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Kapitel 1. Inledning 

 

Skolan är, har det sagts, ett samhälle i minia-
tyr; i detta mindre samhälle bör samma egen-
skaper omhuldas och utvecklas, som man vill 
se dominera i det större samhället, i de vuxnas 
värld. Man bör söka skapa samma sociala 
miljö i skolan som den man önskar se för-
verkligad i samhället utanför skolan.1 
 

Ett samhälle i miniatyr 
Skolans möjligheter att hantera och förebygga olika problem har varit ett 
återkommande inslag i politiska diskussioner, utredningar och reformer. Att 
främja social ordning och moral har, utöver den kunskapsförmedlande upp-
giften, historiskt sett utgjort en integrerad del av skolans uppdrag. Vid sidan 
om vilken kunskap eleverna behöver har frågor om vilken fostran det upp-
växande släktet måste bibringas, liksom hur ”problematiska” elever bör han-
teras, formulerats oavbrutet, samtidigt som svaren därpå varierat. Gemen-
samt för dessa frågor är emellertid att de alla varit knutna till de stora för-
hoppningar om att kunna forma framtiden – och framtidens samhälle – som 
länge varit skolans följeslagare.  
 
Går vi tillbaka i tiden, till de utredningar som under 1940-talet tillsattes för 
att utreda hur skolan skulle reformeras, var föreställningen om skolan som 
ett samhälle i miniatyr framträdande. Det är en liknelse som väl fångar vis-
ionerna om skolans roll för att forma framtiden. Det var ett modernt, fram-
tida samhälle som skulle iscensättas i skolan, vars främsta uppgift skulle 
vara att ”fostra demokratiska människor”.2 Samtidigt framstod skolan som 
en garant mot de problem som skapats genom de snabba förändringar sam-
hället genomgått i termer av industrialisering, urbanisering och nya fritids-

1 SOU 1946:31 Skolans inre arbete: synpunkter på fostran och undervisning. 1940 år skolut-
rednings betänkanden och utredningar, s 87. 
2 SOU 1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling, s 3. 
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vanor. Likaså hade skolans fostransansvar för det uppväxande släktet ökat i 
takt med att ”hemmens ställning” försvagats. Uppfattningen att skolan ska 
förbereda och rusta de unga för ett samhälle i förändring och samtidigt fun-
gera som en mobiliserande kraft mot dessa förändringars mindre önskvärda 
effekter har under 1900-talet återkommit i olika formuleringar. Olika hotbil-
der i form av nya konsumtionsmönster, reklam, droger, medier och fritidsin-
tressen har avlöst varandra, mot vilka skolans fostran framställts som sam-
hällets främsta beredskap. Idag hör vi till exempel att vi lever i ett konstant 
föränderligt samhälle där teknikutvecklingen, det snabba informationsflödet 
och globaliseringen ställer skolan inför andra utmaningar och krav än tidi-
gare. 
 
Föreställningen om skolan som ett samhälle i miniatyr kan också ges en an-
nan innebörd – nämligen skolan som en spegel av samhället utanför. I skolan 
avspeglas de orättvisor och problem som samhället som helhet är uttryck för 
eller drabbas av. På så vis pendlar skolan mellan att själv utgöra eller vara 
uttryck för olika problem och samtidigt framstå som lösningen på dessa pro-
blem. Detta skolans janusansikte kan ses återkomma i de diskussioner om 
skolans reformering som sträckte sig över en stor del av 1900-talet och som 
gällde hur en för alla klasser sammanhållen skola skulle kunna införas. När 
diskussionerna om skolans reformering började föras under slutet på 1800-
talet var tanken att skolan skulle förändra samhället. Det dåvarande paral-
lellskolesystemet sågs som en spegel av klassorättvisorna utanför, ett klass-
samhälle som dessutom reproducerades genom det orättvisa utbildningssy-
stemet. Genom en gemensam skola skulle ”misstänksamheten” klasserna 
emellan utplånas.3 Femtio år och två världskrig senare kom diskussionerna 
att inriktas på skolans roll för demokratin. Auktoritära uppfostringsmetoder 
som främst eftersträvade lydnad ansågs inte passa in det moderna demokra-
tiska samhälle som framtiden bar i sitt sköte. Skolan sågs även här som den 
institution, det medel med vilket samhället kunde förändras. Skolan var den 
plats där ”morgondagens samhälle”, med makarnas Myrdals ord, skulle for-
mas.4  
 
Skolans innehåll, arbetssätt och struktur har under 1900-talet varit föremål 
för återkommande diskussioner, kritik, utredningar och reformer. Men även 
om skolan på så sätt utgjort en arena där olika problembilder avlöst varandra 
har samtidigt förhoppningarna om skolans problemlösande potential stått sig 
minst lika starka. I skolan finns möjligheterna: där kan nutidens problem 
bekämpas och framtiden formas. Detta ”hopp” kring skolans möjligheter, 

3 Se t.ex. Berg, Fridtjuv, Folkskolan såsom bottenskola: ett inlägg i en vigtig samhällsfråga 
(Stockholm 1883). Parallellskolesystemet innebar i korthet att det fanns två olika slags skol-
gångar, en utifrån folkskola och en utifrån privata alternativ och läroverk. 
4 Myrdal, Alva & Myrdal Gunnar, Kontakt med Amerika (Stockholm 1941). 
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hur skolan bör arbeta för att bemöta och förebygga problem och samtidigt 
forma framtiden är föremålet för denna avhandling. Mer specifikt handlar 
det om hur detta hopp artikulerats i relation till ett samhällsproblem som 
stötts och blötts lika mycket som skolan under 1900-talet: brottsligheten. 
Den övergripande frågan som här ställs är hur skolan, genom sitt fostrans-
uppdrag, har förväntats bidra till att förebygga detta problem. 

Skolans normfostrande uppdrag 
Flyttar vi fram blicken till de senaste årens debatt blir det tydligt att det på-
går en politisk kamp om skolan, en kamp som enligt Mathias Martinsson kan 
knytas just till de ”förväntningar av utopiska mått” som omgärdar skolan och 
där en väl fungerande skola, där elever bibringas såväl rätt kunskaper som 
normer, sägs vara avgörande för landets framtid.5 Skolans ”kris” när det 
gäller att ge eleverna grundläggande kunskaper, ställa de rätta kraven och ge 
korrekta betyg har kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna. Stort 
utrymme har även getts åt diskussioner om hur skolan ska hantera uppfö-
rande- och ordningsproblem.6  
 
I dessa skolpolitiska diskussioner, som endast är några i raden på dem som 
åtföljt folkskolan sedan dess införande7, kan två delvis överlappande roller 
gällande skolans uppdrag urskiljas: kunskapsförmedling och normöverfö-
ring.8 Skolans undervisning har aldrig handlat om att enbart lära ut fakta om 
världen: att förmedla vissa bestämda värden till eleverna har varit en minst 
lika stor del av uppdraget. Det har heller aldrig handlat om att enbart få ele-
verna att lära sig vilka dessa värden är, utan skolans normfostran kan istället 
ses som en socialiserande process där målet är att få eleverna att värna om 
dessa värden, att få eleverna att göra dessa till ”sina”.9 Detta skulle kunna 
uttryckas som att målet inte är att lära eleverna att de ska värna om värden 
och efterfölja normer, lagar och regler, utan att få eleverna att själva vilja 
göra detta. Ser vi till folkskolan bör dess framväxt därför inte endast förstås 
som ett medel att bibringa de unga nödvändiga kunskaper och därigenom 
som en samhällelig lösning på ett växande behov av kvalificerad arbetskraft. 
Minst lika viktiga i sammanhanget var de fostransambitioner som folkskolan 
förde med sig, fostransambitioner som aldrig tappat sin aktualitet i vare sig 

5 Martinsson, Mathias, ”Skolans ideologiska spänningar”, Petersson, Kenneth, Dahlstedt, 
Magnus & Plymoth, Birgitta (red.) Fostran av framtidens medborgare (Lund 2012), s 151. 
6 Eller snarare, huruvida olika praktiska åtgärder i form av exempelvis ordningsomdömen och 
utökade befogenheter för lärare att t.ex. beslagta störande mobiltelefoner bör användas för att 
komma till rätta med problemen. 
7 Folkskolan infördes 1842. Grundskolan, som innebar en gemensam nioårig skolgång för 
alla, infördes 1962. 
8 Börjeson, Mats & Palmblad, Eva, I problembarnens tid (Stockholm 2003), s 9. 
9 Carleheden, Mikael, ”Fostran till frihet. Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasi-
anskt perspektiv”, Utbildning och demokrati, vol. 11, nr 3, 2002, s 43. 
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pedagogiska eller politiska diskussioner och styrdokument, även om innehål-
let skiljt sig åt. Inte minst är fokuseringen på skolans fostrande uppdrag 
framträdande idag, då all skolverksamhet ska genomsyras av den gemen-
samma ”värdegrunden”.10  

Samhällets viktigaste brottsförebyggare 
Skolans normfostrande uppdrag har gjort att den ofta framställs som en vik-
tig brottsförebyggande resurs. Det nationella brottsförebyggande program-
met Allas vårt ansvar från 1996 lyfter exempelvis fram skolans skyldighet 
att ”sprida vårt samhälles gemensamma värderingar” och att ”utveckla barns 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.11 I den uppföljande 
utredningen Brottsförebyggande arbete i Sveriges kommuner beskrivs sko-
lan, vid sidan om familjen, som  
 

(…) den kanske viktigaste arenan för brottsförebyggande insatser. Det är den 
enda samhällsinstitution där alla, oavsett bakgrund, intressen eller värderingar 
under längre tid vistas under gemensamma former och med gemensamma 
normer för den dagliga verksamheten.12 

 
Vid sidan om skolans fostrande uppdrag har dess betydelse för brottsligheten 
länge också betonats genom dess potential att på ett tidigt stadium observera 
och uppmärksamma barn och ungdomar som riskerar hamna i kriminalitet.13 
Tillsammans har dessa två aspekter befäst skolans roll som central aktör i det 
brottsförebyggande arbetet och i politiska diskussioner och utspel är fram-
hållandet av skolan som en av ”samhällets viktigaste brottsförebyggare” ett 
återkommande inslag i förslag om hur ungdomsbrottslighet ska bekämpas. 
Som förebyggande aktör beskrivs skolan som en arena där ett vitt spann av 
åtgärder kan realiseras. Förutom att fostra barnen till laglydiga medborgare, 
kan skolans möjligheter att drogtesta barn utökas eller lärare utbildas för att 

10 Dessa grundläggande värden beskrivs och motiveras i läroplanen på detta sätt: ”Människo-
livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 
gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande”. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, Skolverket (Stockholm, 2011), s 1. 
11 DsJu 1996:59 Allas vårt ansvar: Ett nationellt brottsförebyggande program (Stockholm 
1996), s 27. 
12 SOU 1999:61 Brottsförebyggande arbete i landets kommuner, s 44. 
13 Se t.ex. SOU 1959:37 Ungdomsbrottslighet. Andersson, Tommy, Kriminell utveckling. 
Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser (Stockholm 2001). 
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motarbeta ”våldsbejakande extremism”, för att nämna ett par förslag.14 Att 
samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis måste utvecklas och förbätt-
ras är ytterligare ett vanligt inslag när åtgärder mot ungdomsbrottslighet 
diskuteras.15  
 
Vad som också gör skolan som brottsförebyggare intressant att studera är att 
det utgör ett område där politiker och kriminologer tenderar att vara överens. 
Till skillnad från politiska utspel om exempelvis hårdare straff tycks krimi-
nalpolitiska diskussioner om skolan vara ett relativt okontroversiellt om-
råde.16 Trots detta kan man hävda att påståendet om skolan som en av sam-
hällets viktigaste brottsförebyggare är relativt djärvt, något som tycks baserat 
mer på ett antagande om den potential som ligger i skolans verksamhet, sna-
rare än det arbete som faktiskt bedrivs. Tanken är att skolan, med rätt insat-
ser, skulle kunna fånga upp vissa elever i tid och att skolan, genom sitt fost-
ransuppdrag, skulle kunna fostra elever till att välja den laglydiga vägen. 
Utmärkande för de politiska förslag som baseras på dessa ambitioner är att 
de tenderar att åtföljas av påpekandet att skolan hittills misslyckats med sitt 
brottsförebyggande uppdrag. Om bara skolan tog dessa frågor på större all-
var, om den bara arbetade tydligare med dessa frågor, skulle stora vinster 
finnas att hämta. En återkommande problematisering som återfinns i poli-
tiska dokument om brottsförebyggande arbete är därför att skolan måste 
arbeta bättre än för närvarande.17 Genom detta artikulerade missnöje för-
läggs skolans roll till antaganden om en tänkt framtid – en framtid där skolan 
tar dessa frågor på allvar. 
 
Samtidigt är tanken på skolan som brottsförebyggande arena och förslagen 
om att föra in nya arbetssätt i dess verksamhet långt ifrån nya. Från mitten av 
1900-talet och framåt har frågan om skolans roll i kampen mot brottsligheten 
stötts och blötts i flera statliga utredningar och myndighetsrapporter. Mot 
bakgrund av det svenska utredningsväsendet är det därför intressant att be-
vittna den historielöshet som till viss del utmärker dagens diskussioner och 
förslag om skolans förebyggande åtgärder. Åtgärdsförslag som exempelvis 
lyfter fram behovet av ökad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis 

14 Om utökade möjligheter att drogtesta elever, se Motion 2005/06:Ju39, Motion med anled-
ning av prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare, om extremism se Skr 
2011/12:44, Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Justitie-
departementet (Stockholm 2012). 
15 Inte minst märks detta i olika kriminalpolitiska program. Se exempelvis Allians för Sverige, 
Ett tryggare Sverige: förslag (Stockholm 2006) och Ett tryggare Sverige. Kriminalpolitiskt 
program för Socialdemokraterna, 2013. 
16 Se t.ex. SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott. 
17 Se t.ex. SOU 1959:37 och Brottsförebyggande rådet, Brottsförebyggande arbete i skolan. 
Idéskrift (Stockholm 2001). 
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för att motarbeta ungdomsbrottslighet,18 kan framstå som såväl självklara 
som innovativa, men det räcker med en snabb blick i backspegeln för att se 
att dessa förslag egentligen utgör fortsättningen på en diskussion som pågått 
i över ett halvt sekel. Redan under 1950- och 1960-talen var samverkan mel-
lan olika samhällsinstanser en av de mest centrala frågorna i statliga utred-
ningar om ungdomsbrottslighet. Dessutom kom det samarbetsorgan mot 
ungdomsbrottslighet som då tillsattes att utgöra grunden till det som senare 
skulle bli den statliga myndigheten Brottsförebyggande rådet, vars uppdrag 
således tidigt kom att kretsa kring ett arbete med samverkan och andra skol-
relaterade frågor.19  
 
Även när det gäller föremålet för denna avhandling, skolans brottsförebyg-
gande fostran, präglas samtida brottsförebyggande ambitioner av en tystnad 
inför det förflutna. Under 2000-talet har exempelvis Brottsförebyggande 
rådet tagit fram flera lärarhandledningar med tips om hur skolan kan arbeta 
förebyggande mot brottslighet. Dessa ansatser skulle vid en första anblick 
kunna betraktas som nyskapande – som strategier för att föra in nya, inspire-
rande sätt att tänka i skolan. Men en historisk tillbakablick visar att under-
visning och fostran i lag och rätt, liksom viljan att förbättra denna del av 
skolans verksamhet, går långt tillbaka. Framför allt är det under början av 
1970-talet som frågan om skolundervisning seglar upp för att bli ett själv-
skrivet inslag på den brottsförebyggande dagordningen. Olika myndigheter 
som Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen 
kom från och med nu att producera en stadig ström av material om hur denna 
brottsförebyggande undervisning bäst borde bedrivas, och det är dessa före-
skrivande texter som ska analyseras i denna avhandling. Genom att anlägga 
ett historiskt perspektiv på frågan om skolans brottsförebyggande fostrans-
uppdrag synliggörs såväl den glömska som är mångas brottspreventiva åt-
gärders moder, som de historiska villkoren bakom de åtgärder som av sin 
samtid betraktas som både innovativa och självklara. 

Den välreglerade friheten 
Skolans brottsförebyggande uppdrag har ofta kopplats ihop med intervent-
ioner mot ”problematiska” elever eftersom skolan har ansetts spela en stor 
roll för strategin att upptäcka problem på ett tidigt stadium. När skolans fö-
rebyggande roll har problematiserats inom den samhällsvetenskapliga forsk-

18 Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet, Justitiedepartementet (Stockholm 
2010). 
19 DsJu 1973:6 Utredningen om ett centralt råd för samordning av samhällets insatser mot 
brott, Det brottsförebyggande rådet: betänkande (Stockholm 1973). 
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ningen är det också denna aspekt som vanligtvis uppmärksammats.20 Den 
här avhandlingen tar emellertid som sitt föremål en annan del av skolans 
brottsförebyggande roll, närmaste bestämt den som kopplas ihop med sko-
lans fostransuppdrag och målsättningen att bibringa barnen normer och vär-
deringar. Detta fostrande uppdrag har, som nämnts ovan, varit en central del 
av skolans uppdrag vid sidan om kunskapsförmedlingen. I detta har också 
ambitionen att få de unga att själva omfatta och frivilligt efterfölja dessa 
normer utgjort en central målsättning. Skolans fostransuppdrag har i bred 
mening givetvis ringat in fler värden än laglydighet – det har handlat om att 
skapa framtidens medborgare, utrustade med den uppsättning kunskaper, 
normer och värderingar som anses göra dem lämpade och kvalificerade att 
leva och agera i en demokrati. Men i detta återfinns också en tydlig brotts-
förebyggande strävan som tagit sig konkreta uttryck genom exempelvis 
undervisning i ”lag och rätt”, ett ämne som polisen under många år undervi-
sade i och som länge betraktades som en av polisens viktigaste brottsföre-
byggande uppgifter. Vi kan därmed tala om en mer generell brottsförebyg-
gande strategi som inte enbart varit inriktad på de barn som anses avvika 
eller uppvisa riskbeteenden, utan strävat efter att nå alla barn – med målet att 
få dem att vilja omfamna och handla i enlighet med samhällets värderingar. 
 
Denna allmänt hållna prevention utmärks därför av breda insatser, och den 
undervisning och de projekt som föreslagits av olika myndigheter har ofta 
berört frågan om brottslighet, lag och rätt på ett indirekt sätt. Som vi ska se 
har olika åtgärder för att exempelvis öka trivseln på skolor eller stärka ele-
vers förmåga till samarbete framhållits som viktiga ur ett brottsförebyggande 
perspektiv. Genom att göra skolan till ett ”samhälle i miniatyr”, där eleverna 
ska lära sig att både utöva demokrati och följa regler, har förhoppningen 
varit att de ska inse vikten av att följa de gemensamma lagar och regler som 
gäller samhället i stort. Som ett led i denna strävan har också en stor del av 
arbetet formerats kring begrepp som inflytande, ansvar och frihet.  
 
Den brottsförebyggande fostran som formulerats i utredningar och myndig-
hetsmaterial, och som undersöks i denna avhandling, kan därför beskrivas 
som en slags fostran till frihet. En återkommande grundtanke i en stor del av 
det material som analyseras i avhandlingen är att normträning, för att vara 
framgångsrik, både måste ge eleverna inflytande och skapa utrymme för dem 
att ta eget ansvar. De måste, med andra ord, tränas i att utöva sin frihet – en 
träning i frihet som antas främja såväl deras ansvarskänsla som vilja att om-
famna samhällets lagar och regler. Vikten av att eleverna måste fås att själva 

20 Se exempelvis Börjesson & Palmblad, 2003, Börjesson, Mats, Palmblad, Eva & Wahl, 
Thomas, I skötsamhetens utmarker: berättelser om välfärdsstatens sociala optik (Stock-
holm/Stehag 2005), Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (red.), Barnets bästa: en antologi om 
barndomens innebörder och välfärdens organisering (Stockholm/Stehag 2005). 
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vilja lyda kan ses som en gemensam nämnare över tid och är ett tema som 
återkommit i olika variationer i det material som här ska studeras.  Det hand-
lar således inte endast om att göra elever till laglydiga samhällsmedlemmar 
utan att på samma gång forma subjekt som är förmögna att hantera sin frihet 
och agera självständigt.  
 
Här återfinns emellertid vad som kan tyckas vara en paradox: samtidigt som 
skolan ska fostra eleverna i en bestämd riktning tycks det vara det fria, själv-
ständiga subjektet som är denna fostrans mål. Likaså går det att problemati-
sera vilken innebörd som läggs i begrepp som frihet och ansvarstagande. 
Även om betoningen på inflytande och ansvar är återkommande över tid, är 
utformningen av denna fostran inte konstant. Som Kenneth Hultqvist och 
Kenneth Petersson påpekat är frihet snarare ett flyktigt begrepp vars innehåll 
är knutet till de sociala och historiska omständigheter där det används.21 
Vilken innebörd olika begrepp som frihet, ansvar och inflytande fylls med, 
liksom beskrivningen av det aktiva subjekt som tycks utgöra själva för-
kroppsligandet av dessa begrepp, måste också förstås i en vidare kontext – 
det hänger ihop med hur såväl samhället som dess problem beskrivs, och har 
betydelse för hur brottsförebyggande arbete är tänkt att fungera och verka. 
Även om skolan, och dess fostransuppdrag, framställts som en av samhällets 
viktigaste brottsförebyggare har innebörden av hur detta uppdrag ska utföras 
skiftat över tid. 

Ingång till teorifrågan 
Det är med utgångspunkt i dessa frågor som valet av avhandlingens teore-
tiska inriktning motiveras. Avhandlingen tar dels avstamp i Michel 
Foucaults genealogiska ansats, som kan beskrivas som ett sätt att se på histo-
ria och hur den kan studeras. Det är ett angreppssätt som syftar till att ifråga-
sätta förgivet tagna idéer och ”nuets” självklarheter samt att belysa de histo-
riska omständigheter de vilar på. Men snarare än att klargöra orsakssamband 
handlar det om att belysa de olika möjlighetsvillkor i termer av makt och 
vetande som gjort det möjligt att resonera på ett visst sätt, under en viss tid. I 
denna avhandling handlar det om att problematisera tankefiguren om skolan 
som en av ”samhällets viktigaste brottsförebyggare” genom att visa hur den 
artikulerats över tid och belysa dess historia och de möjlighetsvillkor som 
omgärdat framställningen av detta brottsförebyggande uppdrag. 
 
Avhandlingen tar också utgångspunkt i det teoretiska perspektiv som brukar 
gå under benämningen governmentality. Styrningsrationalitet, som den 

21 Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth (red.), Foucault: namnet på en modern veten-
skaplig och filosofisk problematik: texter om maktens mentaliteter, pedagogik, psykologi, 
medicinsk sociologi, feminism och bio-politik (Stockholm 1995), s. 28. 
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svenska översättningen vanligen lyder, kan användas för att problematisera 
den fostran till frihet som beskrivits ovan. Det är ett teoretiskt perspektiv 
som ifrågasätter den liberala grundsynen på frihet som ett av naturen givet 
tillstånd och istället lyfter fram dess instrumentella roll för styrningen. 
Foucault visar hur liberalismen kan ses som en rationalitet som styr genom 
frihet, en styrning som realiseras genom att individerna, i kraft av sin frihet, 
styr sig själva – i riktning mot vissa önskvärda mål. Det är emellertid en 
frihet som är villkorad, som kräver ett ansvarsfullt utövande, och skolan kan 
här ses som en central institution där denna frihet ska ”iscensättas” eller trä-
nas upp. Sett ur ett brottsförebyggande perspektiv har också, som nämndes 
ovan, denna fostran till frihet spelat en central roll i det hopp som satts till 
skolans möjligheter att forma barn och unga till laglydiga medborgare. Det 
till synes motsägelsefulla att förena fostran och frihet blir här belyst genom 
governmentalityperspektivets framhållande av frihetens instrumentella roll 
för styrningen. 

Inledning till avhandlingens syfte 
Intresset för att studera skolans fostransuppdrag i relation till brottslighet 
väcktes då jag stötte på ett undervisningsmaterial som Brottsförebyggande 
rådet under början av 2000-talet producerat inom ramen för ett särskilt skol-
projekt. Det var två tjocka luntor med anvisningar till hur frågor om brott 
och dess förebyggande kunde integreras i den ordinarie undervisningen – 
oavsett om det gällde biologi, matematik eller träslöjd. I materialet framstod 
skolundervisningens möjligheter som outtömliga – temat brott och straff så 
omfångsrikt och av en sådan allmän karaktär att det kunde behandlas inom 
vilket skolämne som helst. Att det fanns en politisk strävan att integrera sko-
lan i det brottsförebyggande arbetet var inget som förvånande mig, däremot 
fascinerades jag av de omfattande visionerna om skolundervisningens möj-
ligheter. Hur hade det kommit att bli så här? Rådets material visade sig 
emellertid bara vara ett av många uttryck för hur skolans brottsförebyggande 
potential formulerats över decennierna.  
 
Utifrån dessa texter kom avhandlingens syfte, att undersöka och analysera 
dessa olika framställningar av hur skolan kan och bör arbeta brottsförebyg-
gande med barn och ungdomar, att växa fram. Tanken är att, utifrån ett histo-
riskt perspektiv, överblicka och problematisera skolan med utgångspunkt i 
dess brottsförebyggande roll. Särskild vikt läggs vid att, med utgångspunkt i 
offentligt tryck och myndighetstexter, studera och jämföra de olika förhopp-
ningar som formulerats över tid kring hur skolan genom undervisning kan 
arbeta med vad som i avhandlingen benämns brottsförebyggande fostran. 
Hur har dessa förhoppningar varierat över tid och hur kan dessa förändringar 
förstås? Hur har den fostran till frihet som undervisningen ska syfta till varit 
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tänkt att utformas, och vilken förståelse av samhället, brottsligheten och dess 
förebyggande har den relaterat till? 
 
Det material som analyseras utgörs av texter av skiftande karaktär som före-
nas genom att de på olika sätt uttrycker en vilja att forma skolans undervis-
ning på detta område. Några av de viktigaste källorna utgörs av de olika 
handlingsrekommendationer, exempelvis undervisningshandledningar, som 
utformats av olika myndigheter med förhoppningen att dessa ska användas i 
skolans undervisning, men också utredningar och rapporter som berör denna 
fråga. Medan några av texterna rör ett specifikt ämnesområde, undervisning i 
lag och rätt, bär andra texter på ambitionen att forma skolans arbete på ett 
mer generellt plan. Texturvalet kan därmed beskrivas som texter med syfte 
att omsättas i praktiken. Det handlar om föreskrivande texter som uttrycker 
en politisk vilja och som framställer hur brottsförebyggande arbete ska bed-
rivas. Texterna kan också beskrivas som föreskrivande och programmatiska, 
ett materialval som också präglade Foucaults empiriska arbete.22  
 
Tidsmässigt koncentrerar sig undersökningen på perioden från åren runt 
1970 fram till en bit in på 2000-talet, en avgränsning som motiveras genom 
att frågan om brottsförebyggande undervisning tar rejäl fart under 1970-
talets början då den nyinrättade myndigheten Brottsförebyggande rådet väl-
jer att fokusera på skolan som ett av sina viktigaste områden. 
 
Trots den stora brottsförebyggande roll som tillskrivs skolan, från såväl poli-
tiskt som kriminologiskt håll, är området tämligen outforskat. Forskning om 
brottsprevention, i den mån den intresserar sig för skolan, tenderar också att 
fokusera mindre på den allmänt fostrande delen av skolans uppdrag och mer 
på de individualpreventiva åtgärder som ryms inom skolans verksamhet. 
Likväl omgärdas dagens beskrivningar av skolan och dess fostransuppdrag 
som en av samhällets viktigaste brottsförebyggande åtgärder av en självklar-
het som sällan ifrågasätts. Förhoppningen är att denna avhandling ska ge 
såväl överblick som möjlighet till reflektion. 

Disposition 
I detta kapitel har en inledning till avhandlingens ämne presenterats. Nästa 
kapitel tecknar en bakgrund till grundskolans framväxt och fostransuppdrag 
med syfte att placera in avhandlingens forskningsobjekt i ett större samman-
hang, samtidigt som det också innehåller en redogörelse för tidigare forsk-
ning med relevans för avhandlingens syfte. Kapitlet kan sägas bestå av två 
delar: en del som ger en bakgrund till grundskolans framväxt samt en över-

22 Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion (Malmö 2008). 

 22 

                                                      



blick över forskningsläget kring skolans allmänna fostransuppdrag, och en 
del som översiktligt behandlar brottsprevention som forskningsområde. I 
denna del diskuteras också kriminologiämnets relation till skolan.  
 
I kapitel tre diskuteras avhandlingens metodologiska och teoretiska utgångs-
punkter. Kapitlet kan tematiskt sett sägas bestå av tre delar. Den första delen 
handlar om metodologiska spörsmål i relation till studerandet av text och 
specifikt diskursanalysens förhållande till Foucault. Den andra berör go-
vernmentalityperspektivet och diskuterar hur skolan som institution kan för-
stås inom ramen för denna teoretiska tradition. Denna del utgör också den 
teoretiska bakgrund mot vilken avhandlingens forskningsfrågor formuleras. 
Det teoretiska perspektivet ges här en heuristisk funktion där vissa teman 
och begrepp får fungera som sökljus som sätter fokus på frågor om styrning 
och makt, men erbjuder också redskap att förstå hur skolans brottsförebyg-
gande fostran kan förstås i ljuset av den moderna, liberala maktutövning 
Foucault avsåg att ringa in med sitt styrningsbegrepp. Den tredje delen ut-
görs av ett forskningsläge om utvecklingen inom brottsprevention och kri-
minalpolitik, och hur förändringar inom dessa områden behandlats inom 
ramen för avhandlingens teoretiska perspektiv. Utvecklingen inom det kri-
minalpolitiska området har bland annat tolkats som ett uttryck för en föränd-
rad styrningsrationalitet och en ny syn på statens ansvar, men också tjänat 
som bakgrund till en mer självkritisk diskussion kring governmentalityper-
spektivets utveckling och receptionshistoria. Kapitlet avslutas med en dis-
kussion om val av empiriskt material, periodisering, precisering av syfte och 
tillvägagångssätt.  
 
Kapitel fyra kan ses som en ingång och kontextualisering till avhandlingens 
undersökning. Här används främst statliga utredningar om ungdomsbrotts-
lighet och tidigare forskning för att se hur skolans brottsförebyggande pot-
ential beskrivits fram till slutet av 1960-talet, och hur skolans fostransupp-
drag på sikt kom att växa fram som ett centralt inslag i samhällets insatser 
mot ungdomsbrottslighet.  
 
Avhandlingens primära undersökning och empiriska delar utgörs av kapitel 
fem till sju. I kapitel fem beskrivs och analyseras innehållet i de texter som 
produceras om skolans brottsförebyggande fostransuppdrag under 1970-
talet, dels genom en statlig utredning om skolans lag och rätt-undervisning, 
dels genom det rika material om skolan som Brottsförebyggande rådets pro-
ducerar vid denna tid. Avhandlingens sjätte kapitel beskriver och analyserar 
myndighetsmaterial som producerats mellan åren 1982 och 1995. Huvudkäl-
lorna här utgörs av undervisningshandledningar för ämnet lag och rätt som 
genom sina skillnader gällande innehåll utgör tydliga markörer för en för-
ändring när det gäller problematiseringen av brottslighet och skolans fost-
ransuppdrag. Kapitel sju sätter fokus på 2000-talets första decennium, en tid 
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då Brottsförebyggande rådet, i likhet med 1970-talets början, sätter fokus på 
skolans fostransuppdrag och börjar producera undervisningsmaterial för 
skolor. Det avslutande kapitlet sammanfattar och diskuterar resultaten i relat-
ion till annan forskning. 
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Kapitel 2. Fostran och brottsprevention – en 
översikt 

Inledning 
Den forskning som behandlat skolans fostrande uppdrag har främst kommit 
från utbildningsvetenskapligt håll. Inom kriminologin har skolan uppmärk-
sammats genom andra ingångar, exempelvis genom teorier som berör sko-
lans relation till brottsligt beteende. Någon studie som specifikt behandlar 
denna avhandlings område, den fostran som skolan bedrivit i brottsförebyg-
gande syfte, har emellertid inte gjorts från något håll. Den forskningsgenom-
gång som följer nedan tar därför utgångspunkt i historiska studier av skolans 
generella fostransuppdrag, något som även tjänar till att ge en bakgrund och 
kontext till avhandlingens ingång. Eftersom ämnet för avhandlingen är 
brottsprevention ges även en översiktlig bild av forskningen inom detta om-
råde, samt hur skolan betraktats inom den kriminologiska forskningen. Tan-
ken med kapitlet är därför att både ge en bakgrund som sätter in avhandling-
en i ett större sammanhang och positionerar dess forskningsobjekt i relation 
till olika forskningsområden. Här blir också förändringar inom dessa två 
områden, fostran och brottsprevention, relevanta i relation till skolans brotts-
förebyggande uppdrag. 

Grundskolans framväxt och fostransuppdrag 
Närmast följer en kort genomgång av den reformering skolsystemet genom-
gick under 1900-talet och den forskning detta gett upphov till. Detta är nöd-
vändigt för att förstå de förändringar som skolans fostransuppdrag kom att 
genomgå, eftersom de politiska diskussionerna om skolans organisatoriska 
förändring gick hand i hand med frågor om skolans övergripande mål och 
samhällsuppgifter. Denna översikt bildar också den bakgrund avhandlingens 
forskningsfrågor formuleras mot. 

Grundskolans tillblivelse – en introduktion 
Sedan folkskolan infördes 1842 har den varit föremål för ständiga diskuss-
ioner rörande dess utformning och mål. I kölvattnet på dessa har en mängd 

 25 



olika utredningar med syfte att utreda skolans mål och uppgifter och framför 
allt klargöra hur skolsystemet bör reformeras genomförts. Den stora knäck-
frågan fram till 1962 gällde dels hur den gamla tanken om en gemensam 
bottenskola skulle realiseras, dels hur den så kallade differentieringsfrågan 
skulle lösas. Om alla barn skulle gå i en gemensam skola, när skulle deras 
utbildningsvägar i så fall splittras?23  
 
Kraven på en statlig, enhetlig skola gemensam för alla samhällsklasser hade 
rests redan under 1800-talet. Till utbildningshistorien har framför allt libera-
len (sedermera skolministern) Fridtjuv Bergs trägna pläderande för en bot-
tenskola gått.24 Det dåvarande skolväsendet bestod av flera olika skolformer 
och kan beskrivas som ett parallellsystem med den sexåriga folkskolan på 
ena sidan, och privata alternativ med åtföljande läroverk på den andra. Berg 
ville istället göra om folkskolan från en ”fattigskola” till en för alla klasser 
gemensam bottenskola. Ett av skälen vilade på en visionär idé om att klass-
klyftorna mellan barnen skulle kunna överbryggas om alla barn under en viss 
period var samlade under samma tak.25 Det handlade också om ett rättvise-
motiv, folkskolan borde organisatoriskt knytas ihop med läroverket, för att 
på så sätt ge lika möjligheter till högre utbildning. Barnets förmåga och be-
gåvning skulle sätta gränserna för utbildningsmöjligheterna – inte det sociala 
ursprunget.26 
 
Kraven på en gemensam skola för alla klasser betydde dock inte att detta 
skulle gälla alla barn. De barn som av olika skäl inte klarade av att leva upp 
till skolans krav i moraliskt, fysiskt eller psykiskt hänseende behövde separe-
ras från de andra. Deras vanart riskerade annars att sprida sig till de välar-
tade. Som ett led i detta grundades en rad uppfostringsanstalter, och före-
språkarna för dessa kom från samma håll som de som pläderade för en ge-
mensam skola.27 Det var också Berg som stod bakom den motion som föran-
ledde tillsättandet av 1896 års tvångsuppfostringskommitté, vars uppgift var 
att utreda hur problemet med den ökande ”sedliga förvildningen” bland ung-
domen kunde åtgärdas.28  
 

23 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning (Stockholm 
2000), s 30.  
24 Berg. 
25 Lindensjö & Lundgren, s 34. 
26 Sjöberg, Mats, ”Att fostra ett skolbarn. Den nya skolan och barndomens förändring 1950-
1970”, Sandin & Halldén, (red.), (Stockholm 2005), s 54. 
27 Sandin, Bengt, ”Barndomens omvandling – från särart till likart”, Sandin & Halldén (red.), 
(Stockholm 2005), s 228, Axelsson, Thom, Rätt elev i rätt klass: skola, begåvning och styr-
ning 1910-1950 (Linköping 2007), s 63 ff. Se även Levin, Claes, Uppfostringsanstalten (Lund 
1998). 
28 Nilsson, Roddy, Sanningen om ungdomen. Normer, värderingar och föreställningar kring 
1900-talets ungdom (Växjö 2001), s 20. 
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Det skulle dröja ända till 1960-talet innan parallellskolesystemet kom att 
skrotas för gott och bytas ut mot det som vi idag känner som den nioåriga 
grundskolan. Frågan kom att stötas och blötas i flera utredningar innan dess. 
En utredning som gick under namnet 1918 års skolkommission föreslog en 
gemensam sexårig folkskola som skulle knytas till högre utbildning genom 
fyraårig realskola och treårigt gymnasium.29 Utredningen ledde fram till 
1927 års läroverksreform, som dock inte lyckades förverkliga det ursprung-
liga förslaget. 
 
Kraven på skolsystemets reformering fortsatte emellertid, och under 1940-
talet tillsattes två olika utredningar, 1940 års skolutredning och 1946 års 
skolkommission, för att utreda frågan. Framför allt var det differentierings-
frågan som orsakade oenighet, det vill säga hur många år eleverna skulle gå 
tillsammans och vid vilken ålder de borde gå skilda vägar. Mot bakgrund av 
den senare fattade 1950 års riksdag en kompromiss om att införa en obliga-
torisk nioårig enhetsskola, men först efter en tids försöksverksamhet. Tolv år 
och ytterligare en utredning, 1957 års skolberedning, senare fattade riksda-
gen slutligen beslut om att införa grundskolan – efter nästan ett sekel av 
diskussioner.30 

Från fostran till lydnad till fostran i demokrati 
Folkundervisningens framväxt har ibland tolkats som en konsekvens av den 
begynnande industrialismen, som ett sätt att tillfredsställa behovet av utbil-
dad arbetskraft.31 I en ofta citerad text har Eva Rappe emellertid lyft fram 
skolans ideologiska funktion och dess roll som förmedlare av värderingar. 
Folkskolan under 1800-talet bör enligt henne förstås som en ”moralskola för 
underklassen” som främst dominerades av kristendomsundervisning.32 Mot 
bakgrund av samhällsförändringarna och de oroligheter som följde med de 
ökande klassmotsättningarna och demokratiseringssträvandena betraktades 
folkskolan som ett verksamt medel för social kontroll, ett sätt att hålla mas-
sorna på plats och kuva opposition.33 I takt med industrialismens framväxt 
och demokratins genomslag växte emellertid behovet av praktisk utbildning 
och en ny form av ideologisk fostran. Genom ämnen som ”arbetskunskap” 
och ”medborgarkunskap” skulle folket fostras till nyttiga arbetare och an-
svarstagande medborgare, medvetna om sina förmåner och plikter.34 

29 Lindensjö & Lundgren, s 38. 
30 Ibid., s 44. 
31 Se t.ex. Richardsson, Gunnar, Svensk skolpolitik 1940-1945: Idéer och realiteter i pedago-
gisk debatt och politiskt handlande (Stockholm 1978). 
32 Rappe, Ewa, ”Från katekes till ’social fostran’: Om folkundervisningen i Sverige från 1842 
till 1906”, Häften för kritiska studier, nr 5-6, 1973, s 17. 
33 Ibid., s 18. 
34 Ibid., s 27. 
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Även Bengt Sandin kan sägas ha ett konfliktbetonat perspektiv på skolans 
framväxt, då han bland annat menar att skolans expansion i städerna till stor 
del kan förstås som ett sätt att hantera de problem överheten såg med tig-
gande och kringstrykande barn på gatorna.35 Mats Sjöberg beskriver folk-
skolan som ett ”socialpolitiskt verktyg” för att ta hand om industrialismens 
barn. Teknikutveckling och mekanisering kom att göra delar av barnarbetet 
överflödigt, vilket gjorde att barnen i städerna både blev en synlig, avgränsad 
grupp och ett samhällsproblem. På landsbygden orsakade skolplikten emel-
lertid konflikter mellan hem och skola. Barnen behövdes fortfarande i arbe-
tet, och den obligatoriska skolan kunde ses som ett intrång i föräldrarnas rätt 
att disponera sina barns tid och arbete.36 
 
Forskningen om skolsystemets reformering under 1900-talet har även ägnat 
stor uppmärksamhet åt förändringarna av skolans socialiserande och fost-
rande roll. Parallellt med de politiska diskussionerna om skolans organisato-
riska förändring fick också frågor om skolans övergripande mål och sam-
hällsuppgifter stort utrymme, där tydliga förskjutningar i synen på skolans 
fostransuppdrag kan urskiljas. 
 
I sin avhandling om avskaffandet av skolagan lyfter Jonas Qvarsebo fram 
den centrala roll frågorna kring skolans fostran fick i diskussionerna om 
enhetsskolans införande.37 När enhetsskolan skulle formas blev det proble-
matiskt att de olika skolformerna hade olika fostranspraktiker. Inte minst 
fördes denna fråga till sin spets genom problematiken kring kroppslig be-
straffning, som endast var tillåten i folkskolan. Qvarsebo urskiljer flera för-
ändringar i de olika utredningarna kring skolans fostransmål. I 1918 års 
skolkommissions betänkande knöts skolans fostransuppdrag främst till en 
fysisk fostran där målet var att forma friska och sunda kroppar. Men samti-
digt betraktades den kroppsliga fostran också som ett sätt att utveckla bar-
nens inre förmågor, den yttre fostran skulle stärka viljan och karaktären. I 
1940 års skolutredning betonades, mot bakgrund av det pågående kriget, 
istället vikten av karaktärsfostran utifrån nationalistiska ideal. Efter krigsslu-
tet övergavs fosterlandsretoriken. I 1946 års skolkommission formulerades 
skolans övergripande mål istället i termer av fostran till demokrati, frihet och 
självständighet. Fostransuppdraget fick nu en central plats och skolan betrak-
tades som den viktigaste hörnstenen i samhällsbyggandet. Skolan skulle 
skapa självständiga medborgare som kunde forma och verka i en modern 
demokrati.38 Sjöberg beskriver denna utveckling som en förändring från 

35 Sandin, s 225. 
36 Sjöberg, Mats, Att säkra framtidens skördar (Linköping 1996), s 257f. 
37 Qvarsebo, Jonas, Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-
1962 (Linköpings 2006). 
38 Ibid., s 65f. 
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fostran till lydnad till fostran till demokrati. Som ett led i detta skulle även 
skolans arbetsformer och innehåll demokratiseras och fostransmålet skulle 
på så sätt uppfyllas genom en demokratisering av hela skolans struktur.39 
 
Föreställningen att skolan skulle vara ett centralt verktyg i formandet av det 
demokratiska samhället var ett resultat av den progressiva pedagogikens 
genomslag i skolkommissionens arbete. Alva Myrdal, ledamot i skolkom-
missionen, var här en de mest pådrivande förespråkarna. Makarna Myrdal 
hade hämtat inspiration från USA och tagit intryck av den pedagogik som 
där utformades. I boken Kontakt med Amerika från 1941 beskrev de entusi-
astiskt hur man där frångått all ”önskan att skapa lydnadsmänniskor”.40 I 
enlighet med dessa tankar förkastade skolkommissionen därmed äldre tiders 
auktoritära fostran eftersom den ansågs leda till passivitet och osjälvständig-
het.  
 
