydd som krävs är det också viktigt 
att beakta elevernas trygghet. Skolor som gör stora satsningar på (ickeintegre
rat) skalskydd riskerar att öka elevernas känsla av att skolan är en farlig plats (se 
t.ex. Schreck & Miller, 2003; Thompkins, 2000; Nguyen, Yuan & McNeeley, 
2020).
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PerumeanChaney och Sutton (2012) visar i en studie att användandet 
av metalldetektorer i sig självt, men också tillsammans med två andra fysiska 
säkerhetsåtgärder haft en negativ effekt på elevers trygghet. Resultatet påverka
des dock varken positivt eller negativt av kameror. Författarnas slutsatser är att 
tryggheten påverkas av hur mycket eleverna interagerar med och ser skalskyd
den. Gastic (2011) bekräftar den negativa kopplingen mellan metalldetekto
rer och elevers trygghet, samt visar att kopplingen finns oavsett nivån av våld 
i skolan. Studien visar dock på en normaliseringseffekt, där metalldetektorer 
påverkar elever i USA mindre negativt om de bor i urbana miljöer jämfört med 
på landsbygden eller i en förort. 

Utifrån ett situationellt perspektiv bör sambandet mellan synliga skalskydd 
och otrygghet nyanseras utifrån ett kontextuellt angreppssätt. Yablon och 
Addingtons (2017) studie om säkerhetsåtgärders21 påverkan på elevers 
säkerhet och trygghet i Israel, visar att pojkars trygghet påverkats positivt 
medan flickors trygghet minskat. Forskarna menar att det kan finnas en 
koppling mellan de olika former av utsatthet som könen utsätts för (fysiskt 
och synligt kontra psykiskt och dolt våld). De säkerhetsåtgärder som studerats 
har framför allt effekt för den brottslighet som pojkar utsätts för. Resultatet 
belyser vikten av att anpassa det brottspreventiva arbetet utifrån kontext och 
problembild. 

Fisher och TannerSmith (2016) undersöker om säkerhetsåtgärder ökar 
skolnärvaron för de elever som utsatts för homofobiska hatbrott. Resultatet 
i studien visar att skolnärvaron inte ökar, trots säkerhetsåtgärder som 
exempelvis kameror. Författarna menar att det kan tyda på att eleverna inte 
anser att säkerhetsåtgärderna kan skydda dem mot utsatthet. Med ett bredare 
urval hittar forskarna liknande mönster, där skalskydd inte verkar ha någon 
påvisbar effekt på skolresultat, skolnärvaro eller ambitioner att fortsätta 
studera (TannerSmith & Fisher, 2015). 

Skalskyddet är emellertid en väsentlig del av skolans skydd mot externa hot. 
Vad sådana hot definieras som ser emellertid olika ut. När branschstandarden 
för skalskydd uppfyllts är det upp till varje enskild huvudman och skola att 
avgöra vilka hot som ska prioriteras och tilldelas resurser. Det viktiga är att 
en ordentlig analys genomförs kring för och nackdelar. Vissa skolor kan 
exempelvis ha en akut hög nivå av brott som anlagd brand, våld, skadegörelse 

21 Forskarna har inte enbart studerat skalskydd, utan också den effekt som säkerhetsvakter och 
säkerhetsrutiner har.
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eller att obehöriga tar sig in på skolans område och säljer narkotika. Andra 
skolor kan ha en tystnadskultur som gör det svårt för vuxna att utreda brott. 
När skalskydd används för att akut förbättra sådana situationer är en bra 
tumregel att skalskyddet kan finnas men inte synas.
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Information
 
”De säger bara till oss att gå till en vuxen. Det är otydligt. Och vi 
har en skolkurator, men vem är det? Kuratorn har inte kommit 
och hälsat på oss.” 

~ 15-åring i intervju våren 2018 ~

Allt mer information ges ut på digital väg genom sociala medier eller hem
sidor. År 2019 hade samtliga elever på högstadiet, 97 procent av eleverna på 
mellanstadiet och 54 procent av eleverna på lågstadiet en egen mobiltelefon 
(https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/barnenochinternet2019/). 
Det är dock inte självklart att dessa finns med i skolan eller att information kan 
nå samtliga elever via digital väg. 

Den gemensamma kärna som alla elever delar är snarare den fysiska miljön i 
skolan. Genom att ge ut tydlig och genomtänkt information i skolan, muntligt 
och skriftligt, kan det demokratiska systemet stärkas och det säkerställs att 
information delges på ett rättvist sätt. 

