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Konventioner 
 
Transkribering 
Japanska ord transkriberas enligt Hepburn-systemet till latinska bokstäver i kursiv stil. Långa 
vokaler skrivs med makro över bokstaven. Exempelvis, Kōban där bokstaven o uttalas med 
lång vokal. 
 
Förkortningar 
NPA (National Police Agency) och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) är båda statliga organ 
som arbetar brottsförebyggande i Japan respektive Sverige. 
 
Uppdelning av åldrar i japanska skolor 
Teigakkō förskolan (upp till 5 år). 
Shōgakkō låg- och mellanstadiet (från 6 år upp till 11 år). 
Chūgakkō högstadiet (från 12 år upp till 14 år). 
Kōgakkō gymnasium (från 15 år upp till 18 år).1 
 
Speciella hus som finns i Japan dit man kan vända sig om man hamnar i fara: 
Kodomo110bannoie ”Children 110 house”. 
Kōban små lokala polisstationer.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Teigakkō (底学校), shōgakkō (小学校), chūgakkō (中学校), kōgakkō (高学校). 
2 Kodomo110bannoie (子供１１０番の家), kōban (交番). 
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1. Inledning 
Under början av 2000-talet ökade antalet brott i Japan dramatiskt.3 Allmänhetens oro för 
framtiden ökade och NPA (National Police Agency) vidtog därför åtgärder för att återupp-
rätta Japan till det säkraste landet i världen.4 Ett av NPAs huvudmål var att minska ungdoms-
brottsligheten.5 En rad olika åtgärder vidtogs för att försöka få bukt med ungdomsbrottslig-
heten i Japan, bland annat skulle samarbetet med skolor och brottsförebyggande organisat-
ioner förbättras.6 
   Då ungdomar är den åldersgrupp som begår mest brott, om man ser till tidigare forskning, 
förefaller det som att ungdomar i Sverige precis som i Japan är den samhällsgrupp som media 
och politiker gärna fokuserar extra på. Felipe Estrade skriver om detta i sin avhandling Ung-
domsbrottslighet som samhällsproblem från 1999:  
 

Under efterkrigstiden har ungdomsbrottsligheten setts som ett ständigt växande problem. Den om-
fattande stöldbrottsligheten, ungdomsvåldet, det hejdlösa supandet och det tilltagande narkotika-
missbruket bland ungdomar är alla bilder som mer eller mindre dagligen finns tillgängliga i våra 
media. Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problemområdena både inom krimino-
login och svensk samhällsdebatt. I den politiska debatten utgör hänvisningar till ungdomens för-
flackning en stark symbol för allt som är fel i det rådande samhället.7  

 
Det förefaller som att det gäller även Japan och att det är lika aktuellt idag som när avhand-
lingen skrevs. 

1.1. Syfte  
Teoretiskt sett anses Japan i allmänhet ha striktare sociala band jämfört med Sverige. Under-
sökningens syfte är att jämföra lärarhandledningsmaterial som används för utbildning av 
brottsförebyggande arbete i Japan och Sverige för att se om det går att hitta skillnader och 
likheter som styrker eller utesluter teorin.  
 
1.2. Frågeställningar 
Hur arbetar man brottsförebyggande i skolor i Japan och Sverige och hur skiljer sig handled-
ningsmaterialen åt? 
 
 
                                                
3 Matsubara, Hiroshi, ”Japan crime hit record high in 2002”, The Japan Times, 29 nov 2003, tillgäng-
lig: http://www.japantimes.co.jp/news/2003/11/29/national/japan-crime-hit-record-high-in-
2002/#.WP8wj02weUk (Hämtad 17-04-25).  
4 National Police Agency, ”Action Plan to Create A Crime-Resistant Society To Re-establish Japan 
as ”The Safest Country in the World” (Tentative Translation)”, tillgänglig: https:// 
www.npa.go.jp/english/seisaku8/action_plan.pdf, 2003, (Hämtad 17-02-10).  
5 Ibid., ss. 4-5. 
6 Ibid., ss. 11-21. 
7 Estrada, Felipe, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem: Utveckling, uppmärksamhet och reakt-
ion, doktorsexamen, Stockholms Universitet, 1999, s. 1. 
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1.3. Disposition 
I första kapitlet introduceras den allmänna synen på ungdomar och ungdomsbrottslighet i 
Japan och Sverige, undersökningens syfte samt frågeställningar. I andra kapitlet presenteras 
straffåldern i Japan, tidigare antal arresterade ungdomar i Japan, social kontroll i Japan samt 
tidigare forskning inom området. Därefter diskuteras uppsatsens metod, material, källkritik 
och avgränsningar. Avsnitten ”Brottsförebyggande arbete i svenska skolor” och ”Brottsföre-
byggande arbete i Kanagawa” är uppsatsens empiriska del. Efter den empiriska delen förs en 
diskussion med teoretiska förhållningssätt där handledningsmaterialen om brottsförebyg-
gande arbete i skolor i Sverige och Japan analyseras och jämförs. Avslutningsvis presenteras 
undersökningens resultat.  
 
2. Bakgrund 
För att ge en bakgrund till hur brottsförebyggande arbete ser ut i Japan kommer följande ka-
pitel att innehålla straffålder i Japan, ungdomsbrottsstatistik i Japan samt ledande teorier som 
används inom kriminologisk forskning. Det kommer även att diskuteras hur dessa teorier kan 
användas för att bland annat förstå varför brottsutvecklingen i Japan i allmänhet inte följer 
samma mönster som i västvärlden. I slutet av kapitlet presenteras tidigare forskning och litte-
ratur inom området. 
 
2.1. Ändringar av straffålder i Japan under 2000-talet 
Under 2000-talet har man gjort ändringar av lagarna för när man räknas som minderårig i 
Japan. År 2001 sänktes minimiåldern för minderåriga som kan bli straffade i Japan, från 16 år 
till 14 år. Dessutom kan ungdomar som är 16 år och äldre som misstänks för allvarliga brott 
direkt överlämnas till åklagare för rättegång. Detta utan att föräldrar kan nyttja möjligheten 
till samarbetssamtal via familjerätten.8 
   År 2007 sänktes även minimiåldern från tidigare gällande 14 år till 12 år för när minderå-
riga kan skickas till ungdomsuppfostringsanstalter. År 2014 höjdes även gränsen på hur länge 
en 17-åring eller yngre kan få fängelse, från 15 år till 20 år. Dock gäller fortfarande att en 
minderårig endast kan få livstids fängelse och inte dödsstraff.9 Det diskuteras nu även om att 
sänka myndighetsåldern från 20 till 18 år.10 

 

 

                                                
8 The Japan Times, ”Juvenile crime and punishment”, The Japan Times, 28 maj 2015, tillgänglig: 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/28/editorials/juvenile-crime-and-punishment/ (Hämtad, 
17-03-21). 
9 Ibid. 
10 The Japan Times, ”Shifting the scales of juvenile justice”, The Japan Times, 23 maj 2015, tillgäng-
lig:  http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/23/national/social-issues/shifting-scales-juvenile-
justice/ (Hämtad 17-03-21). 
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2.2. Antal arresterade ungdomar för lagbrott 
Figure 1. Juveniles Arrested for Penal Code Offenses in Japan, 1949–2008 Trends in the Number of 
Juveniles Arrested for Penal Code Offenses as a Proportion of the Population (1949–2008)11 

 
Source: White Paper on Police 2009, Section 4, Diagram 1-54, p.87.  

Ovan diagram (som är hämtat från en rapport skriven av David T. Johnson på NPAs hem-
sida) innehåller antal ungdomar arresterade för brott 1949-2008 i Japan. Den röda markering-
en visar antal arresterade ungdomar i proportion till befolkningen. Antalet ungdomar minskar 
i Japan och därför ger detta en mer korrekt bild än den blåa markeringen. Diagrammet visar 
fyra toppar: runt 1951, 1964, 1983 och 2003. Sedan den senaste toppen (den fjärde vågen) 
har antal ungdomsbrott (arresterade ungdomar) minskat med ungefär 30 procent.12 
   Johnson skriver även om hur den japanska polisen och andra myndigheter för social kon-
troll länge har fokuserat på ”ungdomsproblem” och då särskilt på problem med ungdoms-
brottslighet.13 Han menar att statliga aktörer återkommande vill göra insatser för att ”forma 
det japanska sinnet” genom olika policys för att uppnå ”moral”. Han understryker att det end-
ast är en del av ett mycket större mönster som lett till minskningen av ungdomsbrotten i Ja-
pan.14  
 
 
 
 
                                                
11 Johnson, David T, ”Japan’s Crime Control Policy: Achievements, Lessons, and Challenges”, I 
Takehiko, Yasuda, ”POLICE POLICY RESEARCH General Development of Crime Prevention Poli-
cies Lesson from Japanese Experience”, tillgänglig: https://www.npa.go.jp/english/seisaku/Gene- 
ral_Development_of_Crime_Prevention_Policies.pdf, 2012, (Hämtad 17-02-10), s. 30. 
12 Johnson 2012, ss. 30-31. 
13 Ibid., s. 30. 
14 Ibid., s. 30. 
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2.3. Social kontroll 
Kriminologen Jerzy Sarnecki skriver i Introduktion till kriminologi att det finns många förfat-
tare som menar att det i Japan finns strikta sociala band som inte är lika gällande i övriga 
västvärlden.15 Sociala band i Travis Hirschis kontrollteoretiska terminologi är relationer inom 
grupper, till vilka individen hör.16 Frihet från dessa band ger individen möjligheter att utföra 
handlingar som ligger i hens intresse, men som strider mot de etablerade samhällsnormerna, 
till exempel att begå brott.17 Sarnecki menar att dessa sociala band (den sociala kontrollen) 
kan tillämpas för att förstå varför brottsutvecklingen i Japan i allmänhet inte följer samma 
mönster som i västvärlden. Sarnecki skriver även att relationen mellan den formella och den 
informella sociala kontrollen i det japanska samhället är omdiskuterad. Det finns till exempel 
en bok skriven av J O Haley från 1991, där Haley hävdar att den formella kontrollen i Japan 
är ganska svag.18 Sarnecki förklarar att det nödvändigtvis inte råder en motsättning mellan 
dessa teser: 
 

Enligt mitt synsätt råder det inte nödvändigtvis en motsättning mellan tesen att den formella sociala 
kontrollen har varit, och kanske även i viss mån är, stark och förtryckande i Japan och tesen om att 
den informella sociala kontrollen dominerar i det japanska samhället. Om ett samhälle under en lång 
period präglas av en stark formell kontroll, och denna kontroll uppfattas som legitim, kan det leda 
till att normerna internaliseras hos befolkningen. Ett sådant samhälle präglas av en låg grad av soci-
al desorganisation.19 