Istället förordades en frihetlig fostran där eleven själv skulle spela en delakt-
ig roll – lydnaden skulle komma inifrån snarare än utifrån. Även i andra 
utredningar under denna tidsperiod framfördes liknande tankegångar. I Ung-
domsvårdskommitténs slutbetänkande Ungdomen möter samhället från 1951 
framhölls att de gamla uppfostringsmetoderna hade blivit föråldrade. Till 
skillnad från tidigare utredningar som betonat problemet med bristen på upp-
fostran, blev nu uppfostringsmetoderna till ett problem i sig.41 Som 
Qvarsebo påpekar bör dock inte fokuseringen på elevens frihet och själv-
ständighet tolkas som att eleven inte skulle styras. Skolan skulle värna om 
elevens individualitet och frihet, men också se till att denna frihet inte gick 
överstyr. Eleven skulle utvecklas ”fritt”, men i en bestämd riktning. Det 
gällde att hos eleven utveckla en balans mellan frihet och frivillig underord-
ning.42  
 
Med skolkommissionen gjorde också den psykologiska vetenskapen sin 
definitiva entré i svensk utbildningspolitik, vilket även lämnade avtryck i 
uppfattningen om skolans fostransuppdrag som därmed skulle ske på psyko-
logisk, vetenskaplig grund. Qvarsebo visar hur det vetenskapliga inflytandet 
även var påtagligt i diskussionerna om kroppsbestraffningens vara eller icke 
vara. I den så kallade agautredningen framställdes problemet med agan inte 
som en etisk fråga utan som en vetenskaplig. Agan saknade helt enkelt ve-

39 Sjöberg, 2003, s 62f. 
40 Myrdal & Myrdal. Progressivismen är viktig även för kriminologisk teoribildning, se Lilly, 
J. Robert., Cullen, Francis T. & Ball, Richard A., Criminological theory: context and conse-
quences, 5:e upplagan (Thousand Oaks, Calif., 2011) och Morn, Frank, Academic Politics and 
History of Criminal Justice Education. Vol. 46, 1995. 
41 Nilsson, 2001, s 30. 
42 Qvarsebo, s 92f.  
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tenskapligt stöd, eftersom de inte hanterade de ”verkliga orsakerna” till pro-
blemen, som istället var psykiskt betingade.43 
 
Den förändring som skolans fostransuppdrag genomgick i och med 1946 års 
skolkommission och den progressiva pedagogikens och vetenskapsoptim-
ismens genomslag har av Donald Broady beskrivits genom begreppet ”den 
dolda läroplanen”. Avvisandet av den gamla auktoritära fostransmodellen 
innebar enligt Broady inte att disciplineringen av eleverna försvann, utan att 
den istället blev mer dold. Medan kraven i den äldre skolan var tydligt ut-
tryckta i termer av hyfs och respekt för överheten, blev de i och med skol-
kommissionens arbete mer outtalade. Fostransmålen gick från att handla om 
en slags yttre kontroll till att omfatta barnens själ.44 Uttrycket den dolda 
läroplanen, the hidden curriculum, blev omtalat via Philip W. Jacksons 
uppmärksammade bok Life in Classrooms, där han ringar in alla de klass-
rumsföreteelser som ligger utanför den officiella läroplanen men som likväl 
är integrerade delar av elevers vardag. Elever måste exempelvis lära sig att 
vänta, umgås i grupp och att bli ständigt avbrutna i sitt arbete. Framför allt 
observerade Jackson att mycket av skolvardagen handlade om att uppöva en 
särdeles viktig förmåga – tålamod: “Lacking that quality, life could be mis-
erable for those who must spend their time in our prisons, our factories, our 
corporation offices, and our schools”.45 

Från moraliska problem till psykologiska 
Under 1900-talet kom tilltron till vetenskapen att få en framträdande plats i 
de utbildningspolitiska diskussionerna. Pedagogiska spörsmål som tidigare 
formulerats som moraliska problem kom att bli en fråga för den psykolo-
giska vetenskapen att lösa. Joakim Landahl pekar i sin avhandling om lärares 
fostrans- och omsorgsarbete på den psykologisering av elevers normbrott, 
exempelvis lögn och skolk, som skedde under 1900-talet. Moraliska före-
ställningar om ondska, elakhet och synd fick ge vika för psykologiska an-
greppssätt, och bekännelse- och förlåtelseritualer ersattes av sökandet efter 
orsaker till det problematiska beteendet.46 Genom skolan gjordes barndomen 
också tillgänglig för experters observationer och inblandning.47  
 
Som nämnts innebar inte kraven på en gemensam skola att alla barn därmed 
ansågs höra hemma i skolan. De barn som inte kunde uppfylla de fysiska, 

43 Ibid., s 98. 
44 Broady, Donald, Den dolda läroplanen (Stockholm 1987). 
45 Jackson, W. Philip, Life in classrooms (New York 1990), s 18. Även Ivan Illich utgår från 
begreppet, se Illich, Ivan, Deschooling society (London 1971). 
46 Landahl, Joakim, Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk 
belysning (Stockholm 2006). 
47 Qvarsebo, s 14.  
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moraliska och psykiska villkoren behövde avskiljas från de andra. För detta 
ändamål behövdes vetenskaplig kunskap som kunde möjliggöra denna sorte-
ring. Thom Axelsson undersöker i sin avhandling intelligensmätningarnas 
genomslag i skolan och dess betydelse som sorteringstekniker.48 Föreställ-
ningar om begåvning fick stor betydelse i diskussionerna kring bottenskolan 
och problematiken kring differentieringsfrågan, och ett av de starkaste ar-
gumenten mot en gemensam skola gällde just farhågorna att studiebegåv-
ningarna skulle bli lidande. Samtidigt gällde diskussionerna också hur man 
skulle kunna ta tillvara de fattiga elevernas begåvning. Att skolan borde dif-
ferentiera eleverna rådde det enighet om, skillnaderna i diskussionerna 
gällde när detta borde ske.  
 
Relationen mellan begåvning och kriminalitet var också en omdiskuterad 
fråga där flera experter menade att låg intelligens medförde en ökad risk för 
brottsligt och asocialt beteende. I detta sammanhang kom skolans preventiva 
roll att betonas, genom särskild undervisning i hjälp- och svagklasser kunde 
dessa grupper styras in på den rätta vägen och det asociala förebyggas. Sko-
lan hade här två viktiga uppgifter: dels att genom intelligensmätningar upp-
täcka de svagbegåvade i tid, dels att ge dem en riktig fostran.49 Axelsson 
visar också hur den så kallade ”tattarfrågan” illustrerar resonemangen som 
fördes kring intelligens och asocialt beteende, där bristande begåvning lyftes 
fram som förklaring till ”tattarnas” problem att inordna sig i det konvention-
ella samhället. Här sågs skolan som ett viktigt redskap att komma åt proble-
met med deras livsstil, vilket belyser ännu en uppfattning om skolans möj-
ligheter, nämligen som ett redskap att även komma åt problematiska vuxna. 
Genom att uppfostra barnen i skolan skulle även familjerna kunna nås och på 
sikt även ändra deras livsstil och samhällsattityd. Åtgärder riktade mot bar-
nen ansågs ha större chanser att lyckas än tvångsåtgärder mot föräldrarna.50  
 
Även Mats Börjesson och Eva Palmblad problematiserar 1900-talets veten-
skapliggörande av barnet och den tilltagande professionaliseringen inom 
områden som omsorg och fostran. Det som förr betraktades som moraliska 
problem kom under 1900-talet att bli vetenskapliga.51 Utifrån institutioners 
och experters beskrivningar av problembarn under olika tidsperioder disku-
terar de hur professionaliseringen fört med sig normer om den ”goda barn-
domen” och den riktiga utvecklingen. Mallar och utvecklingsscheman har 
möjliggjort jämförelser som kunnat befästa det normala och det avvikande. 
Under 1900-talet kom normalitet i hög grad att länkas till socialitet. Här har 
skolan, med dess förväntningar och prestationskrav, blivit en viktig institut-

48 Axelsson. 
49 Ibid., s 148f, 221. 
50 Ibid., s 169. 
51 Börjesson & Palmblad, s 20. 
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ion.52 Skolan har blivit en central arena där det normala ska utspelas och det 
avvikande upptäckas – och avskiljas. Skolan har under hela 1900-talet präg-
lats av särskiljande praktiker på olika grunder: de funktionshindrade, de ord-
ningsstörande, de som inte hänger med och de mobbade måste på olika sätt 
separeras från övriga. Författarna visar också på de förändringar i förhållan-
det mellan skola och föräldrar som skolutvecklingen under 1900-talet fört 
med sig. Ett återkommande tema från 1940-talet och framåt är betoningen på 
hur kontakten mellan skola och hem bör byggas upp. Närvarande är alltid 
den problematiske föräldern, den som inte vill samarbeta, inte visar förstå-
else för skolans arbete eller skolans beskrivning av barnets problem och 
behov. Dessa intressemotsättningar måste arbetas bort, framför allt genom 
att förmå föräldrarna att dela skolans uppfattningar om problembilder och 
lösningar.53  
 
Som även Qvarsebo visar har skolan, med hänvisning till hemmens försva-
gade roll i samband med samhällsförändringarna, tagit på sig ett vidgat fost-
ransuppdrag, men därigenom också tagit på sig rätten att definiera normerna 
för en god fostran. Normer som ska överföras till hemmen genom föräldra-
samtal, klassmöten, kontaktböcker m.m.,54 en utveckling som Broady be-
skrivit som ”förstatligandet av barnens själ”.55 Skolan, vetenskapen och dess 
experter har inneburit nya sätt att tänka kring barndom och föräldraskap. 
Mats Sjöberg lyfter fram hur barndomens innehåll blev mer enhetligt genom 
skolan. Barndomen synkroniserandes och homogeniserandes, skolan blev 
”barndomens klocka”.56 Även Bengt Sandin undersöker hur barndomens 
innebörder har kommit att förändras under 1900-talet. Han tar avstamp i 
förra sekelskiftets romantiska syn på vad barndomen borde vara, formad mot 
bakgrunden av arbetarbarnens svåra vardag. Skolan skulle rensa upp gatorna 
och samtidigt rädda barnen från arbetets mödor. Arbetarbarnen skulle med 
andra ord befrias från ett tvång genom ett annat – skolplikten. Med skolan 
kom också en ny barndom, där kraven på anpassning till skolans rutiner kom 
att avgränsa det socialt och intellektuellt ”normala” barnet. Det vanartade 
barnet var det som inte kunde leva upp till skolans krav på en ordnad skol-
gång, att passa tider, ha god hygien och sköta sig. Synen på barndomen har 
sedan dess genomgått förändringar, från expertsamhällets vetenskapliggö-
rande av barndomen till dagens individualisering som medfört nya krav och 
förväntningar i form av det ”kompetenta barnet”. Barnet ska anamma samma 

52 Om skolans roll i att producera normalitet, se även Rose, Nikolas, Powers of freedom: 
reframing political thought (Cambridge, 1999b), s 76. 
53 Börjesson & Palmblad, s 87f. 
54 Qvarsebo, s 65. Skolan möjligheter som kontrollinstitution av hemmen har varit högst 
aktuella även under senare år då skolan framställts som ett verktyg för att avslöja försäkrings-
fusk, genom att lärare kan rapportera elevers närvaro. 
55 Broady, s 131. 
56 Sjöberg, 2003, s 57. 
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kvalitéer som den vuxne medborgaren, exempelvis utöva inflytande i sin 
skola eller bli medvetna konsumenter.57 

Fostran i förändring 
Att skolan ska fostra demokratiska medborgare är idag närmast en självklar-
het, samtidigt som denna uppgift i ett historiskt perspektiv framstår som 
relativt ny.58 I takt med att skolan reformerats under 1900-talet har också 
innehållet i skolans fostransuppdrag förändrats och den medborgare skolan 
skulle dana under 1940-talet var en annan än den skolan ska fostra till idag. 
Magnus Dahlstedt och Maria Olson har undersökt hur denna medborgarfost-
ran förändrats över tid och hur olika ”ideala medborgare” formulerats vid 
olika tidpunkter. Genom en jämförelse av hur det demokratiska fostransupp-
draget motiverats under olika perioder blir det tydligt att den medborgare 
som skolans utbildning och fostran ska frammana måste förstås i ljuset av 
sin tid, i förhållande till uppfattningar om vilket samhälle som är önskvärt 
och vilken roll medborgaren ska ha i detta.59 
 
Dahlstedt och Olson lyfter fram 1990-talet som en period som i mångt och 
mycket bryter med den syn på demokratisk fostran som präglat utbildnings-
politiken under andra jämförelseperioder som 1940- och 60-talen. 1990-talet 
är en period då skolans demokratifostran uppmärksammas stort, något som 
inte minst tar sig uttryck i lanseringen av begreppet värdegrund – ett be-
grepp som under decenniet blir ett givet inslag i utbildningspolitiska doku-
ment. Innehållet i den värdegrund som ska genomsyra skolans arbete, exem-
pelvis alla människors lika värde, är i sig inte något nytt, men sett till inram-
ningen av dessa värderingar framträder enligt Dahlstedt och Olson en för-
skjutning i synen på demokrati. En stor skillnad mot tidigare är att 
värdegrunden knyts till en på förhand definierad idé om vad demokrati är. 
Värdegrunden blir en del av en ”redan existerande kultur som ska överföras 
till de unga” vilket kan kontrasteras mot 1940-talets formuleringar om de-
mokrati som något i behov av utveckling, förändring och något som i sig 
måste förstås genom ett kritiskt förhållningssätt.60 
 
Den demokratifostran som tar form under 1990-talet kan därför beskrivas i 
termer av anpassning där det handlar om att få de unga att anpassa sig till det 
svenska samhället och dess fastslagna värderingar, snarare än att betona 
deras roll i dess utformande.61 Samtidigt, menar Dahlstedt, formuleras sko-

57 Sandin. 
58 Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria, Utbildning, demokrati, medborgarskap (Malmö 2013), 
s 9. 
59 Ibid., s 12. 
60 Ibid., s 78, 80. 
61 Ibid., s 79. 
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lans fostransuppdrag även i anpassning till arbetsmarknadens förväntningar 
och villkor. Den demokratiska kompetens som skolan ska utveckla motive-
ras som något som även svarar mot de krav ett alltmer komplext och förän-
derligt samhälle ställer på framtidens medborgare. Skolans fostran bör därför 
sträva efter att utveckla förmågor som gör eleverna väl förberedda för en 
arbetsmarknad som ställer krav på ”flexibilitet, initiativförmåga och ansvars-
tagande”.62 Denna förändring avspeglar också en annan uppfattning om 
samhället. Om skolan och dess demokratifostrande uppdrag under tidigare 
decennier betraktats som en samhällsförändrande kraft tycks samhällsut-
vecklingen nu följa en ”egen förutbestämd logik” som det gäller att hänga 
med i. Detta innebär också att lärandet inte kan stanna vid den obligatoriska 
skolbänken – även i arbetslivet måste vi vara beredda att omkvalificera oss 
för att möta nya krav. Mot denna bakgrund slår också begreppet livslångt 
lärande igenom med full kraft.63  
 
Dahlstedt och Olson menar därför att den fostran som formuleras under 
1990-talet utmärks av en större individfokusering än tidigare. Om demokrati-
fostran under 1940-talet kopplades till en politisk samhällssfär blir principer 
om ansvar och inflytande under 1990-talet något som i allt större grad tycks 
kopplas till idén om valfrihet, som i sin praktik formeras kring att lära elever 
göra välavvägda individuella val: 
 

Skolans fostran till demokrati tycks i mångt och mycket handla om att erbjuda 
elever en uppsjö av valmöjligheter, ’kurser, ämnen, teman och aktiviteter’ och 
att lära sig göra så aktiva och välgrundade val som möjligt.64 

 
Ett aktivt deltagande i samhällslivet, som skolans demokratiska fostran en-
ligt Lpo94 bland annat ska syfta till, kräver såväl förmåga till personligt 
ansvar som att kunna göra val. Den ideala medborgaren blir här till en väl-
jande individ som gör strategiska val för att staka ut sitt liv.65 Dahlstedt och 
Olson menar vidare att synen på demokrati som en ”enkelriktad process” där 
de unga ska tillägna sig en fastställd demokratiuppfattning fortsätter in i 
2000-talet, liksom den marknadsorientering som präglade 1990-talets utbild-
ningspolitik.66 Behovet av anpassning till arbetsmarknaden tar sig uttryck 
både i reformeringen av gymnasieskolan till en mer ”sorterande” skola ge-
nom den åtskillnad som görs mellan yrkesinriktade och studieförberedande 

62 Dahlstedt, Magnus, Aktiveringens politik: demokrati och medborgarskap för ett nytt mille-
nium (Malmö 2009), s 84. 
63 Ibid., s 78f. 
64 Dahlstedt & Olson, s 83. 
65 Ibid., s 85. 
66 Ibid., s 107, 115. 
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program, och i det stora genomslaget för talet om det livslånga lärandet.67 
Den ”ideale medborgaren” blir här den problemlösande entreprenören, be-
redd att ständigt lära om. 
 
Intressant i sammanhanget är även hur olika populära pedagogiska program 
som Social och emotionell träning (SET), vars syfte är att öka elevers ”soci-
ala och emotionella kompetens” men som också kan ses som demokratifost-
rande, under senare år kommit att spridas på skolor i landet.68 Program som 
dessa kan enligt Dahlstedt förstås som en slags ”fostran till ansvarstagande”, 
då elever inte bara ska lära sig att förstå och hantera sina känslor (självkän-
nedom) utan även betonar vikten av delaktighet och beslutsfattande – att 
elever ska kunna göra val och ta ansvar för dessa. Det handlar på så sätt om 
att eleverna ska utveckla kompetenser som ligger i linje med samtidens fo-
kus på att ”utbildning i stort sett behöver anpassas till ett föränderligt arbets-
liv”.69 SET kan, tillsammans med andra populära program som Aggression 
Replacement Training (ART) som riktar sig mot ungdomar i ”riskzon”, be-
skrivas som ”terapeutiska fostransformer” där individen och dennes förhål-
lande till världen står i centrum. Dessa fostransformer, där individen ”anses 
bära på både problemet och lösningen” har inte bara fått genomslag inom 
skolan, utan även inom psykiatri, kriminalvård och socialt arbete.70  
 
Hur kan då de förändringar som utbildningssystemet genomgått sedan 1940-
talets skolutredningar beskrivas? Ett sätt att beskriva denna rörelse är som en 
förskjutning i synen på utbildningens roll från public good till private good. 
Från att utbildningen spelade en central roll i uppbyggnaden av den svenska 
modellen, som en rättighet vars mål var att utjämna sociala och ekonomiska 
klyftor till att bli en mer individuell rättighet med ledstjärnor som ”konkur-
renskraft, entreprenörskap, valfrihet, likvärdighet och decentralisering”.71 
 
Slutligen kan också tanken om att vi nu lever i ett komplext samhälle vars 
snabba utvecklingstakt ställer nya krav på individen problematiseras. Som 
Dahlstedt visat är detta en återkommande tanke.72 Som nämndes i inledning-
en har också tankefiguren om det föränderliga samhället haft betydelse för 
de problem och hotbilder som artikulerats under 1900-talet och mot vilka 
skolan och dess fostransuppdrag utmålats som en mobiliserande kraft. 

67 Ibid., s 110. 
68 Dahlstedt, s 144. Se även Fejes, Andreas & Dahlstedt, Magnus, The confessing society: 
Foucault, confession, and practices of lifelong learning (London 2012). 
69 Ibid., s 145. 
70 Dahlstedt & Olson, s 127. 
71 Ibid., s 74. 
72 Dahlstedt, s 78. 
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Brottsprevention 
När vi nu går över till frågan om brottsprevention, kan det inledningsvis 
konstateras att själva begreppet inte låter sig ringas in på något enkelt sätt. 
Som Ingrid Sahlin påpekar i sin bok Brottsprevention som begrepp och sam-
hällsfenomen finns det en vaghet i begreppet som dels beror på att brott i sig 
inte är en given kategori utan bestämd av sociala, kulturella och historiska 
förhållanden, dels på att själva termen förebyggande har en ideologisk ladd-
ning.73 Ändå är det vanligt att beskriva brottsförebyggande åtgärder genom 
att placera dem i mer eller mindre renodlade kategorier. En ofta använd mo-
dell som har hämtats från medicinen delar in brottsprevention i primära, 
sekundära och tertiära åtgärder. Den första kan sägas handla om generella 
åtgärder, där syftet är att hindra problem från att uppstå, medan den sekun-
dära preventionen istället handlar om att identifiera och åtgärda redan existe-
rande problem, exempelvis brottsutsatta miljöer eller grupper av personer. 
Den tredje, tertiära preventionen, handlar om att förhindra återfall.74 En an-
nan populär indelning drar istället en skiljelinje mellan social och situationell 
prevention, där den sociala sägs riktas mot åtgärder i den sociala miljön för 
att påverka människors benägenhet att begå brott, medan den situationella 
riktar sig mot utformningen av fysiska miljöer med syftet att begränsa möj-
ligheterna till brott.  
 
De brottsförebyggande roller som brukar tillskrivas skolan återfinns på flera 
ställen i dessa modeller, beroende av vilken del av skolans verksamhet som 
åsyftas. Är det att upptäcka och åtgärda ungdomar i ”riskzon” kan vi tala om 
sekundär prevention, men ser vi till denna avhandlings föremål, skolans fost-
ransuppdrag, så är det rimligare att tala om primär prevention. Båda dessa 
ansatser skulle i sin tur kunna klassas som social prevention så till vida att de 
båda syftar till att påverka människors brottsbenägenhet. Samtidigt har, som 
vi ska se längre fram, även idéer om situationell prevention letat sig in sko-
lan under senare år. 
 
Gränslinjen mellan social och situationell brottsprevention är inte heller så 
enkel att dra som uppdelningen antyder. Brottsförebyggande projekt som 
baseras på situationella ansatser kan ofta innehålla element av social pre-
vention. Lokalt brottsförebyggande arbete där exempelvis grannar hjälps åt 
att förbättra sin närmiljö antas också ha sociala effekter i form av ökad ge-
menskap, vilket i sin tur förväntas leda till ökad social kontroll.75  

73 Sahlin, Ingrid, Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen (Lund 2000), s 1. 
74 Se t.ex. Lab, Steven P., Crime prevention: approaches, practices and evaluations (London 
2007). Ursprunget till uppdelningen hittas i Brantingham, Paul J., & Faust, Frederic L.,”A 
conceptual model of crime prevention”, Crime and Delinquency, vol. 22, nr 3, 1976. 
75 Hughes, Gordon, Understanding crime prevention. Social control, risk and late modernity 
(Buckingham 1998), s 22. Se också Borch, Christian, “Crime prevention as totalitarian bio-

 36 

                                                      



 
Brottsprevention kan också problematiseras i relation till dess målsättning. 
Som Sahlin visar ”översätts” begreppet förebyggande ofta till att motverka 
problems uppkomst, samtidigt som brottsförebyggande projekt i praktiken 
ofta går ut på att lösa redan existerande problem. En annan relevant fråga 
gäller huruvida brottsförebyggande syftar till att motverka något ont eller 
främja något gott, till exempel stimulera en positiv utveckling.76 Den av 
skolans roller som denna avhandling tittar på – den brett inriktade brottspre-
ventionen som riktas mot samtliga elever – skulle kunna beskrivas som en 
ambition att motverka problems uppkomst genom att främja en positiv ut-
veckling.  
 
Sahlins bok skänker en utförlig redogörelse av olika sätt att kategorisera 
brottsprevention, men visar också på de skillnader och problem som finns 
med ett begrepp som inte låter sig fångas genom några enkla definitioner. 
Syftet med detta kapitel är dock inte att ge en uttömmande redogörelse för de 
olika varianter och sätt att se på prevention som finns. Snarare är det just 
begreppets glidande definition som är intressant i sig, och inte minst det 
politiska innehåll det fylls med. Som Sahlin påpekar bär brottsförebyggande 
arbete på en positiv laddning då själva viljan att förebygga problem fram-
ställs som något okontroversiellt – som något gott i sig självt – och utsätts 
därför inte för kritik.77 Men preventionen måste, framhåller Sahlin vidare, 
”värderas efter sina mål, problemdefinitioner, medel och möjliga konsekven-
ser för möjliga grupper”.78 
 
Forskning som närmar sig ämnet brottsprevention ur ett problematiserande 
eller ett historiskt perspektiv, till skillnad från exempelvis ett utvärderande, 
är emellertid ett relativt smalt område. Lägger vi därtill forskning som pro-
blematiserar skolan ur ett brottsförebyggande perspektiv blir området ännu 
mer begränsat. Det kriminologiska intresset för skolans koppling till brotts-
lighet har också haft ett annat fokus, vilket redogörs för näst. 

Kriminologin och skolan  
Inom det kriminologiska fältet har frågan om skolan behandlats genom ett 
flertal olika ansatser. Några av de mest uppmärksammade teorierna om 
brottslighet fokuserar på skolans eventuella betydelse för brottsligheten, 
exempelvis huruvida erfarenheter av skolgången kan relateras till ungdomars 
brottslighet. Skolans betydelse som brottsförebyggare har också tagit sig 

politics”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 6, nr 1, 
2005b, s 98. 
76 Sahlin, 2000, s 24f. 
77 Ibid., s 157. 
78 Ibid., s 78. 

 37 

                                                                                                                             



konkreta uttryck genom olika förebyggande program. I Sverige tog Brotts-
förebyggande rådet sig tidigt an skolan som ett centralt område, och har se-
dan dess producerat rapporter och undervisningsmaterial om dess förebyg-
gande möjligheter. I USA har program som Head start, som syftar till att ge 
underprivilegierade barn ett ”försprång” i skolan genom särskilda förskole-
program, fallit väl ut.79 I en uppmärksammad studie har Michael Rutter m.fl. 
pekat på vissa samband mellan skolors arbetssätt och elevers brottslighet.80 
Att en problematisk skolgång och dåliga skolresultat kan ha ett samband 
med kriminalitet har således lyfts fram inom kriminologin.81 Men som Sah-
lin påpekar råder ingen enighet om hur detta orsaksförhållande bör förstås: är 
misslyckandet i skolan en följd av ett redan problematiskt beteende som 
förvärras eller bör skolan i sig, genom sin ojämlika struktur, ses som en or-
saksfaktor till brottslighet?82  
 
Det senare synsättet hittar vi exempelvis hos Albert Cohen, som i sitt klas-
siska verk Delinquent Boys lyfte fram skolans direkt negativa roll för brotts-
ligheten. Enligt Cohen kunde den brottslighet som utvecklades i arbetar-
klasspojkars gäng ses som ett slags uppror mot skolans medelklassvärde-
ringar – ett alternativt sätt att nå den status som förvägrades dem i skolan.83 
En annan uppmärksammad kritik hittar vi i Nils Christies Om skolan inte 
fanns, ett verk som nådde publik långt bortom den kriminologiska läse-
skaran. Christie lyfter här fram skolans funktion som sorteringsverktyg och 
förvaringsplats för barn och ungdomar i ett samhälle där de blivit obrukbara. 
Christie betonar också den sociala bakgrundens betydelse för vilken skol-
gång ett barn kommer fullfölja och menar att utbildningssystemet genom sin 
skenbara öppenhet döljer, befäster och legitimerar sociala skillnader. Utan 
skolan, hävdar Christie, skulle det ”verkliga sammanhanget mellan arv och 
status klarare framträda”.84 Christie var på intet sätt ensam om att försöka 
blottlägga utbildningssystemets strukturer vid denna tid. I deras numera 
klassiska verk Reproduktionen visade Pierre Bourdieu och Jean-Claude Pas-

79 Se t.ex. Lab.  
80 Rutter, Michael (red.), Fifteen thousand hours: secondary schools and their effects on 
children (London 1979). Se också Lindström, Peter, School and delinquency in a contextual 
perspective (Stockholm 1993). 
81 För en grundlig genomgång av denna forskning se Sarnecki, Jerzy, Skolan och brottslighet-
en (Stockholm 1988). Ett annat område som väckt intresse från kriminologiskt håll handlar 
t.ex. om sambanden mellan mobbning och brottslighet senare i livet, se t.ex. Tofti, Maria M., 
Farrington, David P., & Lösel, Friedrich, ”School bullying as a predictor of violence later in 
life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies”, Aggression 
and Violent Behavior, vol.17, nr 5, 2012.  
82 Sahlin, 2000, s 93. Se också Ring, Jonas, Hem och skola, kamrater och brott (Stockholm 
1999), Sampson, Robert J. & Laub, John H., Crime in the making: pathways and turning 
points through life (Cambridge, Mass. 1993) för studier av detta. 
83 Cohen, Albert, Delinquent boys: the culture of the gang (London 1956). 
84 Christie, Nils, Om skolan inte fanns (Stockholm 1972), s 51. 
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seron på hur utbildningssystemet omvandlar skillnader som har sin grund i 
den ojämlika fördelningen av kulturellt kapital till att bli en fråga om ”natur-
lig” talang. Utbildningssystemet har här både en social funktion (reprodukt-
ionen av den ojämlika tillgången till kulturellt kapital) och en ideologisk 
funktion (legitimerandet av den etablerade ordningen, vilket sker genom 
döljandet av den sociala funktionen).85 
 
Inom kriminologin kan genomslaget för detta kritiska förhållningssätt till 
skolan dock beskrivas som måttligt. Blickar vi framåt till dagens kriminolo-
giska forskningsläge är det en teori av ett helt annat slag som, sett till sin 
enorma framgång, överlevt bäst: Travis Hirchis teori om sociala band. Enligt 
Hirchi är de relationer man har till det konventionella samhället centrala för 
huruvida man begår brott eller inte. Starka sociala band – framför allt till 
familj och skola – fungerar som kontrollmekanismer vilka förhindrar att vi 
begår brott. En person som investerat mycket i relationer och utbildning har 
också, enligt den avskräckningslogik Hirchi tillämpar, mycket att förlora på 
att begå brott. Det kan uttryckas som att höga mål binder en till samhället 
och därigenom fungerar brottspreventivt.86 Eventuella samband mellan skola 
och brottslighet är emellertid inget Hirchi diskuterar eftersom människors 
motivation till att begå brottsliga handlingar närmast är en icke-fråga. Det 
han istället lyfter fram är att investeringar i relationer, skola och andra kon-
ventionella aktiviteter gör människor mindre benägna att ta risker.87 
  
Till stor del har det kriminologiska intresset för skolan således handlat om 
den roll skolan spelar för brottsligheten, även om perspektiven rört sig mel-
lan att se skolan som en institution som reproducerar och vidmakthåller 
ojämlika samhällsförhållanden och rentav alstrar brottslighet, till att betrakta 
den som en del av det konventionella samhället där investeringar i skolarbe-
tet fungerar som en kontrollmekanism mot brott. Studier som berör denna 
avhandlings syfte mer direkt, det vill säga undersökningar som beskriver och 
problematiserar skolans brottsförebyggande uppdrag, är det däremot spar-
samt med. I studier över hur det brottsförebyggande arbetet förändrats på ett 
generellt plan finns dock några exempel där skolan omnämns. 

85 Bourdieu, Pierre & Passeron, Jean-Claude, Reproduction: in Education, Society and Cul-
ture (London 1977). 
86 Hirchis teori om sociala band har emellertid kritiseras för att vara tautologisk. Willem 
Schinkel menar t.ex. att tesen att den brottslige har svaga sociala band till samhället egentlig-
en inte säger något, eftersom starka sociala band utgörs av konventionella handlingar och 
uppfattningar – att helt enkelt vara konform. Genom sina handlingar beter sig den kriminelle 
per definition icke-konventionellt, vilket gör att Hirchis tes enligt Schinkel i princip kan kokas 
ner till att “people less engaged in conventional activities will be more engaged in non-
conventional activities” och “there’s a good chance of being non-conventional when one is 
non-conventional”. Schinkel, Willem, “The modernist myth in criminology”, Theoretical 
Criminology, vol. 6, nr 2, 2002, s 126. 
87 Hirschi, Travis, Causes of delinquency (Berkeley 1969). 
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Brottsprevention i förändring 
Som nämndes ovan betecknas brottsförebyggande projekt ofta som relativt 
okontroversiella företeelser då de goda intentionerna, att arbeta mot olika 
problem, gör att dessa sällan utsätts för kritik. En annan framträdande aspekt 
av förebyggande arbete i generell mening är hur det tenderar att förknippas 
med innovation, vetenskaplighet, rationalitet och i sin helhet som en aspekt 
av det moderna samhället. Sahlin menar också att behovet av att arbeta före-
byggande ofta beskrivs som en insikt typisk för sin tid – som resultatet av en 
kumulativ kunskapsutveckling som inneburit ett mer rationellt sätt att se och 
lösa problem till skillnad från tidigare ”föråldrade” synsätt.88 
 
Samtidigt kan preventionen som tankefigur spåras långt tillbaka. Sahlin me-
nar bland annat att upplysningens föreställning om att samhället och dess 
individer går att påverka, forma och förbättra är en förutsättning för den 
förebyggande tanken och lyfter fram Cesare Beccarias och Jeremy Benthams 
inflytande på straffens utformning, där de brottspreventiva effekterna av 
straffen, det vill säga den framtida nyttan, fick legitimera dess användning 
istället för straff och vedergällning.89 Även upptäckten av bakterierna hade 
betydelse för framväxten av den förebyggande tanken. Kampen mot bakteri-
erna stod för ett epistemologiskt genombrott genom att sjukdomars upp-
komst och spridning kunde förhindras genom att angripa dess orsaker. Med 
1800-talets organiska samhällssyn kom den medicinska förebyggelsetanken 
att appliceras på samhället som helhet, där olika sociala problem kom att 
betraktas som sjukdomar på samhällskroppen.90  
 
Den förebyggande tanken går således långt tillbaka, men uppfattningarna om 
hur brott bäst förebyggs har givetvis varierat över tid. Vilka åtgärder som 
betraktas som brottsförebyggande är i högsta grad barn av den tid de formul-
eras i. Härtill är de också, enligt Sahlin, uttryck för ”rådande maktstrukturer: 
vem och vilka som i en given tid kan definiera samhällets problem, fastslå 
den politiska dagordningen och mobilisera legitimitet och materiella resurser 
för en verksamhet”.91 Sahlin har intresserat sig för den utveckling brottspre-
ventionen genomgått under senare delen av 1900-talet och behandlar även 
hur detta berört förebyggande arbete som riktas mot unga. Sahlin använder 
sig av olika modeller för att beskriva de förändringar hon menar har skett 
och för att visa på de olika framställningar om samhällets och människans 
natur som brottspreventiva trender byggt på. De har präglats av olika ”över-

88 Sahlin, 2000, s 78. 
89 Sahlin, 2000, s 51f. 
90 Petersson, Kenneth, ”Viljan att förekomma – om unga i den svenska profylaxens ordnings-
projekt”, Dahlgren, Lars & Hultqvist, Kenneth (red.) Seendet och seendets villkor (Stockholm 
1998), s 195. 
91 Sahlin, 2000, s 18. 
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ordnade värden” och övergripande målsättningar (individernas utveckling 
eller samhällets ordning) och haft olika primära förändringsobjekt (sociala 
strukturer eller individers beteende). I detta ligger också olika uppfattningar 
om vilket samhälle som är önskvärt och om det behöver förändras eller be-
varas och skyddas, samt var orsakerna till problemet bör sökas och åtgärdas 
– hos individerna eller samhället.92  
 
Under 1970-talet dominerade den modell Sahlin benämner för strukturför-
ändring. I denna modell placerades orsakerna till brott i samhällets ojämlik-
het. Det som behövdes var alltså långsiktiga förändringar av samhällets soci-
ala och ekonomiska strukturer istället för förändringar av enskilda individen. 
Vid sidan om de strukturförändrande tankegångarna verkade också en socia-
lisationsmodell vars åtgärder syftade till individers integration och positiva 
utveckling i samhället. Under 1980-talet tog sig denna modell uttryck i en 
mängd olika ungdomsprojekt baserade på föreställningar om ”vettiga” 
sysselsättningar för ungdomar.93 Även Petersson har lyft fram hur ungdoms-
gårdar och statligt formade kulturutbud skulle skapa ”goda” fritidsvanor och 
motverka den framstormande kommersialismen.94 Vanligt förekommande i 
många projekts uttalade syften var också ambitionen att öka ungas delaktig-
het i samhället och på så sätt ge dem positiva attityder till samhället, vilket 
antogs få brottsförebyggande effekter på sikt.95 Ungdomen skulle formas till 
solidariska medmänniskor genom övningar i demokratiska arbetsformer där 
de fick utöva medbestämmande och lära sig att ta ansvar. 
 
Enligt Sahlin skedde under slutet av 1980-talet en gradvis övergång till mer 
social kontroll och övervakning, och projekt riktade mot unga kom att bli 
mer inriktade på att öka den sociala kontrollen, exempelvis genom nattliga 
föräldravandringar.96 Idealet att ge unga mer inflytande över och delaktighet 
i samhället gav på så sätt vika för målet att anpassa och inlemma dem i sam-
hället.97 Sahlin beskriver denna utveckling från 1980-talets slut som en ut-
veckling mot en kontrollmodell. Modellen syftar till att ”reglera beteendet 
hos enskilda individer, grupper eller hela befolkningen för den sociala ord-
ningens skull”.98 Sahlin menar också att kontrollmodellen tar sig uttryck i 
den från 1990-talet allt vanligare uppdelningen i social och situationell pre-
vention som nämndes ovan, där framför allt den situationella brottsprevent-
ionen har fått ett stort genomslag.99 Även om situationell prevention, som 

92 Sahlin, 2000, s 86f. 
93 Sahlin, 2000. 
94 Petersson, 1998, s 162. 
95 Sahlin, Ingrid, Ungdomsprojekt. Retorik och praktik (Stockholm 1992), s 77f. 
96 Sahlin, 1992, s 46. 
97 Sahlin, 2000, s 164. 
98 Ibid., s 99. 
99 Ibid., s 100. 
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syftar till att försvåra brott, vanligtvis kanske förknippas med tekniska lös-
ningar som larm eller övervakningskameror, kan även ovannämnda projekt i 
form av nattliga föräldravandringar ses som exempel på denna strategi, som 
med Peterssons ord går ut på att ”skära av ungas möjligheter att överhuvud-
taget komma på tanken att göra något dumt eller otillåtet”.100 
 
Syftet med Sahlins studie är att beskriva brottsförebyggande trender i gene-
rell mening och skolan berörs därför marginellt. Som nämndes ovan är det få 
studier som intresserat sig för skolans – och i synnerhet fostransuppdragets – 
brottsförebyggande roll. Ett undantag är Christian Borchs avhandling om 
dansk kriminalpolitik som bland annat behandlar förhoppningarna som knu-
tits till skolans roll för det brottsförebyggande arbetet i Danmark. När den 
danska läroplanen skulle skrivas om i mitten 1970-talet arbetade exempelvis 
det Kriminalpræventive Råd för att göra brottsprevention till ett obligatoriskt 
skolämne.101 Detta kom inte att bli fallet, men det danska brottsförebyg-
gande rådet fortsatte, i likhet med det svenska, att producera undervisnings-
material till landets skolor. Borch analyserar framför allt Rådets skolprojekt i 
relation till övrig brottspreventiv verksamhet och menar att det går att identi-
fiera samma teknologier i skolan som i lokalsamhället. Målsättningar om att 
eleverna ska öka sin medvetenhet om brott och avvikare och lära sig att bli 
aktiva och ansvarsfulla, kan ses återspeglas i ambitionerna kring lokalt 
brottsförebyggande arbete där aktiva och medvetna medborgare uppmuntras 
till att ta allt större ansvar för sin närmiljö. Denna utveckling kan enligt 
Borch ses mot bakgrund av den ansvarsförskjutning som skett i och med 
statens tillbakadragande av ansvar för brottsproblemet och en nyliberal styr-
ning som inriktar sig på skapandet av självstyrande subjekt och områden.102 

Sammanfattande kommentarer 
Syftet med detta kapitel har varit att ge en överblick över hur de teman som 
denna avhandling behandlar har uppmärksammats i närliggande forsknings-
fält. Eftersom det i stort sett saknas forskning kring avhandlingens specifika 
forskningsfråga har denna översikt delats upp i en diskussion och redogö-
relse för forskning om dels skolans fostransuppdrag, dels brottsprevention. 

100 Petersson, 1998, s 204. Den maktutövning som denna mobilisering av frivilliga ger uttryck 
för behöver dock, enligt Hörnqvist, inte ses som riktad mot potentiella brottslingar så mycket 
som mot brottsförebyggarna själva genom skapandet av ”aktiva och säkerhetsmedvetna, 
laglydiga och samarbetsvilliga medborgare” – ett återskapande av en ny normalitet. Hör-
nqvist, Magnus, Allas vårt ansvar – i praktiken. En statligt organiserad folkrörelse mot brott 
(Stockholm 2001). 
101 Rådet bildades 1971. Borch, Christian, Kriminalitet og magt. Dansk kriminalitetssemantik 
i det 20. Århundrede (Köpenhamn 2005), s 159. 
102 Borch, 2005b, s 91-105. Jfr. Andersson, Robert, Kriminalpolitikens väsen (Stockholm 
2002). 
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En översikt som denna kan givetvis inte göra några anspråk på att vara hel-
täckande, men skapar en bakgrund till den problematik som behandlas i 
denna avhandling.  
 
Eftersom denna avhandlings empiri sträcker sig över flera årtionden blir det 
särskilt viktigt att ta fasta på de förändringar gällande såväl skolans fostrans-
uppdrag som strategier för att förebygga brott som uppmärksammats av tidi-
gare forskning. Formuleringarna av skolans fostransuppdrag har rört sig från 
1940-talets fosterlandsretorik över progressivismens fokus på demokrati till 
dagens individfokuserade aktiveringspolitik. Ser vi istället till brottsprevent-
ionen har dess brokiga historia rymt såväl rasbiologiska ingrepp som struktu-
rella åtgärder för att, enligt Sahlin, utvecklas mot en allt större användning 
av kontroll. 
 
Dessa två tendenser, en förändrad syn på skolans demokratiska fostransupp-
drag och en förändrad syn på samhällets brottsförebyggande arbete, bildar en 
viktig bakgrund till denna avhandling. Då socialisation till laglydighet inom 
skolans värld är en brottsförebyggande åtgärd som går långt tillbaka blir det 
relevant att se hur detta uppdrag relaterar till ovan nämnda förändringar. De 
brottspreventiva trender som nämnts här kommer också utvecklas mer i slu-
tet av nästa kapitel i relation till avhandlingens teoretiska ingång.  
 
I nästa kapitel, som redogör för avhandlingens teoretiska och metodologiska 
ingångar, ska vi ytterligare se hur brottsförebyggande strategier som fostran 
kan förstås, och framför allt de praktiker som bygger på tanken att elevers 
demokratiska attityder och värderingar endast kan danas om de samtidigt får 
träna upp sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande. Genom governmen-
talityperspektivet problematiseras denna fostran till frihet och ansvar vidare.  
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Kapitel 3. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Inledning 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter och begrepp som 
används för att analysera hur skolans brottsförebyggande fostransuppdrag 
formulerats över tid. Avhandlingen tar framför allt utgångspunkt i govern-
mentalityperspektivet. Det är ett teoretiskt perspektiv som är fruktbart ge-
nom att erbjuda verktyg för att problematisera och analysera skolans brotts-
förebyggande roll, inte minst dess fostrande uppdrag och den undervisning 
som kretsat kring uppfattningen att elever måste fostras till frihet och ansvar. 
Här hämtas således de begrepp som används som redskap för att analysera 
studiens empiriska material.  
 
Härnäst följer en diskussion om val av empiriskt material och metodfrågans 
plats i avhandlingen. Här berörs också diskursbegreppet belyst genom 
Foucaults betydelse för det, samt det genealogiska angreppssättet på historia 
– något som är viktigt mot bakgrund av att brottspreventiva åtgärder, som 
nämndes i förra kapitlet, har tendens att återlanseras som nya. Efter detta 
följer en diskussion om governmentalityperspektivet. I denna redogörs dels 
för perspektivet i allmänna termer, dels lyfts de specifika begrepp som an-
vänds för att ställa frågor till de texter som analyseras, det som kan beskrivas 
som avhandlingens sökljus. Här återfinns också en diskussion om hur skolan 
kan betraktas i relation till det teoretiska perspektivet. Kapitlets sista del 
utgörs av en forskningsöversikt över brottsprevention, till del belyst genom 
forskning ur ett governmentalityperspektiv. Denna forskningsöversikt bildar 
också en viktig bakgrund som avhandlingens resultat relateras till.  
 