Tidigare i rapporten har det redogjorts för hur elevers utsatthet kan 
bagatelliseras av vuxna. Vetskapen om detta och tidigare erfarenheter kan 
utgöra hinder för barn att vända sig till en vuxen. Ett annat hinder kan vara att 
barn överhuvudtaget inte vet vart de ska vända sig när de mår dåligt (se t.ex. 
BRIS, 2020). En skola som arbetar aktivt med information som syftar till att få 
eleverna att mappa in vilka vuxna de har förtroende för, kan medverka till att 
eleven inte behöver tveka på vart de ska vända sig efter att något traumatiskt 
hänt.

Stiftelsen Tryggare Sveriges (2018) operationalisering av begreppet 
trygghet visar bland annat att känslan av kontroll och tilliten till samhället och 
andra människor är viktiga grundstenar för en individ att känna trygghet. 
Information om stödjande instanser är ett medel som kan bidra till att barnet 
upplever en ökad kontroll över processer och sin egen situation. Bra, tydlig och 
tidig information kan underlätta för den som drabbats av brott att klara av sin 
situation trots det som inträffat och ha fortsatt hög tillit till samhället. Det ska 
därmed inte finnas oklarheter om vem eleven ska vända sig till efter att hen 
blivit utsatt.

Något annat som diskuterats tidigare i den här rapporten är elevernas 
medinflytande. Genom att informera om vad som händer i skolan och möjliga 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/barnen-och-internet-2019/
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/barnen-och-internet-2019/
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vägar att påverka kan elevernas medinflytande stärkas. Det bör således finnas 
information i skolan om hur eleverna kan vara med och påverka, men också 
allmän information om skolans brottspreventiva arbete eftersom det ger 
signaler om hur skolan arbetar brottspreventivt. 

Enligt Orpinas och Horne (2006) kan foton och information om 
personalen som arbetar på skolan vara en bidragande komponent som skapar 
ett positivt och välkomnande skolklimat vilket i slutändan ska fungera 
preventivt. Dessutom kan information i den fysiska miljön även handla om de 
ordningsregler som gäller på skolan (WHO, 2019). Skolverket (2018) menar 
att ordningsregler måste vara tydliga och väl kända inom skolan, där delaktighet 
i utformningen av reglerna är en viktig parameter. Cook, m.fl. (2010) menar 
att skolor som konsekvent applicerar ordningsregler och kommunicerar ut hur 
elever och personal förväntas bete sig har mindre utsatthet än andra skolor. 
Ordningsregler som är uppsatta i skolans fysiska miljö kan verka som ett 
pedagogiskt hjälpmedel i upprätthållandet av reglerna. Dessutom tydliggörs 
skolans regler för besökare. Tydlig information kring vilka regler/lagar som 
gäller i skolan motverkar också bortförklaringar som underlättar brott.

Ovanstående gäller även skolans yttre miljö, eftersom skolans ordningsregler 
börjar gälla redan på skolgården. Det finns också nationell lagstiftning som 
påverkar regler på skolgården, exempelvis lagen om tobaksförbud i skolor och 
på skolgårdar (Tobakslagen 2 §).  

För att främja ett positivt och välkomnande skolklimat bör informationen 
i skolan förmedlas på ett positivt sätt. Orpinas och Horne (2006, s. 104) ger 
följande exempel på hur samma budskap kan uppfattas på olika sätt:

To remind guests, a sign at the entrance of the school usually states, 
“For the children’s security, all visitors must sign in at the office.” This 
sign does not convey a welcoming message. The same goal of remin
ding visitors to sign in can be achieved with a sign saying, “Welcome 
to Middletown Elementary School. Parents and guests, please sign in 
at the office. Thanks for visiting our school. 

Ryktesspridning är en annan faktor som kan ha en negativ påverkan på trygg
heten, där förlopp ibland överdrivs eller skapar konflikter mellan individer 
och grupper. Beroende på individens känslighet för information utifrån kan 
medierapportering, allmänt bekanta brott, bekanta som har utsatts för ett 
brott och rykten starkt påverka tryggheten och dagliga rutiner. Bra och tydlig 
information baserad på fakta tydliggör vad som faktiskt gäller och att processer 
är igång.
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Holistiskt angreppssätt

Den första delen av den här rapporten visar på ett tydligt sätt den utsatthet som 
många elever upplever i skolan. Många av de brott som barn utsätts för sker i 
skolmiljön, och skolan kan dessutom vara en otrygg plats som barn undviker. 
De konsekvenser detta har för individen och samhället visar att situationen för 
många elever i Sverige kan förbättras. För att kunna bygga ett samhälle som 
främjar demokratiska värden, som alla människors lika värde och individens 
rätt till liv och överlevnad, behöver skolans roll i det brottspreventiva arbetet 
stärkas.