 
Social desorganisation härstammar från den franska sociologen Émile Durkheim, som belyste 
att i samband med en låg grad av social kontroll uppstår något som han kallade ”anomi”, vil-
ket betyder upplösning eller kaos. Anomi ansågs enligt Durkheim vara en följd av att det mo-
derna samhället undergår kraftiga förändringar och urbaniseringsprocesser, vilket leder till 
oklara normer och värderingar bland samhällets enskilda individer.20 Social desorganisation 
är även något Hirschis påtalar i sin teori om sociala band, vilket är den teori jag kommer att 
använda mig av när jag sedan gör min analys i uppsatsen.21 
   Sarnecki skriver vidare att man kan konstatera att brottsligheten i allmänhet i Sverige och i 
övriga västländer under större delen av andra hälften av 1900-talet uppvisar att brottsligheten 
ökar i samband med den ekonomiska tillväxten, medan motsvarande samband uppvisar att 

                                                
15 Sarnecki, Jerzy, Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker, 
Lund: Studentlitteratur AB, 2014, ss. 354-355. 
16 Hirschi, Travis, Causes of Delinquency, New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers, 
2002. 
17 Sarnecki, Jerzy, Brottsligheten och samhället, Lund: Studentlitteratur AB, 2010, s. 86. 
18 Haley, J O, Authority without power: law and the Japanese paradox, New York: Oxford Univ. 
Press, 1991. 
19 Sarnecki 2014, ss. 354-355. 
20 Durkheim, Èmile, The Rules of Sociological Method, New York: The Free Press, 1982. 
21 Hirschi 2002. 
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brottsligheten i Japan minskar.22 Genom att vara något spekulativ menar Sarnecki att man kan 
se det som att den moderna produktionsformen kräver mer flexibel styrning vilket på grund 
av strikt social kontroll kan vara relaterad till de svårigheter den japanska ekonomin haft un-
der den postindustriella perioden. Vilket den moderna västerländska individualistiska kul-
turen förefaller klara bättre än den traditionella japanska.23 Sett ur det perspektivet skulle 
alltså de senaste decenniernas stagnerande japanska ekonomi vara priset för den strikta kon-
trollen. I väst förfaller däremot den höga brottsligheten utgöra priset för den industriella revo-
lutionen och den ansenliga ökningen av den individuella friheten (främst för ungdomar).24  
   Sarnecki skriver slutligen att den strikta sociala kontrollen anses lett till svårigheter i den 
japanska ekonomin, då den moderna produktionsformen kräver mer flexibel styrning. Det 
kan vara orsaken till att den sociala kontrollen i Japan långsamt har upplösts, vilket lett till 
växande brottslighet. De ekonomiska problemen i Japan kan också ha påverkat stabiliteten 
hos den ekonomiska tryggheten som varit central för social stabilitet, såsom boende och fa-
miljeliv.25  
 
2.4. Tidigare forskning 
Det förefaller som att brottsförebyggande verksamhet har funnits lika länge som det funnits 
lagar. Sarnecki skriver i Brottsligheten och samhället att brott definieras på följande sätt i 
svenska brottsbalken: 
 

Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken 
straff som sägs nedan är föreskrivet. (1 kap. 1 BrB)26 

 
Sarnecki understryker att formuleringen innebär att brott inte existerar om det inte finns en 
lag som definierar en handling och stadgar straff för den som begår denna handling.27 
   I Introduktion till kriminologi påtalar Sarnecki att det inte verkar finnas någon empirisk 
forskning om orsakerna till de relativt låga nivåerna av tillgreppsbrottslighet i Japan.28 Däre-
mot finns det mycket litteratur angående den låga nivån av våldsbrottslighet i Japan och litte-
ratur som gör jämförelser med USA i detta avseende.29 Explaining Japan’s Postwar Violent 
Crime Trends av Robert, A & Lafree, G från 2004 är ett exempel.30 
   Sarnecki pekar på omfattande litteratur som hävdar att det japanska samhället präglas av en 
stark social kontroll och på att denna kontroll kan sägas vara vertikal (hierarkisk). Litteratur 
som nämns är The Future of Social Control in Japan av Bayle, D H från 1978; Crime, Shame 

                                                
22 Sarnecki 2014, ss. 355-356. 
23 Sarnecki 2014, s. 357. 
24 Ibid., s. 357. 
25 Ibid., ss. 354-357. 
26 Sarnecki 2010, s. 10. 
27 Ibid., s. 10. 
28 Sarnecki 2014, s. 355.  
29 Ibid., s. 355. 
30 Ibid., ss. 354-357. 
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and Reintegration av Braithwaite, J från 1989; Crime and Criminal Policy in Japan from 
1926 to 1988; Analysis and Evaluation of the Showa Era av Shikita, M & Tuchiya, S från 
1990; An Introduction to Japanese Society av Sugimoto, Y, från 2003.31 
   Både NPA (National Police Agency) i Japan och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i Sverige 
arbetar med brottsförebyggande och brottsstatistik och mycket studier och forskning utförs av 
dessa statliga organ.  
   Annan forskning är till exempel Estrada Felipes doktorsavhandling från 1999; Ungdoms-
brottslighet som samhällsproblem.  
   Sarnecki har även han forskat mycket om brottsförebyggande. Han har bland annat givit ut 
Introduktion till kriminologi samt Brottsligheten och samhället. Båda böckerna ger en intro-
duktion till hur man arbetar med brottsförebyggande åtgärder i samhället och vilka teorier 
som används inom kriminologi och även inom sociologi.  
 
3. Metod och material 
I följande kapitel presenteras metod och material. Därefter diskuteras reliabilitet och källkri-
tik över val av material. Slutligen presenteras den teori som kommer att användas i analysen. 
 
3.1. Metod 
Studien baserar sig på en komparativ metod där frågeställningarna kommer att besvaras ge-
nom en jämförelse av lärarhandledningsmaterial från Kanagawa-regionen samt lärarhandled-
ningsmaterial från BRÅ. 
   I analysdelen kommer jag att använda ett induktivt angreppsätt då jag är intresserad av att 
få en helhetsförståelse för hur man arbetar med brottsförebyggande i skolor. Jag kommer 
även ha ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt då jag vill undersöka om jag kan hitta skillna-
der i materialen som styrker teorin om att Japan har striktare sociala band jämfört med Sve-
rige. 
   Min analys kommer att vara en komparativ analys av Kanagawa-regionen och Sverige där 
jag jämför Sveriges och Kanagawas lärarhandledningsmaterial och där jag analyserar de 
skillnader och likheter som jag funnit.  
 
3.2. Material 
Det material som användes till denna studie är taget från internet. Data är tagen både från 
förstahandskällor och andrahandskällor. Det material som kommer från BRÅ är framtaget av 
BRÅ och innehåller konkreta metoder och manualer som kan vara till hjälp för pedagoger 
och annan skolpersonal vid brottsförebyggande arbete. Då samtliga teman i handlednings-
materialen från BRÅ är väldigt utförliga och beskrivande och för att inte uppsatsen ska bli för 
lång har jag valt att begränsa mig till att presentera ett av de teman som finns i skolhandled-
ningen Du & Jag, Rätt & Fel. 

                                                
31 Sarnecki 2014, ss. 354-357. 
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   Materialet från Kanagawa är skapat av Hälso- och säkerhetsgruppen under Pedagogiska 
Institutionen Ledarskap, hälsa och idrott i Kanagawa-regionen och är också undervisnings-
material för lärare för utbildning om hur man kan förebygga brott. Även detta material är en 
förstahandskälla och framtaget från Kanagawa-regionens hemsida. Anledningen att jag valt 
Kanagawa-regionen är för att där bor det ungefär 9 miljoner människor, vilket är likvärdigt 
med hur många människor som BRÅ riktar sig till i sitt material.  
 
3.3. Reliabilitet och källkritik 
Angående reliabiliteten är materialet från BRÅ mer heltäckande för Sverige medan materialet 
från Kanagawa endast är riktat till skolor i Kanagawa-regionen. Materialet från Kanagawa 
liknar troligen förhållanden från andra håll i Japan även om det krävs ytterligare studier för 
att säkerställa detta. Den andra anledningen för att jag inte använt material från NPA är för att 
jag inte kunnat hitta liknande material. Ur ett källkritiskt perspektiv skulle det kunna anses att 
om NPA hade framställt materialet istället för Kanagawa så hade NPA troligen, då det är en 
statlig aktör, använt sig mer av allmänpreventionsteknik (allmänavskräckning) med lagar, 
etik och moral för att nå önskat resultat. Men då NPA nu när uppsatsen skrivs, inte handhållit 
med handledningsmaterial för brottsförebyggande arbete till lärare i japanska skolor anser jag 
detta inte vara fallet. 
   Ur ett källkritiskt perspektiv och angående materialet från NPA finns det indikationer om 
att man i Japan kan möta en mänsklig och socialt förankrad vilja att dölja samhällsfenomen 
som inte följer uttalade eller outtalade konventioner. Oönskade fenomen tonas ner till den 
grad att de förefaller obefintliga. I de rapporter från NPA som jag har använt i min undersök-
ning kan det finnas delar som kan ha blivit nedtonade, där vissa brott kan förefalla obefintliga 
eller åtminstone på något sett avdramatiserade. Jag utgår från att rapporterna från NPA är 
tillräckligt pålitliga. Materialet från NPA är inte heller mitt huvudmaterial utan det är hand-
ledningsdokumenten från Kanagawa och BRÅs hemsidor. Då det inte kan ses som något kon-
troversiellt i hur man arbetar med brottsförebyggande i skolor ser jag materialen från både 
Kanagawa och BRÅs hemsidor som sanningsenliga. 
 
3.4. Teori 
I min studie har jag använt mig av Hirschis teori om sociala band. Hirschis teori grundar sig i 
sociala band, relationer inom grupper, till vilka individer hör, där frihet från sociala band ger 
individen möjlighet att utföra handlingar som ligger i hens intresse, men som strider mot eta-
blerade samhällsnormer, som att begå brott. Svaga sociala band leder enligt teorin till social 
desorganisation med fler brott som följd.32 Då det i allmänhet anses att Japan har striktare 
sociala band och starkare social kontroll jämfört med Sverige kommer jag jämföra materialen 
för att se om jag kan hitta skillnader och likheter som styrker eller utesluter teorin. 
 