Trubbigt uttryckt kan kapitlet sägas bestå av tre tematiska delar, där den 
första inriktas på frågan om text och metod, den andra syftar till att mejsla 
fram och motivera de konkreta analysverktyg som används i avhandlingen 
medan forskningsöversikten i den tredje delen lyfter fram mer empiriskt 
färgade begrepp som kan användas för att ställa ytterligare frågor till materi-
alet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande text där avhandlingens fokus, 
upplägg och tillvägagångssätt motiveras.  
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Text och metod 
I den här avhandlingen undersöks hur olika framställningar av hur skolan ska 
arbeta brottsförebyggande har tagit form under senare delen av 1900-talet 
och 2000-talets början. Som nämndes inledningsvis läggs särskild vikt vid 
skolans fostransuppdrag – hur skolan genom sin undervisning ska få barnen 
att bli laglydiga, samt hur uppfattningarna om detta uppdrag varierat över 
tid.  
 
Det material som analyseras utgörs först och främst av olika former av of-
fentligt tryck. Det handlar till största delen om statliga utredningar, rapporter 
och handlingsrekommendationer som utformats av olika myndigheter. Här 
återfinns exempelvis handböcker som producerats av Brottsförebyggande 
rådet eller Rikspolisstyrelsen och som på olika sätt ger instruktioner eller 
förslag till hur skolan, men även polisen, kan lägga upp undervisning om 
brottslighet, lag och rätt. En stor del av texturvalet kan därför beskrivas som 
föreskrivande och programmatiska texter med syfte att omsättas i praktiken. 
Det är med andra ord texter som alla uttrycker en politisk vilja – en politisk 
rationalitet – och som framställer den brottspreventiva diskursen om skolans 
arbete. 
 
En vanlig invändning mot ett sådant materialval brukar röra frågan om im-
plementering. I vilken mån förverkligas den politiska vilja som uttrycks i de 
olika texterna? Det vore emellertid orimligt att anta att dokumenten reali-
seras fullt ut. Svårigheterna med att implementera projekt, inte minst i sko-
lans värld, är välkända.103 Vidare är syftet med denna avhandling inte att 
utvärdera huruvida något fungerar eller, vilket verkar vara fallet i många 
utvärderingsstudier, hur något inte fungerar. Denna avhandling tar snarare 
som utgångspunkt att det finns ett värde i sig att studera de intentioner som 
policydokument ger uttryck för – inte minst därför att eventuella utvärde-
ringar relaterar till just denna rationalitet.104 Som Nikolas Rose och Peter 
Miller påpekar kan såväl utvärderingsstänkandet som identifierandet av 
”misslyckanden” ses som integrerade delar av den moderna styrningen. Ge-
nom att konstatera brister läggs en viktig grund för nya politiska intervent-
ioner.105 Att skolan så ofta tycks ”misslyckas” på olika sätt är, som vi ska se 

103 Se t.ex. Evans, Robert, The human side of school change: reform, resistance, and the real-
life problems of innovation (San Francisco 1996). 
104 Borch, som studerat danska brottsförebyggande rådets handlingsrekommendationer menar 
att ”(…) from a Foucaultian point of view this difference does not diminish the importance of 
focusing on the rationality dimension. Quite the contrary, for practical measures are often 
evaluated against the rationality which they are supposed to vitalize”. Borch, 2005b, s 94. 
105 Miller, Peter & Rose, Nikolas, Governing the present: administering economic, social and 
personal life (Cambridge 2008), s 29, 71. För mer diskussion om implementeringsfrågan i 
relation till governmentality, se även Rose, Nikolas, O’Malley, Pat & Valverde, Mariana, 
”Governmentality”, Annual Review of Law and Social Science, vol. 2, s 83-104, 2006. 
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längre fram i kapitlet, något som alltså kan behandlas som en utgångspunkt, 
snarare än att reduceras till ytterligare ett empiriskt resultat. 
 
En närbesläktad invändning gäller huruvida dokument kan säga något om 
”verkligheten” och om inte dessa texter borde kompletteras med intervjuer 
eller annan golvnära data. Här bortser man emellertid från att politiska in-
tentioner utgör en högst konkret del av den så kallade verkligheten och som 
ska diskuteras längre fram spelar språket en central roll i framställandet av 
en styrbar verklighet. Vidare, och än viktigare, är att denna diskussion om 
skillnaden mellan text och verklighet blir ovidkommande i det diskursteore-
tiska perspektiv som anläggs på de dokument som undersöks i denna av-
handling. Som ska diskuteras härnäst framhäver diskursbegreppet språkets 
konstituerande roll för vår verklighet. Inom diskursteoretiska perspektiv 
betonas också, åtminstone den inriktning som tar utgångspunkt i Foucaults 
tankar, att diskursen gör saker. Det handlar med andra ord inte om att endast 
analysera ord och begrepp och reducera dessa till retorik – diskurser konsti-
tuerar, inkluderar, exkluderar och formar oss. I nästa stycke diskuteras dis-
kursbegreppets gemensamma nämnare, sedan följer en diskussion om den 
specifika roll Foucault haft för perspektivet. 

Diskursbegreppet 
Av de olika textanalytiska angreppssätt som vunnit mark är det utan tvekan 
det diskursteoretiska som kommit att förknippas mest med Foucault. Diskur-
sanalytiska studier bör dock inte betraktas som en homogen kategori, utan 
utgör ett brett och spretigt fält med flera tillämpningar. Att sammanfatta 
begreppet diskurs låter sig därför inte göras på något enkelt sätt. Det råder 
inte någon utbredd enighet om hur begreppet diskurs ska förstås eller hur en 
så kallad diskursanalys ska bedrivas – det är med andra ord ingen enhetlig 
metod. Istället kan det beskrivas som ett perspektiv som består av ”en rad 
tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser” med en bred tillämpning 
inom många olika forskningsområden.106 Föremålen för analyserna kan 
skilja sig mycket, från människors vardagliga interaktion till politiska dis-
kurser.107  
 
Vad är då diskurs? Även om tolkningarna är fler än vad utrymmet att redo-
göra för dem tillåter, kan man tala om några gemensamma nämnare. En vid 
definition lyfter fram diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen”.108 Enligt Sven-Åke Lindgren förenas de flesta diskursanalytiska 

106 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod 
(Lund 2000), s 7. 
107 Ibid., s 9. 
108 Ibid., s 7. 
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ansatser genom denna betoning på språkets praktiserade dimension – diskurs 
som ”språk i bruk”.109 Diskurser ska med andra ord inte reduceras till språk, 
eller ”prat”, i största allmänhet.110 Till skillnad från språket är diskurser ut-
sagor som alltid refererar till en bestämd värld, utan att för den skull bara 
bestå av prat om världen. Diskursen utgörs förvisso av utsagor om världen, 
men hör också hemma i en social kontext som den både är en del av och med 
om att utforma. Diskurser har med andra ord effekter på den sociala värl-
den.111 En sådan effekt kan exempelvis handla om vad som framstår som 
”naturligt” eller ”rationellt” och hur problem och dess lösningar formuleras 
utifrån det. I denna avhandling handlar det till exempel om hur orsaker till 
brott framställs och vilka brottsförebyggande strategier som därigenom blir 
självklara att använda i skolans värld. Här finns också en exkluderande di-
mension, och Sara Mills menar att många diskursteoretiker förenas i uppfatt-
ningen att diskurser är organiserade kring ”exkluderande praktiker” – prakti-
ker som också reglerar vad som framstår som självklart: ”Whilst what is 
possible to say seems self-evident and natural, this naturalness is a result of 
what has been excluded, that which is almost unsayable”.112 

Till frågan om metod 
En annan gemensam nämnare för olika diskursteoretiska perspektiv finns 
också att hitta i medvetenheten om att metodologiska ställningstaganden inte 
kan frikopplas från sina teoretiska villkor. Metod och teori kan inte ses som 
disparata enheter, istället måste vissa teoretiska premisser accepteras vid en 
diskursanalys.113 Som nämndes ovan rör ett sådant antagande förhållandet 
mellan språk och verklighet. Diskursanalytiska perspektiv delar en gemen-
sam syn på språket och verkligheten som betonar språkets aktiva roll i for-
mandet av vår verklighet, för hur vi förstår och formar vår omvärld, våra 
identiteter och våra sociala relationer.114 Verkligheten finns inte bara där för 
att bli avtäckt genom våra ord – det finns inget neutralt språk med vilket vi 
kan göra detta. Därigenom är vi ofrånkomligen bundna till det språk, genom 
vilket vårt tillträde till verkligheten går genom. Detta innebär emellertid inte 
att diskursteoretikern förnekar existensen av en yttre verklighet, utan po-
ängen är att den blir meningsfull för oss först genom språket. Våra tolkningar 
av såväl objekt som händelser sker i diskursen.115  
 

109 Lindgren, Sven-Åke, Politikerna och ekobrotten: en diskursanalys (Göteborg 1997), s 26. 
110 Lövgren, Sophia, Diskurs och diskursanalys (Linköping 1999). 
111 Mills, Sara, Discourse (London 1997), s 13. 
112 Ibid., s 12. 
113 Winther Jørgensen & Phillips, s 10. 
114 Ibid., s 7. 
115 Ibid., s 15, Mills, s 50, 54. 
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Detta får givetvis konsekvenser även för synen på kunskap. Eftersom verk-
ligheten inte kan friläggas genom språket utan endast tolkas genom det blir 
det inte heller rimligt att tala om objektiv sanning. Likaså betonar, eller vi-
sar, diskursanalysen hur våra uppfattningar om världen och oss själva är 
kontingenta – våra uppfattningar är inte resultatet av en nödvändighet utan 
präglade av vår historia och kultur. Slutligen, våra kunskaper om världen har 
effekter på denna. Hur vi uppfattar världen, vilka sanningar vi producerar, 
påverkar vad vi kan göra.116 
 
En teoretisk ansats som förnekar möjligheten till objektiv kunskap ställer 
emellertid till problem för den forskare som tillämpar den. Avsaknaden av 
användandet av positivistiskt färgade begrepp gör det svårt att uppfylla in-
stitutionella krav på vetenskaplighet. Vi ska återkomma till denna fråga, men 
först ska förhållandet mellan diskursanalys och Foucaults tankestoff diskute-
ras.117 

Foucault och diskurs 
Foucaults betydelse för utvecklingen av diskursbegreppet och diskursana-
lysen kan knappast överdrivas. Inte minst återfinns stora delar av den teore-
tiska grundsyn som nämndes ovan hos Foucault. Kategoriers roll för for-
mandet av vetande, verklighet och subjekt, historiens kontingens och den 
anti-essentialistiska uppfattningen om världen och om oss själva, liksom 
vetandets sociala konsekvenser och dess intima förhållande till makt är alla 
grundpelare i Foucaults produktion. Även om Foucaults betydelse för dis-
kursbegreppet är stor, använde han det inte själv på något entydigt sätt. Det 
bör här poängteras att Foucault inte heller utvecklade någon sammanhållen 
teori- eller metodapparat, och diskurs fyller alltså ingen funktion i ett större 
teoribygge utan är att se som ett ”element av Foucaults arbete”.118 Foucault 
använde dels begreppet i vidaste mening för alla yttrade fraser, dels, och mer 
intressant här, användes det i hans analyser av specifika praktiker. Diskurs 
avser här ”en reglerad samtalsordning med fokus på utsagorna, sociala prak-
tiker och de historiskt och kulturellt givna regler som styr samtalsordningen 

116 Winther Jørgensen & Phillips, s 11f. 
117 Samtidigt skiljer sig olika diskursteoretiska ansatser åt när det gäller vilka epistemologiska 
ställningstaganden som görs. Olika diskursanalytiska ansatser kan också betraktas som mer 
”vetenskapliga” än andra. Linda Graham visar exempelvis hur Critical discourse analysis 
presenterats som en mindre ”spekulativ” metod (och därmed ”bättre”) än mer poststruktural-
istiskt inspirerade varianter. Men en viktig skillnad, enligt Graham är att denna sistnämnda 
grupp medvetet undviker sanningsanspråk. Syftet är inte att byta ut en sorts sanning mot en 
annan, eftersom detta, enligt diskursanalysens teoretiska premisser, svårligen låter sig göras. 
Graham, Linda J., ”The product of text and ‘other’ statements: Discourse analysis and the 
critical use of Foucault”, Educational Philosophy and theory, vol. 43, nr 6, 2010, s 663–674. 
118 Mills, s 17. 
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med avseende på innehåll och form, och inte minst: vem som får och därmed 
kan tala”.119  
 
Diskursbegreppet förknippas kanske framför allt med Foucaults arkeologiska 
ansats. Arkeologin inriktar sig, förenklat uttryckt, på att analysera utsagor 
och de betingelser som gjort just dessa utsagor möjliga att uttala. Hur har det 
som betraktas som sant vid en viss tidpunkt kommit att betraktas som just 
sant? Det är således inte diskursernas ”sanning” som är central, inte heller 
vem som yttrat dem, utan vilka kunskapsmässiga betingelser som försett 
vissa utsagor med sanningsvärde, och vilka regler, vilken ordning, som gjort 
att de räknas som sanna eller falska. Framväxten av en diskurs undersöks 
alltså inte i termer av dess sanning, utan i termer av de olika villkor som 
möjliggjort denna.120 

Historiesynen 
Diskursers framväxt tolkas alltså inte i ljuset av en kumulativ kunskapsut-
veckling där nya upptäckter bygger på eller reviderar de gamla. I Vetandets 
arkeologi, den bok om den arkeologiska metoden som Foucault skrev ”i 
efterskott” beskrivs också hur arkeologin skiljer från den traditionella histo-
rievetenskapen.121 Foucault menade själv att boken var en slags teori om de 
empiriska vetenskapernas historia och deras samband med sociala praktiker 
– ett perspektiv som han menade hade saknats i den traditionella vetenskaps-
historien.122 Med sin arkeologi avvisade Foucault den historiesyn som beto-
nat historiskt linjära förlopp och kausala händelsekedjor. Foucaults metodval 
utgick istället från en förståelse av historien som diskontinuerlig process. 
Där historikerna avvisade enskilda händelsers roll, ”beslut, tillfälligheter, 
initiativ, upptäckter”, till förmån för en beskrivning av historiens kontinuitet 
tog Foucault själv enskilda historiska händelser som utgångspunkt för sina 
analyser, händelser han menade kunde ses som historiska vändpunkter.123 
Han riktade sig också mot den aktörsinriktade historieskrivningen – historien 

119 Lindgren, s 26. 
120 Foucault definierar den diskursiva praktiken som en ”(…) mängd anonyma, historiska 
regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en given social, 
ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under vilka utsägnings-
funktionen utövas”. Foucault, Michel, Vetandets arkeologi (Staffanstorp 1972), s 133f. 
121 Nilsson, 2008, s 51. Foucault, Michel, “The birth of a world”, Foucault, Michel, Foucault 
live: (interviews 1961-1984) (New York 1996), s 65. 
122 Foucault, Michel, “The archeology of knowledge”, Foucault, 1996, s 62. 
123 Foucault, 1972, s 13. Här kan t.ex. ”den stora inlåsningen” av diverse avvikare som tar fart 
under 1500-talet och som behandlas i Vansinnets historia, nämnas. Övergången mellan de 
olika bestraffningsformerna, som är i fokus för Övervakning och straff, kan ses som en annan 
viktig händelse. Foucault, Michel, ”Truth and power”, Faubion, James D. (red.), Power, 
Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 3 (New York 2000). 
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kan inte förstås genom enskilda individers medvetna intentioner.124 Återi-
gen, det är diskurserna som sätter gränser för vad som är möjligt att säga och 
vad som räknas som kunskap, begränsningar som emellertid inte nödvän-
digtvis uppfattas som begränsningar av aktörerna själva. 

Genealogi, praktiker och makt 
Snarare än diskursernas ”sanning” intresserade sig Foucault för de effekter 
diskursen har på de ting om vilka den talar.125 Diskursen bör med andra ord 
inte betraktas som en uppsättning text som kan analyseras isolerat – diskur-
ser gör saker. Enligt Roddy Nilsson kom Foucaults diskursbegrepp att röra 
sig från ett tidigt, ”lingvistiskt” inflytande mot en betoning på dess praktiska 
dimension och de ”institutionella arrangemangen” kring dem.126 Den roll 
diskursbegreppet spelade för Foucault visar sig kanske också bäst i hans 
analyser, där diskursen lyftes fram som just praktik. Foucaults empiriska 
arbete visade på det nära samspelet mellan vetandet och de praktiker där 
detta vetande utformas, och de konstituerande effekter dessa har på de sub-
jekt och ting som är föremål för diskursen. Här är det också angeläget att se 
hur Foucault relaterade diskursbegreppet till de begrepp om sanning, vetande 
och makt som han utvecklade: 
 

In terms of thinking about discourse as having effects, it is important to con-
sider the factors of truth, power and knowledge, since it is because of these el-
ements that discourse has effects.127 

 
Fokuseringen på praktiker, likaså maktaspekten, var emellertid något 
Foucault främst utvecklade under det som brukar kallas hans genealogiska 
”period”.128 Vad Foucault kom att betona var hur inbäddade diskurserna var 

124 I Vansinnets historia kan Tuke och Pinel illustrera detta. I Foucaults perspektiv reflekterar 
de förändring snarare än åstadkommer den. Se May, Todd, The philosophy of Foucault 
(Chesham 2006). 
125 Foucaults diskursbegrepp kan också kontrasteras mot ideologi. För Foucault var föreställ-
ningen om ideologi problematisk eftersom den förutsätter att det finns en genuin sanning som 
ideologin står i vägen för genom skapandet av en falsk medvetenhet, vilket för Foucault blir 
en omöjlighet då sanning aldrig kan friläggas på detta sätt. Sanningen, med Foucaults 
beskrivning, är “(…) a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of 
constraint. And it induces regular effects of power. Each society has its regime of truth, its 
“general politics” of truth – that is, the types of discourse it accepts and makes function as 
true; the mechanisms and instances that enable one to distinguish true and false statements; 
the means by which each is sanctioned; the techniques and procedures accorded value in the 
acquisition of truth; the status of those who are charged with saying what counts as true.” 
Foucault, 2000, s 131. 
126 Nilsson, 2008, s 54. 
127 Mills, s 18. 
128Todd May menar att genealogin kan ses som ett ”bryt” med arkeologin där Foucault kom 
att byta fokus från det rent diskursiva till att även inkludera icke-diskursiva aspekter och 
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i olika institutionella praktiker och hur intimt sammanvävda de humanveten-
skaper som växte fram från slutet av 1700-talet, såsom exempelvis psykiatri 
och kriminologi, var med de samhälleliga institutioner som fångade in, 
strukturerade och grupperade deras studieobjekt. Här kom också Foucault att 
betona och utveckla sitt maktbegrepp. Från att tidigare inte diskuterat 
makt129 utvecklar nu Foucault sina tankar om makten och relationen till ve-
tande och sanning. Foucault kastar av sig den gamla föreställningen, delad 
av såväl marxister som liberaler, att makt är något som med nödvändighet 
står i vägen för sanning och kunskap. Men makt kan inte heller likställas 
med kunskap – makt och vetande kan varken särskiljas från eller reduceras 
till varandra, utan är varandras förutsättningar.130 
 
I likhet med diskursen är makten ingenting som ”tillhör” någon, utan något 
som utövas – makten fungerar genom sin verkan kors och tvärs över sam-
hällets institutioner som ett maskineri. Makten är alltså inte centrerad kring 
eller kan likställas med statsapparaten, även om den förvisso kan hittas där. 
Det är istället en utspridd makt som genomsyrar samhällets olika institution-
er, som inkorporeras i sjukhus, fabriker, skolor och fängelser. Men framför 
allt är det viktigt, och särskilt för denna avhandling, att ta fasta på Foucaults 
betoning på makten som en produktiv snarare än en hämmande och förbju-
dande kraft. Foucault vill varken undersöka hur makten legitimeras eller 
avgränsa sina analyser av makt till det som förbjuder och reglerar – han vill 
se hur makten fungerar i en specifik historisk situation. Hans analyser om 
maktens produktivitet tar sig alltså uttryck i skapandet av kategorier som den 
kriminelle och den homosexuelle, och i skapandet av det moderna subjektet. 
Makt blir, som Winther Jørgensen och Phillips uttrycker det, ”möjlighetsbe-
tingelsen för det sociala”.131 

Foucault och metod 
Även om Foucault haft stor betydelse för diskursanalysen, utvecklade han 
knappast någon mall för denna, utan diskursbegreppet var som nämnts ett 
”element” av hans arbete.132 Foucault själv var ambivalent i förhållande till 

politiska effekter av olika praktiker. May, 2006, s 63. Ian Hacking har vidare beskrivit arkeo-
login som en ”besatthet av ord” som inte höll i längden och att Foucault var tvungen att gå 
tillbaka till de materiella villkoren för diskursen. Men kanske bör inte genealogin ses som en 
ersättning av arkeologin rätt och slätt. Intresset för språket, och de betingelser som gjorde 
vissa yttranden sanna eller falska vid olika tidpunkter fortsatte att spela en viktig roll, men 
med genealogin kom diskursernas koppling till praktiker och makt i förgrunden. Hacking, Ian, 
Historical ontology (Cambridge, Mass. 2002), s 79, 84. 
129 Foucault, 2000, s 117. 
130 Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund 2003), s 37. 
131 Winther Jørgensen & Phillips, s 20. 
132 Mills, s 17. 
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metod, framför allt undvek han att förespråka en specifik sådan och betonade 
också att hans intentioner aldrig hade varit att formulera en teori eller utar-
beta en generell metod.133 Teorin fick aldrig överskugga den konkreta ana-
lysen. Nilsson har beskrivit Foucaults arbetssätt som ”ett ständigt sökande 
efter och prövande av olika hypoteser och uppslag där han i varje undersök-
ning använde delvis olika metoder”.134 Att använda en ”foucaultiansk me-
tod” låter sig, med andra ord, inte göras hur som helst.135 
 
Likaså präglas många diskursanalytiker som tar utgångspunkt i Foucault 
eller andra ”poststrukturalistiska” ansatser, av en försiktighet när det kom-
mer till objektivitets- och sanningsanspråk, inte minst med tanke på uppfatt-
ningen om språkets roll för formandet av vår verklighet. Det primära målet 
är givetvis inte att ersätta en sanning med en annan, ”(…) but to question the 
intelligibility of truth/s we have come to take for granted”.136 

Damned if you do, damned if you don’t  
Foucaults ambivalenta förhållande till metod kan dock ställa till problem för 
den forskare som tar utgångspunkt i hans arbeten – någon mall för hur en 
Foucault-inspirerad analys ska utföras finns av allt att döma inte. I relation 
till detta har Linda Graham pekat på ett problem som rör de akademiska 
konventioner en forskare nödgas förhålla sig till. Utan tydliga och systema-
tiska metodregler, hur tillfredsställer man de institutionella kraven på veten-
skaplighet och den tradition som sätter metod i relation till standardiserad 
forskning och generaliserbara resultat?  
 
Men samtidigt kan användandet av en generaliserad, systematisk metod 
också bjuda på en del motstånd från det egna lägret. Visar man sig vara för 
”instruktiv” i sin metod, exempelvis diskursanalys, öppnar man också upp 
sig för kritik att inte vara tillräckligt ”foucaultiansk”.137 Enligt Graham ten-
derar många Foucault-inspirerade forskare som använder diskursanalys att 

133 Foucault, Michel, ”An interview with Michel Foucault”, Faubion, s 240. 
134 Nilsson, 2008, s 182. 
135Foucaults motvilja att föreskriva en specifik metod kan också ses mot bakgrund av föremå-
len för hans egna studier. Att problematisera sanning och dess villkor, och samtidigt före-
språka en specifik metodologi, hade framstått som tämligen motsägelsefullt. Hade han tecknat 
en manual för hur en ”korrekt” diskursanalys eller genealogi bör genomföras hade han rimlig-
en blivit ett byte för sin egen kritik av vetande och sanning. Detta för oss in på en annan, 
vanligt förekommande kritik av Foucault, gällandes hans egna sanningsanspråk. Både arkeo-
login och genealogin har kritiserats för att bära på egna sanningsanspråk. Frågan gäller vilken 
position Foucault själv talar från. För en diskussion av detta, och ett försvar av Foucaults 
position, se May, Todd, Between genealogy and epistemology: psychology, politics, and 
knowledge in the thought of Michel Foucault (University Park, Pa. 1993). 
136 Graham, s 4. 
137 Ibid., s 1. 
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uppvisa en försiktighet mot att förklara sin metod, en försiktighet som bott-
nar i en rädsla för att positionera sig för långt från Foucault.138 Vi verkar ha 
att göra med ett prekärt dilemma som skulle kunna sammanfattas med frasen 
Damned if you do, damned if you don’t.  
 
Men kanske bör man, som Graham betonar, skilja på metodkrav och utveck-
landet av metodiska riktlinjer, där det förstnämnda vanligtvis strävat efter att 
”standardisera” forskning – krav som rimmar illa med en diskursteoretisk 
ansats. Detta innebär dock inte att diskursanalys är meningslöst, eller att man 
riskerar att hemfalla till relativism där inga påståenden längre är möjliga att 
göra.139 Däremot är det av vikt att syfte, begränsningar och vad man gör 
framgår med tydlighet.140 Även Sahlin framhåller det orimliga i att diskurs-
analys ska uppfylla objektivitetskrav, men menar att tolkningarna, om de är 
tillräckligt ”genomskinliga och systematiska” ändå kan vara öppna för inter-
subjektivitetstest, det vill säga att andra studerar samma texter och de tolk-
ningar som gjorts.141 
 
Foucault själv, för att återgå till diskussionen om hur hans tänkande kan 
användas i forskning, presenterade sina böcker som ”verktygslådor” för 
andra att plocka ur och använda sig av. Nilsson har lyft fram olika sätt att 
använda Foucault. Här hittar vi den tematiska, där forskningsteman från 
Foucaults egen produktion anammas, den metodiska som tar sig uttryck i 
exempelvis en trogen (i den mån det går) tillämpning av den arkeologiska 
eller genealogiska metoden, samt den teoretisk-reflexiva, där inspiration och 
begrepp från Foucaults produktion hämtas och lånas i formandet av en egen 
metod – ett förhållningssätt som rimligtvis ligger närmast Foucaults egen 
uppfattning av sitt arbete som verktygslåda.142 Samtidigt bör det också 
framhållas att det för Foucault främst var studierna av praktikerna som var i 
fokus för hans arbete, och hans begrepp blir därför relevanta i ljuset av spe-

138 Ett ytterligare problem Graham lyfter fram är den självcensurering hon menar blivit effek-
ten av fokuseringen på evidensbaserad forskning m.m. där undvikandet av Foucaults namn 
(oavsett om man faktiskt använder honom) blivit en slags strategi: ”The neoliberal malaise 
currently affecting universities, which privileges so-called ’evidence-based’ research methods 
and causes some to caution against using the F’word, only compounds this problem”. Gra-
ham, s 2. 
139 Återigen, se May 1993 för en diskussion om Foucault och relativism. 
140 Graham. s 5. 
141 Sahlin, Ingrid, ”Diskursanalys som sociologisk metod”, Sjöberg, Katarina (red.), Mer än 
kalla fakta (Lund 1999), s 90. Bergström och Boréus menar dock att intersubjektivitetskravet 
varierar beroende på vetenskapsteoretisk utgångspunkt, där den positivistiska grundas i ”före-
ställningen om ett neutralt observationsspråk”. En mer modest utgångspunkt lyfter däremot 
fram just analysens genomskinlighet och argumentation. Vidare lyfter de också fram begrep-
pet intrasubjektivitet. En god sådan tar sig uttryck i att forskaren är konsekvent – att bedöm-
ningarna inte varierar från en tidpunkt till en annan. Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund 2000), s 37. 
142 Nilsson, 2008, s 182f. 
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cifika empiriska studier. Begrepps fruktbarhet kan, med Mariana Valverdes 
ord, bara avgöras ”in respect to a particular question or problem”.143 Val-
verde har också riktat kritik mot hur Foucaults begrepp kommit att tillämpas 
i forskning, där de lyfts ur sin specifika historiska kontext för att istället an-
vändas som statiska sociologiska begrepp som sedan applicerats på vitt 
skilda företeelser.144 
 
I denna avhandling är det sistnämnda angreppssättet, verktygslådan, som blir 
vägledande – att låta vissa begrepp fungera som sökljus i läsandet av det 
texter som analyseras. Begreppens metodologiska betydelse ligger därför i 
deras heuristiska funktion. Som sökljus fungerar de genom att fokusera, av-
gränsa och ställa frågor till materialet. Centrala aspekter att ta fasta på blir, 
förutom själva diskursbegreppet, vetandets betydelse för de olika diskurser 
av brottsförebyggande arbete som framställs i texterna, men också det pro-
duktiva maktbegreppet som innebär att de brottsförebyggande praktiker (inte 
minst de fostrande som kan betraktas som ”frigörande”) som här undersöks 
analyseras som styrning. Detta sätt att betrakta skolans brottsförebyggande 
fostransuppdrag kan problematiseras ytterligare genom de delar av Foucaults 
tänkande som kommit att utvecklats till det så kallade governmentalityper-
spektivet som tas upp härnäst.145 

Governmentality 
Ett återkommande drag i det empiriska materialet från 1970-talet och framåt 
är som nämnts att det brottsförebyggande arbetet formuleras i termer av 
elevinflytande och ansvar. Under såväl 1970-tal som tidigt 2000-tal uttrycks 

143 Valverde, Mariana, “Beyond discipline and punish: Foucault’s challenge to criminology”, 
Carceral Notebooks, vol. 4, 2008, s 203. 
144 Valverde menar också att detta är särskilt markant inom kriminologin, där framför allt 
Övervakning och straff kommit att läsas och behandlas isolerat från Foucaults övriga produkt-
ion. Begrepp som ”disciplin” och ”panoptikon” har här kommit att behandlas som färdiga 
koncept som applicerats på empiriska studier. För en kritisk diskussion av receptionen och 
användandet av Foucault inom den svenska historievetenskapen se Nilsson, Roddy, ”Foucault 
für alle. En diskussion om Foucault, radikalitet och historievetenskapen”, Fredriksson, Johan-
nes & Larsson, Esbjörn (red.), Att rätt förfoga över tingen (Uppsala 2007). Nilsson menar 
bland annat att Foucaults maktanalys kommit att tonas ned. 
145 Invändningar om att undersökningarna tenderar att bli för ”styrda” (att man närmast på-
tvingar det empiriska materialet tolkningarna) kan bemötas med att man snarare är öppen med 
det perspektiv som används. Genealogin betonar att vetandet inom human- och samhällsve-
tenskaperna (ja, egentligen allt vetande) är perspektivbundet. Att lyfta fram forskning, och 
vetande, som perspektivistiskt är därför inte det samma som att betona dess brister. Det hand-
lar inte om att perspektivet förvränger något som skulle vara objektivt, utan att det är genom 
perspektivet som materialet får mening. Genom perspektivet avslöjar vi inte ”en dold mening, 
utan vi skapar ett meningsfullt sammanhang”. Beronius, Mats, Genealogi och sociologi: 
Nietzsche, Foucault och den sociala analysen (Stockholm 1991), s 24. Kursiv i original. 
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nödvändigheten att undervisningen formeras utifrån begrepp som delaktig-
het, inflytande och ansvar för att den normträning som är målet ska kunna 
förverkligas. Det som gör governmentalityperspektivet fruktbart för denna 
avhandling är dels att det handlar om en analys av styrning av beteenden, 
dels att perspektivet specifikt sätter fokus på en styrning som verkar genom 
de styrdas frihet. Detta fångar något om hur tanken kring hur skolan bör 
arbeta brottsförebyggande har formulerats – bara om eleverna bemyndigas 
med ett visst mått av frihet och ansvar, kan deras attityder och värderingar 
danas. Governmentalityperspektivet väcker frågor kring dessa strategiers 
innebörd och erbjuder redskap för att förstå hur det till synes motsägelsefulla 
i att förena frihet och styrning blir möjligt.  
 
Governmentality, eller styrningsrationalitet som är den mest förekommande 
översättningen till svenska, är ett perspektiv som Foucault utvecklade under 
slutet av sitt liv och vars vidareutveckling bedrivits av andra forskare, främst 
inom den anglosaxiska världen, exempelvis Peter Miller och Nikolas 
Rose.146 Mer än att utgöra en teori, handlar governmentality om ett perspek-
tiv som delar ett antal utgångspunkter om styrning och modern maktutöv-
ning. 
 
Begreppet styrning brukar, utifrån Foucaults användning av det, ges två, 
sammanflätade betydelser.147 Dels kan begreppet användas i en mer generell 
mening, som ett sätt att betrakta maktutövning och som riktlinjer för en ana-
lys av styrande. Det handlar om en analys som ringar in hur vi blir styrda, 
men även hur vi styr oss själva. Dels använde Foucault begreppet för att 
ringa in hur en specifik modern form av makt och styrande, den liberala, 
växer fram och den rationalitet som utmärker detta styrande. Det empiriska 
materialet kommer att bearbetas dels utifrån de generella frågor om makt och 
styrande som perspektivet väcker, dels i ljuset av den liberala politiska rat-
ionaliteten. Governmentalityperspektivet får därmed en heuristisk funktion, 
där vissa teman och begrepp får fungera som sökljus som sätter fokus på 
frågor om styrning, makt och kunskap. 

146 Governmentalityperspektivet har, i takt med dess framgång, kommit att tillskrivas 
Foucault, men Rose och Miller lyfter också fram andra teoretikers betydelse för perspektivets 
utveckling. Även om Foucaults arbeten tjänat som den stora inspirationskällan lyfter de också 
betydelsen av andra teoretiker som exempelvis Jacques Donzelot, Bruno Latour, Robert 
Castel och Ian Hacking för de begreppsliga redskap de själva kom att utarbeta, en begrepps-
apparat som också tjänar som inspirationskälla för denna avhandling. För en utförlig diskuss-
ion om governmentalityperspektivets framväxt, se Miller & Rose. 
147 Rose, Nikolas, “Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen”, 
Hultqvist & Petersson, Dean, Mitchell, Governmentality: power and rule in modern society 
(Thousand Oaks, Calif. 1999). 
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Styrning och makt – att möjliggöra handlingar 
Först några ord om styrningsrationalitet som ett sätt att betrakta maktutöv-
ning. Styrningsbegreppet söker här fånga upp den mångfald av sätt och tek-
niker som kan användas i styrandet av mänskligt beteende och uppförande 
över såväl andra som hur vi styr oss själva. Med Roses formulering åsyftar 
begreppet här 
 

(…) den mängd olika sätt att reflektera och agera, som, mot bakgrund av vissa 
principer och målsättningar, syftar till att forma, vägleda, administrera eller 
reglera människors uppförande; ja inte endast andra människor utan även det 
egna jaget.148 

 
Styrning är därmed inte att likställa med utövandet av auktoritet som be-
stämmer vad människor ska göra. Utmärkande för styrning är istället att den 
verkar genom att vägleda eller rikta människors handlingar mot vissa önsk-
värda mål. Det är en maktutövning som inte tar formen av direkt tvång utan 
istället verkar genom individernas önskningar och intressen. Istället för att 
verka genom förtryck, handlar styrning om att skapa möjlighetsvillkor för 
agerande.149 Vi kan tala om en produktiv makt som verkar genom att struk-
turera fältet av möjliga handlingar, ett sätt att ”agera på agerande”.  
 
En makt som verkar på detta sätt nödvändiggör emellertid antaganden om de 
styrdas natur. En central tanke är därför att maktutövning alltid måste bygga 
på en viss förhandsinställning, vissa försanttaganden, gentemot det som ska 
styras. För att styra beteenden, oavsett om det handlar om skolbarn, interner 
eller befolkningens hälsa, måste vissa grundantaganden om hur det som ska 
styras är beskaffat finnas för handen. I arbetet med brottsförebyggande insat-
ser riktade till unga, vilket undersöks i denna avhandling, krävs till exempel 
kunskap om deras egenskaper, behov, intressen och vilka orsaker som finns 
till avvikelse. För att den moderna maktutövningen ska kunna rationalisera 
sig själv krävs med andra ord ett visst ”vetande” om det som ska styras. En 
analys av styrning handlar därför om att undersöka vilket vetande i form av 
”inställningar” eller ”mentaliteter” som ligger inbäddade i olika praktiker för 
styrning.150 
 
Till skillnad från en repressiv maktutövning som verkar genom att förhindra 
handling, kräver en lyckad styrning således kunskap om det som ska styras. 
Kunskapen spelar en möjlighetsskapande roll. För Foucault fungerar kun-
skapen, som nämndes ovan, därför inte autonomt i förhållande till makt. 

148 Rose, 1995, s 45. 
149 Foucault, Michel, “The Subject and Power”, Faubion. 
150 Hultqvist & Petersson, s 26. 
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Makten kan inte förstås som något som står i vägen för sanningen, utan som 
något som både utgörs av den och konstituerar den. Makt och kunskap kan 
därför inte separeras från varandra, utan ”styrning sker alltid i förhållande till 
den kunskap vi utvecklar om de företeelser och ting som skall styras 
(…)”.151 

Problematisering och praktiker 
En analys som tar fasta på de ”inställningar” eller ”mentaliteter” som finns 
närvarande i styrning innebär emellertid inte att den reduceras till ett studium 
av ”idéer” eller politisk retorik inom ramen för en begreppsanalys, utan att se 
till den vilja som finns att omsätta dessa i handling. Enligt Rose utmärks den 
styrning analysen tar som sitt föremål således av en ”(…) önskan att iscen-
sättas som praktiker”.152 Det handlar om hur dessa tankemönster aspirerar på 
att lösa problem och de praktiska uttryck detta tar sig. Att analysera styrning 
är därför, som Mitchell Dean uttrycker det: ”(…) to analyse thought made 
practical and technical”.153 Här handlar det också om att belysa den nära 
relationen mellan framställningen av ”verkligheten” å ena sidan, och viljan 
att intervenera i denna å andra. Språket kan därför, enligt Miller och Rose 
beskrivas som en ”intellektuell teknologi” – ett sätt att framställa en styrbar 
verklighet, att göra verkligheten tillgänglig för vissa slags handlingar: ”Lan-
guage, that is to say, provides a mechanism for rendering reality amenable to 
certain kinds of action”.154  
 
Miller och Rose tar fasta på begreppet problematisering för att beskriva detta 
samspel mellan tankemönster och praktiker. Styrning är en problematise-
rande aktivitet, som alltid måste förstås i relation till de specifika problem 
som ska hanteras och behovet av att styra människors uppförande – the con-
duct of conduct – mot bakgrund av den problematik som formulerats kring 
detta.155 En viktig del av analysen handlar därigenom om att ta fasta på hur 
specifika problem konstrueras och synliggörs, eftersom ”(…)’problems’ are 
not pregiven, lying there waiting to be revealed. They have to be constructed 
and made visible, and this construction of a field of problems is a complex 
and often slow process”.156 Det är också, menar William Walters och Jens 

151 Petersson, Kenneth, Fängelset och den liberala fantasin: en studie om rekonstruktionen av 
det moraliska subjektet inom svensk kriminalvård (Norrköping 2003a), s 23. 
152 Rose, 1995, s 45. Rose exemplifierar vidare bredden av praktiker det kan handla om: “(…) 
oavsett dessa var praktiker för dagboksskrivande i syfte att bemästra samvetet, praktiker för 
barnuppfostran för att styra barn, praktiker för säkerhet och försörjning med avsikten av styra 
fattigdomen, eller tekniker för finansiell bokföring och beräkning för att därigenom styra 
ekonomiska aktiviteter”. 
153 Dean, s 18. 
154 Miller & Rose, s 31. 
155 Miller & Rose, s 61. 
156 Miller & Rose, s 14. 
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Henrik Haarh, i dessa problematiseringar som olika styrningsrationaliteter 
kommer starkast till uttryck.157  
 
Samtidigt handlar styrning som nämnts inte bara om olika sätt att framställa 
problem, det handlar också om att framställa problem på ett sätt som gör 
dem mottagliga för vissa specifika åtgärder. Således är det lika viktigt att se 
till vilka lösningar de beskrivna problemen står i relation till. I en analys av 
styrning kan framställningen av ett problem därför inte skiljas från de lös-
ningar som samtidigt blir logiska utifrån problematiseringen – dessa står, 
som Miller och Rose betonar, i ett nära förhållande till varandra. Problema-
tiseringar är därmed ”(…) instrinsically linked to devising ways to seek to 
remedy it. So, if a particular diagnosis or tool appears to fit a particular 
‘problem’, this is because they have been made so that they fit each oth-
er”.158 
 
Detta resonemang kan vidare belysas med begreppsparet rationaliteter och 
teknologier, där det förstnämnda åsyftar just det vetande, det sätt att tänka 
och problematisera som gör verkligheten – och de problem man vill åtgärda 
– mottagliga för specifika åtgärder, medan teknologier utgörs av de redskap 
eller medel genom vilket detta tänkande kan omsättas i praktik.159 Tillsam-
mans bör dessa således, som Miller och Rose framhåller, inte ses som två 
skilda aspekter av verkligheten, utan som två oskiljbara aspekter av styr-
ningen.160 Av intresse är således den roll olika föreställningar och tankefigu-
rer har för olika praktiker, och mer specifikt hur de länkas till styrning av 
beteende.  

Maktens utövande 
Som Rose framhåller bör studier kring styrningsrationalitet skiljas från det 
han benämner ”sociologisk realism”. Att beskriva kausala händelseförlopp i 
syfte att fånga vad som ”verkligen” hänt och varför är inte det väsentliga.161 
Det handlar snarare om hur olika auktoriteter strävat efter att lösa problem 
och vilken kunskap som möjliggjort dessa praktiker. Frågorna rör sig kring 
hur problem definierats och deras lösning utformats, vilken kunskap som 

157 Walters, William & Haahr, Jens Henrik, Governing Europe: discourse, governmentality 
and European integration (London 2005), s 6. 
158 Miller & Rose, s 15. 
159 Närmare bestämt ”(…) assemblages of persons, techniques, institutions, instruments for 
the conducting of conduct” eller ”all those devices, tools, techniques, personnel, materials and 
apparatuses that enabled authorities to imagine and act upon the conduct of persons individu-
ally and collectively, and in locales that were often very distant”. Miller & Rose, s 16. 
160 Miller & Rose, s 15. 
161 Rose 1995, s 46, Rose 1999b, s 19f., Miller & Rose, s 57. 
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formulerats om problem, hur denna kunskap praktiserats och vilka uttryck 
den tagit sig i form av program och interventioner. 
 
Inriktningen på praktiker sätter därför fokus på hur makt utövas, vilket även 
var en av de viktigaste poängerna i Foucaults diskussion av makt. Istället för 
att låsa fast analyser av makt vid frågor om dess legitimitet förespråkade 
Foucault konkreta undersökningar av maktutövning och som Rose påpekar 
lyfte han fram vissa aspekter av vår historia som särskilt intressanta: de som 
utgjorts av intervention, tekniker, praktiker och strategier för formandet av 
beteenden.162 Som nämndes ovan ville Foucault bort från den traditionella 
synen som lokaliserade makten till en överhet. Makt bör varken förstås som 
en egenskap som innehas av några eller likställas med en specifik institution, 
utan som en relation som finns överallt. Foucault lyfte här fram maktens 
produktiva sida. Foucault förnekade inte förekomsten av repressiv makt eller 
att staten kan inneha den, men menade att den effektiva makten kommer 
nedifrån, från våra praktiker snarare än från staten.163 Det är därför betydel-
sefullt att studera hur makten utövas, inte av vem eller med vilken legitimi-
tet. 