Det måste helt enkelt finnas förutsättningar att arbeta brottspreventivt, 
vilket bland annat kräver en ledning som prioriterar arbetet, en tydlig 
organisation, fungerande och tydlig lagstiftning/ordningsregler och en 
kunskap och kompetens hos skolans personal. Arbetet kan alltså inte bygga på 
eldsjälar eller åtgärder som genomförs på måfå.

Kuratorn är här på 80 %. Hon är inte inblandad förrän ett negativt 
beteende blir en trend. Elevhälsan är väldigt reaktiv här, den borde 
jobba mer förebyggande. Vi har en skolsyster på 90 procent och en 
specialpedagog på 100 procent. EHT har det jättetufft. De kan tapet
sera skolan med sina blanketter. (Berättelse från en pedagog under en 
intervju hösten 2019)

Elevhälsoteamen i skolan, som ofta består av skolledning, kurator, psykolog 
och skolsköterska, arbetar vanligtvis ihärdigt med de elever som begått brott, 
för att förhindra återfall. Inom kriminologin är detta något som kan kopplas 
till tre preventionsnivåer, nämligen; primär, sekundär och tertiär prevention. 
Begreppen har uppkommit med inspiration från sjukvården och redovisas 
nedan (Lab, 2014): 

Den primära preventionen är att på en generell nivå identifiera och hantera 
faktorer som ökar risken för brott och otrygghet. Det kan handla om att 
planera och bygga skolor på rätt sätt och sociala brottspreventiva åtgärder som 
syftar till att barn aldrig skall börja begå brott. Exempelvis att skolan ska uppnå 
sitt kunskapsuppdrag att se till att eleverna går igenom skolan med godkänt 
betyg.  

Den sekundära preventionen går från generalisering till specificering och 
identifierar platser och riskgrupper där det finns en ökad risk för brott och 
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otrygghet. Det kan exempelvis handla om att stärka samarbetet mellan lokal
samhället och polisen, riktade åtgärder till individer som beter sig avvikande, 
åtgärder mot drogbruk, etc. 

Den tertiära preventionen riktas gentemot individer som har begått brottsliga 
handlingar för att förhindra återfall i brott. Det kan exempelvis handla om 
behandling, rehabilitering och inkapacitering. 

Preventionsnivåerna belyser att även det som kan upplevas som reaktivt är 
en del av det brottspreventiva arbetet. Det som tenderar att hända inom skolan 
är emellertid att det brottspreventiva arbetet ibland hamnar på den tertiära 
nivån, på bekostnad av de andra två nivåerna. Ett faktum som skapar stor 
frustration och också brukar benämnas som brandsläckning. 

Ett sätt att hantera detta problem är att använda de tre preventionsnivåerna 
för att rama in och strukturera upp det brottspreventiva arbetet. Därigenom 
säkerställs att det tas ett helhetsgrepp om arbetet, att samtliga preventionstyper 
beaktas samt att det brottspreventiva arbetet bedrivs på en bred nivå som 
involverar olika roller i och utanför skolan.

Samverkan kring en systematisk process
En skola kan i hög grad liknas vid den komplexitet som finns i ett offentligt 
rum som ett torg. Ägarförhållandena runt torgen kan göra att en privat 
fastighetsägare förvaltar en fastighet vid torget, en annan privat fastighetsägare 
förvaltar nästa fastighet och kommunen en tredje. I fastigheterna finns hyres
gäster som var för sig ansvarar för olika delar i den fysiska miljön. I kommunen 
finns dessutom olika förvaltningar som ansvarar för olika delar på torget och i 
de kommunala fastigheterna. 

Sammantaget har samtliga aktörer som nämnts ett gemensamt intresse 
som handlar om att förvalta och ta hand om platsen. Om det sker mycket 
brott på torget kan hyresgäster bli av med intäkter, fastighetsägarna bli 
av med hyresgäster, medan kommunen riskerar att tappa befolkning och 
skatteintäkter. Därigenom är de alla beroende av varandra. 