 

                                                
32 Hirschi 2002. 
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4. Brottsförebyggande arbete i svenska skolor 
Under 1999 startade BRÅ ett projekt som syftade till att producera undervisningsmaterial 
som kan användas i skolor för att stimulera elever till att studera frågor som har att göra med 
brott och straff, rätt och fel, etik och moral m.m. Utvecklingsarbetet bedrevs tillsammans med 
ett antal pilotskolor där lärare använde och utvärderade delar av materialet. Förhoppningen 
var att materialet skulle bli en lärarhandledning som gör nytta i skolor och fungerar som kon-
kretisering av skolornas arbete med värdefrågor.33  
   Ytterligare undervisningsmaterial skrevs och resultatet av arbetet blev 3 skolhandledningar: 
Du & Jag, Rätt & Fel från år 2006, Livets spelregler från år 2005 samt Var går gränsen? från 
år 2007.34 
   Samtliga skolhandledningar är uppdelade i olika teman. Den första av de tre handledning-
arna, Du & Jag, Rätt & Fel har sju teman. 
• Lagar och Regler 
• Stöld 
• Våld, hot och kränkning 
• Främlingsfientlighet 
• Skadegörelse 
• Droger 
• Trygghet och otrygghet 
Livets spelregler, handledning för temaarbete i årskurs 3-5 är den andra av tre lärarhandled-
ningsskrifter som tagits fram av BRÅ. 
   Som i Du & Jag, Rätt & Fel ska skolans värdegrund och styrdokument vara basen i allt 
arbete i skolan. Det ska inte finnas motsägelser mellan de värden skolan bekänner sig till och 
den verksamhet som bedrivs i skolan. För att värdegrundsfrågorna inte ska komma bort i den 
ordinarie undervisningen ska skolan, precis som i Du & Jag, Rätt & Fel använda handled-
ningen i Livets spelregler för att integrera värdegrundsfrågorna i den ordinarie ämnesunder-
visningen.35  
   Det pedagogiska upplägget har även det samma upplägg som Du & Jag, Rätt & Fel där 
undersöka, analysera, värdera och handla används. 

                                                
33 BRÅ, ”Du & Jag, Rätt & Fel”, tillgänglig: 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800010855/1371914726632/2006_du_jag_ratt_
fel.pdf, 2006, (Hämtad 17-03-30). 
34 BRÅ, ”Var går gränsen?”, tillgänglig: 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180008254/1371914724795/2007_var_gar_grans
en.pdf, 2007, (Hämtad 17-03-30). 
35 BRÅ, ”Livets spelregler”, tillgänglig: 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013376/1371914728127/2005_livets_spelre
gler.pdf, 2005, (Hämtad 17-03-30), s. 12. 



 
 
 

9 

   Livets spelregler är även precis som Du & Jag, Rätt & Fel uppdelad i olika teman. I Livets 
spelregler finns det fem teman. 
• Livets spelregler 
• Trygghet och otrygghet 
• Retas, slåss och vara elak 
• Stjäla 
• Förstöra 
Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sex-
ualbrott är den tredje och sista lärarhandledningsskrift som tagits fram av BRÅ och har 
samma upplägg som Du & Jag, Rätt & Fel och Livets spelregler. I Var går gränsen? finns 
det fem teman. 
• Jämställdhet 
• Din kropp är din 
• Sexuella trakasserier 
• Sexualbrott 
• Sexualbrott på internet36 
Generaldirektör för BRÅ, Jan Andersson belyser i förordet av Du & Jag, Rätt & Fel att barn 
och ungdomar är en viktig målgrupp för BRÅ och att det är under uppväxtåren de grundläg-
gande värderingarna i vad som är rätt och fel etableras.37 Andersson påpekar att skolan därför 
är en viktig arena för det brottsförebyggande arbetet och för att stärka barns- och ungdomars 
band till det demokratiska samhället, samt att det är meningen att de lärarhandledningsskrifter 
som skapats ska komma till nytta i skolor och att de ska fungera som en konkretisering av 
skolornas arbete med värdegrundsfrågor.38 
 
4.1. Styrdokument 
I lärarhandledningsmaterialen från BRÅ lyfter man fram att i ett flertal av ämnenas kurspla-
ner och betygskriterier i svenska skolor anges vikten av personligt ansvarstagande, gemen-
sam förståelse för samhällets bästa och värdet av att utveckla inlevelse, reflexion och förstå-
else kring grundläggande värdefrågor. BRÅ understryker att det är särskilt tydligt i samhälls-
kunskap, idrott och hälsa, religionskunskap och svenska. BRÅ anser dessutom att det är tyd-
ligt inom naturorienterande ämnen, hem- och konsumentkunskap, matematik, modersmål, 
musik och moderna språk.39 Enligt lärarhandledningsskriften är uppnåendemål för årskurs 9 i 
samhällskunskap att elever ska känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldig-
heter. Dessutom ska elever ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets fram-
växt och samhällssystemets uppbyggnad. Elever ska även förstå innebörden av det grundläg-
gande norm- och rättssystemet i Sverige.40 För att en elev ska bli ”Väl godkänd” ska eleven 

                                                
36 BRÅ 2007, ss. 4-5. 
37 BRÅ 2006, s. 4. 
38 Ibid., s. 4. 
39 Ibid., s. 6. 
40 Ibid., s. 7. 
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uppfatta innebörden i grundläggande demokratiska värden och hur dessa värden tar sig olika 
uttryck. Eleven ska även kunna resonera och ange samband mellan det demokratiska sam-
hällets framväxt och individens rättigheter och skyldigheter. I texten lyfts en lag från skolla-
gen fram: 
 

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar. Var och en som verkar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och re-
spekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska den som verkar inom skolan 
1. Främja jämställdheten mellan könen.            
2. Aktivt motarbeta alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteen-
den.41 

 
En annan lag som lyfts fram är lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever, Lag (2006:67). I lärarhandledningsskriften lyfts det även fram 
att elever i enlighet med arbetsmiljölagen ska jämställas med arbetstagare.42  
   I lärarhandledningsskriften belyses det att ovan nämnda styrdokument ger ett starkt stöd för 
elevers inflytande som ligger till grund för skolans verksamhet och att från Sveriges grundlag 
till skolans kursplaner finns en röd tråd och ett tydligt uppdrag. Det påpekas även att lärar-
handledningen Du & Jag, Rätt & Fel är i linje med styrdokumentens intentioner gällande 
elevers inflytande, då handledningen förespråkar ett elevaktivt arbetssätt som utmynnar i 
handlingar och förändringar där eleverna i hög grad är delaktiga. Det konstateras även att 
elever som är delaktiga i framtagandet av skolans regler, bryter mindre mot dessa samt att 
elever som är delaktiga i sin skolmiljös utveckling och skötsel förstör mindre.43 
   I tema Trygghet och otrygghet i handledningsguiden Livets spelregler, understryker BRÅ 
FN:s barnkonvention. BRÅ skriver följande: 
 

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Barn-
konventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har följande rättigheter: 
• Rätt att leva och utvecklas. 
• Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot psykiska och fysiska övergrepp. 
• Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. 
• Barnens bästa ska alltid komma i första hand.44 

 
196 länder har anslutit sig till barnkonventionen, Sverige och Japan är två av dessa länder.45 
   Det understryks även ur ett inlärnings- och utvecklingsperspektiv att varje individ är helt 
beroende av att få känna sig trygg, sedd och välkommen i skolmiljön. På liknande sätt påtalas 
det även om att det ingår i skolans uppdrag att aktivt verka för en trygg skolmiljö.46 
                                                
41 BRÅ 2006, s. 7. 
42 Ibid., s. 7. 
43 Ibid., s. 8. 
44 BRÅ 2005, s. 38. 
45 Audiovisual Library of International Law, ”Status of the Convention on the Rights of Child”, till-
gänglig: http://legal.un.org/avl/ha/crc/crc.html (Hämtad 17-04-11). 
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4.2. Ämnesintegrering 
I Du & Jag, Rätt & Fel ges exempel på hur man kan integrerar brottsförebyggande arbetet i 
skolans olika ämnen. Nedan är några exempel på hur man kan integrera de olika temana från 
handledningsmaterialet som finns i skolans olika ämnen: 
 

Samhällskunskap 
Studera och diskutera demokratiska rättigheter och skyldigheter. Diskutera relationerna mellan kri-
minalitet och företeelser som fattigdom/rikedom, bostadssegregation, våldsbefrämjande miljöer, 
drogproblematik och drogromantik, våld och våldsskildringar, sexualsyn, extremiströrelser.47 
 
Religion 
Studera existentiella frågor om liv och död, etik och moral. Olika kulturers och religioners påverkan 
på lagstiftning i olika länder. Spänningsfältet mellan fundamentalism och det moderna samhällets 
lagstiftning/rättsmedvetande. Kan den enes värderingar utgöra ett hot mot den andres mänskliga rät-
tigheter? Ge exempel!48 
 
Idrott 
Diskutera olika regler som finns i sportens värld - fusk respektive sportslighet och laganda. Dra pa-
ralleller till det demokratiska samhället och de lagar och regler som gäller där. Diskutera kampspor-
ter i relation till begrepp som behärskning och våld. Dopningspreparat och våldsbenägenhet.49 
 
Musik speglar mycket av mänskliga relationer på gott och på ont. Analysera texter - vilka är krän-
kande, vilka är t o m lagstridiga? Vilken roll spelar företeelsen Vit Maktmusik i den nynazistiska 
gemenskapen? Diskutera musikaliska yttringar som fått stor politisk eller värdegrundsrelaterad be-
tydelse: kampsånger, arbetssånger, artister som använt musiken som vapen, t.ex. Kurt Weill, Violeta 
Parra, Karl Gerhard, Mikael Wiehe, Tage Danielsson, Latin Kings.50 

 
4.3. Pedagogisk uppbyggnad 
BRÅ förklarar att de teman som finns i lärarhandledningen är uppbyggda på en traditionell 
pedagogisk modell där begreppen undersöka, analysera, värdera och handla används.51 BRÅ 
menar vidare att de frågeställningar som tas upp i handledningens teman är alla av den sorten 
att de berör människors identitet, känsloliv och värdegrund. Dessutom är målsättningen att 

                                                                                                                                                  
46 BRÅ 2005, s. 39. 
47 BRÅ 2006, s. 10. 
48 Ibid., s. 10. 
49 Ibid., s. 11. 
50 Ibid., s. 12. 
51 Ibid., s. 13. 
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medvetandegöra, slå hål på myter, förebygga olagliga, destruktiva och kränkande beteenden 
och samtidigt förstärka det positiva. Vidare skriver de att: 
 

Vi kan då inte nöja oss med att förmedla kunskaper om lagstiftning och statistik. Om vi ens ska 
komma i närheten av målsättningarna krävs metoder som berör, går på djupet, kräver reflektion, 
ställningstaganden och handling. De måste ges möjlighet att reflektera över och diskutera sin egen 
roll och sitt eget förhållningssätt. Det kräver en pedagogisk modell som i sitt utförande strävar efter 
dess saker.52 