Att hitta makt i det frigörande 
Ett maktbegrepp som tar fasta på denna produktiva sida – hur handlingar 
möjliggörs snarare än förhindras – ringar in en mängd olika företeelser som 
vanligen kanske inte betraktas som maktutövning, och som därför tagits för 
givna eller osynliggjorts. Här hittas exempelvis praktiker som tar avstamp i 
formuleringar om självstyre, inflytande och medbestämmande, vilka gör 
anspråk på och har som målsättning att utveckla subjektens självständighet 
och frihet. Barbara Cruikshank har till exempel lyft fram maktaspekterna av 
frigörande praktiker som utgår från ”empowerment” genom att visa hur 
dessa projekt kan förstås som medborgarskapade teknologier där subjekt ska 
formas till vissa önskvärda, demokratiska värden – men också hur innebör-
den av dessa värden kommit att skifta över tid.164 
 
Inte minst blir pedagogiska praktiker, som så ofta karaktäriseras av en expli-
cit strävan efter individernas frigörelse, av intresse för en analys av styrning 
och makt. En analys av styrningspraktiker belyser att de förgivet tagna sätten 
att göra saker på varken är självklara eller nödvändiga.165 Perspektivet kan 

162 Rose, 1999b, s 20.  
163 Foucault, Michel, ”Maktens maskor”, Foucault, Michel, Diskursernas kamp (Stock-
holm/Stehag 2008), s 209, May, 2006, s 82. 
164 Cruikshank, Barbara, The will to empower: democratic citizens and other subjects (Ithaca 
N.Y. 1999). 
165 Dean, s 21. 
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också hjälpa oss att hitta ”länkar” mellan praktiker inom till synes vitt skilda 
områden. Så diskuterar exempelvis Petersson hur såväl kriminalvård som 
skola kan ses som pedagogiska teknologier för reglering av beteenden och 
uttryck för samma rationalitet.166 
 
Denna maktens produktiva sida, liksom viljan att verka genom olika ”frigö-
rande” praktiker och med det självständigt handlade subjektet som central 
tankefigur, utgör också en väsentlig aspekt av den liberala styrning som 
Foucault ville ringa in med begreppet governmentality.167 Som vi ska se i 
det följande hjälper perspektivet oss också att förstå hur det till synes para-
doxala i att styra och ingripa i människors liv i frihetens namn blir möjligt. 

Den liberala politiska rationaliteten 
I sin diskussion om styrning åsyftade Foucault också det tänkande kring 
makt och styrande som växer fram under den tidigmoderna perioden, en 
styrning som kan kallas liberal.168 ”Liberalism” ska här emellertid inte för-
stås som en ideologi eller teori utan i vidare mening, som en politisk rat-
ionalitet. Petersson beskriver det som ett sätt att tänka och reflektera kring 
styrning som ”i de västerländska samhällena under senare sekler varierats på 
ett liberalt tema”.169 I Foucaults perspektiv ses därför inte liberalismen som 
ett sätt att styra mindre, utan helt enkelt ett sätt att styra annorlunda. Ett av 
den liberala rationalitetens grunddrag är maktutövningen ska vara begränsad. 
Det handlar om att uppnå en balanserad styrning som kan förena det till sy-
nes motstridiga i att styra och samtidigt garantera och respektera de styrdas 
autonomi. Den liberala styrningen utmärks därför genom målsättningen att 
styrningen ska realiseras genom individernas frihet. Styrningen ska ske indi-
rekt, med hjälp av autonoma, ”icke-politiska” sfärer och genom att indivi-
derna, via sin frihet, helt enkelt styr sig själva.170 

Befolkningen som maktens föremål  
Den liberala styrningen tar som sitt föremål befolkningen och dess välbefin-
nande. Det kan sägas att befolkningen uppstår som ett politiskt och veten-
skapligt element inom ramen för det liberala styret och möjliggörs genom 
det Foucault kallar biopolitik. Biopolitiken riktar sig mot befolkningens livs-
betingelser, dess liv och hälsa. I det biopolitiska tänkandet framträder be-
folkningen som en ekonomisk resurs vars kapacitet är i oupphörligt behov av 
förädling och utveckling. Foucault beskriver biopolitiken som en makttek-

166 Petersson, 2003, s 23. 
167 Ibid, s 23. 
168 Rose, O’Malley & Valverde. 
169 Petersson, 2003, s 24. 
170 Rose, 1999b, s 69. 
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nologi som växer fram under 1700-talets andra hälft, vars tekniker handlar 
om att genom statistiska mätningar och beräkningar över befolkningens liv 
och död, nativitet och hälsa, mejsla ut en sammanhållen samhällskropp som 
kan styras genom ingripanden på en generell nivå. Genom upptäckten av 
befolkningen som en mätbar enhet med inneboende regelbundenheter och 
mönster, kan också det slumpmässiga synliggöras, kontrolleras, modifieras 
eller dess effekter utjämnas.171 De statistiska teknologierna, och de olika 
institutionella uttryck dessa tar sig, i form av exempelvis socialförsäkringar, 
möjliggör därför det styrande på distans som den liberala styrningen efter-
strävar. Den fria, autonoma individen behöver inte ifrågasättas eller detalj-
styras, istället kan styrningen ta formen av åtgärder som riktar sig mot popu-
lationen som helhet och därigenom försäkra sig om dess regelbundenheter.  
 
Foucault kontrasterar själv biopolitiken med de disciplinära tekniker som 
han diskuterade i sina historiska arbeten. Medan den disciplinära makten kan 
beskrivas som en mikromakt som verkar genom övervakning, kontroll och 
dressering av kroppar, riktar sig biopolitiken alltså mot grupper, eller be-
folkningen i sin helhet, på makronivå.172 Biopolitiken kan därigenom besk-
rivas som en reglerande, istället för disciplinär, maktteknologi som syftar till 
att reglera livet snarare än att disciplinera kroppar. Framväxten av biopoliti-
ken ska emellertid inte förstås som något som ersätter eller utesluter den 
disciplinära makten, det handlar snarare om två överlappande, sammanfo-
gade maktteknologier, som kan sägas verka på olika nivåer.173 Båda makt-
formerna skiljer sig dessutom från den suveräna makten genom att använda 
sig av normen som korrigerande princip. Tillsammans utgör de förutsätt-
ningarna för vad Foucault kallar den liberala politiska rationaliteten. 

Att styra genom frihet 
Tanken på att den reglering och normalisering som biopolitiken och discipli-
nen för med sig utgör ofrånkomliga element i liberal styrning strider givetvis 
mot den liberala självuppfattningen, där själva erkännandet av individerna 
som fria och autonoma tas som intäkt för den begränsade maktutövning som 
sägs vara målet. I Foucaults perspektiv blir emellertid inte frihet en anti-tes 
till styrande, utan utgör tvärtom det sätt varigenom styrningen uppnår sina 
mål. Med Peterssons klargörande beskrivning:  
 

Ett särmärke för den liberala formen av styrning är det sätt varpå den upp-
märksammar demokratiska principer, individuella friheter och personlig auto-

171 Foucault, Michel, Samhället måste försvaras. Collège de France 1975-1976 (Hägersten, 
2008), s 225. Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta (Göteborg 2002). 
172 Foucault, 2008, s 223. 
173 Ibid., s 226. 
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nomi samt det sätt den utpekar ”icke-politiska” domäner som nödvändiga 
villkor för att uppnå styrningens ändamål. Att styra i namn av frihet förutsätter 
därmed sådana aspekter som egenmakt, självevaluering, valfrihet, självregle-
ring och oberoende som operativa inslag i styrningen.174 

 
Det är genom friheten som medborgarna görs delaktiga i sin egen styrning – 
deras frihet blir med andra ord ett tekniskt medel för att säkra målen med 
styrningen.175 Förfäktandet av individuella friheter får därigenom en instru-
mentell roll snarare än att vara ett ändamål i sig. Frihet, menar Foucault, är 
med andra ord inte en ”färdig sfär” som liberalismen tar på sig att respektera 
och garantera, utan tvärtom en produkt av den liberala styrningen, något som 
gör oss fria att vara fria:  
 

Liberalismen är inte det som tillåter friheten. Liberalismen är det som tar på 
sig att hela tiden tillverka den, att framkalla och producera den, naturligtvis 
med (hela den uppsättning) restriktioner och kostnadsproblem som denna till-
verkning framkallar.176 

 
Men samtidigt, fortsätter Foucault, är förvaltningen och organiseringen av 
frihetens villkor problematisk och måste förhålla sig till problemet med sä-
kerhet. Den liberala styrningen måste upprätthålla balansen i styrningen och 
försäkra sig om att enskilda intressen och viljor inte utgör hot mot kollektiva 
och vice versa. På grund av detta växelspel mellan frihet och säkerhet är 
friheten i det liberala styret alltid villkorad: 
 

Det är nödvändigt att med ena handen producera frihet, men just denna gest 
innefattar också att man, med den andra, inför begränsningar, kontroller, 
tvång, skyldigheter baserade på hotelser etc.177 

 
Detta har, som Rose framhåller, inneburit att den liberala ”frigörelsen” av de 
för styrningen så viktiga icke-politiska, autonoma zonerna ledsagats av am-
bitioner att styra de beteenden och handlingar som utspelas där. Detta behov 
av reglering har sträckt sig över såväl medborgarnas aktiviteter i det offent-
liga, genom uppförandenormer och krav på ordning, som i det privata, ge-
nom civiliserande övningar i självförståelse och behärskning.178 På så sätt 
kan vi se hur de disciplinära åtgärderna utgör en integrerad del av den libe-
rala rationaliteten, men genom de normer som vi självmant följer. Med Hul-
tqvist och Peterssons beskrivning blir makt därför ”inte så mycket en fråga 

174 Petersson, 2003, s 24.  
175 Dean. 
176 Foucault, Michel, ”Biopolitikens födelse”, Fronesis, nr 22-23, 2006. s 77. 
177 Ibid., s 76. 
178 Rose, 1999, s 69. 
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om att lägga tvång på medborgare som att tillföra och utrusta medborgares 
förmåga att hysa tilltro till ett slags reglerad frihet”.179 Fri är med andra ord 
den som kan anpassa sig, eller helt enkelt vilja det rätta.  
 
Ett ständigt närvarande problem kommer emellertid alltid utgöras av de delar 
av befolkningen som av olika skäl inte kan eller vill anpassa sig. Mot dessa 
grupper måste interventioner riktas, regisserade av vad Börjesson och Palm-
blad så träffande beskrivit som ”viljandets koreografer”.180 Parallellt med 
den moderna styrningen har således en våg av uppförandeexperter svept 
fram, beredda att vidta åtgärder mot de problemgrupper som inte uppfyller 
normerna för önskvärda beteende och som anses 
 

(…) befinna sig bortom den erforderliga civilisationsgraden. Det handlar om 
de gamla vanliga samhälleliga problemklientelen: de ensamstående mödrarna, 
alkoholisterna, de hemlösa, ungdomsbrottslingarna, skolkarna. I bearbetning-
en av dessa aktualiseras auktoritära och byråkratiska handlingslinjer, exem-
pelvis drogtester i skolor och på arbetsplatser, eller sexualprevention i frihet-
ens gråzoner. (…) Till detta kommer all den upplysning som formuleras i häl-
sostandards, läroböcker, broschyrer med mera från myndigheter, både i lö-
pande informationsarbete och i särskilda kampanjer.181 

 
Detta fält av experter kan ses som exempel på det specifika förhållande mel-
lan makt och kunskap som liberalismen etablerar. Expertfältet utgör en från 
staten delvis frikopplad och därmed central beståndsdel i den liberala mak-
tens distansbaserade styrning. Eftersom liberalismen bygger på en kritik av 
en styrning som är alltför ingripande måste, som Börjesson och Palmblad 
framhåller, potentiell paternalismkritik ”ständigt hållas stången” och eventu-
ella interventioner rationaliseras. Av vikt blir därför att eventuella ingrepp av 
denna expertmakt utger sig för att verka i individens eget intresse. De måste 
ta formen av emancipatoriska åtgärder, som syftar till att hjälpa ”individen 
fånga sitt rätta jag och därmed återta kontrollen över sig själv och sitt 
öde”.182 
 
Vi har därigenom att göra med ett medborgarskap som ställer krav på kvali-
fikation och som därmed är förenat med en rad villkor. Bara den som upp-
fyller minimikraven på självdisciplin och förnuft gör sig förtjänt av ett åtnju-
tande av medborgarskapets förmåner.183 Uppfattningen att alla inte kan om-
fattas av fri- och rättigheter har således utgjort en kärna i den liberala styr-
ningen. Liberalismens värnande om individens rättigheter beledsagas därför 

179 Hultqvist & Petersson, 1995, s 33. 
180 Börjesson & Palmblad, s 29. 
181 Ibid., s 30f. 
182 Ibid., s 29. 
183 Ibid.  
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av ett ständigt intresse av att utövandet av dessa sker på ett lämpligt sätt, 
eller med Deans formulering: ”Liberalism is thus as much concerned with 
the appropriate normalizing practices to shape the exercise of citizens’ po-
litical freedom as it is with guaranteeing their rights and liberties.”184 

Skolan och den liberala styrningen 
En analys av styrningspraktiker försöker visa att de förgivettagna sätten att 
göra något på och hur vi tänker kring dem varken är självklara eller nödvän-
diga. En sådan självklarhet återfinns i de ständigt upprepade formuleringarna 
om skolan som en av samhällets viktigaste brottsförebyggare. Förhoppning-
arna på skolans problemlösande potential har stått sig starka över tid, och 
varit återkommande i såväl vetenskapliga som politiska diskussioner. Skolan 
har utgjort den ständiga lösningen, en arena full av möjligheter som dock 
aldrig lyckas utveckla sin fulla potential.  
 
Som Petersson och Hultqvist framhåller behöver den liberala styrningen 
”uppsamlingslokaler” där individernas förmågor kan utvecklas och kontroll-
eras. Sådana lokaler, varav skolan är en av de viktigaste, kan beskrivas som 
”(…) realiseringsarenor för den politiska rationaliteten, dvs ytor där denna 
iscensätter sig själv som praktik”.185 Ett uttryck för skolans betydelse som 
realiseringsarena kan ses i de ständigt återkommande politiska missnöjet 
med skolan som formuleras i termer av att skolan alltid kan och bör bli 
bättre. Hur skolan än reformeras, tycks den aldrig kunna bli tillräckligt bra. 
Men samtidigt tycks det också vara i detta förhållande, i skolans återkom-
mande ofullkomlighet, som skolan framträder som en möjlighet – som en yta 
där styrningen kan verkställas. 
 
Skolan som bärare av en slags oförlöst potential gör den samtidigt till en 
plats där åtgärder kan ta form, en arena där bilder av den goda framtiden kan 
projiceras och artikuleras. Skolan kan på så sätt ses som ett exempel på det 
Miller och Rose menar är styrningens konstanta ”misslyckande” men också 
på hur detta misslyckande fungerar som bakgrund till de problematiseringar 
de menar spelar en sådan central roll för styrningen.186 Runt misslyckandena 
formeras nya program för styrning som bär på löften om nya och bättre stra-
tegier och lösningar. Skolan gestaltar på så sätt hoppet om framtiden som 
möjlig att forma. 

184 Dean, s 122.  
185 Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth, ”Iscensättningen av samhället som skola. Kon-
struktionen av nya nordiska människotyper i det sena 1900-talet”, Bjerg, Jens, Pedagogik. En 
grundbok (Stockholm 2000), s 523. Kursiv i original. 
186 Miller & Rose, s 71. 
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Skolan som historiskt improviserad institution 
Uppfattningen om skolan som ett ofullbordat projekt som rymmer förhopp-
ningar om framtiden framträder i såväl liberal som marxistisk utbildningste-
ori, även om deras syn på skolans framväxt skiljer sig åt. Medan liberalt 
färgad utbildningsteori tenderar att betrakta det statliga skolsystemets ut-
veckling som ett försök att realisera vissa demokratiska ideal, har skolan från 
marxistiskt håll betraktats som ett klassreproducerande förtryckarinstrument. 
Likväl förenas de båda perspektiven, som Ian Hunter visat, i sin utopiska syn 
på skolan som ett instrument för att uppnå vissa mål. Från båda håll betrak-
tas skolan som ett emancipatoriskt projekt som bör och ska realisera princi-
per om exempelvis jämlikhet och frihet. Teorierna förenas även i uppfatt-
ningen om människan som ett självförverkligande subjekt som lär genom 
frihet, samt i synen på skolan som ett instrument för detta.187 Således place-
rar båda ideologierna ett hopp om framtiden som möjlig att förändra i sko-
lan. Kritik mot olika försök att reformera skolan har också, ofta rutinmässigt, 
tagit avstamp i skolans misslyckande att realisera målet att sörja för elevers 
självutveckling.  
 
Hunter menar emellertid att det moderna skolsystemet varken kan förstås 
som det historiska resultatet av en demokratisk kamp eller som ett klassre-
producerande redskap i kapitalismens tjänst. Skolsystemets framväxt kan 
inte sägas vila på några specifika politiska eller pedagogiska principer eller 
föras tillbaka till en specifik orsak. Hunter beskriver istället skolsystemet 
som en historisk improviserad institution, ihopsatt av olika heterogena ele-
ment med egna historiska rörelser och på så sätt skapad under ”blinda histo-
riska omständigheter”. Skolan som teknologi konstruerades inte plötsligt 
utan sattes samman genom lån från andra administrativa apparater, exempel-
vis kyrkan.188 Som sådant måste skolsystemet också ses i ljuset av den pro-
blematik den sattes att hantera. Inte minst parades folkskolans framväxt i 
Sverige och på andra platser med behovet av att skapa ordning och reda i 
städer. Skolan blev här, snarare än något som baserats på ideal om demokrati 
och kunskap, ett biopolitiskt instrument för att göra befolkningen synlig och 
överblickbar.189 Till skillnad från liberal och marxistisk utbildningsteori blir 
skolan med Hunters genealogiska perspektiv inte heller något som misslyck-
ats med att uppfylla målet med självutveckling, tvärtom har detta mål utgjort 
ett centralt disciplinärt syfte. 

187 Hunter, Ian, Rethinking the school: subjectivity, bureaucracy, criticism (New York 1994). 
188 Hunter, Ian, “Assembling the school”, Barry, Andrew, Osborne, Thomas & Rose, Nikolas 
(red.), Foucault and political reason: liberalism, neo-liberalism, and rationalities of govern-
ment (Chicago 1996). 
189 Hultqvist & Petersson, 2000, s 524. 
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Perspektivets vikt för avhandlingen 
Om den liberala styrningen verkar genom att styra genom frihet, får skolan 
en betydelsefull roll. Skolan utgör en av mest centrala institutioner där den 
frihet som liberalismen tar på sig att tillverka, ska iscensättas. Likaledes kan 
den självklarhet med vilken skolan framställs som en av samhällets viktig-
aste brottsförebyggare ses mot bakgrund av hur skolan är länkad till dessa 
ansträngningar att producera en välreglerad frihet. Om disciplinen är en 
ofrånkomlig del av ett liberalt styre, genom de normer vi frivilligt rättar oss 
efter, får skolan en oumbärlig roll för införlivandet av dessa. Skolan har ald-
rig enbart handlat om att förmedla kunskaper, lika viktig har uppgiften att få 
alla barn att omfatta vissa normer varit. Inte minst har ett tydligt inslag i 
denna fostran under efterkrigstiden varit att träna barnen i att praktisera ett 
demokratiskt medborgarskap. Vilken medborgare skolan ska fostra, eller hur 
denna fostran ska gå till, har dock varierat över tid. Det samma gäller i 
högsta grad för den brottsförebyggande fostran som undersöks i denna av-
handling.  
 
För att synliggöra och analysera dessa förändringar kommer några av de 
begrepp och resonemang som nämnts ovan att användas som verktyg. Det 
handlar om vilka problematiseringar som görs under olika perioder, vilka 
försanttaganden som görs om avvikelse och om de subjekt som är föremål 
för fostran och vilka åtgärder – vilka sätt att fostra till laglydighet – som 
därigenom blir självklara. Särskilt intressant är hur denna fostran artikuleras 
i relation till praktiker som formeras kring elevinflytande och andra strate-
gier för att fostra till ansvarstagande. Genom att visa hur dessa svarar på ett 
föreställt behov, och därigenom verkar i individens ”intresse”, synliggörs 
också en styrning som verkar genom att strukturera fältet av möjliga hand-
lingar – en makt som tar formen av vägledning snarare än direkt tvång. Sam-
tidigt sker förändringar inte i ett vakuum utan måste förstås i relation till en 
större kontext. Härnäst diskuteras forskning kring de förändringar som skett 
när det gäller kriminalpolitik, brottsprevention och kriminologisk kunskaps-
produktion under de senaste decennierna. Detta är ett forskningsområde som 
uppmärksammats mycket bland företrädare för governmentalityperspektivet, 
men som också tjänat som utgångspunkt för kritik och diskussion av hur 
olika begrepp kommit att användas. Även denna diskussion bildar en viktig 
bakgrund som kommer att användas för att ställa frågor till materialet. 

Brottsprevention – riskhantering och avancerad liberal-
ism  
Inom governmentalityperspektivet har också intresset för brottsprevention 
och kriminalpolitik och de förändringar som skett på dessa områden under 
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de senaste decennierna varit betydande. Detta intresse för kriminalpolitiken 
har också i hög grad kommit att få exemplifiera de genomgripande föränd-
ringar som skett gällande den politiska styrningen de senaste decennierna. 
Dean menar exempelvis att inget illustrerar ”samhällets död” och de föränd-
ringar som skett avseende relationen stat, samhälle och individ bättre än den 
utveckling det kriminalpolitiska fältet genomgått och de konkreta uttryck 
denna tagit sig när det gäller brottsförebyggande arbete.190 

Från social deprivation till kontroll och risk  
Bland andra har Pat O’Malley på ett tongivande sätt belyst det skifte som 
skett när det gäller brottsprevention.191 Från att ha varit en relativt marginell 
del av kriminalpolitiken har brottsprevention kommit att inta en framträ-
dande plats under 1990-talet. Brottspreventionen har, menar O’Malley, gått 
från att utgöra en ”latent” fråga där brottsförebyggande effekter skulle upp-
nås via insatser på ett generellt plan, exempelvis genom sociala reformer 
eller helt enkelt genom avskräckning via straff, till att i allt högre grad 
handla om riskhantering. Inom denna brottsförebyggande diskurs har den 
långsiktiga preventionen fått träda tillbaka för ett mer kortsiktigt tänkande 
som handlar om att minimera risker genom att angripa de situationer där 
brotten sker. Genom olika brottsförebyggande tekniker som går ut på att 
exempelvis ”designa” bort brottsrisker eller öka den formella eller informella 
kontrollen, är tanken att de potentiella brottstillfällena ska minska – det ska 
helt enkelt bli svårare att begå brott.192 Istället för en prevention som utgår 
från den rumsliga fördelningen av sociala resurser, handlar det med andra 
ord om en prevention som utgår från den rumsliga fördelningen av brott. 

Elimineringen av orsaksledet 
Utmärkande för denna fokusering på brottslighetens spatiala sida, eller det 
som kommit att kallas ”kriminogena situationer” är hur aspekter som tidi-
gare utgjort själva grunden för det kriminologiska vetandet kommit att ut-
gallrats.193 Genom teorier om rutinaktiviteter, situationell prevention och 
löst formulerade rational choice-ansatser har den gamla devisen ”tillfället 
gör tjuven” iklätts en teoretisk skrud och därigenom effektivt rationaliserat 
bort klassiska kriminologiska frågeställningar om såväl brottslighetens orsa-

190 Dean. 
191 Se O’Malley, Pat, “Risk, power and crime prevention”, Economy and society, vol. 21, nr 3, 
1992, O’Malley, Pat, “Risk and responsibility”, Barry, Osborne & Rose, O'Malley, Pat & 
Hutchinson, Steven, ”Reinventing Prevention: Why did 'crime prevention' develop so late?”, 
British Journal of Criminology, vol. 47, nr. 3, 2007. 
192 O’Malley & Hutchinson, s 374. 
193 Garland, David, The culture of control: crime and social order in contemporary society 
(Oxford 2001), s 16. 
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ker som gärningsmannens bakgrund och egenskaper.194 Inom denna genre 
av kontrollteorier, av David Garland sammanfattade genom begreppet crimi-
nologies of everyday life195 har alla komplexa förklaringar och empiriska 
resultat sopats bort, för att istället göra brott till en fråga om individuella 
val.196 
 
Att orsaksledet på detta sätt onödiggjorts och reducerats till fråga om indivi-
duella val har emellertid framställts som en av fördelarna med den situation-
ella preventionen. Ronald Clarke, den kanske mest tongivande företrädaren 
för en rational choice-ansats inom kriminologin, lyfter exempelvis fram hur 
man slipper ta hänsyn till gärningsmannens motiv, sinnesstämning, mora-
liska inställning, brottsliga kunskaper, bedömning av risker eller huruvida 
han är berusad.197  
 
Den faktor som länge utgjorde kriminologins kärna, att förklara bakgrunds-
faktorerna till brottsligt beteende, har här således kommit att rationaliserats 
bort. Kvar blir den brottslige individen, befriad från alla försök att förklara 
dennes beteende och utan andra egenskaper än rationalitet och förmåga att 
välja: ”Such abstract and universal, equal and voluntary individuals are free 
to act in a perfectly ‘rational’ self-interested fashion, maximizing gains and 
minimizing costs. They are free to commit crime or not to commit crime.”198 
 
Denna förståelse av brottslighetens drivkrafter innebär också ett frånträde 
från den uppfattning om brottsligheten som präglade det Garland benämner 
välfärdskriminologi – en uppfattning av brottsligheten som en avart, och 
därigenom som något i behov av att förklaras. När brottsligt beteende istället 
tolkas inom ramen för begrepp som rationalitet, tillfällen och valmöjlighet 
behöver inte heller några specifika förklaringsmodeller tillgripas. Tvärtom, 
brottslingen blir inte intrinsikalt annorlunda än andra, laglydiga personer:  
 

To commit an offence thus requires no special motivation or disposition, no 
abnormality or pathology. In contrast to earlier criminologies, which began 

194 O’Malley, 1992. 
195 Med criminologies of everyday life avser Garland mer bestämt “(…) a set of cognate theo-
retical framworks that includes routine activity, crime as opportunity, lifestyle analysis, situa-
tional crime prevention, and some versions of rational choice theory”. Garland, s 127f. 
196 Garland förtjänar att citeras i sin helhet: “After more than a century of social scientific 
research that complicated and redefined the understanding of criminal offending; after a mass 
of evidence has been accumulated to show that criminal acts are typically embedded in, and 
produced by, definite social and psychological relations; rational choice analyses have, ab-
ruptly and without ceremony, swept aside all such complexity and empirical findings. With 
the certainty of armchair philosophers and economic modelers they insist that crime is, after 
all, simply a matter of individual choice – or anyway can be treated as if it were”. Ibid., s 130.  
197 Andersson, 2002, s 176. 
198 O’Malley, 1992. 
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from the premise that crime was a deviation from normal civilized conduct 
and was explicable in terms of individual pathology or faulty socialization, the 
new criminologies see crime as continous with normal civilized conduct and 
explicable by reference to standard motivational patterns.199  

 
Tanken på en rationell gärningsman, vars drivkrafter inte skiljer sig från 
andra, laglydiga personers, kommer förmodligen till sitt starkaste uttryck i 
Gary Beckers argument att alla kriminologiska teorier helt sonika kan ersät-
tas med en ekonomisk modell över handlande. Genom att tillämpa den utili-
taristiska lust-över-lidande-rationalitet som präglar makroekonomiskt tän-
kande görs, enligt Becker, andra förklaringar onödiga. Teorier som tar ut-
gångspunkt i såväl strukturella som psykologiska eller biologiska brister blir 
med andra ord överflödiga i en modell som väljer att betona människors 
ekonomiska rationalitet som minsta gemensamma nämnare, eller, för att 
använda Bernard E. Harcourts klargörande beskrivning: ”The economic 
model assumes only that an individual – any one of us – would engage in 
illegal activity as long as the benefit outweigh the costs, that is, as long as 
the price is right”.200 
 
När brottsligheten inte längre kräver någon specifik förklaring ryms följakt-
ligen inte heller någon förståelse för den brottslige individen som ett offer 
för några sociala omständigheter – kriminellt beteende blir endast ”(…) a 
routine risk to be calculated or an accident to be avoided, rather than a moral 
aberration that needs to be specially explained”.201 
 
Detta skifte i det kriminologiska tänkandet – från brott som uttryck för social 
deprivation till kontroll – har enligt Garland också gjort ett tydligt avtryck i 
den administrativa kriminologin, där de kontrollteorier som utgör criminolo-
gies of everyday life fått fäste under de senaste decennierna.202 Även 
O’Malley lyfter fram hur fokuseringen på rational choice inom administrativ 
kriminologi trängt bort en mer förklaringsbetonad kriminologi inriktad på 
sociala faktorer.203 

199 Garland, s 128. Kursiv i original. 
200 Harcourt, Bernard E., The illusion of free markets: punishment and the myth of natural 
order (Cambridge, Mass. 2011), s133f. Harcourt gör oss emellertid uppmärksamma på hur 
Foucault, m.fl. inledningsvis kom att omfamna Beckers tolkning av brottslighet utifrån ration-
al choice. Onödiggörandet av psykologiska förklaringar m.m. erbjöd onekligen en lockande 
väg bort från den individualprevention som lett till den stora institutionaliseringsvåg som var 
under attack vid samma tid, liksom ett ”alternativ mot den konservativa lag-och-ordning-
rörelsen” som kom att sätta fart under denna period. 
201 Garland, s 128. 
202 Ibid., s 16,127. 
203 O’Malley, 1992. I Sverige se Andersson, 2002. 
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Ansvarsgörande och prudentialism 
En trend i linje med denna fokusering på ”rationalitet” utgörs också av det 
ansvarsgörande som kommit att prägla kriminalpolitiken, men även den poli-
tiska styrningen i stort, en utveckling O’Malley beskrivit genom begreppet 
prudentialism.204 Det handlar om olika strategier där individen görs ansvarig 
för att hantera risker i sin vardag: 
 

(…) it is a technology of governance that removes the key conception of regu-
lating individuals by collectivist risk management, and throws back upon the 
individual the responsibility for managing risk.205 

 
Denna styrning kan därmed beskrivas som ett slags privatiserande av risk-
hanteringen där vi i allt större utsträckning förväntas ta ansvar för de risker 
vi ställs inför, oavsett om dessa handlar om hälsa, arbetslöshet eller att bli 
utsatt för brott. Aktiva val av skola, vård, försäkringar och företeelser som 
grannsamverkan mot brott blir uttryck för olika sätt att hantera och ta ansvar 
för risker i vardagen.206 Som O’Malley lyfter fram blir även brottsoffret till 
ett subjekt som åläggs allt större ansvar för sin egen säkerhet.207 Liksom 
brottslingen tolkas offret inom ramen för en rational choice-rationalitet, som 
en individ som genom övervägda val ska undvika viktimisering.208 
 

As with the duty to be well, not only does responsibility for crime manage-
ment shift, but co-relatively the rational subject of risk takes on the capacity to 
become skilled and knowledgeable about crime prevention and crime risks.209 

 
Rose beskriver denna utveckling som en ny politics of risk där vi både för-
väntas ta ansvar för risker och utbilda oss om dem, något som också ackom-
panjerats av kommersiella intressen som bidrar med olika riskhanteringspro-
dukter.210 

204 Det engelska begreppet ”prudentialism” är svåröversatt till svenska. Enligt Svenska aka-
demins ordlista är prudentlig att vara överdrivet omsorgsfull eller noggrann, något som var-
ken fångar det engelska begreppet, eller O’Malleys mer specifika användning av det, väl. Det 
O’Malley försöker ringa in med begreppet bör förstås som en slags ansvarsfull riskhantering 
med hänsyn till framtiden. 
205 O’Malley, 1996, s 197. 
206 Dean, s 166.  
207 O’Malley, 1996, s 200. 
208 Illustrerande för denna utveckling är Margaret Thatchers kommentar till Englands 
rekordhöga brottsnivåer 1990: ”We have to be careful that we ourselves don’t make it easy for 
the criminal”. Thatcher i O’Malley, 1992. 
209 O’Malley, 1996, s 201. 
210 Rose, 1999b, s 159. 
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Statens roll  
Denna utveckling, där ansvaret för det brottsförebyggande arbetet till del 
överförs till medborgarna själva signalerar också en annan syn på statens roll 
och relationen mellan stat och samhälle. Staten framträder inte bara som det 
som ska förse medborgarna med trygghet och säkerhet, utan även som hant-
langare i medborgarnas projekt att skapa sig sin egen trygghet och säkerhet – 
staten blir med andra ord den som ska möjliggöra för medborgarna att sörja 
för sin egen trygghet. Genom att bistå med information om risker och hur 
man bäst skyddar sig, exempelvis lokal brottsstatistik eller råd och tips om 
hur man säkrar hem och ägodelar, eller uppmaningar om att engagera oss i 
lokal grannsamverkan, kan vi bli ”partners in prudence”.211 I en tid då 
brottsproblemet beskrivs som övermäktigt staten blir ansvaret för brottslig-
heten och dess förebyggande något som bör lösas tillsammans – vi ska bli 
partners mot brott. Garland menar exempelvis att statens roll inte blir så 
mycket att  
 

(…) command and control but rather to persuade and align, to organize, to en-
sure that other actors play their part. Property owners, residents, retailers, 
manufacturers, town planners, school authorities, transport managers, em-
ployers, parents, individual citizens…the list is endless…must all be made to 
recognize that they have a responsibility in this regard. They must be persuad-
ed to exert their informal powers of social control (…).212 

 
Att på detta sätt föra ner lösningarna på den lokala nivån – att arbeta ”till-
sammans mot brott” genom att göra såväl enskilda medborgare och organi-
sationer som företag i lokalsamhället till ”partners” med polisen, och på så 
sätt knyta den informella kontrollen till den formella – har kommit att bli ett 
framträdande inslag inom brottsprevention i såväl Storbritannien som 
USA.213 Vänder vi blicken mot Sverige har ansvarsgörande och samverkan 
inom lokalsamhället även här kommit att framstå som en åtråvärd politisk 

211 Rose, Nikolas, “Government and control”, British Journal of Criminology, vol. 40, nr 2, 
2000, s 321-339. Se även O’Malley, 1996, s 201. 
212 Garland, s 126. 
213 Garland s 123ff. Att föra ner arbetet mot brottslighet på lokalsamhället framställs ibland 
som ett ”mjukare” och mer inkluderande sätt att hantera problemet med brottslighet. Samti-
digt menar Dean att dessa strategier snarare verkar omfamna repressiva åtgärder som exem-
pelvis nolltolerans. I Sverige illustreras detta mer än väl med den nolltoleranspolitik mot 
graffiti som exempelvis infördes i Stockholm. När ”alla goda krafter” ska samverka kan det i 
praktiken även innebära att klotterbortagningsföretag, vars själv existens/profit är beroende 
av, dels graffitins fortsatta existens, dels nolltoleranspolitikens bekämpande av densamma, 
ordnar möten tillsammans med polis och politiken. Något som alltså i själva verket handlar 
om marknadsföring med polisens goda minne. Dean, s 126, Kimvall, Jacob, Noll tolerans: 
kampen mot graffiti (Stockholm 2012). 
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lösning – motiverat utifrån devisen att lokala problem kräver lokal kun-
skap.214 
 
Samtidigt kan inte visionen om aktiva medborgare som tillsammans med 
polisen och övriga samhällsinstitutioner agerar ”partners mot brott” i lokal-
samhället, enbart sägas handla om ett nytt eller effektivare sätt att hantera en 
brottslighet som framställs som övermäktig för staten att hantera på egen 
hand. Det är också en styrning som motiveras genom de demokratiska vins-
ter man menar finns att hämta i ett visst överlåtande av ansvar.215 Att över-
låta på medborgarna att ta ansvar för sin egen trygghet innebär på samma 
gång ett bemyndigande av dessa – det blir såväl ett sätt att visa lyhördhet 
inför medborgarnas initiativkraft och engagemang, som en väg mot auto-
nomi och ett sätt att frigöra sig från behovet av en allt för paternalistisk väl-
färdsstat.216 Ett gemensamt arbete mot brott med lokalsamhället som ut-
gångspunkt framställs därigenom som ett mer ”naturligt” sätt att styra – ett 
”botemedel mot de skadeverkningar som följer av en okänslig centraliserad 
myndighetsutövning” och som ”kväver samhällets och människans naturliga 
utveckling och förfining”.217 
 
Ansvarsgörandet har också tolkats som ett uttryck för en ”nostalgins politik” 
där det brottsförebyggande arbetet, genom att artikuleras i termer av ”hängi-
venhet, kreativitet, initiativ, delaktighet, ansvar, självhjälp” kommer att 
handla om att återerövra något förlorat, att återta en informell kontroll som 
gått förlorad med modernismens framfart.218 

Nyliberal rationalitet och advanced liberalism 
Som Garland lyft fram kan denna ansvarsspridning inte bara förstås som ett 
sätt för staten att ta mindre ansvar, inte heller som en del av en expanderande 
privatisering av säkerhetsbranschen. Det handlar också om ett nytt sätt att 
”styra på distans”: 
 

(…) it is a new conception of how to exercise power in the crime control field, 
a new form of ‘governing-at-a-distance’ that introduces principles and tech-

214 Andersson, Robert, “Tryggare kan ingen vara – en svensk kriminalpolitik för 2010-talet”, 
Hjort, Torbjörn, Lalander, Philip & Nilsson, Roddy (red.), Den ifrågasatte medborgaren - om 
utsatta gruppers relation till välfärdssystemen (Växjö 2010). 
215 Detta kan även ses inom andra områden där valfrihetsreformer motiverats genom demo-
kratirealisering. Andersson, 2010. 
216 Andersson, 2010, O’Malley, 1996. 
217 Andersson, 2010, s 144. 
218 Petersson, Kenneth, ”Governing the risky souls. Pedagogical inscriptions as a style of 
governing the future”, Nordisk pedagogikhistorisk konferens. Stockholm: Lärarhögskolan 23-
27 sept. 2003b, s 4f. 
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niques of government that are by now quite well established in other areas of 
social and economic policy.219 

 
Ansvarsgörandet är med andra ord inte något som begränsas till det brotts-
förebyggande området, även traditionella välfärdsområden som skola och 
sjukvård har genom valfrihetsreformer kommit att präglas av en styrning 
som utgår från ett individuellt risktagande. Som nämndes inledningsvis me-
nar också Dean att förändringarna inom det kriminalpolitiska området för-
modligen illustrerar denna utveckling tydligare än något annat. 
 
Betoningen på individuellt risktagande och statens förändrade roll har också 
gjort att det nya ansvarsgörandet tolkats som ett uttryck för en nyliberal styr-
ningsrationalitet och välfärdsstatens tillbakagång. I en tongivande artikel 
från 1992 menar O’Malley exempelvis att ”(n)eo-liberal agendas of individ-
ual responsibility and ‘activity’ foster devolution of crime prevention to the 
citizenry and promote risk-based models for governing crime in the commu-
nity”.220 Även den allt större fokuseringen på straff på bekostnad av rehabili-
terande åtgärder, liksom genomslaget för rational choice-modeller inom den 
administrativa kriminologin blir i denna tolkning något som ligger i linje 
med en nyliberal diskurs: ”These are consistent with neo-liberalism’s di-
staste for social causation and models of social justice, and with its emphasis 
on the individual responsibility of offenders”.221 
 
Rose har å sin sida beskrivit ”prudentialismen” som hörnsten i det han be-
nämner advanced liberalism, en styrningsrationalitet som bland annat ut-
märks av den nya syn på staten och samhället som skisserats ovan, med sta-
ten som något som ska underlätta och möjliggöra medborgarnas eget an-
svarstagande (och därigenom sin egen ”frihet”), snarare än garantera trygg-
het, liksom den omdefiniering av expertis där enskilda medborgare 
 

(…) should be obliged to be prudent, responsible for their own destinies, ac-
tively calculating about their futures and providing for their own security and 
that of their families with the assistance of a plurality of independent experts 
and profit-making business from private health insurance to private security 
firms.222 

 
En medborgare som, när det kommer till brottslighet, inte helt och hållet 
förlitar sig på statens beskyddande hand utan istället ”(…) must educate 
themselves with the assistance of experts and must actively engage in part-

219 Garland, s 127. 
220 O’Malley, 1992. 
221 Ibid. 
222 Rose, 2000, s 324. 
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nerships with expertise to maintain order and combat threats to individual 
and collective security”.223 
 
Framställandet av den ansvarstagande, riskhanterande medborgaren som 
med säker hand navigerar sig i ett landskap fyllt av valmöjligheter som tidi-
gare förnekats denne, bär också på en tydlig moralisk dimension, med bud-
skap om hur ett gott medborgarskap ska utövas. När det kommer till brotts-
prevention blir ”föräldravandringar och grannsamverkan mot brott, (…) 
företeelser varigenom möjligheter att gestalta den ansvarstagande, moraliske 
och förnuftige medborgaren uppstår”.224 

Sammanfattande kommentarer 
Det kan emellertid vara rimligt att ifrågasätta det fruktbara i att tillskriva ett 
allt för stort förklaringsvärde till en nyliberal rationalitet. Rose, O’Malley 
och Valverde menar exempelvis att det förvisso finns nyliberala inslag i de 
flesta styrningsformer idag, men att det samtidigt finns en förenklande ten-
dens som riskerar att ta udden av governmentalityperspektivet och ”(…) its 
specifity in identifying how government is formulated, how it problematizes, 
what techniques it uses, and so on”.225 
 
Även om nyliberalism bör förstås som en specifik rationalitet så finns det, 
enligt Rose m.fl., en tendens att se det som en generell och övergripande 
kategori, som en färdig förklaringsmodell som allt för lättvindigt används för 
att förklara vitt skilda aspekter av politiska program och reducera dessa till 
implementeringar av nyliberal filosofi. Att hänvisa till genomslaget av en 
nyliberal diskurs blir såtillvida en bekväm förklaringsmodell som riskerar att 
dras med en viss självtillräcklighet. 
 
Ser vi vidare till det kriminalpolitiska fältet är det också rimligt att ställa sig 
frågan hur olika brottsförebyggande åtgärder passar in i detta narrativ om 
nyliberalismens genomslag och individens ansvarsgörande i termer av risk-
hantering. Inte minst väcker det frågor gällande det som undersöks i denna 
avhandling. Skolans fostransuppdrag som, märk väl, fortfarande beskrivs 
som en av samhällets viktigaste brottsförebyggare oavsett vilket genomslag 
man vill tillskriva en nyliberal diskurs, handlar om en prevention som inte 
primärt bygger på detta individuella risktagande. Snarare tycks det handla 
om det motsatta – en fostran och socialisation vars förebyggande effekter 
aldrig kan bli mer än hypotetiska, och där det demokratiska subjekt som är 
målet med undervisningen endast kan bli resultatet av ett långsiktigt arbete. 

223 Ibid., s 327. 
224 Andersson 2010, s 146. Se även Börjesson, Palmblad & Wahl, s 131. 
225 Rose, O’Malley & Valverde, s 97. 
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När brottspreventionens förändringar uppmärksammats har också den situat-
ionella preventionens genomslag, riskbaserade tekniker för brottsprevention 
och avlägsnandet av orsaksledet tenderat att hamna i fokus. Även om den 
stora uppmärksamheten som ägnats dessa områden på många sätt måste sä-
gas vara berättigad, riskerar en allt för ensidig läsning av litteraturen ge in-
trycket av att långsiktiga åtgärder försvunnit till förmån för mer kortsiktiga 
projekt med riskhantering i fokus, åtminstone sett till en svensk kontext. En 
fråga som infinner sig är följaktligen var de bredare sociala åtgärderna tar 
vägen i denna historieskrivning. 
 
Att skolan bör fostra barn och unga i normer och värderingar – och att denna 
fostran också bör relateras till förebyggandet av brottslighet – är något som 
formulerats av och till under de decennier som denna avhandling undersöker. 
Det handlar därför också om att undersöka på vilket sätt ovannämnda be-
skrivna förändringar av brottsprevention sätter spår i det material som under-
söks här, eller helt enkelt att ställa frågan: på vilket sätt kan skolans under-
visning i lag och rätt, skolans ambitioner att få barn och unga att omfamna 
lagen, avspegla brottspreventiva trender i stort? Då brottsprevention handlar 
om att styra och påverka framtiden, är kanske just fostrandet av de kom-
mande generationerna – barnen som framtiden – en av de bästa markörerna 
om man vill förstå sin samtid.226 

Avhandlingens syfte, material och tillvägagångssätt 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka framställningar av hur 
skolan bör arbeta brottsförebyggande. Specifikt handlar det om att undersöka 
de olika förhoppningar och ambitioner som formulerats kring vad som kan 
benämnas skolans brottsförebyggande fostransuppdrag. 