På samma sätt finns det olika aktörer som alla har ett gemensamt intresse 
att skolan ska vara säker och trygg. Vårdnadshavare vill att deras barn ska må 
bra när de är i skolan, pedagoger vill kunna bedriva undervisning i lugn och 
ro, polisen och kommunens brottsförebyggande samordnare vill hålla nere 
brottsstatistiken, fastighetsförvaltare vill slippa kostnader som kopplas till ska
degörelse, socialtjänsten vill ha kännedom om barn som far illa, etc. Alla dessa 
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aktörer har roller, kunskap och mandat som är nödvändiga i det brottspreven
tiva arbetet. 

Rapporten har tydliggjort att det behövs en tvärdisciplinär och 
tvärsektoriell samverkan kring det brottspreventiva arbetet i skolan. En 
rektor kommer exempelvis inte kunna jobba med den fysiska miljön om inte 
fastighetsförvaltaren är med på tåget. Det är därför helt nödvändigt att initiera 
samverkan som arbetar med att eleverna ska ha det bra på skolan. Därigenom 
får samtliga aktörer en god lokal kännedom om vad just de kan bidra med 
för att skapa en så bra framtid som möjligt för eleverna och det samhälle som 
eleverna växer upp i. Att även elever bjuds in i samverkansprocessen bidrar 
dessutom till ett kunskapsutbyte och stärker den demokratiska processen 
ytterligare.

De aktörer som samverkar kan samlas kring Stiftelsen Tryggare Sveriges 
modell över en systematisk arbetsprocess. Verktyget Tryggare Skola vägleder 
kring hur arbetet kan struktureras upp och genomföras i praktiken. 
Framgångsfaktorer handlar bland annat om att utgå från en lägesbild och 
klargöra syften och mål för alla aktörer. Att varje aktör vet vilka delar de 
ansvarar för och inom vilken tidsram.
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Strategisk inramning

Syftet med denna rapport är att utifrån aktuell forskning och beprövade 
erfarenheter beskriva kunskapsläget beträffande förutsättningarna att öka 
säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. 
Rapporten har synliggjort hur arbetet kan systematiseras och kontextualiseras. 
Dessutom har betydelsen av människans samspel med den specifika platsen 
synliggjorts. 

För att förtydliga kopplingen mellan människan och den fysiska platsen 
konceptualiseras en brottspreventiv modell med fokus på andra generationens 
CPTED och Stiftelsen Tryggare Sveriges trygghetsmodell. På så sätt tillvaratas 
den viktiga relationen mellan den fysiska miljön och användarna av platsen.

Figur 7. En strategisk inramning för det brottspreventiva arbetet i skolan.
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Den andra generationens CPTED innehåller fyra grundläggande principer, 
vilket handlar om kultur, gemenskap, kontaktvägar och minskade barriärer 
(vilka redogörs i avsnittet situationell brottsprevention). Samtliga av dessa tyd
liggör hur skolan kan arbeta för att stärka det sociala bandet mellan eleven och 
personal/vuxna. Ju starkare bandet är mellan vuxna och barn, desto mindre 
blir barnets benägenhet att begå brott.

Den fjärde principen, minskade barriärer, handlar överlag om hur det 
fysiska rummet planeras för att främja möten mellan olika demografiska grup
per. Den principen handlar alltså om den fysiska miljön, och lyfter faktorer 
som till stor del redan beaktas i trygghetsmodellen under aspekten mix av 
funktioner. De principer som lyfts in i modellen är därför resterande tre, som 
samtliga specifikt handlar om hur den sociala miljön i skolan kan förbättras. 

Den situationella brottspreventionen i skolan bör således fokuseras på 
att öka gemenskapen mellan användarna i skolan, skapa en positiv kultur 
som främjar prosociala normer, införa medskapande processer och korta 
kontaktvägar samt säkerställa att den fysiska miljön hjälper snarare än 
stjälper i det brottspreventiva arbetet. Då skapas förutsättningar för skolans 
värdegrundsuppdrag att stärka kunskapsuppdraget.

Därigenom kan vi skapa en skola som barn kan gå till utan att ha ont i 
magen på morgonen. En skola som stärker demokratiska värden och främjar 
barns nyfikenhet och lust till lärande. En skola där barn och vuxna ser varandra 
och själva blir sedda. En skola som välkomnar. En skola för alla.
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