 
BRÅ påpekar även att det inte finns några ”rätta” svar i värderingsövningarna och att var och 
en har rätt att ha sina värderingar. Det är därför viktigt att den som leder övningen är neutral 
under övningens gång och inte fördömer ens de åsikter och värderingar som kan låta stö-
tande. Läraren ska ställa följdfrågor till eleverna som får motivera sina åsikter samt gärna låta 
andra övningsdeltagare med motsatta åsikter ställa frågor och argumentera för sin åsikt. Som 
övningsledare har läraren ansvar för att vara en debattledare och med hjälp av väl valda följd-
frågor skapa ett bra diskussionsklimat.53 
 
4.4. Samverkan med föräldrar och samhället 
I handledningsmaterialen från BRÅ påtalar man att föräldrar är barnens viktigaste normgi-
vare. BRÅ menar att de flesta föräldrar tar det ansvaret men att i de fall där det brister krävs 
det att andra vuxna runt barnet går in och tar ett ansvar. De påpekar att ett steg i den riktning-
en är att i största möjliga mån sträva efter samverkan och öppen dialog mellan skola, föräld-
rar och andra vuxna i barnets närhet. Skolan bör därför kontinuerligt bjuda in och involvera 
föräldrar i elevernas arbete och vardag. Man kan till exempel be barnen ta hem frågor att dis-
kutera med sina föräldrar och syskon för att sedan berätta hur man såg på frågan i deras fa-
milj. De menar att det även kan vara en god idé att aktivera föräldragruppen om man har pro-
blem i skolan, exempelvis med grovt och kränkande språkbruk eller olika former av trakasse-
rier.54  
   Man diskuterar även vikten av att öppna skolan gentemot lokalsamhället då det ökar möj-
ligheten till ett bättre skyddsnät för de barn och ungdomar som inte har det önskade stödet 
hemifrån. Dessutom finns det många organisationer som skolor kan kontakta då de kan vara 
bra samarbetspartners. Exempelvis brottsofferjour, kyrka och andra intresseorganisationer 
som arbetar drog- och brottsförebyggande.55 
 
4.5. Exempel på teman och handledning 
I tema Våld, hot och kränkning får eleverna först läsa två historier (Bilaga C1) samt läsa och 
plocka ut de ord som de inte förstår från en lagtext (Bilaga C2). För att starta temat kan lärar-
na även låta eleverna fritt utifrån ordet kränkning skriva en uppsats. Vad tänker de på när de 
                                                
52 BRÅ 2006, s. 13. 
53 Ibid., s. 16. 
54 Ibid., ss. 17-18. 
55 Ibid., s. 19. 
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hör ordet kränkning? Vad står det för? När blir man kränkt? Hur kränker man och hur reage-
rar man? Den som kränker någon, varför gör han eller hon det och hur tror vi att den perso-
nen själv skulle förklara sitt agerande?56 
   Efter detta presenteras exempel på frågeställningar som eleverna ska undersöka. Vad är 
våld? Vad är hot? Vad är aga? Vad är kränkning? Vad säger lagen om våld, hot, aga och 
kränkning? De ombeds att söka information i litteratur, media, undersökningar och på inter-
net. Eleverna kan även intervjua och diskutera med varandra, vuxna eller även en jurist eller 
polis om vad de anser, alternativt undersöka lagtexterna. Likaledes ombeds de även att under-
söka hur det är i deras skola. Exempel på frågeställningar som nämns är: Är det vanligt med 
slagsmål i er skola? Är det vanligt att elever kallar varandra eller lärare för öknamn? Är det 
vanligt att elever talar nedlåtande om varandra eller lärare? Förekommer det att elever hotar 
varandra eller lärare? Hur var det i skolan förr i tiden?57 
   På samma sätt får eleverna sedan undersöka och beskriva sina närområden. Exempel på 
frågeställningar som påtalas är: Är människor som bor i ert område rädda för att bli utsatta 
för våld? Förekommer det våld i ert närområde, er kommun? Var i er kommun och vid vilken 
tidpunkt på dygnet är det störst risk att råka ut för ett våldsbrott? Vad gör politiker, närpolis 
m.fl. i er kommun för att minska denna form av brottslighet? Eleverna får sedan intervjua 
människor som bor i närområdet/kommunen samt intervjua närpolis, socialarbetare, lokala 
brottsförebyggande rådet, lokala brottsofferjouren. Eleverna kan även ta kontakt med lokal-
tidningen för att be dem ta fram artiklar om brott.58 
   På liknande sätt får eleverna undersöka Sverige och ett annat land. Exempel på frågeställ-
ningar som eleverna kan undersöka är: Hur många mord sker i Sverige varje år? Hur vanligt 
är det med andra typer av våldsbrott? Är människor i Sverige oroade över våldsbrottsutveckl-
ingen? Vilken åldersgrupp och vilket kön riskerar mest att bli misshandlade? Vilken ålders-
grupp och vilket kön är det som begår flest misshandelsbrott? Hur ser det ut i ett annat land? 
Är dessa brott vanliga? Hur ser det ut i det landets skolor? Är människor som bor i det andra 
landet oroliga för att bli utsatta för våld, hot och kränkning? Eleverna ska därefter söka fram 
information på samma sätt som de gjort i tidigare övningar.59 
   Efter undersökningen följer analys och bearbetning. Eleverna motiveras att söka svar på 
frågorna: Vad finns det för orsaker? Vilka blir konsekvenserna? Hur ser det ut om vi jämför? 
Vilka skillnader finns? Och vad beror de på? Förslagens syfte är att stimulera eleverna till att 
formulera ytterligare frågeställningar att själva analysera. Exempel på förslag till frågeställ-
ningar som kan analyseras är: Varför tar man till våld? Varför hotar och kränker man någon 
annan? Var går gränsen för våld? En knuff - är det våld? Finns det ställen och tillfällen då 
våld och hot är OK? Ishockey, boxning? Och vad kan det bero på i så fall? Vad kan man få 
för straff för vålds-, hot- och kränkningsbrott? På samma sätt förespråkar BRÅ att eleverna 
analyserar skolan, närområde, Sverige och världen. Exempel på frågeställningar gällande 

                                                
56 Ibid., s. 62. 
57 BRÅ 2006, s. 63. 
58 Ibid., s. 64. 
59 Ibid., s. 64. 
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skolan är: Är det mer eller mindre bråk och slagsmål i er skola än i andra? Har ni ett trevligt 
klimat, får man inte tala nedlåtande och kränkande om varandra? Jämför med andra skolor! 
Har ni mindre mobbning, eller mer, i er skola än det är i andra skolor? Vad kan man göra för 
att få slut på mobbningen i skolan? Vad är det för skillnad på våld, hot och kränkning i skolan 
idag jämfört med förr i tiden? Exempel på frågeställningar gällande närområdet är: Före-
kommer det mer våld i er kommun än i en annan närliggande kommun? Om ni jämför er 
kommun med andra i Sverige, hur ligger er kommun till då? Finns det några exempel på 
kommuner där man har låg våldsbrottslighet och arbetar aktivt med brottsförebyggande me-
toder som er kommun skulle kunna ta efter? Är er egen kommun ett sådant gott exempel? 
Exempel på frågeställningar angående Sverige som tas upp i handledningen är: Hur har 
mord- och våldsbrottsfrekvensen utvecklats i Sverige under de senaste hundra åren? Hur ser 
våldsbrottsfördelningen ut i Sverige? Finns det skillnader mellan storstad respektive lands-
bygd, norra Sverige och södra? Är barnmisshandel ovanligare nu, när aga är förbjudet? Är 
det vanligt att vålds-, hot- och kränkningsbrott som begås i skolan anmäls? Exempel från 
handledningen på frågeställningar angående världen är: Om du jämför den information om 
vålds-, hot-, och kränkningsbrott som du har fått fram om ett annat land med den information 
som du har fått fram om Sverige, vad är det för likheter och olikheter? Vad kan dessa bero 
på? Finns det länder där man får aga barnen i skolan? Om det är krig i ett land, påverkar det 
människors oro för att bli utsatta för våld, hot och kränkning? Finns det länder som har hår-
dare straff för dessa brott?60 
   Efter analys och bearbetning ska eleverna värdera och reflektera. Vidare föreslås läraren 
göra två övningar, fyrahörnsövning och en heta stolen-övning. Gällande fyrhörnsövningen 
ska läraren ställa frågor till eleverna. Beroende på vilket svarsalternativ eleverna väljer får 
eleverna ställa sig i motsvarande hörn i rummet. Läraren ska sedan gå runt och ställa följd-
frågor till eleverna i respektive hörn.61 
 
Nedan är ett exempel på en av frågorna: 
 

a) Vad skulle du göra om du såg några klasskamrater mobba (t.ex. reta, knuffa, skratta elakt åt) en 
annan klasskamrat? 

• Gå fram och säga till dem att sluta. 
• Gå och säga till en lärare eller annan vuxen. 
• Inte någonting. 
• Eget förslag.62 

 
I heta stolen-övningen ska eleverna sitta på stolar i en halvcirkel och resa sig om de håller 
med eller alternativt sitta kvar om de inte håller med. Efteråt ställer läraren följdfrågor där 

                                                
60 BRÅ 2006, ss. 65-66.  
61 Ibid., s. 67. 
62 Ibid., s. 67. 
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eleverna får motivera sina ställningstaganden. Här är några påståenden som läraren kan an-
vända för övningen: 
 

• Om någon är elak mot dig, då har du rätt att slå den personen. 
• Om någon slår dig, då har du rätt att slå tillbaka. 
• Om någon tar din cykel, då har du rätt att springa ifatt och putta omkull honom/henne så att 

han/hon rasar i gatan. 
• Lagarna om våld, hot och kränkningar är för hårda. 
• Föräldrar borde få ge sina barn smisk om de är olydiga.63 

I handledningen anger BRÅ ett exempel där läraren kan be eleverna skriva ner en beskriv-
ning på vad ”ett regelrätt slagsmål” är, samt där läraren sedan ber eleverna ta ställning till om 
det är något som de kan acceptera i exempelvis skolan. Sedan ska läraren även be dem skriva 
ner en beskrivning av ett ”oregelrätt” slagsmål samt därefter fråga eleverna vilken form av 
slagsmål som är vanligast och vad de tycker om det.64 
   Slutligen, efter analysen, ska eleverna sammanställa de kunskaper som de har inhämtat och 
gå vidare med till exempel en handlingsplan. Förslag på sammanställningar från BRÅ är föl-
jande: 
 

• Låt eleverna utifrån det de har lärt sig fundera på vad de själva kan göra för att våld, hot och 
kränkningar ska minska i skolan. 

• Låt dem göra en antimobbningshandbok. 
• Kom överens med eleverna om vilka tillmälen som inte accepteras i samvaron på skolan och gör 

en lista samt en ”lagbok” som också talar om hur överträdelser ska behandlas. 
• Låt eleverna skriva en uppsats/göra en pjäs där de får beskriva varför en person börjar begå vålds-, 

hot-, och kränkningsbrott eller vilka konsekvenser dessa brott kan få. Spela upp pjäsen för yngre 
elever, föräldrar och kompisar. 