Det genealogiska synsättet på historia  
Genom att anlägga ett historiskt perspektiv är ett syfte med studien också att 
problematisera ”nuet” och tankefiguren om skolan som ett självskrivet inslag 
i det brottsförebyggande arbetet. Genom det genealogiska angreppssättet 
tydliggörs hur flera aspekter av detta arbete, som ofta presenteras frikopplat 
från sin egen historia, kan spåras tillbaka i tiden, men även hur teman om-
formuleras och återlanseras i nya kontexter. På så sätt visas hur olika åtgär-
der som framstår som självklara eller naturliga är historiskt situerade, det vill 

226 För att låna Kevin Ryans formulering: ”(…) governing children is a way of acting upon the 
future”. Ryan, Kevin, ”Governing the future: Citizenship as technology, empowerment as 
technique”, Critical Sociology, vol. 37, nr 6, 2011. 
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säga hur de möjliggjorts genom ett visst vetande – om brottslighet, dess fö-
rebyggande, om ungdomen och samhället – och hur de därigenom relaterats 
till vissa specifika problematiseringar. Som Sahlin påpekat gör de positiva 
konnotationer som omgärdar själva termen brottsförebyggande att olika åt-
gärder och projekt sällan ifrågasätts, men genom att anlägga ett historiskt 
perspektiv kan även det nuvarande problematiseras. 

Om val av empiriskt material 
Det material som analyseras i avhandlingen utgörs av olika former av offent-
ligt tryck som förenas i att de på olika sätt uttrycker en vilja att forma sko-
lans brottsförebyggande fostran. Valet av empiri motiveras på så sätt genom 
avhandlingens teoretiska ingång – det handlar om texter som synliggör en 
styrning som, med Roses ord, utmärks av en ”önskan att iscensättas som 
praktiker”.227 
 
Tyngdpunkten ligger på statens offentliga utredningar och myndighetstex-
ter.228 Till den senare kategorin hör utredningar och rapporter från olika 
myndigheter som fått i uppdrag att behandla frågan om skolans brottsföre-
byggande uppdrag. Detta material har främst producerats av Brottsförebyg-
gande rådet, men även Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen. De texter 
som analyseras under 1970-talet är till stor del producerade av Brottsföre-
byggande rådet, ett material som är en direkt följd av att skolfrågor kom att 
ingå i direktiven till den då nyinrättade myndigheten. Från 1980-talets början 
till 1990-talets mitt är det däremot Skolöverstyrelsen och Rikspolisstyrelsen 
som står för det huvudsakliga arbetet med frågan om brottsförebyggande 
fostran, medan det primära material som analyseras under 2000-talet kom-
mer från Brottsförebyggande rådet som då återigen fått frågan på sitt bord. 
Detta diskuteras mer ingående i de empiriska kapitlen. 
 
Det huvudsakliga materialet som analyserats kan grovt sett delas upp i två 
olika kategorier. I den första hittar vi texter som är utredande och kartläg-
gande till sin karaktär. I denna kategori återfinns statliga utredningar och 
myndighetsrapporter med uppgift att utreda och ge förslag, utvärdera eller ge 
kunskapsöversikter. Här återfinns även material från konferenser som be-
handlar ämnet. Detta material utgör med andra ord kunskapsproduktion och 
synliggör ett vetande kring den problematik avhandlingen ämnar undersöka. 
Den andra kategorin utgörs av material som riktas till utövare av den fostran 
och undervisning som ska bedrivas. Här återfinns undervisningsmaterial som 

227 Rose, 1995, s 45. 
228 I sin studie av fängelset och kriminalpolitik beskriver Roddy Nilsson utredningar som 
”exemplariska dokument” om man vill undersöka dominerande tendenser inom ett fält. Nils-
son, Roddy, Från cellfängelse till beteendeterapi. Fängelse, kriminalpolitik och vetande 
1930-1980 (Malmö 2013), s 46. 
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riktas till skolan och som ska tjäna som stöd till de lärare eller poliser som 
ska undervisa i skolan. Hit räknas även olika idéskrifter som tar upp hur 
skolor kan arbeta förebyggande. Denna typ av material kan beskrivas som 
handlingsrekommendationer som nämnda myndigheter producerat med am-
bitionen att de ska komma till användning i skolan. 
 
Brottsförebyggande arbete i skolan utgör inget eget politikområde, vilket gör 
att de texter som specifikt behandlar denna fråga dels är begränsade till anta-
let, dels av skiftande karaktär. Den gemensamma nämnaren är emellertid att 
de alla utrycker problematiseringar kring samhälle, brottslighet och skolans 
förebyggande potential, och därigenom framställer diskurser om skolans 
brottsförebyggande arbete. Den analyserade empirin har hittats genom struk-
turerade sökningar efter material som berör skolans brottsförebyggande roll i 
relation till dess fostrans- och kunskapsuppdrag. Detta har skett både genom 
strukturerade sökningar i databaser och via genomsökningar av den textpro-
duktion som berörda myndigheter stått för. Som framhållits är det några spe-
cifika myndigheter som fått i uppdrag att ägna sig åt denna fråga, ett arbete 
som dessutom ofta skett i nära samarbete myndigheterna emellan. Även 
Brå:s egen tidskrift Brå Apropå, som utgjort ett forum där projekt och rap-
porter från myndighetens olika arbetsgrupper diskuterats, har granskats. När 
det gäller statens offentliga utredningar, är det endast en som behandlar sko-
lans brottsförebyggande undervisning som huvudfråga. Däremot omnämns 
skolans brottsförebyggande potential i andra utredningar om ungdomsbrotts-
lighet, Polisens uppgifter och brottsförebyggande arbete generellt. Därför har 
också utredningar som behandlar dessa frågor sökts igenom. 
 
De texter som analyseras bygger i stor utsträckning på varandra, vilket är en 
direkt följd av deras utredande karaktär. Att texterna bygger på varandra 
innebär att de utgör utvecklingar av varandra eller svarar mot ett behov som 
konstaterats tidigare i en annan text. Exempelvis kan en undervisningshand-
ledning vara resultatet av att en tidigare utredning lyft fram behovet av en 
sådan. Vidare bör det framhållas att det som studeras i avhandlingen, viljan 
att utforma en brottsförebyggande fostran, är ett väl avgränsat arbetsområde 
som inkluderat vissa bestämda aktörer. Att av arbetsmässiga skäl göra något 
urval har därför inte varit nödvändigt. Givet att detta är ett relativt begränsat 
område är bedömningen att allt relevant material har täckts in i undersök-
ningen. 
 
Efterhand har det också varit relevant att titta på närliggande material som 
berör den tematik som tas upp i de centrala texterna, även om dessas huvud-
syfte varit ett annat än skolans brottsförebyggande undervisning. Det kan 
exempelvis handla om hur ungdomsfrågor behandlats i samtida dokument 
eller utredningar och rapporter som behandlar polisens roll för det brotts-
förebyggande arbetet. Även om dessa utredande texter inte berör skolans 
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brottsförebyggande fostransuppdrag så bidrar dessa till en fördjupad analys 
av diskurserna. 

Om avgränsning 
Det material som valts ut handlar på olika sätt om hur skolan på ett generellt 
plan kan arbeta med en brottsförebyggande undervisning och fostran, och det 
kan vara på sin plats att återigen betona att fler aspekter av skolans verksam-
het än den fostrande har betraktats som brottsförebyggande. Olika texter som 
behandlar skolans individualpreventiva potential har dock valts bort då dessa 
går utanför syftet, och i anknytning till detta, även de texter som lyfter fram 
behovet av ökad samverkan mellan samhälleliga institutioner. Det ska också 
tilläggas att skolan givetvis är en arena som många aktörer vill in på och 
påverka, exempelvis intresseorganisationer som vill påverka skolans under-
visning i alkohol- och narkotikafrågor. Läromaterial från sådana organisat-
ioner har valts bort i undersökningen, till förmån för källor som kan sägas 
uttrycka den officiellt sanktionerade diskursen.229 

Periodisering 
Avhandlingen huvudsakliga undersökning rör sig från 1970-talets början 
fram till och med 2000-talets första decennium. Skälet till att jag valt att 
studera denna tidsperiod är att frågan om skolans brottsförebyggande fostran 
tar fart under 1970-talet och till stor del sammanfaller med att Brottsföre-
byggande rådet inrättas. Från denna tid börjar rapporter och utredningstexter 
produceras. Eftersom frågor aldrig uppstår i ett vakuum finns också ett kor-
tare kapitel (kapitel fyra) som översiktligt behandlar perioden före 1970, här 
är det framför allt statliga utredningar som använts för att visa på hur skolans 
brottsförebyggande uppdrag beskrivits och hur fostransfrågan behandlats. 
Meningen med kapitlet är att skänka ett sammanhang till avhandlingens stu-
die. Efter detta inledande kapitel struktureras undersökningen utifrån tre 
kapitel som följer kronologiskt på varandra. Samtidigt bör det påpekas att 
dessa kapitel inte ska tas som uttryck för några distinkta tidsperioder där 
skiftena utgör några klara ”brott” med tidigare. Den periodisering som ändå 
görs genom kapitelindelningarna motiveras med hänvisning till texternas 

229 Detta blir särskilt relevant när det gäller den s.k. ANT-undervisningen (alkohol, narkotika 
och tobak). Medan det material som här studeras behandlar detta ämnesområde mycket 
knapphändigt finns desto mer material som producerats av olika intresseorganisationer eller 
myndigheter som Folkhälsoinstitutet (och som därigenom kopplas med till folkhälsa än 
brottsprevention). För att undersökningen ska följa en ”röd tråd” har detta, något spretiga, 
material valts bort. 
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innehåll och karaktär och kan ses som ett redskap för att skapa överblick 
över materialet och tydliggöra de rörelser som sker.230 

Tillvägagångssätt och analytiska verktyg 
Som nämndes tidigare i detta kapitel kan Foucaults arbete användas som en 
verktygslåda, där inspiration kan hämtas och begrepp lånas och användas 
som ”sökljus” för andra empiriska studier. Foucaults analys av makt bildar 
här en viktig utgångspunkt för att begreppsliggöra de praktiker som studeras 
i avhandlingen, genom att de brottspreventiva praktiker som analyseras kan 
ses som ett tydligt uttryck för en produktiv maktutövning, snarare än repres-
siv. Analysen sätter därför fokus på hur handlingar möjliggörs, hur fältet av 
handlingar struktureras. 
 
Governmentalityperspektivet fördjupar denna förståelse genom att synlig-
göra hur praktiker, vanligen betraktade som frigörande, istället kan ses som 
uttryck för styrning och makt. De brottspreventiva strategier som undersöks i 
denna avhandling förenas i att de på olika sätt formeras kring praktiker för 
ansvarsgörande och utgör därigenom exempel på denna form av vägledande 
makt som verkar genom att forma och rikta individens handlingar mot vissa 
önskvärda mål. Olika former för att öka elevers inflytande och deltagande 
kan här förstås som medborgarskapande teknologier för att fostra till an-
svarstagande, men även som ett led i att producera den välreglerade frihet 
och därigenom det subjekt, kompetent att styra sig själv, som den liberala 
styrningen bygger på. 
 
Avhandlingen har ett diskursteoretiskt perspektiv där det handlar om att syn-
liggöra och problematisera det för givet tagna. Med det diskursteoretiska 
perspektivet sätts fokus på hur något kan sägas samt hur vissa bestämda sätt 
att göra saker framställs som självklara och rationella. Därigenom hjälper en 
diskursanalys till med att synliggöra hur en styrbar verklighet framställs, och 
i detta fall hur skolans brottspreventiva uppdrag sätts ihop över tid. Som 
nämnts tidigare erbjuder inte diskursteorin, i den form som här används, 
någon fix och färdig mall som kan användas. Istället handlar det om att lyfta 
fram vilka teoretiska begrepp som utgör fruktbara verktyg för att få syn på 
och analysera olika diskurser om skolans brottsförebyggande fostransupp-
drag. Dessa fungerar som analytiska redskap i bearbetandet av texterna. Att 
dra en strikt skiljelinje mellan teori och metod låter sig därför inte göras. 

230 Ett alternativt sätt att periodisera, som förekommer inom pedagogisk forskning, hade varit 
att använda skolreformer som utgångspunkt. De texter som avhandlingen undersöker är emel-
lertid främst myndighetstexter som inte nödvändigtvis formuleras i relation till utbildningspo-
litiska rörelser, och följer således inte läroplanerna, även om dessa förvisso kan omnämnas i 
texterna. 
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Teoretiska begrepp och resonemang ges tvärtom en metodologisk betydelse 
genom dess funktion i att fokusera, avgränsa och ställa frågor till empirin. 
 
De begrepp och resonemang som används för att ställa frågor till materialet, 
och på så sätt mejsla ut olika diskurser om skolans brottsförebyggande fost-
ransuppdrag, hämtas från governmentalityperspektivet. Flera aspekter av 
detta perspektiv blir här vägledande för analysen. En central utgångspunkt 
hämtas från Millers och Roses resonemang kring styrning som en problema-
tiserande aktivitet. Eftersom styrning verkar genom att vägleda handlingar, 
och i namn av de styrdas intressen, blir identifierandet av problematiseringar 
viktiga för att synliggöra denna form av produktiv makt. Som diskuterats 
tidigare är det också i problematiseringarna som olika rationaliteter för styr-
ning kommer till uttryck. I läsningen av texterna handlar det, mer konkret, 
om att synliggöra vilka hotbilder eller andra problem som skolans fostran 
ska avhjälpa, men även att visa på de förskjutningar dessa problematisering-
ar genomgår. En annan viktig fråga att ställa i relation till detta handlar om 
vilket vetande som underbygger dessa problematiseringar och åtgärder, det 
vill säga vilka kunskapsmässiga betingelser som förser dessa utsagor med 
sanningsvärde. Som nämnts ovan vilar styrning på vissa antaganden om det 
som ska styras. Här handlar det mer specifikt om att identifiera vilka försant-
taganden som görs om de ungas problem och behov, men också det krimino-
logiska vetandet som uttrycks gällande såväl brottslighet som brottsprevent-
ion. Att ta fasta på detta är viktigt eftersom det säger något centralt om styr-
ningen: vad som ska uppnås, men även vad som ska undvikas. Detta knyter i 
sin tur an till en tredje analytisk fråga som ställs till materialet: vilket subjekt 
som ska styras i de olika diskurserna och vilket subjekt som är önskvärt.  
 
Med andra ord är det centralt att lyfta fram den roll själva konstruerandet av 
problem och de åtgärder som därigenom möjliggörs spelar i framställandet 
av en styrbar verklighet. Detta förhållande mellan problem och dess lösning-
ar, språk och verklighet fångas också genom begreppsparet rationaliteter och 
teknologier som ringar in hur ett visst sätt att veta, tänka och problematisera 
något omsätts i en praktik. Rationaliteter kan i avhandlingen beskrivas som 
det vetande, det sätt att tänka kring såväl ungas problem och behov som 
brottslighet och dess orsaker, medan utformningen av åtgärderna, det vill 
säga det brottsförebyggande arbetet som svarar mot dessa problematisering-
ar, kan beskrivas som ansvarsgörande teknologier. 
 
De begrepp och resonemang kring styrning som diskuteras ovan omsätts här 
till ett antal sammanlänkade, teoretiskt impregnerade frågor som används 
som analytiska redskap för att bearbeta texterna. 
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- Vilka problematiseringar görs över tid? Hur konstrueras och synlig-
görs problem, samt vilka lösningar och praktiker för ansvarsgörande 
står de i relation till? 

- Vilket vetande ligger inbäddade i dessa praktiker för styrning? Vilka 
försanttaganden görs om ungas problem och behov, om brott och 
avvikelse, samt om brottspreventionens verkan?  

- Vilket subjekt riktas styrningen mot vilket subjekt önskar styrningen 
producera? 

- Hur kan förändringen i styrningen förstås? 

 
Utifrån dessa frågeställningar görs analysen i två steg. Inledningsvis har 
texterna lästs och bearbetats utifrån dessa centrala frågor. I avhandlingens 
empiriska delar återkopplas till frågeställningarna i de sammanfattande ana-
lyser som följer på varje kapitel. I slutkapitlet används sedan dessa analyser 
för att mejsla fram de diskurser om skolans brottsförebyggande arbete som 
därigenom identifieras. Härigenom synliggörs även den rörelse som sker i 
styrningen och som sedan analyseras mot bakgrund av tidigare forskning. 

Metodens styrkor och begränsningar 
Valet av metod är ofrånkomligen förknippat med studiens syfte: det handlar 
om att välja den metod som bäst kan hjälpa till med att besvara de frågor 
som ställs i avhandlingen. Valet av ett diskursanalytiskt perspektiv innebär 
att såväl metodologiskt som teoretiskt ringa in sin studie, och att fokusera på 
hur språkliga praktiker ordnar och ger mening till den värld vari människor 
verkar. Med detta sagt, och med de teoretiska diskussioner som ovan förts 
kring diskursanalys, blir det uppenbart att den objektiva verkligheten inte är 
något som metoden kommer åt. Men som redan diskuterats är detta också en 
utgångspunkt i diskursanalysen. Med Nilssons ord: ”Det vi kallar verklighet-
en är ingen oföränderlig entitet med givna betydelser. Den är något som 
förändras genom ny kunskap, ny förståelse och nya beskrivningar”.231 En 
diskursanalys kan inte användas för att avtäcka verkligheten på så sätt som 
exempelvis är ambitionen när man jobbar med kvantitativa, deskriptiva an-
satser som syftar till att verifiera eller falsifiera påståenden om den objektiva 
verklighetens utseende, eftersom metoden som sådan bygger på att en sådan 
verklighet inte är tillgänglig. 
 
Däremot går det att underbygga sina resultat bland annat genom att se 
huruvida det man kommer fram till ligger i linje med tidigare forskning. 
Eftersom diskursanalysen handlar om teoretiskt drivna tolkningar av hur 

231 Nilsson, 2013, s 43. 
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”verkligheten” sätts ihop blir denna koppling till tidigare forskning viktig. 
Detta innebär dock att man inte prövar sanningshalten i tidigare forskning på 
så sätt att man endera verifierar eller falsifierar tidigare forskning. Som dis-
kuterats tidigare kan diskursanalysen inte heller användas för att utvärdera 
exempelvis olika brottspreventiva åtgärder, och som metod är den inte tänkt 
att svara på sådana frågor. Inte heller kan metoden som sådan användas för 
att göra en implementeringsstudie, vilket också diskuterats i detta kapitel. 
Även metodens metodologiska vaghet kan ses som en svaghet. Det finns 
inget fix och färdigt tillvägagångssätt vari man sätter in sin empiri och ut 
ramlar svaren. Som metod är diskursanalysen framförallt en uppsättning 
teoretiska vägledningar rörande just hur ”verkligheten” blir verkligheten – 
att frilägga en meningsbärande samtalsordning som strukturerar fältet av 
möjliga handlingar. Samtidigt blir denna vaghet egentligen bara ett problem 
om man menar sig kunna avtäcka verkligheten på det sätt som diskuterats 
ovan. 
 
Studier kan förhålla sig till metod på skilda sätt. De kan vara metoddrivna, 
där såväl strukturen på arbetet som val av material och teori, helt låter sig 
styras av metodvalet. I denna typ av studier är det metodens samt empirins 
eventuella tillförlitlighet det som primärt diskuteras. I andra studier kan me-
todvalet däremot styras av syftet med studien. Denna studie är av den senare 
sorten, och valet av metod har med andra ord gjorts med hänsyn till studiens 
syfte och frågeställningar. Metodens främsta styrka är hur den svarar på stu-
diens centrala teoretiska, vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor 
genom att bidra med ett sökljus varigenom det empiriska materialet kan be-
arbetas. Styrkan ligger alltså i hur metoden tillhandahåller ett antal begrepp 
och frågor varigenom det blir möjligt att ”se”, eller snarare, få syn på förete-
elser och därigenom ringa in dem genom att begreppsliggöra dem. Istället 
för att, som i exemplet med utvärderingsforskning, se till huruvida åtgärder 
fungerar eller inte fungerar, blottlägger diskursanalys hur något framställs 
som ”en väl fungerande åtgärd” och mot vilka försanthållande och proble-
matiseringar dessa åtgärder uppstår. Metoden svarar således inte på vad som 
fungerar eller inte – utan på hur något framställs som något som fungerar. 
Metodens styrka ligger också i hur den gör det möjligt att få syn på hur dessa 
kunskapsregimer förändras över tid och vilka förutsättningarna är för dessa 
skeenden. Igen, istället för att utgå från att världen och verkligheten avtäcks 
med vetenskapen blir den metodologiska utgångspunkten här att världen och 
verkligheten är kontingent och sätts ihop av historiskt distinkta skeenden 
som man inte kan få fatt i om man inte tillämpar en metod som gör det möj-
ligt. Styrkan med metoden ligger följaktligen i att den blir ett verktyg att 
begreppsliggöra det som studien avser att studera. 
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Kapitel 4. Ungdomsbrottsligheten och skolan 

Inledning 
Den här avhandlingen handlar om skolans uppdrag att fostra mot brott, och i 
synnerhet de förhoppningar som satts till detta uppdrag över en längre tids-
period. Uppfattningen att skolans fostrande uppdrag bör användas mer aktivt 
i brottsförebyggande syfte blir framträdande under 1970-talets början, och 
det är också denna tidpunkt som kan sägas utgöra den empiriska studiens 
startpunkt. Samtidigt uppstod givetvis inte denna uppmärksamhet vid sko-
lans fostran i ett tomrum. Skolans roll för bekämpandet av ungdomsbrotts-
lighet började framhållas långt tidigare, även om det var individualpreven-
tiva åtgärder, snarare än skolan allmänna fostran, som då sattes i främsta 
rummet. 
 
Tanken med detta kapitel är att diskutera vilken potential som tillskrevs sko-
lan i de statliga utredningar om ungdomsbrottslighet som publicerades under 
främst 1950- och 60-talen, men även hur dessa utredningar förhöll sig till 
skolkommissionens arbete. Kapitlet syftar därigenom till att lyfta fram hur 
skolans brottsförebyggande uppgifter beskrevs och hur skolans fostransupp-
drag på sikt växer fram som ett viktigt inslag i den brottsförebyggande dis-
kursen. Kapitlet är således en ingång till och en kontextualisering av avhand-
lingens undersökning. 
 

Skolan som brottsförebyggare? 
Under hela den långa tid då reformeringen av skolan utreddes och diskutera-
des var också ungdomsbrottsligheten ett omdebatterat ämne.232 Ungdomens 
”sedliga förvildning” blev exempelvis föremål för en utredning av 1896 års 
Tvångsuppfostringskommitté, tillsatt efter en motion av Fridtjuv Berg, som 
också deltog i arbetet. Som Nilsson visat grundades kommitténs arbete i en 
problematisering av urbaniseringens och den framryckande industria-

232 Som nämndes i kapitel två lade utredningarna om skolans reformering stor vikt vid såväl 
fostran som skolans förebyggande roll i termer av att upptäcka de svagbegåvande och genom 
olika praktiker hantera de vanartade eller på olika sätt störande. 
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liseringens påverkan på hem och familjeliv.233 Industriarbetande föräldrar 
innebar att såväl uppfostran som den sociala kontrollen av barnen blev li-
dande, samtidigt som barnen utsattes för gatans frestelser. Utredningen kret-
sade här kring begreppen ”vanart” och ”sedlig försummelse”, två begrepp 
som användes för att fånga in diverse oönskade beteenden hos barn eller vad 
som betraktades som bristande föräldraskap. Den orsaksbild som gavs till 
dessa problem handlade således i första hand om avsaknad av uppfostran och 
kontroll. Staten behövde därför, enligt kommittén, utöka sitt ansvar i de fall 
det behövdes och, som kommitténs namn vittnar om, tillgripa tvångsuppfost-
ringsåtgärder. Det var ett ansvar som behövde sträcka sig längre än till de 
unga som begått brott, och även omfatta unga som uppvisat ”dåliga anlag 
och böjelser”.234 Som diskuterades i kapitel två kan också införandet av 
allmän skolundervisning förstås mot bakgrund av denna problematisering 
kring ungdomen. Per-Johan Ödman menar exempelvis att skolan fick svara 
mot behovet av att hantera de sociala problem som industrialismen fört med 
sig, det vill säga de fattiga kringdrivande barnen som behövde kontrolle-
ras.235 
 
Frågan om den problematiska ungdomen följde med in i 1900-talet och blev 
föremål för fortsatt uppmärksamhet och utredande, inte minst under 1930-
talet då lagen om ungdomsfängelse antogs. Även här fanns en stor betoning 
på behovet av uppfostran, en fostran som främst skulle ske via yrkesutbild-
ning och arbete. Som Nilsson visar kom också det massiva vetande som 
producerades inom fångvården genom dokumenterandet och utredandet av 
dessa ungdomar leda till att ungdomsbrottslingen uppstod som en ny kate-
gori – ett ”nytt objekt för disciplinering”.236  
 
Under 1900-talet kom skolans roll för det förebyggande arbetet, i takt med 
den aldrig avmattade diskussionen om ungdomsbrottslighet, att intensifieras 
och de åtgärder skolan kunde erbjuda kom att betraktas som ett centralt led i 
samhällets profylaxiska åtgärdspaket. 

Att upptäcka de avvikande 
Frågan om ungdomsbrottsligheten och åtgärder mot denna var föremål för 
flera utredningar under tiden då frågan om grundskolan utreddes och forme-
rades. Ungdomsvårdskommittén hade tillsatts 1939, vilket resulterat i slutbe-
tänkandet Ungdomen möter samhället (1951). Några år senare kom utred-

233 Nilsson, 2001, s 20. 
234 Nilsson, 2001, s 25. 
235 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria 
(Stockholm 1998), s 476. 
236 Nilsson, 2013, s 90. 
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ningen Ungdomsbrottslighet (1959), vars uppdrag hade varit att göra en 
översyn av utredningsläget och föreslå åtgärder och lokalisera brister i sam-
hällets beredskap mot ungdomsbrottsligheten. Den problematik som där 
behandlades kom även att följas upp i flera utredningar under 1960-talet. 
Hur diskuterades då ungdomsbrottslighet i dessa utredningar, och vilken 
brottsförebyggande roll tillskrevs skolan? 
 
I skolkommissionens arbete hade skolan lyfts fram som en spjutspets mot 
framtiden, en plats där ”morgondagens” medborgare skulle formas. Att sko-
lan även hade en given roll att spela i kampen mot ungdomsbrottsligheten, 
och därmed i nämnda utredningar, är därför knappast förvånande. Ungdoms-
vårdskommittén betonade, i likhet med skolkommissionen, att uppfostrings-
metoderna hade blivit föråldrade – skolan hängde inte med i utvecklingen: 
 

I den livliga debatten om skolan kan man väl våga se ett bevis på att man 
ganska allmänt sätter ifråga, om inte denna uppfostringsinstitution i själva 
verket är mindre ’välanpassad’ efter det moderna samhällets krav.237 

 
Det var en problematisering av skolan, men även av hemmen, som gjordes 
mot bakgrund av det moderna samhällets framfart där den snabba teknikut-
vecklingen och de förändringar som skett när det gällde ”arbetsmetoder, nytt 
levnadssätt och nya kunskaper” medförde krav på anpassning, inte bara på 
de unga som skulle delta i det framtida samhället, utan också på de uppfost-
ringsinstitutioner som skulle ansvara för att de unga medborgarna sociali-
serades i rätt riktning. Liksom skolkommissionen tidigare framhållit, menade 
ungdomsvårdskommittén att gamla auktoritära uppfostringsmetoder rim-
made illa med ”det krav på individuell självständighet och frivilligt samar-
bete, som ett demokratiskt samhälle ställer på sina medlemmar”.238 
 
Även i Ungdomsbrottslighet framhölls skolans demokratiska uppdrag att 
fostra självständiga och ansvarstagande människor, och beskrevs som ”ett 
viktigt led i barnens sociala fostran”.239 Men innebar detta också att fost-
ransuppdraget kunde ha någon större inverkan på ungdomsbrottsligheten? 
Här intog utredningen en försiktig hållning, och istället för den ohöljda opt-
imism inför skolans möjligheter att forma framtiden i en positiv riktning som 
präglat skolkommissionens arbete fanns här en mer tvekande inställning. 
Även om skolans fostransuppdrag ansågs vara viktigt, framhölls samtidigt 
att barnpsykologisk forskning visat att barnens tidiga upplevelser var cen-
trala för senare reaktioner inför skollivets ”företeelser” och att barnen redan 
hunnit långt i sin personlighetsutveckling vid tiden för skolstart. Med andra 

237 SOU 1951:41Ungdomen möter samhället, s 124. 
238 SOU 1951:41, s 124. 
239 SOU 1959:37, s 33. 
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ord kom skolan in i ett sent skede och fick därmed hantera de redan existe-
rande problem som barnen förde med sig. 
 
Sammantaget var det en kluven bild av skolan som målades fram i Ung-
domsbrottslighet. Skolan bar på en potential som i bästa fall kunde ”främja 
en harmonisk utveckling av barnets personlighet och bota brister häri”, men 
riskerade samtidigt att förvärra de problem som redan fanns. I värsta fall 
kunde skolupplevelserna ”verka motverkningshämmande eller förvärra de 
anpassningssvårigheter som funnits tidigare”.240 Skolan kunde således 
hjälpa, men också stjälpa. På det hela taget förordade utredningen att barn- 
och ungdomsvården behövde byggas ut, och att samhället behövde genom-
syras av ett ”mentalhygienskt betraktelsesätt”. 
 
Ingen av utredningarna om ungdomsbrottslighet gav skolans generella fost-
ransuppdrag något större utrymme i diskussionerna om hur ungdomsbrotts-
ligheten bäst kunde bekämpas. De förebyggande åtgärder som förordades 
handlade istället om individualpreventiva åtgärder med den psykologiska 
och psykiatriska vetenskapsoptimismen som ledstjärna, något som givetvis 
låg i linje med tidens kriminalpolitiska diskurs och behandlingstänkandets 
dominans.241 Här synliggörs också en förskjutning av orsaksbilden till 
brottslighet. Där Tvångsuppfostringskommittén, som nämnts ovan, hade lyft 
fram bristande uppfostran och kontroll placerades orsakerna till vanart och 
asocialitet nu först och främst i en psykologisk kontext. Som Nilsson påpe-
kat blev vanarten till ett psykiskt handikapp och brottsligt och avvikande 
beteende symptom på något djupare underliggande.242 Denna förskjutning 
syns även tydligt i skolkommissionens arbete som lyfte fram att bristfälliga 
kunskaper om psykologi hade gjort att de ”svåruppfostrade” barnen betrak-
tades som moraliskt mindervärdiga.243 Som diskuterades i kapitel två går 
problem således från att tolkas i moraliska termer till att bli psykologiska. 
 
Mot bakgrund av denna problematisering av skolan och av de problematiska 
barnen knöt ovan nämnda utredningar om ungdomsbrottslighet således an till 
skolkommissionens förslag om vikten av tidiga ingripanden. Skolkommiss-
ionen hade framhållit att det var viktigt att agera så tidigt som möjligt mot 
dessa barn, innan de ”fastnat i sina ’ovanor’”. Till detta behövdes mer psy-

240 Ibid. 
241 Andersson, Robert & Nilsson, Roddy, Svensk kriminalpolitik (Malmö 2009). 
242 Nilsson 2001, s 29. 
243 Kommissionen framhöll att ”(t)radition och bristande kunskap om psykologiska orsaks-
sammanhang” hade lett till att dessa barn tidigare betraktats som ”moraliskt mindervärdiga”. 
Straffåtgärder var därför negativt, istället måste konflikternas bakomliggande orsaker utfors-
kas, ”antingen dessa består i (…) skadliga miljöförhållanden eller medfödda svagheter i 
känslo- och viljeliv”. SOU 1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till 
riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling, s 455. 
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kologiskt skolad personal i skolorna. Ungdomsbrottsutredningarna instämde: 
tillgången på skolpsykologer och skolkuratorer var otillräcklig och lärarna 
saknade barnpsykologisk utbildning. Dessutom lämnades lärarna ofta en-
samma att hantera konflikter och problem.244 
 
Med ett preventivt tänkande som byggde på psykologiskt grundade lösningar 
kom skolans förebyggande potential främst att handla om dess möjligheter 
att upptäcka de avvikande barnen – och helst på ett så tidigt stadium som 
möjligt. Som samhällsinstitution innehade skolan en ”unik position” då den 
erbjöd: 
 

(…) möjligheter till observation under åtskilliga år av så gott som samtliga 
barn inte bara i fråga om deras intellektuella utrustning och emotionella mog-
nad o.s.v. utan även beträffade deras förmåga att fungera i ett socialt samman-
hang.245 

 
Men här återfanns också ett av de största problemen med skolan: de stora 
klasserna. Det var dock inte främst de pedagogiska eller disciplinära utma-
ningarna med stora elevgrupper som lyftes fram, utan istället de utmaningar 
detta innebar för möjligheterna att observera barnen – stora klasser gjorde 
det helt enkelt svårare för läraren att upptäcka vilka barn som uppvisade 
symptom på ”anpassningsstörningar”. Utredningen menade vidare att lärarna 
också borde fortbildas, exempelvis genom praktik bland anpassningsstörda 
barn, så att de blev skickligare på att upptäcka dessa symptom.246 
 
Sammantaget kan bilden av skolan i Ungdomsbrottslighet beskrivas som 
ambivalent. I bästa fall kunde skolgången främja elevers utveckling. Genom 
möjligheten att scanna samtliga barn och därigenom upptäcka de avvikande 
eller anpassningsstörda bar skolan på en stor potential – en uppgift som 
emellertid försvårandes av stora klasser och brist på kvalificerad personal. 
Dessutom var inte reformeringen av skolan oproblematisk. Som en konse-
kvens av den minskade differentiering som enhetsskolan skulle föra med sig 
menade utredningen att gruppen ”missanpassade” borde öka. På det hela 
taget konstaterade Ungdomsbrottslighet att det var ”ytterst angeläget att sko-

244 SOU 1951:41, s 117, SOU 1959:37, s 34. 
245 SOU 1959:37, s 33. Kursiv i original. 
246 Den vikt som lades vid tidiga ingripanden bar också på tydliga spår av de tankar som 
formulerats under 1930- och 1940-talet av Olof Kinberg. Kinberg lyfte fram skolan som en 
viktig plats för att upptäcka avvikande beteenden, vilket i sin tur kunde leda till registrering 
och behandling av det ”psykopatiska eller eljest abnorma klientelet”. Kinberg, Olof, Aktuella 
kriminalitetsproblem i psykologisk belysning (Stockholm 1930), s 348. Vidare menade han att 
diagnosticerande läkare skulle vara en del av skolmiljön. Se t.ex. Kinberg, Olof, ”Behovet av 
specialutbildade läkare för skolan som uppfostringsanstalt”, Skola och samhälle, nr 7, årg. 
1940. 
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lan engagerar sig i det förebyggande arbetet på ett mer målmedvetet sätt än 
för närvarande”.247 Det var en formulering och problematisering som skulle 
återkomma i snarlika varianter under de kommande decennierna när skolans 
roll för bekämpandet av ungdomsbrottslighet diskuterades. Som institution 
bar skolan på en rad inneboende problem, men kunde samtidigt spela en 
central roll – om bara de rätta åtgärderna sattes in. 

Ett ”samhällsvetenskapligt experiment” 
Bristerna som hade konstaterats i Ungdomsbrottslighet följdes upp i flera 
utredningar under 1960-talet. Utredningen Aktion mot ungdomsbrott hade 
som uppdrag att utreda förutsättningarna för en särskild försöksverksamhet 
mot ungdomsbrottsligheten och utröna vilka effekter som kunde förväntas. 
Det var ett storslaget projekt som utredningen drog upp riktlinjerna för. Ge-
nom att sätta in olika kriminalpolitiska förstärkningsåtgärder i ett försöksom-
råde skulle eventuella förebyggande effekter även kunna mätas.  
 
Tanken med detta samhällsvetenskapliga experiment, som det benämndes i 
utredningen, var att sätta in särskilda resurser i en ”mellanstor” stad på mel-
lan 50-80000 invånare.248 De förstärkningsåtgärder utredningen hade i 
åtanke rörde sig över ett mycket brett fält, och skulle riktas mot samtliga 
myndigheter och samhällsorgan som kunde tänkas ha en påverkan på brotts-
ligheten, såsom barn- och ungdomsvården, skolan, arbetsförmedlingen, 
åklagarmyndigheten, polisen och skyddskonsulentorganisationen. Det hand-
lade med andra ord om att sätta in ett helt batteri av förebyggande åtgärder, 
så att ”reaktionssystemet” kunde studeras i sin fulla tillämpning.249 Med 
hjälp av kontrollstäder skulle det konkreta resultatet av denna satsning sedan 
kunna utvärderas.  
 
I detta storskaliga projekt skulle skolan ha en given plats. De brister som 
konstaterats i Ungdomsbrottslighet blev här direkt vägledande för det åt-
gärdspaket som skolorna på den aktuella orten skulle utrustas med. Även om 
man nu intog en mer positiv syn på den reformerade skolans målsättningar i 
termer av fostran och värderingar, var det liksom tidigare främst de mental-
hygieniska aspekterna av skolans verksamhet som lyftes fram. I linje med 
den problembeskrivning av skolan som förts fram i Ungdomsbrottslighet 
betonades att en viktig uppgift på försöksorten skulle vara att öka möjlighet-
erna för lärarna att upptäcka symptom på anpassningsproblem hos eleverna 

247 Ibid. 
248 Att förlägga experimentet i en större stad ansågs inte lämpligt med hänsyn till kostnaderna 
det skulle innebära, svårigheten att överblicka projektet samt problemet att hitta en likvärdig 
kontrollort. SOU 1964:58 Aktion mot ungdomsbrott. En modell till försöksverksamhet, s 11. 
249 Ibid., s 33. 
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liksom förutsättningarna att hantera konflikter och problem i undervisningen. 
Till detta skulle orten utrustas med förstärkningsåtgärder som bland annat 
innefattade särskilda mentalhygieniska arbetsgrupper (skolöverläkare, psy-
kologer, kuratorer) som kunde bistå läraren vid problem, samt en central 
instans med förbindelse till psykiatrisk barn- och ungdomsvård, ökad sam-
verkan mellan skola, hem och elever och en utbyggd speciallärarkår.250 

Samverkan i brottsförebyggande syfte 
Det storskaliga experiment som målats upp kom emellertid aldrig att sättas i 
verket. Argumentet handlade om svårigheterna att hitta instrument för utvär-
dering. Utredningen hade dock lyft en fråga som skulle komma att spela en 
fortsatt central roll under de kommande decennierna: behovet av bättre sam-
verkan mellan olika samhällsorgan. Att företrädare för skola, barn- och ung-
domsvård, polis och rättsvårdande myndigheter delade ”en gemensam 
grundsyn” på arbetet var, enligt utredningen, centralt i kampen mot ung-
domsbrottsligheten.251 Vidare hade skolans brottsförebyggande uppgift som 
observationsplats, där avvikande barn kunde upptäckas i tid och åtgärder 
sättas in, slagits fast. Dessa två aspekter fick en framträdande plats i prome-
morian Samarbete i brottsförebyggande syfte som syftade till att utreda för-
utsättningarna för ett bättre lokal samverkan mellan olika samhällsorgan. 
Skolan fortsatte här att beskrivas som ett, i brottsförebyggande mening, unikt 
samhällsorgan: 
 

Att skolan spelar en utomordentligt viktig roll när det gäller det brotts- och 
asocialitetsförbyggande arbetet i skolåldrarna står utom allt tvivel. Skolan når 
praktiskt taget alla barn. De befinner sig där under 9-12 år och under nästan 
daglig observation. Skolans potentiella möjligheter att upptäcka tidiga symp-
tom på störningar hos stora grupper av barn och ungdom är därför unika i för-
hållande till andra samhällsorgan.252 

 
Skolans scannande funktion kunde, enligt utredningen, inte överskattas. Ge-
nom att samarbeta i olika informationsgrupper skulle också polis, barnavård 
och kuratorer kunna skapa en bättre överblick över barn som befarades ligga 
i riskzon för kriminalitet.253 

250 Ibid., s 57ff. 
251 SOU 1964:58, s 108. 
252 Ju 1969:2 Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten, Samarbete i brotts-
förebyggande syfte. Promemoria (Stockholm 1969), s 50. 
253 Utredningen exemplifierade hur en sådan informationsgrupp kunde arbeta. Om exempelvis 
polisen hade observerat en grupp pojkar som rörde sig ute på stan kunde dessa tas upp till 
diskussion med kurator och barnavårdstjänsteman som i sin tur kunde informera om deras 
skolnärvaro och familjeförhållanden. Gruppen kunde på så sätt hålla fallet ”aktuellt”. 
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Argumentet för den här typen av samverkan handlade om effektivitet och att 
samordna resurser genom snabbare kommunikation mellan myndigheter, 
vilket kan jämföras med den preventionsmodell Sahlin beskrivit som effekti-
visering av institutioner och som syftar till att underlätta olika myndigheters 
kontrollverksamhet.254 Ett gemensamt arbete mellan socialvård och polis 
”på fältet”, som utredningen också diskuterade, skulle ”föranleda snabbare, 
ibland omedelbara åtgärder” och onödiga rapporteringar kunde således und-
vikas.255 
 
Fokuseringen på samverkan och framhållandet av dess betydelse kom att 
spela en viktig roll även i fortsättningen. Men förutom att skriva fram effek-
tivitetsvinster så satte diskussionerna om samverkan också fingret på något 
annat: vikten av att poliskåren behövde arbeta mer med sina sociala sidor. 
Ett samarbete tillsammans med socialvårdspersonal på fältet kunde både 
göra en ”allt större del av poliskåren socialt medveten” och bidra till en mer 
nyanserad bild av de unga: 
 

Den (dvs. poliskåren) kanske kan börja rapportera inte bara om de negativa 
utan också om de konstruktiva inslagen i olika ungdomsgruppers beteen-
den.256 

 
Det var särskilt viktigt att polisen inte utestängdes från dessa ”sociala upp-
gifter” eftersom det riskerade förstärka bilden av polisen som ett ”organ av 
enbart tvångskaraktär”.257 Uppfattningen att bilden av polisen behövde ny-
anseras och detta skulle ske genom ett utökat arbete med sociala uppgifter 
skulle komma att hänga kvar, och kom framför allt att bli en central kompo-
nent i det som är föremålet för denna avhandling: skolans brottsförebyg-
gande fostran. 
 
Som vi ska se i nästa kapitel kom nämligen frågan om polisens sociala upp-
gifter och behovet av att förbättra bilden av polisen att omsättas i ett aktivt 
arbete med skolans undervisning i lag och rätt. Att poliser kunde och borde 
besöka skolor för att exempelvis bedriva trafikundervisning hade också 
nämnts i tidigare utredningar och i bilagorna till Samarbete i brottsförebyg-
gande syfte fanns flera konkreta exempel på hur lokal samverkan tagit for-
men av just undervisning i skolan. Genom att låta polisen medverka i skolan 
slogs två flugor i en smäll – det var ett arbete som såväl kunde ge brottsföre-
byggande effekter som förbättra förståelsen av polisens arbete. 

254 Sahlin, 2000, s 97. 
255 Ju 1969:2, s 46. 
256 Ibid., s 47. Mitt förtydligande. 
257 Ibid., s 46. 
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Mot en fostrande polis 
I de utredningar om ungdomsbrottslighet som diskuterats ovan låg fokus 
främst på individualpreventiva åtgärder. Den huvudsakliga målgruppen ut-
gjordes av de unga som på olika sätt avvek, även om beskrivningen av dem 
tenderade att förändras i takt med åtgärderna. Det var en problematisering 
som riktades mot de avvikande barnen, de som på olika sätt behövde hante-
ras, oavsett om de beskrevs i termer av ”vanartade” som i Tvångsuppfost-
ringskommitténs arbete eller ”anpassningsstörda” som i 1950- och 60-talets 
utredningar, och oavsett om de föreslagna åtgärderna handlade om tvångs-
uppfostran eller psykologiska lösningar. Skolans roll för detta individualpre-
ventiva åtgärdsprojekt kom genom sin scannande potential att bli självskri-
ven. Det var också ett preventivt projekt som innefattade de aspekter 
Foucault ringade in genom sitt disciplinbegrepp: övervakning, urskiljning 
och korrigering via expertis.  
 
Likaså kretsade de förslag om utökad samverkan som framfördes i Samar-
bete i brottsförebyggande syfte i huvudsak kring individualpreventiva åtgär-
der. I promemorian beskrevs det brottsförebyggande arbetet i den trestegs-
modell som kommit att bli så populär att använda i nutida diskussioner om 
brottsprevention: 
 

1) Åtgärder som syftar till att skapa generellt gynnsammare betingelser för 
alla barn och ungdomar (och föräldrar) i den allmänna samhällsmiljön och i 
uppfostringsmiljön i hem och skola. 2) Åtgärder som inriktas på speciellt ut-
satta grupper av barn och ungdom och sådana som befinner sig i eller strax 
över riskzonen för kriminalitet och annat beteende som kan föranleda ingri-
pande av myndigheterna. 3) Åtgärder som inriktas på att förhindra förnyad 
kriminalitet och bristande samhällsanpassning hos ungdomar som redan blivit 
föremål för barnavårdsnämndens eller de rättsvårdande organens åtgärder.258 

 
Utredningen skrev fram att arbetet främst borde ta sikte på den andra grup-
pen – åtgärderna borde med andra ord riktas mot gruppen särskilt utsatta 
barn och ungdomar som riskerade att hamna i kriminalitet. Det är knappast 
förvånande att ett förebyggande arbete mot ungdomsbrottslighet inriktas mot 
unga som befaras ligga i riskzon för kriminalitet, men intressant för denna 
avhandling är att Samarbete i brottsförebyggande syfte samtidigt skrev fram 
betydelsen av en bred ansats där generella åtgärder var centrala, och där ett 
brottsförebyggande arbete var beroende av en helhetssyn på samhället. De 
brottsförebyggande åtgärderna kunde inte, enligt promemorian, ”isoleras 
från de generellt verkande åtgärderna i det första ledet”. Likaså, påpekade 
promemorian, bar samtliga inblandade myndigheter på ”inslag i sin verk-

258 Ibid., s 81. 
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samhet som kan bidra till personlig utveckling, fostran och ansvar hos ung-
dom i allmänhet”: 
 

Samarbete i brottsförebyggande syfte blir sålunda på intet sätt begränsat till 
konventionellt brottsförebyggande uppgifter utan det blir en fråga om en verk-
samhet som kan komma många barn och ungdomar till godo.259 

 
Detta sätt att tänka kring brottsförebyggande arbete – i mer generella och 
allmänpreventiva termer – är betydelsefullt att lyfta fram, då det kom att 
betonas kraftigt i den brottsförebyggande diskurs som kom att få genomslag 
under de följande decennierna. Härigenom kom även Polisen att framträda 
som en självskriven brottsförebyggande aktör, och skolans fostransuppdrag 
att bli ett givet inslag i samhällets arbete mot ungdomsbrottsligheten. Sko-
lans roll i denna breda ansats skulle också intensifieras under kommande 
decennier. I detta kom skolans betydelse för att upptäcka barn som kunde 
antas befinna sig i riskzon att fortsätta betonas, men från 1970-talet och 
framåt kom även den fostrande potential som låg i arbetet med normer och 
värderingar att få en framträdande plats i den brottsförebyggande diskursen 
och bli föremål för flera olika myndigheters arbete. Det är detta arbete vi ska 
titta på i de empiriska kapitel som här närmast följer.  
  

259 Ibid. 
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Kapitel 5. Undervisning och fostran i fokus  

Inledning 
Med 1970-talets inträde kom en delvis ny syn på skolan att ta form. De 
brottsförebyggande åtgärderna som hade diskuterats i samband med skolan 
under 1950- och 1960-talen hade främst handlat om individualpreventiva 
åtgärder, där skolans roll till mångt och mycket ansågs bestå i att observera, 
upptäcka och åtgärda de elever som kunde ligga i riskzonen för att utveckla 
kriminalitet. Under 1970-talet kom en annan aspekt av skolan att hamna i 
blickpunkten för utredningar och åtgärdsförlag: undervisningen i lag och 
rätt. Härigenom kom en helt annan, mer allmänpreventiv sida av skolan att 
betonas och målgruppen för det förebyggande arbetet blev i princip samtliga 
elever. Inte minst kom den brottsförebyggande betydelsen av detta uppdrag 
att befästas genom att en hel statlig utredning, Lag och rätt i grundskolan, 
vigdes åt frågan om vad undervisningen borde innehålla och hur den skulle 
utföras, ett arbete som även kom att plockas upp av den nyinrättade myndig-
heten Brottsförebyggande rådet. Därigenom kom skolans fostransmöjligheter 
att uppmärksammas på ett helt nytt sätt. Tidigare utredningar om ungdoms-
brottslighet hade förvisso lyft fram skolans fostransuppdrag som viktigt, men 
det var knappast där skolans främsta brottsförebyggande potential ansågs 
ligga. 
 
Hur skolans fostransuppdrag kom att utkristalliseras som en självklar brotts-
förebyggande strategi, hur dess innehåll och utformning kom att rational-
iseras och på vilket sätt preventiva effekter därigenom skulle uppnås, ska 
undersökas i detta kapitel. För att förstå detta måste vi se till vilket vetande 
som kom att möjliggöra denna nya och positiva syn på normbildningens 
kapacitet, men också vilka mer generella problematiseringar om samhället, 
ungdomens behov och brottslighetens orsaker som kom att ge form åt den 
nya styrning som skolans brottsförebyggande fostransuppdrag gav uttryck 
för. Inledningsvis ska den statliga utredningen om lag och rätt-
undervisningen i skolan diskuteras, på det följer en analys av hur Brottsföre-
byggande rådet kom att behandla frågan, en fråga som under 1970-talet kom 
att utgöra ett av rådets viktigaste områden. 
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Undervisningens nya potential  
År 1973 publicerades den statliga utredningen om undervisningen i lag och 
rätt: Lag och rätt i grundskolan.260 Arbetsgruppen bakom utredningen hade 
tillsatts 1972 av Samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten, 
den grupp som ett par år tidigare hade publicerat promemorian Samarbete i 
brottsförebyggande syfte som bland annat lyft fram polisens sociala uppgif-
ter och den undervisning som polisen bedrev i skolan (se kapitel fyra). Upp-
giften för 1973 års utredning blev nu att kartlägga undervisningen i lag och 
rätt, undersöka hur denna kunde förbättras och utreda polisens och andra 
myndigheters medverkan i denna. Vidare skulle eventuella brottsförebyg-
gande effekter av undervisningen utredas.261 1973 års utredning kan ses som 
inledningen på en diskussion om skolans brottsförebyggande potential som 
skulle komma att ge avtryck på arbetet med brottsförebyggande åtgärder mot 
ungdomsbrottsligheten i mer än ett decennium framöver. Inledningsvis ska 
vi därför ägna denna utredning särskild uppmärksamhet. 
 
I likhet med tidigare utredningar om ungdomsbrottslighet slog Lag och rätt i 
grundskolan fast att skolan hade en central plats i det brottsförebyggande 
arbetet och poängterade till och med att skolans sätt att fungera var så viktigt 
att det hade betydelse för brottsutvecklingen.262 Men till skillnad från hur 
skolans uppgift beskrivits i tidigare utredningar var det nu alltså undervis-
ningens och fostransuppdragets möjligheter som stod i fokus. Visserligen 
gavs en försiktig bild av vilka brottsförebyggande effekter som kunde för-
väntas av skolundervisningen i lag och rätt, men om undervisningen utfördes 
i enlighet med utredningens rekommendationer, kunde den åtminstone ”i 
viss utsträckning antas påverka moralutvecklingen (…)”263 Ett annat argu-
ment var att ökade kunskaper om såväl samhällets lagar och regler som ens 
egna rättigheter och skyldigheter kunde leda till minskade känslor av van-
makt och på sikt ”befrämja känslan av tillhörighet i samhällsgemenskap-
en”.264 Jämfört med tidigare utredningar om ungdomsbrottsligheten var detta 
emellertid en avsevärt positivare hållning till de brottsförebyggande möjlig-
heter som låg i skolans fostran. Men hur kom då skolans normfostrande upp-
drag att segla upp som en så viktig brottsförebyggande åtgärd, när den ett par 
decennier tidigare dömts ut?  
 
En avgörande skillnad från tidigare utredningar, och en central aspekt som 
kom att rimliggöra den ställning fostransuppdraget kom att få, återfinns i det 
teoretiska perspektiv som Lag och rätt i grundskolan lutade sig på. Vad som 

260 SOU 1973:26 Lag och rätt i grundskolan. 
261 Ibid., s 12. 
262 Ibid., s 113. 
263 Ibid., s 128. 
264 Ibid., s 115. 
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kom att utkristallisera sig var ett helt annat vetande som kom att rationalisera 
undervisningen i lag och rätt, ett vetande som satte fokus på mekanismerna 
bakom det konforma uppförandet, snarare än det avvikande. Utredningen 
framhöll att det, istället för att fokusera på orsakerna bakom brott, kunde 
vara mer fruktbart att se till orsakerna till det laglydiga beteendet: 
 

Kan vi finna svar på varför de allra flesta pojkar är laglydiga och endast i un-
dantagsfall bryter mot lagen, småsnattar, lånar cyklar e.d., kan vi bättre förstå, 
varför andra driver butikssnatteri som en hobby, gör inbrott, vandaliserar och 
inte tar rättelse efter samhällsingripanden.265 

 
Utredningen redogjorde även för ett flertal teorier, sociologiska och psyko-
logiska, som på olika sätt satte fokus på socialt beteende som inlärd process 
och lyfte fram betydelsen av uppfostran och social kontroll för överföring 
och internalisering av normer. Utredningen vände sig dock mot de sociolo-
giska teorier som förklarade brottsligt beteende genom inflytande från brotts-
liga kamrater.266 Istället antogs ett kontrollteoretiskt perspektiv som avvi-
sade tanken på brottsligt beteende som något som behövde läras in – att begå 
brott som snatteri, mopedstöld eller inbrott var något som ”i princip alla 
pojkar” kunde.267 Det centrala var därför det man inte fått lära sig, nämligen 
att kontrollera sitt beteende och styra sina impulser. Empiriska studier gav 
dessutom vid handen att brottsliga handlingar bara var ett av många andra 
symptom på dålig impulskontroll: 
 

Missanpassat beteende av t.ex. brottsligt slag har uppstått, därför att man inte 
lyckats lära barnet ett socialt accepterat beteende eller att internalisera ele-
mentära hämningar.268 

 
Internaliseringsbegreppet, som hämtades från redogörelsen av den psykolo-
giska forskningen, kom här att spela en central roll i diskussionen om barn 
och ungas moraliska utveckling. Utifrån utvecklingspsykologiska teorier 
betonades bland annat hur central den tidiga tonårsperioden var för norm-
bildningen. Perioden beskrevs som en tid av tillfällig ”normupplösning” då 
de tidigare, mer automatiskt godtagna normerna som bottnat i barnets accep-
terande av de vuxnas regler, ifrågasattes och inflytandet från kamrater var 
stort. Högstadiet utgjorde följaktligen en tid då eleverna blev allt ”mildare i 
sina värderingar av normbrott” och i allt större uträckning kunde tänka sig 

265 Ibid., s 18. 
266 Ibid., s 55. Här hänvisade utredningen framför allt till Travis Hirchis kritik av Edwin Sut-
herlands teori om differentiell association. Hirchi menade att bristande social kontroll resulte-
rade i brottslighet oberoende av kamratinflytande. 
267 Ibid., s 29. 
268 Ibid., s 29f. 

 97 

                                                      



att begå sådana handlingar.269 Undervisningen av den unge tonåringen ställ-
de därför andra krav – att lära ut enkla förhållningsregler var inte längre 
tillräckligt: 
 

Nu måste man på ett helt annat sätt motivera normerna och försöka få elever-
na att själva uppleva dem som riktiga och nödvändiga.270 

 
Tonåren lyftes således fram som en central period för moralutvecklingen – 
det var då den unge gick från att acceptera normer i form av en inlärd vana, 
till att göra normerna till sina egna. En process, betonade utredningen, som 
emellertid inte skedde av sig själv – utan var resultatet av social inlärning, 
träning och kontroll. 
 
Denna beskrivning av brottsligt beteende, som satte inlärnings- och kontroll-
teoretiska resonemang i förgrunden, utgör en central aspekt av den rat-
ionalitet som kom att möjliggöra den viktiga roll fostran spelade som åtgärd. 
Med stöd av en studie av 150 svenska pojkar, utförd av en av författarna till 
utredningen, gjorde man gällande att hemmiljön och den sociala träning som 
där gavs var den enskilt viktigaste förklaringen bakom utvecklandet av 
brottsligt beteende. Studien, Unga lagöverträdare,271 hade bland annat visat 
att föräldrarnas uppfostran spelade en avgörande roll. De barn som fått en 
”slapp” eller ”lynnig” uppfostran utgjorde en särskild riskgrupp – de kom 
dåligt förberedda till skolan och hade svårt att hantera de krav som där ställ-
des. Samma studie visade också att hemmens sociala fostran var viktigare än 
såväl socioekonomiska faktorer som val av kamrater. 
 
I relation till detta lyfte utredningen fram betydelsen av en lyckad överföring 
av normer och värderingar. En huvudpoäng var dock att kunskap om normer 
inte var tillräckligt för laglydnad. Problemet låg knappast i att ungdomar 
saknande kunskaper om normer – de visste mer än väl vad som var ”rätt eller 
fel” – däremot visade undersökningar på att sambandet mellan kunskap om 
normer och det faktiska handlandet i stort sett var obefintligt.  Problem upp-
stod inte på grund av kunskapsbrist, utan att på grund av brister i den sociala 
träningen och att man inte internaliserat ”elementära hämningar”: 
 

Det verkar istället vara så att det är brister i träningen och inlärningen av im-
puls- och beteendekontroll som varit avgörande och att det är de emotionella 
relationerna till normsändarna och de sociala erfarenheterna som varit av 

269 Ibid., s 47. 
270 Ibid., s 140, betoning i original. 
271 SOU 1973:25 Unga lagöverträdare 3. Hem, uppfostran, skola och kamratmiljö i belysning 
av intervju- och uppföljningsdata. 
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störst betydelse dels för det faktiska handlandet, dels för hur barnen kommit 
att värdera de normer som de lärt in.272 

 
Att ge de unga kunskaper om normer var med andra ord inte tillräckligt för 
att de skulle efterlevas, vad som istället gällde var att få de unga att själva 
värdesätta normerna och därigenom internalisera dem. En internaliserad 
norm var en norm som man inte bara accepterade, utan också levde i enlig-
het med. 
 
Denna framställning av brottslighetens orsaker som sammanhängande med 
social kontroll och värderingar bar även på en annan komponent som skulle 
komma att spela en viktig roll i den brottsförebyggande diskursen: den eta-
blerade ett särskilt ansvar hos vuxenvärlden, vars ”omsorg om nästa generat-
ion”, framställdes som avgörande för brottslighetens utveckling.273 Detta 
krävde i sin tur, betonade utredningen, att det brottsförebyggande arbetet 
behövde ske på bred front och plockas upp inom många olika politikområ-
den. Om brottsligheten handlade om vilka värderingar vi intog var det där-
med en fråga för hela samhället. 
 
Mot bakgrund av detta vetande, som betonade normers och värderingars roll 
för utvecklandet av brottsligt och avvikande beteende, öppnades dörren upp 
för en rationalisering av normfostran som ett centralt brottsförebyggande 
verktyg. Formuleringen av orsaksförloppet bakom normbildning och moral-
utveckling blev ett möjliggörande av den gestaltning av undervisningen i lag 
och rätt som kom att formeras. Dels lyftes det inlärda beteendet fram, dels 
förflyttades fokus, åtminstone delvis, från de avvikande till de konforma. 
Om tidigare utredningar om ungdomsbrottslighet först och främst hade haft 
en individualpreventiv inriktning, där enskilda elevers problem i första hand 
skulle åtgärdas, gavs nu även plats åt den mer allmänpreventiva roll som 
skolans fostransuppdrag kunde spela. Skolans fostransuppdrag hade, som 
nämnts, förvisso lyfts fram tidigare, men nu gavs dess roll även en teoretisk 
tyngd. 

Undervisningens mål och praktik 
Föreställningen om skolans viktiga fostrande uppgift var, som nämnts tidi-
gare, emellertid inte något som uppstått i ett vakuum. Inte heller kan det 
nykläckta intresset för dess brottsförebyggande potential enbart ses som en 
logisk följd av de teoretiska förklaringar till brottsligt beteende som blivit 
mode. Även om tidigare utredningar om ungdomsbrottslighet inte uppmärk-

272 SOU 1973:26, s 70, betoning i original 
273 Ibid., s 75. 
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sammat skolans fostransuppdrag hade diskussionerna om skolans fostrande 
uppgift haft en prioriterad plats sedan 1940-talet, då skolkommissionen hade 
dragit upp riktlinjerna för den framtida, gemensamma skolan. Som diskute-
rades i kapitel två kom skolans demokratiska fostransuppdrag att bli en hörn-
sten i det hopp som sattes till den nya skolans möjligheter att forma framti-
dens medborgare. 
 
1970-talet kan därmed beskrivas som ett årtionde då den hoppfulla bild av 
skolan och framtiden som hade uttryckts hos skolkommissionen även kom 
att införlivas i den brottsförebyggande diskursen. Demokratifostransperspek-
tivet kom att bli en av de viktigaste frågorna i diskussionerna om hur skolan 
skulle förebygga brott. Som vi ska se gjorde även det pedagogiska perspek-
tiv som skolkommissionen talat sig varm för sitt avtryck på det brottsföre-
byggande arbetet. En aktiverande pedagogik, med ambitionen att utveckla 
elevernas initiativförmåga och självständighet kom att utgöra mönsterbilden 
för hur den brottsförebyggande undervisningen borde utformas. Såväl vis-
ionerna om skolans fostransuppdrag, som förespråkandet av alternativa 
undervisningsmetoder kom att upprepa sig i mycket av det som blev föremål 
för tidens diskussioner om skolans brottsförebyggande roll, dock mot bak-
grund av tidens specifika problematiseringar kring brottslighet, ungdomen 
och samhällets utveckling. När det gällde undervisningens målsättningar och 
medel kom Lag och rätt i grundskolan i mångt och mycket att lägga grunden 
för de diskussioner som skulle prägla resten av decenniet. 

Undervisningens målsättningar 
Vilka målsättningar med undervisningen formulerades då i Lag och rätt i 
grundskolan? Vad var det man, mer konkret, hoppades på att uppnå? Med en 
teoretisk bakgrund som satte betydelsen av normöverföring i första rummet 
kom också de målsättningar med undervisningen som utredningen formule-
rade rent logiskt att röra sig kring elevernas attityder och värderingar. I all-
männa termer skulle undervisningen syfta till att påverka elevernas inställ-
ning till rättsystemet och stärka deras värderingar, samt att få dem att såväl 
acceptera som följa samhällets regler. Utredningen formulerade följande tre 
mål med undervisningen i lag och rätt: 
 

Att öka elevernas förståelse för samhällets behov av ett regelsystem och för 
reglernas efterlevnad 
 
Att främja goda relationer mellan eleverna och företrädarna för rättsvården, 
särskilt polisen och för socialvården (barnavårdsnämnden) 
 
Att öka förståelsen för de avvikande  
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Det första målet var generellt hållet och tog fasta på undervisningens ”all-
mänt brottsförebyggande funktion” som skulle syfta till att bygga upp en 
”positiv inställning” till samhällets regler.274 De andra två delmålen var mer 
specifika och handlade om att förbättra elevernas förståelse för såväl de in-
stitutioner som upprätthöll lagen som för de individer som var föremål för 
dess åtgärder. Men även om målen hängde ihop, såtillvida att samtliga satte 
elevers normbildning i första rummet, tjänade de samtidigt olika syften. Me-
dan det första, övergripande målet helt inriktade sig på elevens individuella 
utveckling, handlade det andra målet om att komma till rätta med ett speci-
fikt missförhållande – ungdomars felaktiga attityd till rättsvården och fram-
för allt polisen. Målsättningen att öka elevernas förståelse för de ”avvi-
kande” handlade i sin tur om att skapa ett mindre fördömande samhällskli-
mat, vilket enligt utredningen var viktigt för att underlätta frigivnas möjlig-
heter till återintegrering i samhället.  
 
Vi ska i det följande i tur och ordning titta närmare på hur dessa målsätt-
ningar beskrevs i Lag och rätt i grundskolan. Först behandlas således den 
generella målsättningen att förbättra elevers inställning till lagar och regler 
och de utgångspunkter utredningen ansåg att en framgångsrik undervisning i 
lag och rätt borde grundas på. 

Ett samhälle i miniatyr  
Det första och övergripande målet handlade om att eleverna skulle utveckla 
sin förståelse för behovet av lagarna och reglerna i sig. Med dessa attitydmål 
i fokus, hur skulle då en framgångsrik undervisning bedrivas? När, var och 
hur skulle den ske? Utredningen framhöll här vikten av att lag och rätt inte 
betraktades som ett enskilt ämne – frågor om lag och rätt var något som sko-
lan i själva verket sysslade med hela tiden.  
 

Förmedlandet av kunskaper om regelsystemet och rättsnormerna är inbyggt i 
hela skolsituationen och träningen i reglernas efterlevnad utgör en av skolans 
viktiga uppgifter.275 

 

274 Utredningen betonade emellertid att några brottsförebyggande effekter givetvis inte kunde 
tas för givna och att undervisningen inte kunde förväntas nå alla elever. Här delades eleverna 
in i olika målgrupper. Dels fanns de elever som redan hade en positiv inställning, och som 
endast behövde få denna bekräftad, dels fanns det en viktig mellangrupp som hade en mer 
”vacklande” uppfattning och som behövde en bättre grund att bygga sina värderingar på. 
Dessa grupper bedömdes båda vara mottagliga för attitydpåverkan. Vad gällde den tredje, 
mest svårpåverkade gruppen, garderade sig utredningen emellertid och hänvisade till att 
denna grupp ofta hade så svåra sociala problem att det krävdes helt andra insatser. Ibid., s 
128. 
275 Ibid. 
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Detta innebar att undervisningen inte behövde inskränkas till enskilda lekt-
ioner eller ämnen. Undervisningen skulle istället präglas av ett brett perspek-
tiv och områdets tematik var relevant inom många olika ämnen. Ett själv-
skrivet moment var trafikundervisningen, där också polisen deltog, liksom 
högstadiets samhällskunskap. Men även i ämnen som hembygdskunskap och 
religionskunskap fanns utrymme för frågor om lag och rätt.276 I mellan- och 
lågstadiets samhällskunskap kunde kopplingar göras mellan ”livet i skolan 
och samhället” för att skapa förståelse för behovet av ordning, lagar och 
regler: 
 

Utgångspunkten är naturligtvis klassen och skolan som eleverna bör få upp-
leva som ett samhälle i miniatyr, där var och en har sin funktion att fylla.277 

 
En tanke som löper genom hela utredningen är också nödvändigheten av att 
anlägga ett brett perspektiv på området lag och rätt, och att inte avgränsa 
undervisningen till enskilda lektioner i ett klassrum. Det breda förhållnings-
sätt till brott och dess orsaker som utredningen tidigare betonat, där betydel-
sen av att brottsligheten endast kunde påverkas om hela samhället mobilise-
rade sina gemensamma krafter, var något som man menade även borde 
prägla skolans verksamhet i stort. Undervisningen kunde inte förväntas ha 
någon brottspreventiv effekt om inte skolan samtidigt anlade ett helhetsper-
spektiv på sin verksamhet där frågor om skolans sociala miljö och sätt att 
fungera sattes under lupp. Det ansågs med andra ord nödvändigt att tolka 
ämnesområdet lag och rätt i vidast möjliga mening – undervisningen kunde 
flyttas ut ur klassrummen och kombineras med ett arbete kring skolan och 
dess sociala miljö.  
 
Denna skeptiska syn på den renodlade klassrumsundervisningens möjlighet-
er är något som blir logiskt mot bakgrund av den orsaksbild till avvikelse 
och brottslighet som utredningen byggde på. Att ge eleverna kunskaper var 
förvisso bra, men det som ur brottsförebyggande synpunkt verkligen behöv-
de påverkas var först och främst elevernas normer och värderingar. En förut-
sättning för detta var därför att skolan själv fungerade på ett föredömligt sätt. 
Denna attitydskapande strategi gavs också en teoretisk förankring i utveckl-
ingspsykologiska termer genom forskning om ungdomars moralutveckling. 
För en långvarig ”brottsförebyggande effekt” krävdes något annat än moral-
predikning: 
 

276 I lågstadiets hembygdskunskap, togs bland annat frågor om ”hur människor lever och 
verkar tillsammans” och diskussioner om ”enkla ordningsregler” och ”trivsel- och samlev-
nadsproblem” som exempel på undervisning som berörde Lag och rätt. I ämnet religionskun-
skap betonades de delar som handlade om livsåskådning och etik. 
277 Ibid., s 86. 
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Eleverna måste i sitt dagliga arbete ges tillfälle att delta i beslut, uppmanas att 
själva skapa regler, själva lära sig att lösa konflikter. Det är i det praktiska ar-
betet som ett moget moraliskt tänkande får möjlighet att växa fram.278 

 
Att skolan såg över sin egen sociala miljö och skapade förutsättningar för 
aktivt deltagande, var därmed en förutsättning för att elevers sociala utveckl-
ing skulle kunna gå i positiv riktning. Att skolan inkluderade eleverna sågs 
också som en viktig del av skolans demokratifostrande uppdrag. Utredning-
en lyfte bland annat fram läroplanens betoning av att skolans verksamhet 
präglades av ett demokratiskt förhållningssätt: 
 

Skolan bör själv fungera efter principer, som eleverna accepterar och regler 
som de själva är med om att utforma.279 

 
Dessa ambitioner kunde, enligt utredningen, exempelvis förverkligas genom 
att låta eleverna delta i utformningen av sin skolmiljö och ge dem inflytande 
genom klass- och elevrådsverksamhet. Aktiviteter som dessa kunde ge ele-
verna träning i att delta och ta ansvar och även fungera som ett ”praktiskt 
åskådliggörande av reglers och lagars funktion i ett samhälle”.280 Skolan 
kunde med andra ord ta formen av ett miniatyrsamhälle, där eleverna genom 
att praktisera regler dels skulle få större förståelse för dem, dels förberedas 
för ett aktivt medborgarskap. I diskussionerna om skolans sociala miljö och 
arbetssätt presenterades också det som skulle bli tidens honnörsord i skolans 
brottsförebyggande fostran: elevinflytande, delaktighet och ansvar – begrepp 
som kom att spela en stor roll för de fortsatta diskussionerna om skolan. 

Skola och samhälle – Polisen i skolan 
Det andra delmålet som lyftes fram av Lag och rätt i grundskolan var ”att 
främja goda relationer med mellan eleverna och företrädarna för rättsvår-
den”. Om det första delmålet hade berört skolans inre arbete och sätt att fun-
gera, knöt det andra delmålet istället an till en annan problematisering: sko-
lans förhållande till det omgivande samhället. Skolan framställdes här som 
en allt för avskild institution med bristfälliga kontakter med det samhälle 
som eleverna skulle förberedas för. Utredningen slog därför ett slag för 
bättre samverkan mellan skola, närsamhälle och myndigheter – skolan be-
hövde på ett tydligare sätt bli en integrerad del av det övriga samhället. Be-
hovet av utökad samverkan hade, som berördes i kapitel fyra, varit en central 
fråga i tidigare utredningar om ungdomsbrottslighet, men kom här att kopp-
las till denna problematisering av skolans plats i samhället. Medan tidigare 

278 Ibid., s 142. 
279 Lgr 69 citerad i SOU 1973:26, s 77. 
280 SOU 1973:26, s 80. 
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utredningar främst motiverat samverkan för att effektivisera arbetet med 
problematiska unga, kom det här att införlivas i en allmänt fostrande diskurs, 
där ungas bild av samhällets rättsvårdande instanser skulle påverkas genom 
ett minskat avstånd mellan skola och resten av samhället.  
 
En viktig del i detta arbete utgjordes givetvis av polisen, vars deltagande i 
undervisningen var en självklar utgångspunkt för Lag och rätt i grundskolan. 
Medverkan av polisen, och gärna även andra utomstående organ, skulle en-
ligt utredningen göra undervisningen mer levande och även förbättra kontak-
ten mellan elever, skola och omgivande samhälle.281 
 
Även här var utredningen noga med att påpeka att denna kontakt inte behöv-
de begränsas till klassrummet utan med fördel kunde ske genom olika former 
av fritidsverksamhet.282 För bästa effekt var det exempelvis önskvärt att 
polisens begränsade resurser koncentrerades till alternativa aktiviteter utan-
för klassrummets fyra väggar. Med sådana, ”naturliga” kontaktytor skapades 
större möjligheter att påverka elevernas attityder till såväl lagar som för poli-
sens och andra myndigheters arbete: 
 

De elever som kan känna samhörighet med och delaktighet i det sociala sam-
manhang de lever i, uppfattar lagar och regler som mer förpliktande än de som 
känner sig oförstående och utanför. Eleverna kan också lära sig förstå polis-
mannens dilemma, de svåra avgöranden som en socialassistent ställs inför, 
samt åklagarens och domarnas svåra bedömningar. Deltagande och jämn-
ställdhet, förståelse och ömsesidighet är vad som karaktäriserar både under-
visning och tillägnan av Lag och rätt.283 

 
Ett viktigt syfte med polisens medverkan i skolan var således att förbättra 
och nyansera elevernas bild av polisen. Undersökningar hade bland annat 
visat att en del ungdomar inte hade en tillräckligt positiv bild av polisen. Att 
prioritera mer informella kontakter utanför klassrummet ansågs av utred-
ningen därför vara en viktig strategi, särskilt under högstadiet, då de ungas 
uppfattning av polisen tenderade att försämras ju äldre de blev. Eftersom de 
ungas egna erfarenheter av vuxenvärlden också visade sig spela en ”större 
roll än attitydpåverkan på lektionerna” hade de vuxna också ett särskilt an-
svar för att bibehålla och förstärka ungas positiva inställning: 
 

Vi vuxna måste i det dagliga arbetet uppträda så att dessa attityder förstärks. 
Det är viktigt att uppträda juste och ej provocerande mot unga människor. Ne-

281 Ibid., s 116. 
282 Ibid., s 115. 
283 Ibid., s 116. Betoning i original. 
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gativa förväntningar kan provocera fram ett beteende hos ungdomarna som 
det inte varit deras mening att visa.284 

 
I denna problematisering av de ungas dåliga attityder till polisen diskutera-
des inte orsakerna närmare, men utredningen lyfte ändå fram kunskapsbrist 
som en väsentlig faktor – de unga visste helt enkelt för lite om polisens ar-
bete och uppgift. I skolan skulle elevens bild av polisen därför nyanseras 
genom information om polisens verksamhet:  
 

Eleverna bör få saklig information om polisens verksamhet och förstå att den 
enskilde polismannen är en vanlig människa och att han långt ifrån alltid bär 
hjälm och batong.285  

 
Detta innebar emellertid inte att skolan skulle ägna sig åt någon ”skönmål-
ning” men däremot redogöra för motiven bakom ”samhällets behov av en 
ordningsmakt”.286 På så sätt motiverades polisens medverkan i skolan genom 
två, sammanhängande syften. Dels att tona ner bilden av polisens repressiva 
sida och på så sätt nyansera de ungas bild av polisen och bättra på sitt förtro-
endekapital, dels att legitimera samhällets behov av en ordningsmakt. 
 
Samtidigt var tankegångarna om behovet av att nyansera bilden av polisen 
långt ifrån nya. Snarare bar de på ett eko av en fråga som varit föremål för 
diskussion under en lång tid. I flera tidigare utredningar om polisens verk-
samhet hade relationen mellan polisen och allmänheten berörts, och önske-
mål om att polisen skulle delta i skolundervisningen hade här framförts som 
en viktig åtgärd. Den legitimitetsproblematik som Lag och rätt i grundskolan 
adresserade genom att lyfta fram polisens deltagande i skolan utgjorde därför 
en fortsättning på en diskussion som redan hade förts under ett par decen-
nier. Att polisens tilldelades en viktig roll i skolan för att bättra på relationen 
till allmänheten var således inget nytt, däremot följer detta delmål sitt eget 
genealogiska spår som vi ska titta närmare på. För att bättre förstå hur poli-
sen kom att bli en sådan självskriven aktör i skolans värld måste vi därför 
röra oss tillbaka lite i tiden. 

Polisen och allmänheten 
Uppfattningen att polisen behövde höja förtroendet hos allmänheten bott-
nade i en mycket segdragen problematik kring allmänhetens förhållande till 
polisen. Denna problematik hade varit föremål för en egen utredning under 

284 Ibid., s 118. 
285 Ibid., s 129. 
286 Ibid. 
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1940-talet: Polisen och allmänheten.287 Enligt denna kunde orsakerna till 
motsättningarna mellan allmänheten och polisen bland annat betraktas som 
ett arv från de politiska konflikter som präglat tiden vid demokratigenom-
brottet. Som en av bovarna i dramat utpekades också den svenska folkmenta-
liteten:  
 

Till svenskens mer karaktäristiska särdrag hör hans på uråldriga traditioner 
grundade krav på personlig frihet. Åtgärder som innebära en inskränkning i 
hans självbestämmanderätt underkastar han sig ej sällan motvilligt, även om 
de stödjas på uttryckliga rättsregler. (…). Bland andra specifika drag i det 
svenska kynnet som inverka oförmånligt på förhållandet mellan polisen och 
allmänheten, må nämnas svenskens av konventionella former bundna uppträ-
dande samt hans kritik- och oppositionslusta.288 

 
Skulden för den frostiga relationen mellan allmänhet och polis låg enligt 
detta resonemang främst hos allmänheten, som varken uppvisade ”den rätta 
förståelsen” eller någon lojalitet för den beskyddande och hjälpande organi-
sation som stod i dess tjänst. Polisen fick helt enkelt inte, även om läget för-
visso hade förbättras de senaste årtiondena, den uppskattning som den för-
tjänande. 
 
Med en problematisering som gjorde allmänhetens bristande förståelse för 
polisens arbete till främsta orsak till de motsättningar som fanns, kom de 
lösningar som förordades i Polisen och allmänheten att ta formen av ”upp-
lysningsspörsmål”, då allmänheten helt enkelt visste för lite om polisens 
verksamhet. Polisen borde enligt utredningen därför delta mer i det offent-
liga livet och arbeta mer aktivt med press, radio och film. Tidningspressens 
uttryckligt negativa hållning till polismakten ansågs påverka opinionen, och 
motbilder behövde spridas. Så kunde exempelvis särskilda radioprogram tas 
fram, eller ”instruktiva och trevliga kortfilmer” som betonade vikten av ett 
gott samarbete mellan polis och allmänhet produceras för visning på biogra-
fer. De unga var emellertid en särskilt viktig målgrupp. Utredningen ut-
tryckte bland annat missnöje över att skolans läroböcker utelämnade polis-
verksamheten, och pekade på behovet av att en särskild ”upplysnings- och 
propagandaskrift” för barn och unga togs fram. Och än viktigare var att poli-
sen själv medverkade i skolan för att bättra på de uppväxande generationer-
nas uppfattning av ordningsmakten. 
 

Tilliten till polisen bör liksom känslan av samhörighet med ordningsmakten 
grundläggas och utvecklas även hos det uppväxande släktet, ju tidigare desto 

287 SOU 1947:45 Polisen och allmänheten. 
288 Ibid., s 27f. 
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bättre. Detta bör vara en uppgift för föräldrarna och skolan. Föräldrarna bör 
tidigt lära barnen att polisen är deras vän, och beskyddare, till vilken de alltid 
med trygghet kunna vända sig. Den tiden borde för länge sedan vara förbi, då 
föräldrarna i sina uppfostringsmetoder använde begreppet polisen för att 
skrämma barnen. På motsvarande sätt böra barnen i skolan få lära sig att bli 
förtrogna med polisen och dess uppgifter, varvid det syns vara till fördel om 
polismän, som äro lämpliga härför, medverka såsom undervisare.289 

 
Att polisen behövde nå ut mer aktivt till allmänheten, och till de unga i syn-
nerhet, var enligt utredningen ett viktigt led i polisens förebyggande verk-
samhet – en verksamhet som dels behövde intensifieras, dels hade skolan 
som en av sina viktigaste arenor. Särskilt angeläget var att polisen i skolan 
behandlade trafikfrågor. Bland annat hänvisade utredningen till hur olika 
poliskårer redan hade särskilda polismän ute i skolor, främst i städerna men 
även på landsbygden. Även om detta motiverades med hänvisning till ”tra-
fiksäkerhetens höjande” berörde frågan om trafiken också relationen mellan 
polis och allmänhet. I ett senare betänkande av Polisverksamhetsutredningen 
togs just trafikens utveckling upp som en betydelsefull faktor som ställde 
nya krav på hur polisen uppträdde mot allmänheten. I och med den tillta-
gande trafiken hade också behovet av att ingripa mot de personer som van-
ligtvis var laglydiga ökat, vilket kunde inverka negativt på allmänhetens 
uppfattning av polisen:  
 

Även oantastliga och i hög grad ansvarskännande personer kunna av obetänk-
samhet eller bristande uppmärksamhet göra sig skyldiga till trafikbrott, mot 
vilka polisen måste inskrida. I dylika fall är det av utomordentligt stor bety-
delse att polismannen uppträder vänligt och korrekt.290 

 
Med bilismens genombrott hade således polisen fått en ny, ”skötsam” mål-
grupp att ingripa mot, något som riskerade skapa problem i kontakten med 
allmänheten och i förlängningen för polisens legitimitet. Det var därför vik-
tigt att den enskilda polismannen ansträngde sig för att skapa ett gott intryck. 
Betänkandet uttryckte förvisso sympati över polismännens situation, där 
kontakten med allmänheten kunde inverka på humör och tålamod, men beto-
nade att det likväl viktigt att polisen alltid uppträdde med lugn och vänlighet 
och undvek att använda en ”brysk ton”.291 
 

289 Ibid., s 71. 
290 SOU 1961:15 Polisens brottsbekämpande verksamhet, s 225. 
291 Ibid., s 226. Granér har bl.a. visat hur denna uppdelning, av en ”skötsam” allmänhet som 
polisen ska tjäna, och ”buset” som polisen ska skydda allmänheten ifrån, också återkommer i 
polisiär jargong, liksom oviljan att ingripa mot de som uppfattas som skötsamma. Granér, 
Rolf, Patrullerande polisers yrkeskultur (Lund 2004), s 100ff. 
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Att förbättra allmänhetens attityd till polisen var alltså något som kom att 
motivera polisens medverkan i skolan, en uppgift som också kom att befäs-
tas genom förstatligandet av polisen 1965. Undervisning i brottsförebyg-
gande syfte hade då redan bedrivits på försök, till exempel i Stockholm, där 
polisen sedan 1959 genomfört ”laglydnadsundervisning”, med förhoppning-
ar om att på sikt förbättra relationen mellan allmänheten och polisen. Erfa-
renheterna beskrevs som positiva: 
 

Verksamheten måste antagas ha en god brottsförebyggande effekt och kom-
mer på sikt att öka förståelsen såväl mellan allmänheten och polisen som mel-
lan det etablerade samhället och ungdomen.292 

 
Med den nya läroplanen, Lgr69, befästes polisens medverkan i skolan ytter-
ligare och under de närmast följande åren utökades polisens resurser till 
skolundervisning suggestivt. Polisen skulle dels undervisa om allmänna lag 
och rätt-frågor, dels sköta trafikundervisningen. För detta syfte började 
Rikspolisstyrelsen att genomföra särskilda kurser för de polismän som an-
sågs ha särskild ”fallenhet” för skolundervisning.293 
 
När 1973 års utredning Lag och rätt i grundskolan lyfte fram behovet av att 
förbättra de ungas bild av polisen kan det alltså förstås mot bakgrund av 
denna långdragna problematisering av en dåligt informerad allmänhet. Även 
om uppfattningen att skulden för den frostiga relationen mellan polis och 
allmänhet främst låg hos den senare, nu hade tonats ner, motiverades poli-
sens deltagande i skolan likväl genom en liknande problembild – de ungas 
bild av polisen var felaktig och berodde på bristande kunskaper.294 
 
I relation till detta bör den stora betoningen av polisens roll i skolan under 
1970-talet också ses mot bakgrund av den kritik som kom att riktas mot poli-
sen i samband med förstatligandet 1965, en kritik som bland annat uttryckte 
farhågor över att en effektiv, centraliserad polis riskerade att urholka kontak-
ten med allmänheten och försvaga den lokala anknytningen.295 Som nämn-
des ovan kom polismedverkan i skolan följaktligen att motiveras genom en 
ambition att förbinda skolan med polisen och andra aktörer i lokalsamhället. 
Viljan att knyta polisen till skolan, och att förändra de ungas bild av polisen 

292 Ju 1969:2, bilaga II, s 8. 
293 Brottsförebyggande rådet, Lag och rätt i skolan: överväganden och förslag till riktlinjer 
(Stockholm 1977a), s 37, 60. 
294 Herbert har visat att denna strategi, att avfärda kritiker som dåligt informerade, är högst 
levande i sina studier av amerikansk polis. Herbert, Steve, ”Tangled up in blue. Conflicting 
paths to police legitimacy”, Theoretical Criminology, vol. 10, nr 4, 2006, s 481. 
295 Furuhagen, Björn. Från fjärdingsman till närpolis – en kortfattad svensk polishistoria 
(Växjö 2009), s 46. 
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genom att lyfta fram ordningsmaktens mjukare och mer ”servicebetonade” 
sidor, hade kommit för att stanna – åtminstone för ett tag. 