• Låt eleverna göra en tidning eller utställning om det som de har lärt sig. Bjud in lokalpolitiker, 
närpolis och lokala brottsförebyggande rådet till diskussion om elevernas förslag för ett tryggare 
samhälle.65 

 
5. Brottsförebyggande arbete i Kanagawa 
Nedan har jag idiomatiskt översatt handledningsmaterial och information från Kanagawa-
regionens hemsida. Jag har även, precis som med materialet från BRÅ, använt mig av inne-
hållsanalys.  
   Under början av 2005 skapade Hälso- och säkerhetsgruppen under Pedagogiska Institution-
en, Ledarskap, hälsa och idrott i Kanagawa-regionen ett lärarhandledningsdokument. Syftet 
var att, baserat på omständigheterna för varje skola, ge lärare en planerad och organiserad 
handledning om hur man kan arbeta brottsförebyggande i skolor.66 Dessutom påtalar Hälso- 

                                                
63 Ibid., s. 68. 
64 BRÅ 2006, s. 68. 
65 Ibid., s. 69. 
66 Kanagawa pref, tillgänglig: http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3630/ (Hämtad 17-04-14). 
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och säkerhetsgruppen vikten av en systematisk metod där föräldrarna och samhället även är 
inkluderade. Lärarhandledningsmaterialet från Kanagawa-regionen är precis som lärarhand-
ledningsmaterialet från BRÅ uppdelat i olika teman. I lärarhandledningsmaterialet från Ka-
nagawa finns 6 olika teman. 
• Farlig lek. 
• Säkerhetsåtgärder för till exempel förhindrande av kidnappning. 
• En person som beter sig misstänkt. 
• Trygg och säker stadsutveckling, låt oss göra en regional säkerhetskarta! 
• Hur man skyddar sig ifrån fara. 
• Låt oss tänka på att bidra till säkerheten i samhället.67 
 
5.1. Styrdokument 
I handledningsmaterialet lyfter Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa fram japanska lagar. 
En av lagarna är allmänna bestämmelser för riktlinjer inom utbildning i idrott och hälsa vid 
låg- och mellanstadieskolor, Kapitel 1, §3. Nedan har jag gjort en idiomatisk översättning av 
hur lagen beskrivs i handledningen: 
 

Allmänna bestämmelser för riktlinjer inom utbildning på låg- och mellanstadieskolor, Kapitel 1, §3 
Främjande av idrott och hälsa: 
Vägledning i idrott och hälsa i skolan ska på lämpligt sätt utföras under skolans utbildningsaktivite-
ter i hänsyn till barnets utveckling. Detta i synnerhet när det gäller vägledning om främjande av ut-
bildning inom livsmedelsområden och förbättring av fysisk kondition i skolan. Vägledningen om 
säkerhet samt främjandet av fysisk hälsa ska inte bara vara gällande under undervisningsklasser som 
idrott, hemkunskap och vid särskilda evenemang. Med dessa riktlinjer främjar vi samtidigt samar-
betet med familjer och det lokala samhället så att vi skapar en grund för att leva hälsosamt, tryggt 
och vitalt under hela livet. När det gäller vägledning av säkerhet är det viktigt att säkerhetsinstrukt-
ionerna inom det dagliga livet är tydliga. Vid en katastrof bör vägledningens fokus riktas kring hur 
man korrekt bedömer säkerhetsinformation och hur man kan använda den för sin egen och andras 
säkerhet. Det planeras även undervisning i värderingsfrågor inom passande ämnen och särskilda 
evenemang.68 
Ovan gäller även högstadie- och gymnasieskolor.69 
 

5.2. Utbildningsmål 
Lärarhandledningsmaterialet från Kanagawa-regionen börjar med 3 punkter om utbildnings-
mål för elever angående brottsförebyggande arbete. 
• Att vid dagliga situationer för brottsoffer kunna utföra lämpliga beslut och åtgärder som 

bygger på kunskap, samt fördjupa sin förståelse för innebörden av brottsförebyggande me-

                                                
67 Kanagawa pref, ”学校における防犯教育指導資料” (Översättning av mig), tillgänglig: 
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/576563.pdf, 2013, (Hämtad 17-03-30), s. 9. 
68 Ibid., s. 4. 
69 Ibid., s. 4. 
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toder och hur man bemöter nuvarande och framtida utmaningar inom brottsförebyggande 
arbete. 

• Att kunna förutse och undvika farliga situationer i det dagliga livet och att kunna utföra 
säkerhetsåtgärder och förbättra sina egna farliga miljöer. 

• Att visa respekt för sitt och andras liv och att förstå vikten av att skapa ett säkert och tryggt 
samhälle, samt att vara delaktig och bidra i säkerhetsaktiviteter på skolor, hem och närom-
råden.70 

 
 
 
I handledningen för brottsförebyggande arbete betonas även följande utbildningsmål. 
• Barn som går i förskolan ska förstå vikten av att handla på ett säkert sätt och lova att hålla 

sig säkra. Dessutom ska barnen känna till att de ägodelar de har även kan vara farliga. Bar-
nen ska om de upptäcker eller hamnar i en farlig situation eller vid en olycka känna till att 
de på direkten ska kontakta en vuxen, såsom personal eller förälder och följa deras instrukt-
ioner. 

• Elever i högstadiet ska förstå vad som är orsakerna till olika farliga situationer. Veta hur 
man kan förebygga olyckor och upptäcka faror. Dessutom ska eleverna även kunna vidta 
säkerhetsåtgärder själva. 

• Elever i gymnasiet ska kunna förutse faror som kan hända i olika miljöer och kunna möj-
liggöra säkrare beteenden. De ska inte bara kunna se till sin egen säkerhet utan de ska även 
kunna hjälpa andra och kunna utföra enklare första hjälpen. 

• Elever i högstadiet ska vidareutveckla det de lärt sig från tidigare år, dagligen utföra säker-
hetsåtgärder och lära sig första hjälpen. Dessutom ska de känna till lämpliga evakuerings-
beteenden vid en nödsituation.  

• Utöver ovan nämnda punkt är det nödvändigt att elever som går i högstadiet, förutom att 
tänka på sin egen säkerhet, tränar på att ta ansvar för andras säkerhet. Eleverna ska även 
fördjupa förståelsen av vikten att delta i volontärsaktiviteter för brottsförebyggande i skolor 
och närområden. 

• Elever i gymnasiet ska ha ytterligare förståelse för vikten av att (förutom sin egen säkerhet) 
bidra till säkerheten för vänner, familj och människor i kommunen. 

• Elever som går i gymnasiet ska vidareutveckla sina färdigheter i första hjälpen såsom hjärt-
lungräddning. Elever ska dessutom fördjupa sin förståelse av att skapa ett säkert och tryggt 
samhälle och aktivt delta i regionala säkerhetsaktiviteter och volontäraktiviteter vid kata-
strofer.71 

 
5.3. Styrdokument uppdelade i åldrar 

                                                
70 Ibid., s. 3. 
71 Kanagawa 2013, s. 3. 
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Jag har i texten nedan gjort idiomatiska översättningar av de styrdokument från Kanagawa-
regionens handledningsmaterial som visar på hur elever ska reagera vid specifika situationer. 
Styrdokumenten är uppdelade i instruktioner för barn i förskolan, för elever i låg- och mel-
lanstadiet samt för elever som går i högstadiet och gymnasium. 
   För barn i förskolan finns en så kallad ”bläckfisk-metod” som barnen ska lova att minnas. 
På japanska heter den ikanoosushi vilket betyder bläckfisksushi.72 Genom att komma ihåg 
detta ord blir det enklare att komma ihåg för barnen hur de ska reagera vid specifika situat-
ioner. Ordet ikanoosushi delas upp i fem delar. 

1. Ika 
2. No 
3. O 
4. Su 
5. Shi 

Ika blir enligt bläckfisk-metoden, ikanai, vilket på svenska betyder följ inte med. No blir no-
ranai vilket på svenska betyder åk inte med. O blir okoewodasu vilket på svenska betyder 
ropa (använd rösten). Su blir sugunigeru vilket på svenska betyder fly. Shi blir shiraseru vil-
ket på svenska betyder låt veta.73  
   På det här sättet har man fem förhållningssätt och regler som barnen ska lova att komma 
ihåg. Nedan beskrivs hur barn ska förhålla sig till bläckfisk-metoden: 
 
• Om en okänd person ber dig följa med, följ inte med! 
• Om en okänd person ber dig följa med i en bil, kliv inte in i bilen! 
• Om du känner dig hotad eller rädd, skrik! Då kan andra höra och hjälpa dig! 
• Om du hamnar i en farlig situation, fly därifrån! 
• Låt en vuxen i din närhet få veta vad som har hänt eller om du är rädd för något!74 
 

Nedan är instruktioner för elever i låg- och mellanstadiet: 
 

Dagligt arbete 
• I skolan finns det ställen där människor inte kan se dig, lek därför aldrig själv. 
• Om du ser en misstänkt person eller ett misstänkt föremål, kontakta omedelbart en lärare. 
• Var alltid uppmärksam på instruktioner och information från skolan och lärare. 
• Om du har glömt något eller har ett ärende, rådgör med en lärare och gå inte ut ensam från sko-

lan. 
• Var med på evakueringsövningar och träna på att kunna reagera snabbt. 
• Om du ska gå ut efter du kommit hem ifrån skolan, försök att undvik att vara själv. 
• Följ inte med en okänd person. 

                                                
72 Ikanoosushi (イカのおすし). 
73 Ikanai (行かない), noranai (乗らない), okoewodasu (お声を出す), sugunigeru (すぐ逃げる), 
shiraseru (知らせる). 
74 Kanagawa 2013, s. 7. 



 
 
 

19 

• Vägra följa med även om du blir inbjuden av okänd person eller uppmanas att åka bil eller mo-
torcykel. Även om de är kvar i bilen eller om du är osäker, ta ett steg bort och förbered dig att 
använda din ”security buzzer” (överfallslarm) om du har ett tillgängligt. 

• Vid en nödsituation, höj rösten. 
• Uppmärksamma ställen du kan fly till, såsom kōban små lokala polisstationer, affärer, etc.75 
• När du passerar platser med lite människor, var uppmärksam på din omgivning. 
• Använd designerade skolvägar i den mån du kan. 
Vid nödsituationer 
• När evakuering- eller nödinstruktioner utfärdas av skolan, följ omedelbart instruktionerna. 
• Vid evakuering utanför skolan, kontakta skolan så snart du är i säkerhet. 
• Om du bevittnar en farlig situation, meddela omgivningen samt se till din egen säkerhet. Försök 

dessutom minnas detaljer om den kriminella, till exempel registreringsnummer, kläder, etc, samt 
informera polisen och skolan. 