De laglydigas ansvar för de avvikande 
Det tredje målet för undervisningen i lag och rätt syftade till att komma till 
rätta med en annan kunskapsbrist och attitydproblematik, nämligen de 
”ungas förståelse för de avvikande”. Detta delmål skilde sig markant från de 
andra två såtillvida att det berörde dem som redan hamnat på fel sida om 
lagen. För att dessa skulle kunna återintegreras i samhället var det viktigt att 
eleverna ökade sin förståelse för de avvikandes problem: 
 

Undervisningen bör motverka en polarisering mellan laglydiga och icke-
laglydiga, avvikande och icke-avvikande. En sådan polarisering är verklig-
hetsfrämmande och försvårar rehabiliteringen. Eleverna bör veta vad det in-
nebär för en människa att bli stämplad som en brottsling och hur hårt utstöt-
ningsmekanismen verkar i samhället.296  

 
Det var en problematisering kring brottsligheten som rörde hela samhällets 
ansvar för att människor skulle kunna rehabiliteras och återinkluderas i sam-
hällsgemenskapen. I skolan kunde detta, enligt utredningen, konkretiseras 
genom att lyfta problemet med mobbning. Det var också viktigt att låta ele-
verna diskutera möjliga orsaker till kriminalitet, så att de kunde bli ”mera 
medvetna om lagöverträdarnas sociala och psykologiska situation”.297 Mål-
sättningen bar tydliga spår av ett stämplingsteoretiskt resonemang, genom 
det sätt betydelsen av omgivningens reaktioner på brottsligt beteende lyftes 
fram. Stämplingsteorins inflytande spelade i övrigt ingen framträdande roll i 
utredningen, men som Nilsson påpekat var det ett tänkande som kom att 
sätta avtryck på den kriminologiska forskningen i Sverige vid denna tid.298 
Denna uppfattning om avvikaren bör rimligtvis också förstås mot bakgrund 
av den kraftiga kritik mot kriminalvården som hade tagit fart under 1960-
talet, en kritik som parades med ett starkt engagemang för fångars rättighet-
er. I detta politiska klimat betraktades den kriminelle som någon som hamnat 
utanför ett ofullbordat välfärdssamhälle och i behov av stöd och hjälp.299 
 

296 SOU 1973:26, s 130. 
297 Ibid., s 134. Utredningen hittade även stöd för målsättningen att skapa förståelse för de 
”avvikande” i läroplanen. Mellan- och högstadiets intresseområde ”Människor med an-
norlunda villkor” lyftes bland annat fram som ett passande område eftersom det syftade till att 
”låta eleverna leva sig in i de svårigheter som människor, vilka är utsatta för fördomar, ställs 
inför”. Ibid., s 87. 
298 Nilsson, 2013. 
299 Ibid., s 174. 
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I linje med detta ansåg utredningen också att kriminalvården, om möjligt, 
borde medverka i undervisningen eftersom detta ”skulle kunna bidra till att 
hos skolungdomen åstadkomma en positivare allmän syn på brottsförövar-
na”.300 Bristande resurser och svårigheterna med att engagera kriminalvården 
i den ordinarie utbildningen utgjorde förvisso konkreta hinder, men utred-
ningen menade att åtminstone lärarna borde få fortbildning och att kriminal-
vården borde engageras i lärarutbildningen.301 
 
Denna uppfattning, att även de laglydiga, genom sina attityder, hade ett an-
svar för lagöverträdarnas rehabilitering återfanns även i Kriminalvårdsbe-
redningens betänkande som publicerades vid denna tid. Där betonades med 
emfas hur viktiga allmänhetens attityder till dömda var: 
 

Den allmänna opinionen utgör en väsentlig faktor i samhällets ansträngningar 
att återföra dem som undergår kriminalvård till ett normalt samhällsliv. Bättre 
insikt om kriminalvårdens konkreta verksamhet bidrar till ökat medansvar för 
samhällets resocialiseringsarbete hos såväl enskilda som organisationer.302 

 
Betänkandet lyfte därför fram betydelsen av informations- och upplysnings-
verksamhet på ett brett plan, och även i skolorna där tjänstemän från krimi-
nalvården borde medverka.  
 
Betänkandet om kriminalvården är även intressant eftersom det visar på hur 
stark diskursen om medinflytande och demokrati var vid denna tid. Frågan 
om fängelsedemokratin stod, som Nilsson diskuterat, i centrum för den liv-
liga samhällsdebatten om fångars rättigheter.303 I denna debatt lyftes fängel-
serna fram som auktoritära institutioner som behövde demokratiseras för att 
behandlingen skulle kunna nå framgång. En viktig tanke var här att de in-
tagna behövde få medinflytande och aktiveras. 
 
Ser vi till Kriminalvårdsberedningens betänkande behandlades bland annat 
värdet med förtroenderåd och frågan huruvida ett ökat medinflytande för de 
intagna rentav kunde utgöra ett viktigt led i behandlingen. Ansvarsfostrande 
praktiker som träning i demokrati och inflytande betraktades vid denna tid 
således inte bara som potentiellt redskap i undervisningen av skolelever utan 
även i behandlingen av fångar. Delar av resonemangen i Kriminalvårdsbe-
redningens betänkande kunde varit hämtade från skolans värld. Betraktades 

300 SOU 1973:26, s 159. 
301 Ibid., s 160f. 
302 SOU 1972:64 Kriminalvård: betänkande, s 236. 
303 För en utförligare diskussion om debatten kring behovet av fängelsedemokrati vid denna 
tid, se Nilsson 2013, och Adamson, Monica (red.), När botten stack upp: om de utslagnas 
kamp för frihet och människovärde (Hedemora 2004). 
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medinflytande inom skolan som en viktig del av den unges fostran, blev det 
inom kriminalvården något som fick ett värde inom ramen för den intagnes 
behandling, med motiveringar som var slående lika. I båda fallen framhölls 
det pedagogiska värde som låg i ett praktiserande av inflytande – i fängel-
serna via förtroenderådsverksamhet, i skolorna via elevrådsverksamhet. Som 
ansvarsfostrande praktiker fungerade de dels som en förberedelse inför ett 
liv ute i det demokratiska samhället, där de intagna, liksom skolans elever, 
skulle ”vänjas vid demokratin som system och livsform”, dels som ett eman-
cipatoriskt projekt genom att stärka deras ”självförtroende”. I båda fall kan 
förhållandet till utövandet av inflytande och demokrati beskrivas som en 
träning för det goda medborgarskapet.304 

Sammanfattning 
Med utredningen Lag och rätt i grundskolan sattes skolans fostransuppdrag 
på kartan över viktiga förebyggande åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. 
Betydelsen av skolans allmänt fostrande uppdrag när det kom till att forma 
framtidens demokratiska medborgare hade som nämnts varit ett tongivande 
inslag i reformeringen av den svenska skolan, men fick här även en tydlig 
roll i den brottsförebyggande diskursen. Den stora vikt som kom att tillskri-
vas skolans lag och rätt-undervisning kan ses som ett sammanstrålande av 
flera olika problematiseringar. För det första kom det vetande som lokali-
serade orsakerna till brottslighet – eller snarare laglydighet – till faktorer 
som social kontroll, normbildning och attitydträning, att tillmäta skolans 
fostransuppdrag stor betydelse i det förebyggande projektet. Detta bör också 
ses mot bakgrund av en generell förändring av det kriminologiska vetandet 
vid denna tid, då inflytandet från anglosaxisk kriminologi kommit att utmana 
tidigare kriminalpatologiska förklaringsmodeller.305 För det andra kom den 
skolundervisning som sedan tidigare bedrivits av polisen i syfte att förbättra 
bilden av myndigheten, och som därigenom delvis motiverats genom en 
annan agenda, att inkorporeras i detta fostrande projekt på ett självfallet sätt. 
För det tredje kom behovet av denna undervisning även att relateras till den 
bredare problematisering kring skolans bristande relation till det omgivande 
samhället som präglade utredningen. 
 
De målsättningar och teman som presenterades i utredningen, som behovet 
av att förbättra elevernas kunskaper och attityder till såväl regler och ord-
ningsmakt som avvikare, kom att bli viktiga inslag under resten av decenniet 
och en bit in i nästa. Men framför allt kom betoningen på skolans inre arbete, 

304 Denna instrumentella syn på inflytande som en pedagogisk teknik mottogs emellertid inte 
med öppna armar av interner som framförde att de ville ha ”reell besluts- och förhandlings-
rätt”. SOU 1972:64, s 216. 
305 Nilsson, 2013, s 164. 
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elevinflytande och den demokratiska träningens betydelse för en lyckad 
normbildning att ge avtryck, liksom vikten av att skolan och resten av sam-
hället närmade sig varandra. Undervisningen i lag och rätt skulle utformas 
som ett lärande möte där gränser hade upplösts. Lag och rätt överskred äm-
nesgränser, luckrade upp skiljelinjen mellan skola och fritid och knöt ihop 
skola och samhälle – visioner som skulle komma att prägla de fortsatta dis-
kussionerna om skolans brottsförebyggande undervisning.  

Brottsförebyggande rådet och skolfrågan  
Under 1970-talet kom skolfrågor också att bli ett prioriterat område för den 
nyinrättade myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå). Direkt efter inrät-
tandet 1974 sattes Arbetsgruppen rörande Lag och rätt ihop för att vidareut-
veckla det arbete om skolans undervisning som påbörjats av 1973 års utred-
ning Lag och rätt i grundskolan. Att skolfrågor kom att hamna högt på Brå:s 
agenda var inte förvånade: enligt direktiven skulle myndigheten ta över och 
följa upp de frågor som bedrivits av Samarbetsorganet för åtgärder mot ung-
domsbrottsligheten, däribland ökad samverkan mellan skola, polis och bar-
navård och skolans arbete med lag och rätt.306 
 
Arbetsgruppen genomförde som första åtgärd en studie om polisens medver-
kan i skolan, där såväl polisers som lärares syn på denna uppgift undersök-
tes, en kartläggning som bland annat kom att bilda underlag för arbetsgrup-
pens förslag för den fortsatta utvecklingen av ämnet lag och rätt. I studien 
konstaterades flera problem med skolans undervisning i lag och rätt. Bland 
annat beskrevs lärarnas engagemang som bristfälligt och att det fanns en 
tendens att prioritera ämnesområdets kunskapssida framför dess ”attityd-
sida”.307 Brås arbetsgrupp konstaterade att motivationen bland lärarna därför 
måste höjas.  
 
Brå:s arbete med skolans undervisning i lag och rätt mynnande 1977 ut i 
rapporten Lag och rätt i skolan. De målsättningar med undervisningen som 
här beskrevs, liksom förslagen på undervisningsformer och innehåll, var 
snarlika de som hade formulerats av 1973 års utredning. Eleverna skulle få 
elementära kunskaper om rättsystemet, känna lojalitet med grundläggande 
värderingar och öka sin förståelse för samhällets avvikare.308 Dessutom 
skulle eleverna bli ”medvetna om sina rättigheter och skyldigheter”, en mo-
difikation som tillkommit efter Skolöverstyrelsens remissvar på 1973 års 
utredning. Huvudbudskapet var, precis som tidigare, att grundläggande fak-

306 DsJu 1973:6. 
307 Brottsförebyggande rådet, 1977a, s 43. 
308 Ibid., s 11, 44. 
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takunskaper förvisso var betydelsefulla, men att den viktigaste aspekten av 
undervisningen utgjordes av ”attitydsidan” av lag och rätt, vilket krävde en 
översyn av såväl lärarutbildningen som av läromedlen.309 Omsorgen om 
avvikarna fortsatte här att vara en central problematik och arbetsgruppen 
riktade även kritik mot hur bristfälligt såväl brottslighetens orsaker som 
”brottsförövarnas sociala och psykologiska situation” behandlades i läro-
böcker. Att böckerna ändrades på denna punkt var angeläget för att eleverna 
skulle kunna få ”ökad förståelse och ett djupare engagemang för de avvi-
kande och deras problem”.310  
 
Det breda perspektivet på undervisningen som hade satts på agendan av 
1973 års utredning dominerade även i Brå:s rapport, som betonade att hela 
skolan måste präglas av ett tänkande kring lag och rätt och levandegöra be-
grepp som ”rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans”. Här krävdes nytänkande 
kring både arbetsmetoder och ”elevers och vuxnas jämbördiga agerande i 
normbildningsprocessen”.311  
 
Brå:s arbetsgrupp fortsatte med andra ord på den väg som tidigare stakats ut. 
Skolan behövde arbeta brett med frågan om lag och rätt, fokusera på attityd-
sidan och arbeta nytänkande. Särskild vikt lades vid en av de problematise-
ringar som 1973 års utredning kretsat kring: att skolans arbete måste ske i 
nära relation till det omgivande samhället. Det handlade om ett arbete som 
inte bara behövde ta ett helhetsgrepp på skolans verksamhet utan också inne-
fatta ett genomgripande förändringsarbete av det samhälle skolan var en del 
av. Detta gick också i linje med de direktiv Brå hade fått som poängterade 
nödvändigheten av att kampen mot brottsligheten bedrevs på bred front och 
att i princip alla samhällsfrågor hade ”direkt eller indirekt betydelse för 
brottslighetens utveckling”.312 
 
Denna problematisering av nödvändigheten av ett brett samhälleligt föränd-
ringsarbete i kampen mot brottsligheten kom också till uttryck i rådets egen 
tidskrift, Brå apropå, där arbetsgruppen presenterade både sitt konkreta ar-
bete med skolfrågor och sina mer långtgående visioner, som tog sikte på ett 
helt nytt och bättre samhälle, präglat av medborgerligt engagemang och an-
svarstagande. En bilaga till 1973 års utredning lyftes här fram som särskilt 
inspirerande. Bilagan målade upp visionerna för hur samhället behövde för-
ändras. Inga brottsförebyggande effekter skulle kunna bli verklighet om inte 

309 Ibid., s 45. 
310 Ibid., s 20. 
311 Ibid., s 35. 
312 I betänkandet framhölls vidare att det i kampen mot brottsligheten även ingick att ”bota 
brister och orättvisor samt utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader”. DsJu 
1973:6, s 10. 
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hela samhället engagerades. Det behövdes en attitydförändring där vuxna tog 
fler initiativ och större ansvar – för såväl sina egna som för andras barn.  
 
Det yttrande som Brå:s arbetsgrupp tagit till sina hjärtan utgör ett tydligt 
uttryck för den inriktning som vägledde myndighetens arbete med denna 
fråga. Det var framför allt uppbyggt kring en problematisering av den sociala 
kontrollens status, en kontroll som gått förlorad i takt med samhällsutveckl-
ingens ökade anonymitet och isolering och som därför måste återerövras. 
Framför allt är yttrandet en pamflett mot en allt för stark användning av for-
mell kontroll och en övertro på experters och myndigheters möjligheter att 
lösa problem. En bättre strategi, istället för att ”ropa på polis”, var att arbeta 
mot ett mänskligare och barnvänligare samhälle, där vuxenvärlden tog ett 
större ansvar: 
 

Det bästa skyddet på lång sikt är att uppfostra och hjälpa barnen tillrätta, att 
skapa ett mänskligt samhälle, en barnvänlig skola som kan tillfredsställa bar-
nens skiftande behov under uppväxttiden. Det bästa skyddet är att lära männi-
skor att själva ta ansvar för sina barn, sin bostadsmiljö, sin arbetsmiljö och 
människorna runt omkring sig.313 

 
Fostran lyftes också fram som ett viktigt inslag i barnens liv som gått förlo-
rad. Vuxna hade blivit rädda för denna centrala uppgift: uppfostran hade 
blivit ett fult ord. Men att fostra var att hjälpa barnen, inte att stöpa dem i 
den välanpassades mall. Att ge barnen rätt fostran var att vägleda dem, och i 
förlängningen en förutsättning för att de skulle kunna ”förverkliga sig 
själva” och ”kunna komma med en konstruktiv samhällskritik”.314 Brå:s 
arbetsgrupp fann denna breda syn på ansvaret för de ungas fostran vara så 
angelägen att de menade att en kortare ”populariserad” version av bilagan 
borde tas fram och spridas till föräldrar, lärare och beslutsfattare.315 

Polisens medverkan – mopedvett och deckarklubbar 
En övervägande del av Brå:s rapport, Lag och rätt i skolan, ägnades åt poli-
sens medverkan i skolan: vad denna skulle innehålla och formerna för denna 
medverkan. I likhet med 1973 års utredning betonade Brå:s arbetsgrupp att 
polisens medverkan i skolan borde ske genom alternativa former, och före-
slog att polisen borde användas i icke-schemabundna sammanhang.316 Brå 
presenterade också en kartläggning av olika lokala projekt ute i landet där 
polisen och skolan tillsammans arrangerat olika aktiviteter och provat alter-

313 SOU 1973:26, s 184. 
314 Ibid., s 183. 
315 Brå apropå 1975/4, s 7. 
316 Brå, 1977a, s 18, 149. 

 114 

                                                      



nativa undervisningsformer. Ett försöksprojekt i Karlskrona lyftes här fram 
som exempel. Projektet hade gått ut på att under en dag aktivera eleverna i 
årskurs 7 i ”skön fritidsmiljö” tillsammans med företrädare för polis och 
socialvård.317 Programmet hade inkluderat den sedvanliga lag- och rätt-
undervisningen, men också mer alternativa aktiviteter, där eleverna skulle få 
en inblick i polisens arbete och bättra på sina kunskaper om lag och rätt. 
Programmet för dagen hade sett ut som följande:  
 

- En film om narkotika (Bengt Bratts Vad gör du imorgon?) 
- Polishunden i arbete 
- Socialförvaltningen informerar om sitt ansvar för elever under 15 år 
- Mopedvett 
- Visning av filmen Att bli polis 
- Naturstig med Lag och rättfrågor. Priser 

 
En skola i Lycksele, där undervisningen på samma sätt hade tagit plats ”ute i 
det fria”, lyftes också fram. Även här hade polishundens arbete demonstre-
rats, liksom polisradion. Eleverna hade vidare fått lära sig om mopeden och 
”allmänt brottsförebyggande information”, som bland annat inkluderade 
bestämmelserna om luftgevär samt vikten av att låsa sin cykel och sin mo-
ped. De ambitioner med lag och rätt-undervisningen som uttrycktes genom 
1973 års utredning och Brå:s arbete var därför inte helt och hållet skriv-
bordsprodukter. Som Brå:s rapport visar kunde dessa ta sig högst konkreta 
uttryck. De kom här att utgöra positiva exempel som ytterligare förankrade 
diskursen om behovet av alternativa strategier för normfostran och behovet 
av samverkan. 
 
Både Brå:s rapport och 1973 års utredning uppehöll sig också vid exempel 
på skolor där polisen hade medverkat i momentet ”fritt valt arbete”. I Var-
berg hade polisen arrangerat en undervisningsserie med titeln ”Hur arbetar 
polisen?” där 20 högstadiepojkar deltagit. Här hade eleverna själva fått prova 
på ordningspolisens uppgifter genom att öva sig i att undersöka bilar och 
mopeder, och fått sätta sig in i kriminalpolisens arbete med brottsutredningar 
och brottsplatsundersökningar.318 Kursavslut hade sedan hållits i polishuset, 
där poliser och elever fikat tillsammans, allt dokumenterat av den närvarande 
lokalpressen. Den för projektet ansvarige polismannen hade uttryckt sig 
mycket positivt om försöksverksamheten, och betonade också vikten av att 
inte lägga för mycket fokus på den teoretiska delen av undervisningen: 
”Ungdomarna söker avkoppling från det vanliga skolarbetet och älskar att 
själva få plocka i ’våra prylar’”.319 

317 Ibid., s 136. 
318 SOU 1973:26, s 261. 
319 Ibid. 
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Andra exempel som lyftes fram kom från Jönköping där polisen anordnat 
”deckarklubbar” på ett par högstadieskolor och fritidsgårdar och eleverna 
fått lära sig om lagstiftning, polisens arbete och kriminalteknik.320 En rap-
port från en medverkande polis meddelade att verksamheten var populär 
bland eleverna, men att man tvingats tacka nej till flera högstadieskolors 
förfrågningar på grund av resursbrist. Fördelarna med att nå ut till dessa 
ungdomar betonades dock: 
 

Jag tror det är positivt att dessa elever, som sannolikt har en viss brottslig be-
lastning i form av skadegörelser och snatterier, kommer med i den här verk-
samheten och får reda på hur samhället fungerar och varför.321 

 
Genom att knyta polisens medverkan till alternativa aktiviteter var förhopp-
ningen att kontakterna mellan elever och polis skulle bli mer avspända – 
något som även kunde inverka positivt på brottsbelastade ungdomar. Även 
dessa ungdomar kunde nås om man tog en omväg via dessa alternativa akti-
viteter där polisen kunde bli ett naturligt inslag i deras liv. 
 
Tilltron till att positiva effekter som dessa verkligen var att vänta, att viljan 
att föra samman polis och elever och på så sätt knyta ihop samhälle och 
skola, kunde bli något mer än en enkel förhoppning illustrerades genom ett 
citat från en polis som medverkat i ett särskilt projekt i Uddevalla. Skola, 
socialtjänst och polis hade där anordnat en lägerkurs där frivilliga elever fått 
utbilda sig till narkotikainformatörer. Tanken var att de genom att lära sig 
om narkotika sedan kunde informera sina klasskamrater. Polisen menade att 
verksamheten förvisso var resurskrävande, men värdefull:  
 

Vi har haft förmånen att på ett avspänt och naturligt sätt umgås med över 500 
olika ungdomar. Några av dessa kommer efter kurserna spontant upp till oss 
på Span och dryftar olika problem. Dessutom tror vi att dessa ungdomar hos 
sina kamrater kan hjälpa att minska klyftan mellan myndighet och allmän-
het.322 

 
Dessa positivt beskrivna redogörelser av olika samverkansprojekt kom av 
Brå:s arbetsgrupp att användas för att motivera betydelsen av att polisen 
medverkade i olika sammanhang, och att olika lokala försöksprojekt upp-
muntrades. 

320 Ibid., s 260. 
321 Brå, 1977a, s 139. 
322 Ibid., s 145f. 
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Polisen som fritidsledare 
Ett projekt som förtjänar lite extra uppmärksamhet i sammanhanget är den 
speciella försöksverksamhet som startades upp av polisen i Skärholmen 
1974. Detta projekt, som också behandlades i Brå-rapporten Lag och rätt i 
skolan, är förmodligen det starkaste uttrycket för förhoppningarna om att 
okonventionella polisaktiviteter skulle generera positiva effekter på ung-
domsbrottsligheten.  
 
Försöket hade i korthet gått ut på att polisen under hösten 1974 och våren 
1975 regelbundet träffade sammanlagt 221 ungdomar, med vilka man en 
eller ett par gånger i veckan anordnade olika fritidsaktiviteter. Ungdomarna, 
de flesta mellan 10 och 14 år, var indelade i nio olika grupper. Av dessa nio 
hade två bildats genom att polisens själv sökt upp ungdomar som ansågs 
befinna sig i ”riskzon” för kriminalitet, det vill säga ungdomar som antingen 
var ”registrerade hos polisen och/eller var kända som ’besvärliga’ i sko-
lan”.323 
 
De aktiviteter som ungdomarna fick ägna sig åt skilde sig åt mellan olika 
grupper. Verksamheten i vissa grupper, främst de som utgjordes av de ung-
domar som inte ansågs ligga i riskzonen, var rent idrottsinriktad, med fot-
boll, bordtennis, brottning, snorkeldykning och tyngdlyftning på schemat. 
De grupper som utgjordes av riskungdomar hade däremot ett mer varierat 
program. Ser man till schemat för dessa gruppers sammankomster framgår 
det att mötena bjöd på de mest skiftande aktiviteter. Träffarna kunde inledas 
med en filmvisning på temat lag och rätt som sedan följdes upp av en dis-
kussion, där frågor som exempelvis ”vad händer om man har samlag med en 
minderårig tjej” och ”vad händer om man köper stöldgods?” avhandlades. 
Träffarna kunde också bestå av studiebesök eller att man helt enkelt träffades 
och fikade. En titt på programmet för en av grupperna, ”Sätragruppen”, un-
der hösten 1974, vittnar om vilka olika aktiviteter som kunde ta plats: 
 

16/10 Planering av verksamheten, trollkarlen Agdur uppträder 
23/10 Bullbakning, allsång 
30/10 Studsmatteträning 
6/11 Besök på Skärholmens polisstation 
8/11 Trollkonstnären Agdur uppträder 
13/11 Besök på Stockholmspolisens ledningscentral 
20/11 Bakning av pizza 
27/11 Bakning av mördegskakor samt hårtvätt 

323 Sammanlagt var 27 procent av pojkarna i projektet registrerade hos barnavårdsnämnden 
och/eller hos polisen. Ungdomarna i de övriga grupperna hade värvats genom information till 
föräldrar och skola. Brottsförebyggande rådet, Polisen som fritidsledare: två försök att före-
bygga brott (Stockholm 1977b), s 10f.  
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4/12 Besök på Karl Gerhard-revyn på Vasateatern 
11/12 Inomhusfotboll och diskussion om fortsatt verksamhet 

 
Vid sidan om försöksprojektet i Skärholmen hade stockholmspolisen vid 
samma tid startat upp ett projekt i en högstadieskola i Farsta. Här hade poli-
sen dels engagerat sig i fritidsverksamheten, dels i det obligatoriska ämnes-
området ”fritt val”. Läsåret 1974/75 kunde således eleverna välja mellan 39 
olika alternativ inom ramen för det fria valet, varav följande 12 kurser leddes 
av polisen: akvariekännedom, bordtennis, fotboll/ishockey, fäktning, hund-
skötsel, hästvård/ridning, judo, luftpistolskytte, mopedlära, polisen i arbete, 
simning och styrketräning. Fyra av tio elever deltog här åtminstone under en 
termin i en polisledd aktivitet. Sett till lärares och elevers uppfattning om 
aktiviteterna beskrevs försöket som lyckat. En övervägande majoritet hos 
båda grupperna ansåg att verksamheten borde fortsätta.324 
 
Vad som gör dessa två projekt värda att omnämna, förutom att de lyftes fram 
av Brå-rapporten Lag och rätt i skolan som positiva exempel på hur polisen 
kunde närma sig ungdomar, är att de också kom att bli föremål för en utvär-
dering av Brå, vilket resulterade i rapporten Polisen som fritidsledare.325 
Syftet var att utvärdera om alternativa åtgärder som dessa kunde ha några 
reella brottsförebyggande effekter. Rapportförfattarnas inställning till de 
polisledda projekten var dock betydligt mildare i sin entusiasm än den som 
kännetecknade Brå:s övriga arbete med skolfrågor under denna period. Vis-
serligen medgav de att verksamheten i Farsta varit framgångsrik ”när det 
gällde att skapa ett positivt förhållande mellan ungdomar och polis” men att 
det samtidigt var ”osannolikt” att några brottsförebyggande effekter kunde 
väntas. Enligt lärarnas bedömning hade problemen på skolan i form av ex-
empelvis skolk och skadegörelse inte minskat, och frågor till eleverna visade 
att deras normer i förhållande till brott inte verkade ha förändrats alls – trots 
att de fått en mer ”polisvänlig” attityd. Varken deras vilja till att anmäla brott 
eller vilja att delta i informell social kontroll (att exempelvis säga till kompi-
sar som ägnade sig åt brott) verkade ha påverkats.326 
 
Inte heller Skärholmenprojektet kunde enligt studien uppvisa några synbara 
brottsförebyggande effekter. Många av pojkarna fortsatte under perioden att 
registreras hos polis och barnavårdsnämnd, inte heller minskade brottslighet-
en i området.327 Till skillnad från Farstaprojektet menade dock författarna att 
verksamheten, även om den inte kunde rekommenderas som ett ”kriminalpo-

324 Ibid., s 99ff. En kritik berörde emellertid pojkarnas starka överrepresentation i de polis-
ledda aktiviteterna, och vissa lärare menade att polisens fokus på traditionellt manliga aktivi-
teter förstärkte könsrollsmönster. 
325 Brå, 1977b. 
326 Ibid., s 129. 
327 Ibid., s 11. 
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litiskt universalrecept”, inte behövde dömas ut helt. Utvärderingen hade 
bland annat visat att positiva effekter kunde hittas bland de yngre pojkarna. 
Verksamheten bar trots allt på en viss potential, om den utvecklades i rätt 
riktning och fortsatte att utvärderas.328 

Skolk, skadegörelse och ansvarsfostrande praktiker 
Brottförebyggande rådets arbete med skolan fortsatte under 1970-talet. 1978 
bildades en ny grupp, Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor, nu med 
särskilt fokus på frågan om skolans inre arbete – en av tidperiodens kanske 
mest uppmärksammade skolfrågor. Skolans arbetsmiljö hade inte minst ak-
tualiserats genom den så kallade SIA-utredningen, Utredningen om skolans 
inre arbete, som tillsatts under 1970-talets början. Dess syfte hade varit att 
lösa problemen för de svagpresterande och förbättra skolmiljön, och kom 
även i högre grad än tidigare att betona skolans fostransuppdrag. I direktiven 
hade framhållits att ”(i) skolans uppgifter ingår inte bara att förmedla kun-
skaper utan att i lika hög grad ge eleven tillfälle att utvecklas till en själv-
ständig samhällsmedborgare med personligt engagemang i omvärlden”.329 
Uppgiften för Brå var bland annat att undersöka vilka eventuella brottsföre-
byggande vinster som fanns att hämta i de olika åtgärder som förordats av 
SIA-utredningen. Brå:s arbetsgrupp, vars representanter kom från Skolöver-
styrelsen, Polisen, Hem och skola, Statens ungdomsråd, Kommunförbundet 
och elevorganisationerna hade också till uppgift att komma med idéer och 
rekommendationer till brottsförebyggande åtgärder inom skolans värld. 
Framför allt kom gruppen att rikta in sig på hur problem som skolk och ska-
degörelse kunde minskas, ett arbete som till största del kom att kretsa kring 
1970-talets paradbegrepp elevinflytande. 
 
Det vetande som motiverade det stora intresset för skolk baserades på olika 
undersökningar som visat på att skolk ofta uppträdde parallellt med brotts-
lighet och missbruk. För dessa elever utgjorde skolan både en risk och en 
möjlighet. Skolan kunde bli ”stötestenen” som fick dem att falla, men bar 
också på en hjälpande potential såtillvida att den kunde ”motverka olika 
hemfaktorers skadliga inverkningar genom att ge eleverna chansen att trivas 
och lyckas”.330 Hur eleverna upplevde sin skola framställdes därför som en 
viktig fråga för Brå:s arbetsgrupp. Här hänvisades till flertalet undersökning-
ar, från både 1960- och 70-talen, som visat på en oroväckande stor andel av 
elever som inte trivdes i skolan, vilket särskilt gällde de elever med lägre 

328 Ibid., s 91. 
329 SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö, s 64. 
330 Brottsförebyggande rådet, Elevinflytande och ansvar motverkar skadegörelse och skolk 
(Stockholm 1979), s 11. 
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betyg och som saknade engagemang för skolarbetet hemifrån. Även skol-
trötta elever som skolkade och önskade hoppa av skolan kom främst från 
hem med låg socioekonomisk status. Eleverna själva menade att de upplevde 
skolan som meningslös och att den praktiska nyttan var svår att förstå.  
 
I likhet med skolk problematiserades även skadegörelse som något som 
kunde vara ”ett första steg mot allvarlig brottslighet”.331 Bakgrundsbilden 
till skadegörelsen och dess orsaker hämtades från en rapport om mobbning 
och vandalism, utgiven av Göteborgs skolförvaltning.332 Enligt denna rap-
port kunde den skadegörelse skolan utsattes för delas in i fyra olika katego-
rier. Värt att notera är att endast en av dessa handlade om skadegörelse där 
den direkta avsikten varit att förstöra. De övriga tre kategorierna utgjordes 
av skadegörelse som tillkommit genom ”ovarsamhet”, skadegörelse som 
”underlättas av byggnadens material och planering” samt skadegörelse i 
”samband med övrig brottsutövning”.333 
 
En central poäng enligt dessa resonemang, och som spelade en avgörande 
roll i att möjliggöra de åtgärder som formerades kring olika teknologier för 
inflytande, var alltså att den skadegörelse vissa unga ägnade sig åt i skolan 
inte kunde avfärdas som ren förstörelselusta. En heltäckande problembild 
krävde att man tog flera olika faktorer i beaktande. Den del av skadegörelsen 
som kunde beskrivas som avsiktlig, förklarade Brå, var något som praktise-
rades i gäng – det var såtillvida ett inlärt beteende. Men samtidigt kunde en 
betydande del av skadegörelsen förklaras med hänvisning till helt andra or-
saker. Här lyfte Brå istället fram de samhälleliga förändringar, både vad 
gällde barns uppfostran och den materiella utvecklingen, som man menade 
hade haft stor negativ inverkan på barn och unga: 
 

Skadegörelse som sker genom ovarsamhet uppammas av den ”slit- och släng-
kultur” som barnen utsätts för idag. Materiella ting som går sönder ersätts 
snabbt med nya. Barnen får sällan se hur saker lagas och de får inte själva till-
fälle att reparera. Eleverna har inte delaktighet i och inflytande över skolan ut-
formning och skötsel, Nya skolor är ofta byggda av bräckligt och ömtåligt 
material och utsätts lätt för åverkan.334  

 
Utifrån denna problematisering, där såväl skolk som en betydande del av 
skadegörelsen betraktades som en effekt av en dåligt fungerande skola, var 
ett arbete med skolans sociala miljö som satte elevernas behov och trivsel i 

331 Ibid., s 12. 
332 Kullgren, Carl & Terneby, Jan, Vandalisering: en socialpsykologisk analys av ett växande 
samhällsproblem (Göteborg 1977). 
333 Brå, 1979, s 12.  
334 Ibid., s 13. 
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centrum, en av de viktigaste åtgärderna. Det gällde att förändra såväl barnens 
upplevelse av skolan, som deras syn på materiella ting. Framför allt behövde 
elevernas behov av deltagande och inflytande stärkas. 
 
Dessa tankar var givetvis inte Brå ensamma om. 1973 års utredning Lag och 
rätt i grundskolan hade redan framfört betydelsen av att kombinera lag och 
rätt-undervisningen med ett arbete med skolans sociala miljö, vidare hade 
SIA-utredningen fokuserat på betydelsen av att ge elever inflytande över sin 
skoldag. I linje med dessa ambitioner gjorde Brå:s arbetsgrupp, i syfte att få 
fram konkreta exempel på åtgärder, en undersökning av hur skolorna job-
bade med dessa frågor och hur effektiva olika insatser var. I en enkätstudie 
riktad till skolor i Stockholms och Södermanlands län tillfrågades rektorer 
dels om vilka åtgärder som sattes in mot skolk och skadegörelse, dels hur 
man arbetade med skolmiljön – i synnerhet i fråga om elevernas medinfly-
tande och medansvar. 
 
Svaren visade att många elever inom de flesta rektorsområdena på olika sätt 
engagerades i åtgärder mot skadegörelse. Här fanns långsiktigt och allmänt 
förebyggande åtgärder där elever fick delta mer i skolans praktiska uppgifter 
(jourarbete med till exempel städning eller arbete i vaktmästeriet, skolmatsa-
len och biblioteket) eller projekt där de fick dekorera, måla och utforma sin 
skolmiljö, samt mer direkta åtgärder som trivselregler och elevansvar för 
reparationsfonder. En annan åtgärd som införts på vissa skolor var att städ-
ningen skedde under skoldagen. Detta handlade förvisso inte om att enga-
gera eleverna, men medförde ändå positiva effekter, dels genom att den soci-
ala kontrollen blev större med ökad vuxennärvaro, dels att eleverna, genom 
att de fick lära känna lokalvårdarna och fick direkt inblick i deras arbete, 
lärde sig att bli mer ”aktsamma”.335 
 
Att engagera eleverna i ansvarsgörande praktiker som dessa tjänade därige-
nom två syften. Dels var det ett arbete med att tillfredsställa elevernas behov 
av att känna sig delaktiga i sin skolvardag, dels fanns här ett fostrande inslag 
som antogs skapa ett ansvarskännande hos eleverna, genom att de lärde sig 
vara rädda om sin arbetsmiljö och vårda materiella ting. 
 
När det gällde åtgärder mot skolk lyfte Brå frågan om det ansvar som låg på 
de vuxna i skolan, något som illustrerades genom att citera hur en av rekto-
rerna uttalat sig om vikten av nytänkande när det gällde elevvården: 
 

Där har vi förändrat lite av den gamla situationen genom att man inte längre 
bara tar hänsyn till elevens beteende utan man funderar också över den vuxnes 

335 Ibid., s 22. 
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beteende i den relationsstörning som kanske uppstått. (…) Det är mycket säll-
an man funderar över hur den där läraren är och hur undervisningen är upp-
lagd. Vi har börjat diskutera detta i ansvarsgrupperna, som dels består av lä-
rare men även andra vuxna i anläggningen.336 

 
Som andra exempel på åtgärder mot skolk nämndes fler individinriktade 
åtgärder som elevvårdskonferenser och anpassning av undervisning och stu-
diegång. Under åtgärden ”närvarokontroll” gavs dock exempel på hur andra 
elever kunde engageras i ”kamratpåverkan”, exempelvis genom att de skol-
kande eleverna blev hämtade av en kamrat på morgonen eller att man lät 
”beredskapsarbetande ungdom hålla nära kontakt med elev”.337 
 
De åtgärder som här lyftes fram låg tydligt i linje med den diskurs som mar-
kerade att skolan behövde förändra sitt arbetssätt. Att utveckla det pedago-
giska arbetet och öka elevinflytandet var även de åtgärder flest rektorer upp-
gav som den viktigaste för att motverka skolk. Detta innebar enligt Brå 
också ett nytt sätt att se på elevers problem: 
 

Att peka på behovet av en förändring av skolans arbetssätt innebär att man 
gått från den traditionella uppfattningen att orsaken till skolk är helt avhängigt 
den enskilde eleven och istället anser att skolket kan bero på brister i den 
miljö där utbildningen sker. Med detta synsätt måste problemen i skolan lösas 
kollektivt där alla parter deltar aktivt och på lika villkor.338 

 
Ansvarsfostrande praktiker som ökade elevinflytandet kunde ta många olika 
former. Elevkooperativ, exempelvis i form av en elevkafeteria, kunde skapa 
förståelse för pengars värde och resurser i ett större perspektiv och fadder-
verksamhet, där äldre elever tog hand om yngre genom att läsa sagor på för-
skolan eller medverka i lågstadiets undervisning, var exempel på verksam-
heter som, enligt Brå, skulle öka samhörigheten i skolan.339 
 
En ytterligare inblick i arbetsgruppens arbete med skolfrågor ges i Brotts-
förebyggande rådets tidning Brå apropå. Här rapporterades bland annat om 
en konferens där arbetsgruppens resultat diskuterats och representanter för 
olika skolor presenterat olika projekt. Således kunde man här läsa om de 
pedagogiska värden som fanns i att låta elever arbeta tillsammans med vuxna 
i bibliotek och kök, och hur vandalisering kunde minska genom att låta elev-
rådet utreda skadegörelse. Under rubriken ”Kaffe och ostmacka kan vara en 
inkörsport till elevdemokrati” kunde man ta del av hur några gymnasieelever 
i Kiruna med stor framgång hade startat en elevkafeteria och därmed landets 

336 Ibid., s 25. 
337 Ibid., s 26. 
338 Ibid., s 48f. 
339 Ibid., s 33. 
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första skolkooperativ. Artikeln lyfte fram de demokratiska vinsterna som 
fanns i detta arbete. I arbetet med stadgar, möten och ekonomiska frågor 
förbereddes eleverna för det liv som aktiva medborgare som det demokra-
tiska samhället behövde: ”Skolkooperativet ger eleverna en praktisk försmak 
av det demokratiska samhället”. Vidare betonades att hela skolans verksam-
het skulle kunna fungera enligt denna föreningsprincip genom att klass-
föreningar fick tilldelas en budget för inköp av läromedel och inventarier. 
Eventuell skadegörelse skulle därmed innebära ett minskat överskott. Detta 
skulle också ha förebyggande effekter i och med att de ”destruktiva tenden-
serna” i skolan borde minska genom den sociala kontroll som skulle uppstå i 
och med att det var kamraterna och de gemensamma resurserna som drabba-
des vid skadegörelse.340 
 
Elevinflytandet och dess roll för ungdomens demokratiska fostran var en 
fråga som även engagerade på ett fackligt plan. I ett PM som antagits 1976 
hade LO bland annat påpekat att skolan behövde anpassas mer till demokra-
tiseringen i samhället. Särskilt problematiskt var att eleverna inte fick delta 
mer i skolans olika praktiska uppgifter: 
 

Det är orimligt att man så starkt isolerar eleverna från dessa uppgifter, att de 
inte får delta i det praktiska arbetet, att de bara ”servas”, att de inte har något 
ekonomiskt eller praktiskt ansvar för skolans konkreta miljö, att de ställs utan 
möjlighet att bidra med arbetsuppgifter utanför studeranderollen. En sådan 
renodling och specialisering kan knappast grundlägga någon respekt för andra 
arbetsuppgifter. Inte heller kan en sådan frikoppling från praktiskt ansvar ge 
någon förberedelse för ett vidgat ansvar i arbetsliv, familj och samhälle.341 

 
Skolans demokratiska fostran och elevinflytandes roll i detta projekt var 
således en fråga som engagerade på ett brett plan. Vad gällde Brå:s arbete 
med skolfrågor producerades i samarbete med Skolöverstyrelsen även en 
dokumentärfilm, Skolan är vår, som visade hur skolan kunde låta elever kan 
ta ansvar för varandra och sin miljö genom att skildra exempel från olika 
skolor. Filmen visade hur elever kunde utsmycka skolan tillsammans med 
konstnärer eller driva elevkooperativa caféer där de kunde fatta demokra-
tiska beslut om sortiment och vinstanvändning.342 

340 Brå apropå 1979/1 s 21. 
341 Ibid., s 21. 
342 Brottsförebyggande rådet och Skolöverstyrelsen, Skolan är vår: studiematerial (Stockholm 
1981). 
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Omlokalisering av problembilden 
Under 1970-talet skedde därigenom en omlokalisering av problembilden – 
från den enskilde eleven till en helhetssyn på skolans arbete. Problematise-
ringen av skolans verksamhet och inre arbete utgjorde en större diskussion 
där de brottsförebyggande aspekterna av detta arbete endast var en del. Inte 
minst kom detta till uttryck i SIA-utredningen som, när det gällde elever som 
upplevde svårigheter i skolarbetet, lyfte fram att många av dessa elevers 
problem var en ”följd av yttre omständigheter, som i sig inte har någonting 
med deras studieförutsättningar att göra”.343 SIA-utredningen lyfte också 
fram behovet av långsiktiga åtgärder och att skolan betraktades ur ett hel-
hetsperspektiv, där skolan skulle bli en del av kommunen och bostadsområ-
dets resurser i arbetet med barn och ungdom. Istället för att fokusera på den 
enskilde eleven menade utredningen att det fanns anledning att ”lägga betyd-
ligt större vikt än nu på samhälls- och skolorienterade åtgärder än på enbart 
individorienterade”.344 
 
Men Brå var genom sina arbetsgrupper och den forskning som publicerades 
också aktivt i att producera denna problematisering av skolan, och gjorde 
även avtryck i läroplanspropositionen. Propositionen anslöt sig till den för-
klaringsmodell Brå hade presenterat: orsaken till skolk och andra problem 
stod främst att finna i skolan. Därför låg lösningen på problemen följaktligen 
i en förändring av skolans arbetssätt. Noterbart är också att propositionen 
lyfte fram Brå:s remissvar och myndighetens tankegångar kring behovet av 
inflytande och ansvar: 
 

Rådet betonar värdet av kollektivt arbete. Eleverna måste, menar man, få träna 
sig i att ta ett kollektivt ansvar för gemensamma värden, t.ex. skolans 
närmiljö. Ett sådant engagemang kan bidra till att bryta ett i dag vanligt före-
kommande främlingskap mellan människor, som ofta tar sig uttryck i skade-
görelse och mobbning av svaga och annorlunda barn. För att undervisningsin-
satserna på området som rör lag och rätt skall bli meningsfulla, hävdar rådet, 
måste detta ämnesområde behandlas i ett vidare perspektiv. De verksamheter 
där barn får praktisera medinflytande, samarbete och ansvarstagande bidrar 
till att förklara vad lag och rätt egentligen innebär.345 

 
Styrning är, som nämnts, en problematiserande aktivitet, och jämförs de 
skolprojekt som behandlats i detta kapitel med hur skolans brottsförebyg-
gande uppgift skrivs fram i 1950- och 60-talets utredningar framträder flera 
skillnader. Framför allt sker en svängning i framställningen av skolan som 
problemskapande respektive problemlösande. Medan ungdomsbrottslighets-

343 SOU 1974:53, s 64. 
344 Ibid., s 31. 
345 Prop. 1978/79:180 Om läroplan för grundskolan, m.m., s 22f. 
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utredningarna främst hade lyft fram olika problem med den stundande 
grundskolan, som att den minskade differentieringen riskerade att öka pro-
blemen, betraktades skolans förebyggande möjligheter under 1970-talet med 
något positivare ögon. Skolan var fortfarande bärare av en rad problem, men 
under 1970-talet handlade det inte längre om lärares svårigheter att obser-
vera eleverna, utan om vad skolan misslyckats erbjuda eleverna. Vandalism, 
skoltrötthet och skolk utgjorde alla problem vars orsaker kunde sökas inom 
skolans sätt att fungera, och som följaktligen kunde motverkas genom för-
ändrade arbetssätt. Ökat elevinflytande och ansvar förväntades ge dubbla 
vinster: dels en ökad trivsel vilket skulle skapa mindre skolk och skadegö-
relse, dels fostran till ansvarstagande subjekt som på sikt skulle stärka sam-
hällsgemenskapen. Härigenom vidgades skolans brottsförebyggande uppgif-
ter också kraftigt från att främst ha handlat om scanning, upptäckt och åt-
gärd, till den stora betoningen på lag och rätt-undervisning och skolans inre 
arbete. Det brottsförebyggande arbetet kom att handla om att nå alla barn, 
inte endast att upptäcka de ”anpassningsstörda”. Här framträdde en annan 
rationalitet kring samhällsansvar – där alla måste arbeta tillsammans för en 
bättre framtid. Även de laglydiga behövde ta ett ansvar för de brottsliga och 
avvikande individerna genom att undvika att stigmatisera dem. 