• Om du möter fara på väg till eller ifrån skolan, gå tillbaka till skolan, be om hjälp, gå till närlig-
gande butiker eller ”Children 110 house” och underrätta omedelbart polis eller skola via tele-
fon.76 

 
Nedan är instruktioner för elever som går i högstadiet och gymnasium: 
 

Dagligt arbete 
• Försök att använda skolvägen i den mån du kan när du går till skolan. 
• Ta även den utsedda skolvägen vid semester, idrottsaktivitet eller om du bara ska gå förbi skolan 

samt försök alltid gå tillsammans med andra. 
• Om du ser en person som beter sig misstänkt eller ett misstänkt föremål i skolan eller på väg till 

skolan, meddela omedelbart lärare eller personal.   
• Var alltid uppmärksam på skolinformation och undervisning från lärare och personal.  
• Om det är få elever i skolan ska du inte stanna för sent. 
• Ta inte med utomstående till skolan. 
• Undvik att vara själv när du är i skolan. 
• Om du är i en nödsituation, se till att ropa högt. 
• Träna på att agera snabbt under utrymningsövningarna.  
• Att dagligen förstå och arbeta med att minnas innehållet i guider för att kunna genomföra lämp-

liga åtgärder i enlighet med situation. 
• Om du hamnar i problem utanför skolan informera skolan och konsultera. 
• Efter att du kommit hem och ska gå ut, informera människor på plats om vart du ska och när du 

planerar att komma hem.  
• Även om du blir inbjuden av en okänd person eller uppmanas att åka med i en bil eller motorcy-

kel ska du vägra. 

                                                
75 Kōban (交番). 
76 Kanagawa 2013, s. 7. 
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• Att från dag till dag känna till var kōban små lokala polisstationer och Children 110 house finns 
samt platser som offentliga lokaler, butiker, offentliga telefoner, var man kan fly samt få hjälp 
vid nödsituationer. 

• Uppmärksamma den information som finns i området samt förändringar i området kring skolvä-
gar och misstänkta individer. Dela med dig av information till andra elever. 

Vid nödsituation 
• Om evakuering och nödsituationer utfärdas av skolan, följ omedelbart instruktionerna. 
• Vid evakuering utanför skolan, kontakta skolan när du är i säkerhet. 
• Om du bevittnar en farlig situation, meddela omgivningen samt se till din egen säkerhet. Försök 

samtidigt komma ihåg detaljer om den kriminella som till exempel registreringsnummer, kläder, 
etc, samt informera polisen och skolan. 

• Om du möter fara på väg till eller ifrån skolan, gå tillbaka till skolan, be om hjälp, gå till närlig-
gande butiker eller ”Children 110 house” och underrätta omedelbart polis eller skola via tele-
fon.77 

 
 
5.4. Pedagogisk uppbyggnad 
I handledningen från Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa-regionen beskriver man fem 
olika pedagogiska upplägg som används vid undervisningen. Dessutom visar Hälso- och sä-
kerhetsgruppen vad som är viktigt för lärarna att tänka på när de utför övningarna. Den första 
är en kvalitativ metod där man delar in övningarna i sex punkter. 
• Kunskap 
• Förståelse 
• Tillämpning 
• Analys 
• Insamling 
• Utvärdering78 
Den andra av de pedagogiska metoder som Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa re-
kommenderar är brainstorming, en övning där eleverna ska samlas i grupp för att sedan 
komma med egna idéer. Genom att associera sina idéer med andra elevers idéer kan de till-
sammans skapa nya idéer. I handledningen lyfts även fram vikten av att inte kritisera, att väl-
komna alla förslag, att fokusera på kvantitet och inte kvalitet samt att tillsammans förbättra, 
ändra, utveckla och kombinera olika idéer.79 
   Den tredje av de pedagogiska metoderna som används är fallstudie-övningar. Elever och 
lärare ska iscensätta en scen med en fiktiv historia som sannolikt kan inträffa i det dagliga 
livet. Hälso- och säkerhetsgruppen menar att genom att eleven spelar en rollfigur, kan hen 
enklare komma på förslag om hur man kan hantera olika situationer. Hälso- och säkerhets-
gruppen förklarar att det viktigaste i en sådan övning är att inte dra förhastade slutsatser. Ele-

                                                
77 Ibid., s. 8. 
78 Kanagawa 2013, s. 29. 
79 Ibid., s. 29. 
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ven ska förstå att tonvikten i processen är att de ska tänka själva, samt fördjupa sina egna 
tankar i ämnet.  
   Den fjärde pedagogiska metod som Hälso- och säkerhetsgruppen tar upp i materialet är 
rollspel. Hälso- och säkerhetsgruppen förklarar att rollspels-metoden är en brett använd me-
tod inom psykoterapi. Dessutom används metoden för förbättring av personliga relationer och 
träning i ledarskap. Hälso- och säkerhetsgruppen menar att med rollspel kan eleven utveckla 
och bemästra nödvändiga kunskaper och få en bredare förståelse. Detta får eleverna genom 
att spela roller baserade på verkliga eller fiktiva fall. Som exempel nämns att bli inbjuden av 
en främling att åka dennes bil. Hälso- och säkerhetsgruppen insisterar på följande saker som 
läraren ska tänka på vid sådana övningar: 
 

• Eleverna ska inte göra oönskade roller såsom att spela en misstänkt person.  
• De elever som utför övningen ska göra övningen på ett varsamt sätt. 
• Läraren ska ge handledning beroende på elevens utvecklingsålder.  
• Syftet är att rollspel är ett skådespel där elevernas uppträdande inte ska utvärderas.  
• Läraren ska inte heller glömma att ge återkoppling till elever som inte själva är med och agerar.80 

 
Slutligen påpekar Hälso- och säkerhetsgruppen att temaaktiviteterna bör ha diskussioner där 
elever kan uttrycka sina åsikter från olika perspektiv. Hälso- och säkerhetsgruppen under-
stryker även vikten av att läraren ger stöd till de elever som inte uttrycker sina åsikter samt 
skapar en atmosfär som gör det lätt för elever att uttrycka sina åsikter. Läraren bör dessutom 
presentera ämnet i förväg för eleverna.81 
 
5.5. Exempel på teman och handledning 
I tema Farlig lek, ”Det känns inte bra” som är riktad till elever upp till 11 år understryker 
Hälso- och säkerhetsgruppen att syftet med aktiviteten är att barnen ska lära sig att se de 
många faror som finns i parker. Dessutom ska de få en känsla av att förutsäga faror och leva 
sina liv på ett säkrare sätt. Klassaktiviteten börjar med att barnen ska fråga sig själva vad som 
är farlig lek samt vad det kan finnas för faror i en lekpark. Saker som läraren ska ta upp på 
klassaktiviteten är frågan om vilka som leker på ett farligt sätt och att farlig lek kan leda till 
olyckor. Barnen ska sedan fundera på vad de tänkte på gällande faror och farlig lek. Läraren 
ska även informera barnen om faran att vara ensam i en lekpark. Efter introduktionen där 
barnen undersökt farlig lek får de mer analytiska frågor av sin lärare som barnen ska fundera 
över. Vad händer om de själva leker farligt? ”Om jag gör XXXXX vad kan hända då? Vad 
kan hända om jag inte känner till farorna? Barnen får under denna övning ett exempel där ett 
barn gungar kraftigt i en gunga vilket kan leda till att barnet till sist inte orka hålla i sig och 
därför gör sig illa. Sedan ska de genom parövning utbyta åsikter med vänner för att lära sig 

                                                
80 Ibid., s. 31. 
81 Kanagawa 2013, s. 31. 
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hur de kan förutse olika faror samt skriva ner vad de kommit fram till. Slutligen presenterar 
barnen inför klassen vad de skrivit ner och kommit fram till.82 
 
5.5.1. Låt oss tänka på att bidra till säkerheten i samhället  
Tema Låt oss tänka på att bidra till säkerheten i samhället är en hem- och skolaktivitet av-
sedd för elever i gymnasiet. Målet med aktiviteten är att eleverna ska förstå hur man kan bi-
dra till sin egen säkerhet, få kunskap i att utföra rätt slags åtgärder vid nödsituationer och få 
fördjupad förståelse för vikten av att bidra till säkerheten i samhället. Utbildningsflödet är 
uppdelat i tre mål. Först ska eleverna, baserat på noggranna bedömningar, kunna utföra sä-
kerhetsåtgärder om till exempel en misstänkt person invaderar skolan. Dessutom ska eleverna 
förstå konkreta innehåll av brottsförebyggande åtgärder i sitt närområde. För det andra ska 
eleverna genom till exempel lokala katastrofövningar bli medvetna om att de är medlemmar i 
den lokala gemenskapen. Eleverna ska dessutom lära sig hur man arbetar med säkerhet och 
ha kunskaper i första hjälpen. Slutligen ska eleven utveckla en attityd som respekterar andras 
liv och aktivt själv delta i aktiviteter som bidrar till brottsförebyggandet.83 
   Nedan har jag sammanfattat tre exempel på gruppövningar som Hälso- och säkerhetsgrup-
pen föreslår till lärare i Kanagawa för att uppnå ovan nämnda mål. 
   I det första av de tre exemplen på gruppövningar i lärarhandledningen från Kanagawa är 
huvudmålet att eleverna ska förstå anledningar till brott och hur man kan förhindra skador 
som uppstår vid brott. Hälso- och säkerhetsgruppen påtalar att genom att eleverna studera 
olika brottsfall, fördjupar de sin förståelse för brott. Genom att eleverna tittar på brottsfall i 
dagstidningar ska eleverna diskutera i grupp om sina åsikter om hur man kan förebygga brott. 
Läraren ska sedan guida eleverna medan de berättar om sina åsikter om ämnet. Under samma 
temaaktivitet ska eleverna även lära sig vikten av att bidra till sina närområden. Via grupp-
diskussioner samt brainstorming får eleverna diskutera vilka brott som troligast kan inträffa i 
deras område, speciellt på väg till och från skolan. Hälso- och säkerhetsgruppen påpekar vik-
ten av att läraren skapar en miljö där eleverna får möjlighet att lätt uttrycka sina åsikter. För 
att lyckas med det föreslår Hälso- och säkerhetsgruppen att alla elever ska lova att inte kriti-
sera, välkomna alla idéer, fokusera på kvalitet istället för kvantitet samt tillsammans för-
bättra, utveckla och kombinera sina och andras idéer. Hälso- och säkerhetsgruppen gör även 
gällande att det är viktigt när eleverna tar upp brottsfall från tidningarna att de ska försöka 
hitta brottsfall som ligger nära i relation till dem själva. Det är även viktigt att ha i åtanke, 
beroende på brottet, hur den psykologiska situationen kan påverka eleverna.84 
   I det andra exemplet på gruppövningar ska eleverna tillsammans genom fältarbete göra en 
säkerhetskarta över sina närområden. På detta sätt får de lära sig vikten av att bidra till sam-
hället. I det sista exemplet på gruppövningar föreslår Hälso- och säkerhetsgruppen att elever-

                                                
82 Ibid., s. 10. 
83 Ibid., s. 19. 
84 Kanagawa 2013, s. 19. 
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na kan informera elever i grundskolan om vad de har lärt sig och därigenom även bidra med 
kunskap om brottsförebyggande arbete till yngre elever.85  
 
5.6. CAP (Child Assault Prevention) 
I slutet av lärarhandledningen från Kanagawa-regionen påtalas referensinformation som lära-
ren kan ha nytta av. Bland annat belyser de ett konkret program som är till för att lära barn att 
skydda sig från våld. Programmet heter CAP vilket står för Child Assault Prevention (Före-
byggande av barnmisshandel). Filosofin bakom CAP är följande: 
 

• Alla barn har rätten att känna sig säkra, självsäkra och försvara sin frihet. 
• Om barnet hamnar i en situation som sannolikt kan leda till våld understryks det att barnet ska an-

vända metoden No, Go, Tell: NO (att säga nej är bra), GO (att fly är bra) och TELL (tala om).86  
 

Om läraren vill kan hen ta kontakt med CAP som då kan hålla seminarium i skolan. Vid se-
minariet diskuteras: barns tre rättigheter (NO, GO, TELL), mobbning, kidnappning utförd av 
okänd person och lagen om rätt till självförsvar. Eleverna får här öva på, som de uttrycker 
det ”specialskrik”. Dessutom informeras eleverna om sexualbrott och om hur de kan konsul-
tera pålitliga vuxna. Seminariet avslutas med tid för eleverna att ställa frågor till CAP-
personalen. CAP kan även hålla seminarium för vuxna där man går igenom vad man som 
vuxen kan göra för att ge stöd till barn som råkat ut för våld. Hälso- och säkerhetsgruppen 
belyser att det i Kanagawa-regionen finns sex specifika byråer inom NPA som sysslar med 
CAP som lärarna kan kontakta beroende på var skolan ligger i kommunen.87 
 
5.7. Samverkan med föräldrar och närområden 
I handledningsmaterialet nämner även Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa ett nytt sä-
kerhetssystem, ett så kallat ”Children watch system” som är under utveckling, där den senaste 
informationstekniken används. De anser att ett sådant system tillsammans med ansvarsta-
gande från lärare, föräldrar och volontärer skulle vara effektivt för barns säkerhet. Hälso- och 
säkerhetsgruppen understryker även vikten av att föräldrar och lärare samlar information om 
de senaste säkerhetssystemen beroende på situationen i området där de bor.88 
Övrigt 
I slutet av lärarhandledningen lyfter Hälso- och säkerhetsgruppen fram exempelfrågor i lekt-
ioner och brottsförebyggande klasser. Vad gör du om någon ropar på dig? Hur ska du agera 
om du går ner för en gata och en okänd person ropar på dig? Eller om en okänd person lockar 
med meningar som: Hej, vill du ha den här leksaken? Om du kommer hit så får du den. Jag 
har en gullig valp, kom så går vi och tittar på den tillsammans! Din mamma har varit i en 
olycka och är på sjukhuset, jag kör dig dit! Hälso- och säkerhetsgruppen påtalar att genom 

                                                
85 Ibid., s. 20. 
86 Ibid., s. 22. 
87 Kanagawa 2013, s. 22. 
88 Ibid., s. 24. 
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rollspel kan eleverna tillsammans komma fram till hur de ska reagera vid ovan nämnda situ-
ationer. 
   Vad gör man om en person som sitter i en bil säger till eleven att din mamma bad mig att 
hämta dig? Tips på hur man kan göra enligt Hälso- och säkerhetsgruppen är att du står vid 
motorhuven, då blir det svårare att dra in dig i bilen om bildörren skulle öppnas. Om du har 
ett överfallslarm, gör dig redo att använda det. Hälso- och säkerhetsgruppen påpekar även att 
den utsatte, om den behöver fly, ska fly i motsatt riktning mot hur bilen står. Hälso- och sä-
kerhetsgruppen belyser att det är viktigt att visa barn och ungdomar vägen beroende på ut-
vecklingsålder. De påtalar slutligen vikten av att barn och ungdomar ska vara medvetna om 
faran, speciellt barn i lägre åldrar, men att det inte är meningen att skrämma barnen mer än 
nödvändigt.89 
Internet 
Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa konstaterar slutligen att användandet av smartpho-
nes och mobiltelefoner har ökat hos högstadie- och gymnasieelever, vilket lett till ökade pro-
blem. De hävdar att när elever använder internet finns en fara i att de kan bli involverad i 
internetbrott. Därför ska elever i varje skola tänka på följande saker:  
 
• Att det är olagligt att använda dejtingsajter om man är under 18 år. 

 
 
 
 
Grunden för det som de kallar ”Netiquette” är följande tre punkter: 
 
• Låt oss tänka på andra människor! 
• Tag eget ansvar för dig själv! 
• Det är lätt att det kan bli missförstånd beroende på hur du skriver, var försiktig! 

 
Nedan ger Hälso- och säkerhetsgruppen några fler exempel på vad eleverna bör tänka på: 
 
• Det är även viktigt att inte lägga ut personlig information såsom namn och adress, samt att inte 

träffa personer som man pratat med via internetsajter. (Do not look! Do not write! I will never 
meet!) 

• Att till exempel klicka på en adress kan göra att man blir registrerad och debiterad i onödan. 
Klicka därför inte på adresser som finns på internet via reklam! 

• Vidarebefordra inte kedjebrev, utan radera dem. Du blir inte olycklig bara för att det står att du blir 
det om du inte vidarebefordrar! 

• Om några problem dyker upp vänligen konsultera med din lärare eller dina föräldrar.90 
 

                                                
89 Ibid., s. 23. 
90 Kanagawa 2013, s. 25. 
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6. Diskussion 
Nedan kommer jag genom att jämföra BRÅs handledningsmaterial med Kanagawa-regionens 
handledningsmaterial, se om jag kan hitta skillnader och likheter i materialen som styrker 
eller utesluter Hirschis teori om sociala band. Går det till exempel att finna skillnader i 
materialen som tyder på att det råder social desorganisation i Sverige jämfört med Kana-
gawa? Finns det skillnader i materialen i hur man till exempel använder lagar, etik och mo-
ral? Är materialet från BRÅ mer individuellt anpassat jämfört med materialet från Kana-
gawa? Eller finns det likheter i materialen som utesluter teorin om sociala band? 
Likheter 
Syftet med båda materialen är att ge handledning till lärare i hur man kan arbeta brottsföre-
byggande i skolor. De är samtliga uppdelade i olika teman där eleverna genom olika pedago-
giska metoder får lära sig om brottsförebyggande arbete. Skolan anses vara en viktig arena 
både för BRÅ och för Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa. Det finns tydliga mål för 
vad eleverna ska uppnå i samtliga teman som används i båda ländernas handledningsmaterial. 
   Hälso- och säkerhetsgruppen i Kanagawa påtalar även, precis som BRÅ, vikten av att ele-
ver och lärare tillsammans med hjälp av olika gruppövningar hittar lämpliga lösningar för 
brottsförebyggande arbete. 
Skillnader 
Om vi jämför BRÅs och Kanagawas handledningsmaterial och ser det ur allmänpreventivt 
perspektiv förefaller materialet från BRÅ vara av mer allmänpreventionskaraktär där man 
genom lagar påvisar vad som är etiskt och moraliskt riktigt. I materialet från Hälso- och sä-
kerhetsgruppen använder man sig inte i lika stor utsträckning av lagar, etik och moral utan 
där inriktar man sig mer på att ge barn och ungdomar redskap och metoder för hur de kan 
bidra till sin egen samt andras säkerhet, med färdiga brottsförebyggande metoder och kon-
kreta exempel på hur de ska reagera i bestämda situationer. Det förefaller därmed som att det 
redan finns färdiga normer i vad som anses rätt och fel.  
   I handledningsmaterialet från BRÅ är handledningsskrifterna riktade till barn från grund-
skolan upp till gymnasiet. I handledningsmaterialet från Kanagawa-regionen är instruktioner 
och utbildningsmål riktade till barn i förskolan, till elever i låg- och mellanstadiet samt elever 
som går i högstadiet- och gymnasiet. I handledningsmaterialet från Kanagawa-regionen besk-
rivs det mer tydligt beroende på barnets/elevens ålder om vad de ska tänka på i sina dagliga 
liv angående brottsförebyggande och hur de ska agera vid nödsituationer. Det finns alltså 
redan klara regler som är bestämda i materialet från Kanagawa medan materialet från BRÅ 
förespråkar att eleverna själva och tillsammans ska, efter att de läst lagar och exempel från de 
olika teman som finns, komma på egna regler i hur man kan arbeta brottsförebyggande. Det 
förefaller därmed som att materialet från BRÅ är mer individanpassat jämfört med materialet 
från Kanagawa. 
   Om vi ser på detta ur teorin om sociala band förfaller det som att man i Kanagawa, där man 
har strikta sociala band inte behöver använda sig av lagar, moral och etik i samma utsträck-
ning som BRÅ gör i sitt material. Istället förlitar sig Kanagawa på de striktare sociala band 
som råder, och genom instruktioner i hur man ska se till sin egen och andras säkerhet. Om vi 
fortsätter att se det ur teorin om sociala band har BRÅ, på grund av de svagare sociala band 
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som existerar i Sverige, använt sig av lagar, etik och moral för att ge eleverna en värdegrund 
för att det inte ska leda till social desorganisation. I Kanagawa behöver man däremot inte 
använda sig av lagar, etik och moral för att ge eleverna en värdegrund, då de starkare sociala 
banden förhindrar att det leder till social desorganisation. Det förfaller därmed som att länder 
med starka sociala band inte behöver använda sig av lagar, etik och moral i samma utsträck-
ning som i länder med svagare sociala band där individualism värderas högre. 
   Om vi ser på resultatet ur teorin om social kontroll så styrker resultatet även att det finns en 
dominerande informell social kontroll i Japan jämfört med Sverige, där man genom normer 
istället för lagar, etik och moral uppnår önskad social kontroll. Det som jag anser extra intres-
sant ur detta perspektiv är att då Japan anses ha låg brottslighet, samt genomgått industria-
lisering och urbanisering, fortfarande förefaller ha en dominerande informell social kontroll 
där normer dominerar den sociala kontrollen. Resultatet av min studie ger därmed belägg för 
att länder som genomgår industrialisering och urbanisering inte nödvändigtvis behöver ställa 
högre krav på ökad formell kontroll, genom lagar, regler och sanktioner, om de sociala ban-
den och den informella sociala kontrollen är tillräckligt stark.  
   Då de resultat som framkommit i min studie var så intressanta tycker jag verkligen att det 
skulle vara intressant att som vidare forskning ställa frågor om hur man i Japan ser på lagar, 
etik och moral. Då jag i denna studie valde att undersöka skillnader och likheter mellan lärar-
handledningsmaterial i Sverige och Japan, skulle det även vara intressant att som vidare 
forskning göra en jämförande studie i hur till exempel frivilliga brottsförebyggande organi-
sationer arbetar i Sverige och Japan. En annan intressant fråga som det skulle kunna forskas 
vidare om är att genom fältstudie undersöka hur kōban små lokala polisstationer i Japan an-
vänds i brottsförebyggande arbete. 
7. Resultat 
Resultatet av min undersökning visar på att det finns en del likheter, men även stora skillna-
der mellan hur man arbetar brottsförebyggande i Sverige jämfört hur man arbetar brottsföre-
byggande i Kanagawa-regionen. Angående likheter fokuserar både BRÅ och Kanagawa-
regionen på att eleverna själva tillsammans med lärare ska lära sig hitta egna metoder för hur 
de kan arbeta brottsförebyggande. Materialen är i båda fall uppdelade i olika teman där lik-
nande pedagogiska metoder används för att utbilda barn och ungdomar i brottsförebyggande 
arbete.  
   När det gäller skillnader fokuserar Kanagawa-regionen mer på att ge barn och ungdomar 
färdiga instruktioner i hur de kan bidra till sin egen och andras säkerhet, medan materialet 
från BRÅ mer fokuserar på att genom lagar, etik och moral, låta barn och ungdomar själva 
komma på hur de kan arbeta brottsförebyggande.  
   Resultatet av min studie styrker därmed Hirschis teori om sociala band då jag funnit skill-
nader i materialen beroende på hur strikta sociala band som existerar. I handledningsmateri-
alen för brottsförebyggande i skolor i Sverige förlitar man sig mer på lagar, etik och moral för 
att nå social kontroll. I Kanagawa, som har striktare sociala band jämfört med Sverige förlitar 
man sig istället på de rådande normer som finns och har därför istället fokuserat mer på in-
struktioner i hur man kan bidra till sin egen och andras säkerhet.  
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8. Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur man arbetar brottsförebyggande i skolor i Kanagawa-regionen 
och i Sverige, samt hur handledningsmaterialen skiljer sig åt. För att besvara frågeställning-
arna ”Hur arbetar man med brottsförebyggande arbete i skolor i Japan och Sverige och hur 
skiljer sig handledningsmaterialen åt?” har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys, 
där jag jämfört de olika materialen. Genom att använda mig av Hirschis teori om sociala band 
har jag funnit att det i länder där det råder strikta sociala band förefaller sig som att man inte 
behöver använda sig av lagar, etik och moral i samma utsträckning som i länder där de soci-
ala banden är svagare och där individualism värderas högre. Resultatet av min studie ger även 
belägg för att länder som genomgår industrialisering och urbanisering inte nödvändigtvis 
behöver ställa högre krav på ökad formell kontroll, genom lagar, regler och sanktioner, om de 
sociala banden och den informella sociala kontrollen är tillräckligt stark. 
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Bilagor 
 
Följande bilagor är taget från BRÅs handledningsmaterial Du & Jag, Rätt & Fel ur tema 
Våld, hot och kränkning. 
 
Bilaga C1 

Fallet Bodil 

Bodil Uppnäsa gillar inte sin klasskamrat Eva Äppelkind. Det hela började med ett bråk i 
skolmatsalen där Eva råkade spilla lite mjölk på Bodils byxor. Bodil blev jättearg och började 
skrika, men Eva tyckte inte att det var så farligt utan sa att det är väl bara att gå hem och byta. 
Bodil hade inte så mycket kläder och det andra paret byxor som hon kunde tänka sig att ha på 
sig låg i tvätten. Däremot verkade Eva ha hur mycket kläder som helst. Hon hade något nytt 
på sig i stort sett varje vecka och allt var dyra märkeskläder. Bodil blev därför än mer arg på̊ 
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Eva. Men hon kunde ju inte säga att hon bara hade två par byxor. Därför bet hon ihop och 
bestämde sig för att hon minsann skulle hämnas på Eva på något sätt. 

Några dagar senare kom Bodil på hur hon skulle göra. Hon skulle sprida ut ett rykte om Eva i 
skolan. Hon började med att berätta för några av sina kompisar att hon hade sett Eva sent en 
kväll hoppa in i en bil där det satt en gammal gubbe, och det var inte Evas pappa. Bodil sa att 
hon var nästan säker på att Eva var prostituerad. Man kan ju undra hur hon har råd med så 
dyra kläder, avslutade hon sin historia. Kompisarna var lite tveksamma till detta och sa att det 
kanske var Evas morfar eller farfar i bilen. 

Bodil blev besviken över att ryktet inte tog fart och bestämde sig därför för att spä på histo-
rien lite. Nästa dag berättade hon för sina kompisar att nu är det helt klart vad Eva är för typ. 
Bodil berättade att hennes storebror hade sett Eva i en porrfilm. Nu tog ryktet fart i skolan 
och Bodil bekräftade sin historia för alla som ville höra. Till slut fick även Eva höra ryktet 
och fick då även veta vem det var som stod för informationen. Eva polisanmälde då Bodil. 

Frågor 

Kan Eva polisanmäla Bodil? Har Bodil begått något brott? 

· Tag kontakt med närpolisen och fråga. Läs bifogad lagtext och se om ni hittar något som 
stödjer Evas anmälan. 
Vad tycker ni om Bodils agerande? Är det vanligt att man pratar illa om varandra i er skola? I 
så fall – vad kan man göra åt det? 
· Diskutera med dina klasskamrater! 
Tycker ni att Eva gjorde rätt som polisanmälde eller skulle hon ha gjort på något annat sätt? 
· Diskutera med dina klasskamrater! 

 

Fallet Torkel och Svante 

Torkel Filt och Svante Kudde är två trötta grabbar. De vill inte gärna anstränga sig i onödan. 
Framför allt gäller det skolarbetet. De läser inga läxor, sitter längst bak i klassrummet och 
småsover. Annat är det med Olle. Han anstränger sig, läser alla läxor, letar mer information 
om det han läser på internet, sitter längst framme i klassrummet och ställer frågor som får 
t.o.m. läraren att bli helt snurrig. 

Torkel och Svante är ganska storväxta och starka, Olle däremot är ganska liten för sin ålder. 
Torkel och Svante brukar vara ganska taskiga med Olle. De brukar ofta putta och knuffa på 
honom och ibland slår de honom helt utan anledning. Inte sa hårt, det blir inga blåmärken, 
men det gör ont ändå, framför allt i Olles själ. Olle brukar fantisera om att han hade en store-
bror som kunde ge igen. Men verkligheten är inte sådan. Olle är rädd för Torkel och Svante 
och försöker undvika dem. 
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En dag när Olle går från skolan står Torkel och Svante utanför hans port och väntar på ho-
nom. De tar direkt tag i honom och släpar ner honom i källaren. Där säger de åt honom att 
han ska hjälpa dem att fuska på morgondagens prov i historia. Han ska sätta sig bredvid Tor-
kel och Svante och när han är klar ska han smussla över sin skrivning till Torkel som ska 
skriva av den. Olle säger att han inte vill göra det. Då börjar Torkel och Svante att slå på 
Olle. Efter ett tag tar Svante fram en cigarrett och tänder den och medan Torkel håller i Olle 
bränner Svante hål på Olles byxa. Svante säger att om Olle inte ändrar sig nu, kommer han att 
bränna på Olles skinn. Då ger Olle med sig och säger att han ska göra som de säger. Bra, sä-
ger Torkel och släpper. Svante och Torkel börjar gå, men vänder i dörren och säger att om 
Olle inte gör som de har sagt kommer han att få hela sitt ansikte brännmärkt. 

När Olle kommer upp till lägenheten går han in på sitt rum. Efter ett par timmar kommer 
hans mamma hem. Hon kommer in till Olle och märker att allt inte är som det ska. Hon frå-
gar Olle vad det är, men får svaret att det inte är något. Då får Olles mamma syn på hålet i 
byxorna och frågar hur det har gått till. Då brister det för Olle och han berättar gråtande allt. 
Olles mamma går direkt till polisen och anmäler Torkel och Svante. 

Frågor 

Kan Olles mamma polisanmäla Torkel och Svante? Har de begått något brott? 
· Tag kontakt med närpolisen och fråga. Läs bifogad lagtext och se om ni hittar något som 
stödjer Olles mammas anmälan. 
Vad tycker ni om Torkel och Svantes agerande? Är det vanligt med knuffar och slagsmål i er 
skola? I så fall – vad kan man göra åt det? 
· Diskutera med dina klasskamrater! 
Tycker ni att Olles mamma gjorde rätt som polisanmälde, eller skulle hon ha gjort på något 
annat sätt? 
· Diskutera med dina klasskamrater! 

Bilaga C2 

Urval ur: 

3 kap. BrB: Om brott mot liv och hälsa 

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid. 

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller 
eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år. 

3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten be-
finner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i 
högst sex år. 
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5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter ho-
nom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år 
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, ska för grov misshandel dömas till fängelse, 
lägst ett år och högst tio år. 

Vid bedömande huruvida brottet är grovt ska särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig 
eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat 
särskild hänsynslöshet eller råhet. 

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fäng-
else i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av 
om brottet är grovt ska särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 
påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse 
av allvarligt slag. 

8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte 
är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex 
månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är 
grovt ska särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 

2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit 
påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse 
av allvarligt slag. 

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet någon annan för livsfara eller fara för svår kropps-
skada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fäng-
else i högst två år. 

11 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är 
ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att av-
slöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. 

Våld, hot och kränkning 

4 kap. BrB: Om brott mot frihet och frid 
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4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fäng-
else i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva 
annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, 
såframt tvånget är otillbörligt. 

Är brottet som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst i sex månader och högst 
sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt ska särskilt beaktas, om gärningen innefattat 
pinande till bekännelse eller annan tortyr. 

5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 
ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 

7 § Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller an-
nat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

5 kap. BrB: Om ärekränkning 

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest 
lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning, dömes för förtal till 
böter. 

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt 
att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund 
för den, ska ej dömas till ansvar. 

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, ska för grovt förtal dömas till böter eller fäng-
else i högst två år. 

Vid bedömande huruvida är grovt ska särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller 
den omfattning i vilken den blir spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada. 

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat 
skymfligt beteende mot honom, dömes om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 
§, för förolämpning till böter. 