Den hotfulla kommersialismen 
En annan problematisering som skulle komma att göra ett starkt avtryck i 
diskursen om barns och ungas fostran under det kommande decenniet hade 
också börjat formuleras under 1970-talet. Det handlade om kommersial-
ismens inflytande – och framför allt det hot detta inflytande utgjorde för barn 
och ungas utveckling.  
 
Kommersialismen kom generellt att beskrivas som ett hot som bredde ut sig 
i takt med att samhället i övrigt förändrades i negativ riktning. Ett samhälle 
som hade kommit att präglas av ett allt större avstånd mellan människor, där 
särskilt barn och unga hamnat utanför, hade gjort de uppväxande generation-
erna extra sårbara för detta hot. I Brottsförebyggande rådets rapport om 
skolk, skadegörelse och skolans inre arbete från 1979 beskrevs konsekven-
serna av denna samhällsutveckling. Listan på avigsidorna med det moderna 
samhället var lång: ensamstående föräldrar, få fritidsplatser, de långa resvä-
garna till arbetet och stressen som gjorde att tiden för familjeliv inte räckte 
till. Barnen fick sällan se sina föräldrar arbeta eller lära sig praktiska sysslor. 
Maten köptes allt oftare färdiglagad och allt färre saker producerades i hem-
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men. I kölvattnet på denna utveckling hade samvaron mellan barn och vuxna 
reducerats till ett umgänge framför TV:n.346 
 
Enligt Brå väckte denna utveckling flera farhågor. Ett särskilt oroväckande 
inslag ansågs ligga i den påtvingade passivitet barnen utsattes för: ”I vårt 
samhälle löper barn en risk att bli passiva, likgiltiga och desillusionerade. 
Våra barn försummas, somliga mer än andra”.347 Vidare hade det minskade 
vuxeninflytandet lett till att barnen blev extra sårbara för de kommersiella 
normernas inflytande.348 TV och serietidningar, vilka man menade utstrålade 
”förakt för de svaga i samhället” och skildrade konfliktlösning genom våld, 
lyftes här fram som problematiska inslag i barnens vardagsliv.  
 
Problematiseringen kring denna skadliga utveckling bar närmast spår av en 
marxistisk alienationstes, där barnen blivit främlingar inför den verklighet de 
levde i, samt berövade möjligheten till kreativt självförverkligande. De åt-
gärder Brå rekommenderade som medikament mot detta bar också spår av en 
nostalgisk återblick. Det handlade om att hitta tillbaka till ett samhälle där 
barnen tilläts att återigen bli delaktiga i vardagen, att få dem att förstå och se 
omvärlden ”i ett större sammanhang”.349 Att låta barn arbeta med praktiska 
sysslor var därigenom ett sätt att återerövra en mer ”naturlig” fostran som 
gått förlorad: 
 

Det är helt nödvändigt att barnen tillsammans med vuxna och med andra barn 
i olika åldrar får öva sig i praktiskt arbete. Gemenskap och ansvar kan man 
bara lära sig genom att utöva det. Detta förutsätter en förändring av fördel-
ningen av ansvar och inflytande.350 

 
Brottförebyggande rådets intresse, eller snarare oro, för kommersialisering-
ens och ungdomskulturens inverkan på barns och ungas utveckling mynnade 
också ut i ett seminarium som arrangerades tillsammans med Skolöverstyrel-
sen där frågor om teknikutveckling, tv-serier och kulturutbud diskuterades. 
Tanken var att ge idéer till konkreta insatser inom bland annat skolan. Att 
detta var en fråga som engagerade fler än Brå, kunde ses av deltagarlistan 

346 En konferens om massmedier, barn- och ungdomskultur som Brå arrangerade 1982 inne-
höll bl.a. ett bidrag som drev tesen att den populära TV-serien Familjen McCahan var ett 
substitut för familjeliv. Serien, som visade upp en idyllisk familjesituation fyllde en ”mental-
hygienisk” funktion för de moderna, dysfunktionella familjerna som valde att titta på TV 
istället för att umgås. Brottsförebyggande rådet, Massmedier: barn- och ungdomskultur. Hur 
kan skolan förebygga den kommersiella masskulturens negativa verkningar (Stockholm 
1982). 
347 Brå, 1979, s 51. 
348 Ibid. 
349 Ibid. 
350 Ibid. 
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som utgjordes av debattörer, lärare och forskare inom media och pedagogik. 
Inte oväntat fanns också Statens ungdomsråd representerade, vars utredning-
ar om barns och ungas fritidsintressen kan betraktas som en av de främsta 
markörerna för hur allvarligt hotet från de kommersiella intressena betrakta-
des under den här tidsperioden.  
 
Statens ungdomsråd hade 1977 fått i uppdrag att bland annat kartlägga barns 
och ungdomars val av fritidsaktiviteter och undersöka hur de alternativ som 
föreningslivet och ungdomsorganisationers verksamhet stod för skulle kunna 
öka sin attraktionskraft. Centralt var också att utreda hur ”kommersialismens 
negativa verkningar” skulle kunna motverkas.351 Inom ramen för detta pro-
jekt publicerades sammanlagt nio olika rapporter som problematiserade och 
kartlade kommersiella fritidsintressen som skateboardåkning, diskotek, bio-
filmer, musik och serietidningar, liksom redogjorde för de icke-
kommersiella alternativen som stod att finna inom exempelvis förenings-
verksamheten. Som ett led i arbetet togs rapporten Till varje pris fram, en 
debattskrift och brandfackla där en rad påståenden om det kommersiella 
fritids- och kulturutbudet sammanställdes i syfte att väcka en större diskuss-
ion som i sin tur kunde ”bidra till att belysa kommersialismens negativa 
verkningar”.352 
 
De påståenden om kommersialismen som presenterades tog alla fasta på vad 
ungdomsrådet menade var dess negativa effekter. Kommersialismen utnytt-
jade mänskliga behov som trygghet och gemenskap under sken av att till-
fredsställa dem, när de egentligen skapade nya, konstlade behov: 
 

Att först göra oss osäkra och sedan vädja till våra behov av kärlek och gemen-
skap är en effektiv metod. Genom reklamen invaggas vi i tron att vår osäker-
het försvinner, att vi når en större gemenskap, att vi blir vackrare etc om vi 
köper de produkter som reklamen bjuder ut.353 

 
De kommersiella krafterna var inte heller sena att utnyttja den samhällsut-
veckling som hade lett till idén om en ”kompenserande fritid”. I en situation 
där livet kommit att delas upp i arbete och fritid, där fritid hade blivit något 
som främst fanns till för att man skulle orka arbeta, hade de kommersiella 
krafterna satt in sin stöt genom sitt utbud av ”prylar och tjänster” som skulle 
göra fritiden rikligare. Det stora problemet med kompensationstanken låg 
dock i dess konserverande effekt på samhället i och med att den skapade en 
”farlig foglighet” där den egna förnöjelsen gick före samhällsengagemang: 

351 Statens ungdomsråd, Till varje pris: debattskrift om fritidens kommersialisering (Stock-
holm 1978), s 100. 
352 Ibid., s 11. 
353 Ibid., s 23. 
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Förströelse och avkoppling blir viktigare än förändring, frigörelse och hand-
ling. I den ligger möjligheten till att fritiden enbart blir en flykt från vårt 
egentliga liv istället för att den används till att förändra våra villkor genom 
facklig, politisk eller annan organiserad verksamhet.354 

 
Men samtidigt som kommersialismen var samhällsbevarande genom sin 
passiviserande effekt bar den också på ett starkt samhällsförändrande ele-
ment genom de nya värderingar och ideal och den människosyn som rekla-
men och marknadskrafterna sålde in. Individualistiska ideal riskerade att 
konkurrera ut kollektivism och engagemang, samtidigt som marknadsföring-
en till barn indoktrinerade skeva könsroller.  
 
I detta resonemang utgjorde barn och unga givetvis en särskilt utsatt grupp, 
vars förutsättningar och livsvillkor hade kommit att präglas extra mycket av 
samhällsutvecklingens framfart. Här tog man fasta på kriminologen Nils 
Christies beskrivning av tonåringens villkor i ett samhälle där denne ställts 
utanför produktionen och vars enda ”nyttiga” roll reducerats till den köp-
starke konsumentens. Den förlängda ungdomstiden hade därför gjort barn 
och unga till en ”perfekt marknad för de nya produkterna och samtidigt till 
offer för kommersialiseringens utnyttjande av människor”.355 Kommersial-
ismens inflytande satte även sitt avtryck på samhällsplaneringen i stort, me-
nade ungdomsrådet vidare. I planeringen av moderna bostadsområden läm-
nades fritt spelrum för de kommersiella krafterna: medan den kommersiella 
servicen tilläts bre ut sig saknades lokaler för fritidsaktiviteter. Denna ut-
veckling, där barn och unga hamnade i kläm, gjorde barnen till öppna ville-
bråd: 
 

Resultatet blir att den enda fritidsverksamheten för barnen är att gå in till cent-
rum för att handla godis och serietidningar på eftermiddagarna eller helt en-
kelt att bara vara där. Många barn driver ensamma omkring utanför varuhusen 
utan att ha någon meningsfull sysselsättning. De är därmed lätt åtkomliga of-
fer för det kommersiella utbudet.356 

 
Barn var således offer i dubbel bemärkelse. För det första var de svikna av 
ett samhälle där de inte längre hade någon meningsfull uppgift att fylla. Den 
samhällsutveckling som skapat materiell välfärd hade samtidigt lämnat barn 
och unga i skuggan och skapat känslor av vanmakt och meningslöshet: 
”Ungdomarna anser sig nästan helt maktlösa. De tror inte att det går att för-

354 Ibid., s 30. 
355 Ibid., s 43. 
356 Ibid., s 80. 
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ändra något i samhället, inte ens på fritiden”.357 För det andra lämnades barn 
och unga, i sin brist på meningsfullhet och i sin allmänna osäkerhet, i hän-
derna på de marknadskrafter som visste att utnyttja situationen. 
 
En närliggande problematik som Statens ungdomsråd lyfte fram rörde den 
diskrepans mellan värderingar och verklighet som de unga upplevde. Samti-
digt som samhället strävade efter ideal som jämlikhet och gemenskap visade 
verkligheten på motsatsen – den ekonomiska ojämlikheten, den osäkra fram-
tiden och den allt större isoleringen mellan människor stod i bjärt kontrast 
mot de visioner som välfärdsstaten formerats kring. Denna diskrepans mel-
lan ideal och verklighet, eller konflikt, som utredningen benämnde det, han-
terade de unga på olika sätt. Enligt ungdomsrådets resonemang, inte helt 
olikt Robert Mertons teorier om ”strain”, löste ungdomarna sin frustration 
över denna konflikt på olika sätt: vissa genom aggression, våld eller miss-
bruk, andra genom att engagera sig i ungdomsorganisationer, medan en del 
helt enkelt gled ner i en passiv konsumtionsroll.358 
 
Mot bakgrund av denna alarmistiska bild av utvecklingen, vad kunde då 
skolan göra för att motverka den? I de förslag som lades fram i Statens ung-
domsråds slutrapport Ej till salu hade skolan en viktig roll att spela, samti-
digt som skolans sätt att fungera, i likhet med de andra utredningar och rap-
porter som diskuterats ovan, drabbades av kritik. Framför allt hade skolan i 
sitt fostransuppdrag misslyckats med att stå upp inför den konkurrens de 
kommersiella krafterna utgjorde, istället intog skolan vad man beskrev som 
en ”nästan slappt likgiltig hållning”.359 Slutrapporten gav här uttryck för en 
skola som mer eller mindre kapitulerat inför den kommersiella ideologin. 
Skolan var inte den ”motståndsrörelse” den borde vara utan skapade snarare 
”välanpassade konsumenter”. Skolan hade därför ett särskilt ansvar att ta: 
 

Genom att inte påverka och fostra på detta område bidrar skolan till att lämna 
fritt spelrum för den kommersiella ideologin.360 

 
Enligt utredningen borde skolans fostrande uppdrag därför inkludera ambit-
ionen att ”göra eleverna medvetna och kritiska gentemot det kommersiella 
tryck de dagligen utsätts för”.361 Som ett led i detta föreslog utredningen 
bland annat att kursplanerna borde ändras så att frågor om den kommersiella 
ungdomskulturen behandlades mer, framför allt i syfte att ”försöka förstå 

357 Statens ungdomsråd, Ej till salu. Rapportserien Till varje pris. Slutrapport (Stockholm 
1981), s 69. 
358 Ibid., s 73. 
359 Ibid., s 476. 
360 Ibid., s 247, betoning i original. 
361 Ibid., s 490. 
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den kommersiella ungdomskulturens attraktivitet” och att ”tillsammans med 
eleverna diskutera förändringar och åtgärder för att minska den kommersi-
ella dominansen”.362 
 
Men också de problembilder som dominerat diskussionerna om skolans inre 
arbete återkom här. Eleverna saknade inflytande och ansvar över sin arbets-
miljö – en miljö som förstärkte deras roll som passiva mottagare snarare än 
aktiva subjekt. Likaså lyftes problemet med skolans bristfälliga relation till 
det omgivande samhället fram. Skolan saknade såväl förankring i närsam-
hället som koppling till produktion och arbetsliv. Skolan var helt enkelt en 
avskild ö – utan förbindelse med fastlandet. 
 
Att förbättra dessa brister med skolan, genom att knyta ihop skola och när-
samhälle och göra de unga mer delaktiga i sin egen vardag, var också önsk-
värt om det kommersiella inflytandet skulle bekämpas. Med en problemati-
sering som underströk att kommersialismen fyllde det tomrum hos barn och 
unga som skapats av ett samhälle som lämnat dem utanför, låg också lös-
ningen rent logiskt i ett arbete som inkluderade och återinförde dem i sam-
hället igen. Det handlade framför allt om att lyfta fram alternativen. Genom 
bättre kontakter mellan skola och närsamhället och inte minst dess före-
ningsliv skulle en ny mening skapas i barns och ungas liv, som fyllde det 
existentiella hål som de kommersiella krafterna förstått att profitera på: ”Be-
hovet av en kompenserande konsumtion minskar. Deras tillvaro blir me-
ningsfull”.363 

Sammanfattning 
Under 1970-talet hamnar skolans fostransuppdrag på många sätt i fokus för 
det brottsförebyggande arbetet, men även i diskussionen om barn och ung-
domars utveckling generellt. De fostrande praktiker som här kom att lyftas 
fram kretsade till stora delar kring olika teknologier för inflytande och an-
svar, praktiker som både motiverades som nödvändiga åtgärder för att för-
ändra skolans inre arbete och som oumbärliga beståndsdelar i en mer lång-
siktig fostran av framtidens medborgare. Att subjektet endast kunde formas 
genom olika frigörande praktiker blev här en bärande idé. Fostran till infly-
tande och ansvar lyftes fram som en nödvändig strategi för att kunna skapa 
den rätta förståelsen för normer och värderingar, liksom viljan att frivilligt 
omfamna dessa. 
 

362 Ibid. 
363 Ibid. 
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Att skolans undervisning och fostran kom att framträda som en viktig resurs 
för det brottsförebyggande arbetet – och ta sig denna form – är något som 
måste betraktas utifrån flera aspekter, både gällande det vetande kring brotts-
lighet som rationaliserade denna åtgärd och den mer allmänna problematise-
ringen av samhället som gav skolan en central plats i den brottsförebyggande 
diskursen. 
 
Dels kom skolans fostransuppdrag att möjliggöras av de teoretiska utgångs-
punkter som lyftes fram i 1973 års utredning om undervisning i lag och rätt. 
Genom en orsaksbeskrivning av brottslighet och avvikelse som till stor del 
tog fasta på betydelsen av attitydträning, socialisering och social kontroll 
fick skolan också en självskriven roll. 
 
Dels kom framhållandet av fostrans betydelse även att bli logisk mot bak-
grund av de problematiseringar kring samhällets förändring som växte sig 
allt starkare under decenniets gång. Beskrivningen av modernitetens framfart 
och de kommersiella krafternas påverkan på det sociala livet formerade en 
problembild där en tidigare, mer naturlig social kontroll ansågs ha gått förlo-
rad. Den skolundervisning som sedan tidigare bedrivits av polisen i syfte att 
förbättra bilden av myndigheten kom här att införlivas i detta fostrande pro-
jekt på ett självklart sätt, och innehållet i denna undervisning att knytas till 
tidens rådande problembilder. 
 
Sammantaget kan den problematisering som formulerades under perioden 
beskrivas i termer av ett svek mot barn och unga. Det var en beskrivning av 
en negativ samhällsutveckling där barnen till stor del får betala priset. Det 
subjekt styrningen skulle riktas mot blev därigenom det övergivna barnet, 
präglat av känslor av alienation och maktlöshet. Värt att notera är att det 
beteende som problematiseras under denna period inte främst är det brotts-
liga beteendet utan det passiva. Beskrivningen av de unga som påtvingade 
en ofrivillig passivitet innebar också att de hade berövats något viktigt, vilket 
riskerade hindra deras utveckling och möjlighet att förverkliga sig själva. 
Den påtvingade passiviteten var också något som gjorde de unga särskilt 
sårbara för hotet från de kommersiella krafterna. I förlängningen utgjorde 
detta också ett demokratiskt problem, då framtidens medborgare, snarare än 
att förberedas för ett liv som ansvarstagande och demokratiska individer, 
formades till passiva konsumenter. Här synliggörs också hur styrningen ver-
kar i individens intresse och genom att svara mot ett föreställt behov. De 
åtgärder som förespråkades – fostrande praktiker för att stärka ungas medin-
flytande och ansvar – tog här formen av ett emancipatoriskt projekt där de 
unga skulle få utlopp för ett latent behov av att få påverka, samtidigt som det 
också utgjorde en viktig demokratisk fostran till medborgare och deltagare i 
samhällslivet. 
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Mot denna breda problembeskrivning kunde ett brottsförebyggande arbete, 
om det skulle vara verksamt, inte bli annat än genomgripande. Det som lyf-
tes fram var behovet av en långsiktig samhällsförändring, där hela samhället 
behövde ta ett gemensamt ansvar. Brottsprevention blev i detta resonemang 
närmast att betrakta som en positiv bieffekt som kunde förväntas av ett 
bättre, inkluderande samhälle. Skolans brottsförebyggande fostransuppdrag 
under denna period kan ses som ett uttryck för det Sahlin beskrivit som 
struktur- eller socialisationsmodellen. Skolan blev här en samhällsinstitution 
som genom ett förändrat arbetssätt skulle få de unga att känna sig delaktiga i 
samhällslivet. 
 
En del av dessa problematiseringar, exempelvis synen på barn och unga som 
offer för samhällsutvecklingen, var en problematisering som skulle hänga 
med en bit i nästa decennium, men pendeln skulle svänga snart. 
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Kapitel 6. Handbok i Lag och rätt 

Inledning 
Diskussionen om lag- och rättundervisningens utformning och innehåll följ-
de med in i det nya decenniet och inte minst polisens roll i denna. Polisens 
deltagande i skolan fortsatte att betraktas som ett självklart inslag i polisens 
arbetsuppgifter, vilket exempelvis framgår av den utredning om Polisen som 
hade tillsatts under 1970-talets mitt. Denna anslöt sig till den uppfattning om 
polisens viktiga roll i skolundervisningen i lag och rätt som formulerats un-
der 1970-talet och menade att polisens medverkan i skolan borde ”uppmunt-
ras och stödjas”.364 Förvisso nämndes här den Brå-rapport från 1977, Poli-
sen som fritidsledare, som hade haft invändningar mot polismedverkan i 
skolan. De invändningar som där tagits upp, exempelvis att de brottsföre-
byggande effekter som kunde förväntas av sådana projekt var högst margi-
nella, avfärdades emellertid med argumentet att det utifrån dessa begränsade 
undersökningar var svårt att dra några slutsatser om långsiktiga effekter. Det 
behövdes helt enkelt tålamod! Uppfattningen om att polisens undervisning 
bar på en inneboende potential fortsatte därmed att vara levande. Ett ytterli-
gare argument mot Brå-rapportens slutsatser var de ”stora fördelar som lig-
ger i ett förbättrat förhållande mellan polisen och allmänheten”.365 Eventu-
ella krav på konkreta brottsförebyggande effekter fick med andra ord stå 
tillbaka för det argument som ursprungligen motiverat polisens medverkan i 
skolan.  
 
Invändningarna mot polisens inblandning i skolan talade sålunda för döva 
öron. Istället bestyrktes polisens självklara plats i skolorna med en enkätun-
dersökning som visade att de flesta polisstyrelser ville utöka undervisningen 
– det fanns därigenom ett utbrett stöd för denna polisens uppgift. Även 
Rikspolisstyrelsen menade att undervisningen var viktig i attitydskapande 
syfte. Slutligen hänvisade polisutredningen också till SIA-reformen, som 
hade betonat vikten av att samarbetet mellan skola och polis skulle utveck-
las.366 
 

364 SOU 1979:6 Polisen. Betänkande av 1975 års polisutredning. 
365 Ibid., s 143.  
366 Ibid., s 142. 
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Med polisens stora betydelse för skolan fastslagen kom ett arbete med att 
utveckla undervisningen i lag och rätt att formeras, och under de följande 
åren kom flera olika handledningar som konkretiserade denna uppgift att 
produceras av Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen.  
 
Vad gäller Brottsförebyggande rådet bör nämnas att myndigheten under 
större delen av 1980- och 1990-talet var relativt tyst i denna fråga. Av de 
utredningar och rapporter som publiceras under denna tid är det ingen som 
direkt berör frågan om undervisning lag och rätt. Däremot kom diskussionen 
om behovet av ökat inflytande och ansvar för barn och unga att fortsätta en 
bit in i 1980-talet då Brå, i nära samarbete med Skolöverstyrelsen och den 
nyinrättande Barn och ungdomsdelegationen, tillsammans gav ut två skrifter, 
samt en film, på temat. Dessa, Att arbeta tillsammans och Inflytande och 
ansvar innehöll exempel på hur unga kunde öka sitt inflytande, och knöt 
tydligt an till de diskussioner som förts under 1970-talet.367 Däremot berör-
des inte utformningen av undervisningen i lag och rätt. Uppgiften att ta fram 
handledningar för detta syfte kom istället att falla på Rikspolisstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen.368 
 
Dessa läromedel, varav två gavs ut under 1980-talet och en 1995, byggde på 
och ersatte varandra, och kan delvis ses som delar av ett kontinuerligt arbete. 
Det tycks ha funnits ett oavbrutet behov av att förnya och förbättra materi-
alet. Dessa konstanta anspråk på att vidareutveckla undervisningsmaterialet 
gör att de olika handledningarna bär på både kontinuitet och tydliga föränd-
ringar. Mellan de olika handledningarna är det möjligt att blottlägga en rö-
relse i hur den brottsförebyggande fostran som undervisningen ska syfta till 
formuleras och motiveras, och inte minst hur en ny problematisering kring 
såväl brottslighet som ungas problem och behov växer fram under den pe-
riod arbetet med de tre olika handledningarna pågår. Som vi ska se sker en 
kraftig förskjutning när det gäller vilken preventionsidé undervisningen vilar 
på: från ett indirekt, långsiktigt arbete mot en mer avskräckningsinriktad 

367 Brottsförebyggande rådet och Skolöverstyrelsen, Att arbeta tillsammans (Stockholm 
1986), Brottsförebyggande rådet, Inflytande och ansvar (Stockholm 1985). Barn och ung-
domsdelegationen hade ökat inflytande för barn och unga som viktigt tema. Att detta är en 
viktig fråga under perioden blir också tydligt i att Demokratiberedningen får som uppdrag att 
utreda frågan om elevers och föräldrars delaktighet och inflytande i skolan. Se SOU 1985:30 
Skola för delaktighet. 
368 Efter 1985 blir Brå ganska tysta i denna fråga. När myndigheten under slutet av 1980-talet 
anordnar en konferens på temat ”brottsförebyggande arbete i skolan” nämns på det stora hela 
inte undervisningen i Lag och rätt. Istället är det skolans roll för att hantera barn och unga i 
”riskzon” för kriminalitet som dominerar diskussionerna. Brottsförebyggande rådet, Brotts-
förebyggande arbete i skolan: några forskningsrön. En konferensrapport (Stockholm 1989). 
Även vid en genomgång av Brå:s tidskrift Brå Apropå visar det sig att Lag- och rättundervis-
ningen diskuteras mycket sparsamt. Då skolan nämns i brottsförebyggande sammanhang är 
det främst utifrån individualpreventiva resonemang. 
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prevention. I detta avseende går det att argumentera för att handledningarna 
även utgör ett uttryck för de förändringar som sker i den kriminalpolitiska 
styrningen under denna period. I det följande ska dessa tre handledningar 
och de skillnader de bär på i termer av problematiseringar och lösningar, 
liksom det vetande som underbygger dessa, analyseras. Kapitlet avslutas 
sedan med en diskussion som relaterar handledningarnas innehåll till de bre-
dare kriminalpolitiska tendenserna under perioden. 

Polisen i skolan (1982) 
1980 fick skolan en ny läroplan. Nytt i denna var att Lag och rätt hade blivit 
ett huvudmoment – ett obligatoriskt arbetsområde – vilket var resultatet av 
de remissutlåtanden som Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen och 
Socialstyrelsen hade lämnat på Skolöverstyrelsens förslag på den nya läro-
planen. Kort efter den nya läroplanens introduktion producerades en hand-
ledning av Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen, Polisen i skolan som 
skulle fungera som hjälpmedel för såväl de poliser som de lärare i som skulle 
hålla i den brottsförebyggande undervisningen.369 
 
Polisen i skolan utgjordes av ett kortare häfte som drog upp linjerna för hur 
det nya, obligatoriska arbetsområdet skulle kunna utformas – allt illustrerat 
med bilder av glada poliser och barn som umgicks tillsammans. Handled-
ningen framhöll att den nya läroplanen innebar en ”vidgad syn” på lag- och 
rättundervisningen, där polisens roll inte behövde knytas till bestämda till-
fällen i årskurs fyra och sju. Polisens roll hade därmed blivit mer flexibel 
vilket också öppnade för deltagande i olika aktiviteter. De tydliga ambition-
erna om att polisen, för bästa normskapande effekt, borde förlägga sin 
undervisning i alternativa miljöer kunde nu hämta stöd i läroplanen. Polisens 
medverkan motiverades vidare som en del i ett långsiktigt brottsförebyg-
gande arbete – genom skapandet av goda relationer och ökat förtroende för-
väntades eleverna få lättare att ”vända sig till polisen som myndighet i olika 
sammanhang även utanför skolan”.370 Liksom tidigare såg de ungas scha-
blonartade bild av polisen, uttryckt i filmer och serietidningar, som ett pro-
blem som behövde motverkas.371 
 
Handledningen utgick till mångt och mycket från de målsättningar och pro-
blembilder som formulerats av både 1973 års utredning Lag och rätt i 
grundskolan och Brottsförebyggande rådet under 1970-talet. Här återfanns 

369 Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen, Polisen i skolan: handledning för poliser och 
skolpersonal om samverkan i skolans undervisning (Stockholm 1982). 
370 Ibid., s 13. 
371 Ibid. 
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till exempel målet om att hos eleverna skapa förståelse för de ”avvikande”, 
liksom en brasklapp om att även de vuxna kunde behöva arbeta med sina 
attityder. I likhet med tidigare texter betonades att en lyckad utveckling av 
de ungas moralutveckling var en fråga som gällde hela skolans arbete. De 
vuxna behövde uppmärksamma sitt ansvar som förebilder och tillsammans 
med barnen skapa ett ”tillitsfullt och demokratiskt arbetsklimat”: 
 

Då kan vi skapa förståelse för sådana centrala begrepp som ansvartagande, 
solidaritet och jämställdhet.372 

 
En annan grundtanke som återformulerades var att undervisningen inte fick 
ta formen av kunskapsöverföring, det centrala var att arbeta med elevernas 
attityder och deras vilja att omsätta dessa i praktiskt handlande: 
 

Att endast ha kunskap är utan värde om man inte handlar efter den kunskapen 
och för att göra det måste man ha införlivat kunskapen med sitt eget normsy-
stem.373 

 
Faktabetonad undervisning behövde därför kombineras med ett arbete där 
eleverna själva gavs möjlighet att ”pröva” och ”bearbeta” kunskapen, vilket 
var en förutsättning för att elevernas attityder skulle kunna påverkas: 
 

Om de bara lär sig att upprepa vad de vuxna säger, kommer de kunna massa 
fakta utan att förstå ett dugg. Barnet måste göra kunskapen till sin – införliva 
den med sitt eget tänkande.374 

 
Eleverna kunde här få praktisera demokratiska former, syssla med värde-
ringsövningar eller rollspel, undersöka skolans omgivningar eller utforma 
gemensamma regler. Talet om att rättsmedvetandet måste ”införlivas” hos 
eleverna utgör också ett tydligt uttryck för den ambivalens som ofrånkomli-
gen uppstår då skolans demokratifostrande uppgift ska beskrivas. Genom att 
exempelvis ge elever utrymme att diskutera och ifrågasätta olika värderingar 
skulle de förberedas och tränas i det rådande normsystemet, samtidigt som 
de härigenom erkändes som fria och aktiva subjekt som gavs ”möjlighet” att 
forma sina egna åsikter: 
 

372 Ibid., s 11. Betoning i original. 
373 Ibid., s 8. 
374 Ibid., s 11. 
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Eleverna måste få möjlighet att själva ta ställning, kunna och våga säga sin 
mening och lära sig lyssna på argument. De får sedan ställa sin ståndpunkt i 
relation till de grundläggande värderingarna.375 

 
Handboken var emellertid tydlig med att de egna ståndpunkter eleverna 
skulle lära sig att artikulera i slutändan skulle landa i en uppfattning om det 
rätta: 
 

Sammantaget skall undervisningen innebära en ständig påverkan att få elever-
na att vilja handla efter dessa värderingar.376 

 
Vad som kommer till uttryck här är den dubbelhet som utmärker den styr-
ning genom frihet som beskrevs tidigare. En styrning som å ena sidan förut-
sätter ett kompetent subjekt, förmöget att göra överlagda ställningstaganden, 
men som å andra sidan, för sitt eget och samhällets bästa, måste vägledas 
rätt.377 Normfostransmålen och de emancipatoriska ambitionerna att göra 
eleverna till kritiskt tänkande, demokratiska medborgare tar här formen av 
ett symbiotiskt förhållande där eleverna blir delaktiga i sin egen styrning. 
 
Ett annat arv från 1973 års utredning om lag och rätt i skolan återfanns i det 
inlärningsperspektiv som betonar omgivningens stora betydelse. I framhål-
landet av hur barnen lär sig omgivningens normsystem betonades vikten av 
att de vuxna tog sitt ansvar för barnens fostran på allvar. Fostran, enligt Poli-
sen i skolan, handlade inte om tvång eller maktmedel, utan om att ”stödja 
barnets utveckling till en socialt fungerande människa”.378 Viljan att fram-
hålla såväl vuxenvärldens ansvar för de kommande generationerna som be-
hovet av att fylla fostransbegreppet med positiva konnotationer, knöt tydligt 
an till det arbete som utfördes av den så kallade normgruppen vid Utbild-
ningsdepartementet runt denna tid, vars ambitioner att återerövra fostransbe-
greppet bland annat tog sig uttryck i debattskriften Skolan skall fostra.379 
 
Vuxenvärldens viktiga fostransansvar stod emellertid inför en del utmaning-
ar som hotade underminera de positiva effekterna av en god normfostran. 
Handledningen bar här på klara spår av den problematisering kring barns och 

375 Ibid. 
376 Ibid. 
377 Jfr Kenneth Hultqvist om “the dual character of liberal thought”: ”On the one hand it is the 
individual and the people who should govern themselves, and on the other hand these individ-
uals or these people do not always have cognizance or knowledge about their own needs and 
interests”. Hultqvist, Kenneth, ”The future is already here”, Popkewitz, Thomas S., Petersson, 
Kenneth, Olsson, Ulf & Kowalczyk, Jamie (red.), The future is not what it appears to be. 
Pedagogy, Genealogy and Political epistemology (Stockholm 2006), s 30. 
378 Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen, s 9. 
379 Utbildningsdepartementet. Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i sko-
lan. Skolan skall fostra: en debattskrift (Stockholm 1979). 
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ungas utsatthet som präglat stora delar av 1970-talets brottsförebyggande 
diskurs. Framför allt framställdes barn och unga som en grupp vars osäker-
het och sökande efter förebilder utnyttjades särskilt hårt av kommersiella 
krafter. 
 

Barn har ännu svårare än vuxna att värja sig mot och genomskåda reklam och 
propaganda av olika slag. De påverkas av budskap i serietidningar, filmer och 
musik, av reklam för kläder, sportutrustning och fritidsartiklar. Skolan måste i 
sin undervisning hjälpa eleverna att genomskåda de kommersiella avarterna i 
samhället. Här behövs ett intensivt stöd från föräldrarna och från dem som 
kommer utifrån och arbetar i skolan.380 

 
Behovet av att belysa de risker kommersialismen förde med sig avspeglades 
direkt i de förslag som lades fram på vad polisen kunde ta upp i sin under-
visning. 
 

Polisen berättar, med utgångspunkt från sitt arbete, om vådorna med frestelser 
av olika slag. (Affärsmännen vill ha ut så mycket som möjligt och försöker 
framställa dem så lockade som möjligt för allmänheten. Det blir rättsväsendets 
sak att ta hand om olagliga följder av denna varuexponering – snatteri, stöld, 
överskridanden av konton m.m.). Eleverna kan med hjälp av lärare och polis 
och gärna också föräldrar ta reda på sambanden mellan reklam, varuexpone-
ring och riskerna för att överträda lagen.381 

 
Den goda fostran stod helt enkelt inför ett konkurrerande hot som krävde en 
mobilisering av vuxenvärlden. Handledningen avslutades därför med en 
utläggning om samhällets, och vuxenvärldens, gemensamma ansvar för fost-
randet av de unga. En förutsättning för att de unga skulle kunna tillägna sig 
positiva normer och vilja ta ansvar för sig själva och andra var att vuxen-
samhället samtidigt var aktiva i kampen mot olika negativa företeelser som 
samhällets utveckling fört med sig – det behövdes en ”kamp mot det som är 
dåligt”: 
 

De vuxna måste kämpa mot att en hänsynslös människosyn marknadsförs i 
våldsfilmer och pornografi. De måste motarbeta sådant som barnfientlig sam-
hällsplanering och kämpa mot ungdomsarbetslöshet som innebär en livstra-
gedi för stora ungdomsgrupper.382 

 
Liksom under 1970-talet ramades frågan om undervisning i lag och rätt in i 
en större problematisering där samhällets utveckling beskrevs som ett hot 

380 Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen, s 9. 
381 Ibid., s 24. 
382 Ibid., s 34. 
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mot de ungas utveckling och där de lösningar som efterlystes innebar ett 
arbete på en bred front, med åtgärder som tog fasta på behovet av bostäder, 
arbete och meningsfulla kultur- och fritidsalternativ. En positiv normbild-
ning innebar en kamp mot det dåliga, liksom en kamp för det goda. Som 
visats av bland andra Petersson och Sahlin tog sig farhågorna om kommersi-
alismens skadlighet vid denna tid sig uttryck i en mängd olika ungdomspro-
jekt som drogfria danser och musikprojekt. Ungdomsgårdar och statligt for-
made kulturutbud skulle fungera som alternativ till de kommersiella intres-
senas inflytande, och bidra till att skapa ”goda” fritidsvanor.383 Liksom i 
uppfattningarna om skolans brottsförebyggande arbete spelade idéerna om 
inflytande och ansvar en central roll. Genom att öka ungas delaktighet i 
samhället skulle positiva attityder till samhället skapas, vilket antogs ge 
brottsförebyggande effekter på sikt.384 Detta parades också med fostrande 
ambitioner – genom övningar i demokratiska arbetsformer skulle de unga 
formas till solidariska medmänniskor. Inte minst kom ambitionerna att för-
ena ”meningsfulla” fritidsaktiviteter med ett demokratiskt fostransprojekt till 
uttryck i de två skrifter om barns och ungas behov av inflytande och ansvar 
som Brå publicerade under 1980-talets mitt, särskilt i servicematerialet Att 
arbeta tillsammans som utgjordes av ett antal exempel på olika verksamhet-
er som kunde tjäna som inspiration till ett fortsatt arbete med dessa frågor.385 

Undervisning om lag och rätt i grundskolan (1987) 
Med Polisen i skolan hade skolan fått sin första ordentliga handledning för 
undervisningen i lag och rätt, vid sidan om de gängse läroböcker som berör-
de ämnet. Emellertid tycks intresset för att vidareutveckla området genom 
olika projekt och utvärderingar inte ha stannat upp. Denna fortlöpande vilja 
att utveckla och förbättra undervisningen i lag och rätt tog sig uttryck i att en 
andra handledning gavs ut bara fem år senare. Handledningen, Undervisning 
om lag och rätt i grundskolan, hade formen av en rapport med Rikspolissty-
relsen som avsändare. Författarna utgjordes av en särskild projektgrupp, 
bestående av både poliser och forskare, vilka hade haft till uppdrag att ta 
fram förslag till handledningsmaterial för poliser och lärare.386 Bakgrunden 
var enligt rapporten att flera lokala projekt om polismedverkan i skolans 
undervisning hade visat på behovet av utförligare handledningsmaterial.  
 
I Rikspolisstyrelsens handledning redovisades också en studie över hur poli-
ser själva uppfattade sin medverkan i skolan och vilka arbetsmetoder de 

383 Petersson, 1998, s 162. 
384 Sahlin, 2000. 
385 Brå, 1985, Brottsförebyggande rådet och Skolöverstyrelsen 1986. 
386 Rikspolisstyrelsen, Undervisning om lag och rätt i grundskolan (Stockholm 1987). 
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använde. Även om klassrumsundervisning dominerade, efterföljdes uppma-
ningarna om alternativ undervisningsmetodik åtminstone delvis. Lektionerna 
kunde exempelvis ta formen av studiebesök eller kasperteater på lågstadiet, 
rollspel och grupparbete på mellanstadiet och studiebesök eller undervisning 
på en fritidsanläggning på högstadiet. Handledningen tecknade en bild av 
entusiastiska poliser genom att lyfta fram flera citat av de medverkande: 
”Utan tvekan den mest intressanta och viktigaste arbetsuppgiften inom poli-
syrket. Det är viktigt att kunna hjälpa barn och eventuellt rädda dem från 
elände”.387 En polis var övertygad om undervisningens positiva effekter, 
utan vilken ”vår lilla stad sett ut på ett mycket tråkigare sätt än den gör 
idag”.388 
 
Till skillnad från den tidigare handledningen baserades 1987 års handledning 
till stor del på empiriska studier av olika lokala försöksprojekt. Här presente-
rades olika fältstudier där elevers kunskaper och attityder till brott under-
sökts samt effekterna av försök med speciellt framtagna läromedel och utö-
kad polismedverkan, där eleverna bland annat fått en heldag med polisen på 
en fritidsanläggning. De slutsatser som kunde dras av de olika försöken vi-
sade att de bästa effekterna verkade ha varit på kunskapssidan medan attity-
derna till brott däremot inte tycktes ha påverkats ”i önskad omfattning”.389 
Trots att resultaten därigenom kunde beskrivas som högst blygsamma, rub-
bades inte tilltron till möjligheterna att med undervisning kunna påverka 
elevernas normer i positiv riktning. Handledningen fortsatte, i likhet med 
tidigare utredningar och rapporter, att upprepa behovet av att göra undervis-
ningen bredare och framför allt att betona det fostrande inslaget, och före-
slog också att detta kunde markeras genom ett namnbyte. Att exempelvis 
kalla undervisningen för ”social fostran” eller ”normpåverkan” skulle under-
stryka att det handlade om något annat än kunskapsinlärning. Som metodik 
fortsatte olika former av ”alternativa arbetssätt” att förordas, exempelvis 
rollspel och värderingsövningar.390  
 
Rapporten menade vidare att undervisningen borde utsträckas till kontinuer-
liga insatser över hela skolgången. Ett inslag som gör handledning intressant 
är att förskolan lyfts fram som ett nytt område för polisens undervisning. 
Redan med de yngsta barnen kunde ”attitydskapande samtal” föras, som 
sedan kunde följas upp på lågstadiet för att ”intensifieras” under mellansta-
diet, en period som enligt rapporten var särskilt viktig ur fostranssynpunkt. 
Högstadiet kunde vidare bli en period där fördjupande diskussioner kunde ta 
plats. Vikten av att skapa kontinuitet i normpåverkan var också en fråga som 

387 Ibid., s 21. 
388 Ibid., s 22. 
389 Ibid., s 8. 
390 Ibid., s 9f. 
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gällde polisens insatser, vars medverkan inte fick reduceras till enstaka till-
fällen utan skulle bestå av kontinuerliga besök med början redan i förskolan. 
Utöver detta kunde polisen exempelvis besöka fritidsgårdar och informera 
om droger.391  
 
Ett av de lokala försöksprojekt som Rikspolisstyrelsen lyfte fram i sin rap-
port hade utspelat sig i Karlskrona, där ett särskilt projekt med intensifierat 
samarbete mellan olika aktörer inom kommunen såsom polis, socialtjänst, 
skola och fritidsverksamhet bedrivits under flera år. Det var också inom ra-
men för detta projekt som utvärderingarna om undervisningens eventuella 
effekter gjorts och olika lärarhandledningar provats ut. Lag- och rättunder-
visningen hade här tagit formen av längre projekt som fokuserat på snatteri 
och skadegörelse (lågstadiet) och skadegörelse och våld (mellanstadiet) och 
utökad polismedverkan (högstadiet). Förutom att eleverna fått besök av polis 
och socialtjänst hade undervisningen gått ut på värderingsövningar och att på 
olika sätt aktivera eleverna genom ett ”undersökande” arbetssätt där de 
kunde intervjua personer med olika ansvarspositioner eller ge sig ut för att 
studera sin närmaste omgivning. Exempelvis kunde eleverna undersöka och 
dokumentera vilken skadegörelse de såg – ett projekt som bland annat utgick 
från Televerkets kampanj Stoppa sabbet och som hade riktats mot skadegö-
relsen av telefonkiosker.392 För lågstadiebarnen stod även sång och teater på 
schemat. Som exempel kunde sången Folk och rövare i Kamomilla stad tas 
som utgångspunkt för en diskussion om det fanns tillfällen då det var accep-
tabelt att stjäla något. Ett annat arbetssätt som förordades var att använda 
berättelser eller bilder för att låta barnen diskutera känslor och ”rätt och fel” 
och övningar för att ”lära känna sig själv”.393 
 
I Karlskrona hade också polisen gjort en stor satsning mot förskolan, där 
förskoleklasser fick besöka polisstationer. Satsningen kan ses som ytterligare 
ett försök i raden att påverka förhållandet mellan polis och allmänhet. Det 
främsta motivet bakom denna satsning var att ändra barnens bild av polisen, 
en bild man menade var felaktig och färgad av mediernas framställning av 
polisen:  
 

Hos dem finns en uppfattning att polisyrket är fyllt av våld och action och att 
polisstationen är fylld av brottslingar – ungefär på det sätt som speglas i TV-
serien Hill Street.394 

391 Ibid. 
392 En kampanj som också var med och finansierade den omtalade filmen Stockholmsnatt som 
kom 1987. 
393 Carlström, Inge, Karlskronaprojektet: ett försök att påverka barns och ungdomars normer. 
Lärarhandledning för lågstadiet (Kristianstad, 1984). 
394 Ibid., s 41. 
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Det var med andra ord en bekant problematik som skulle bemötas genom att 
framhålla den hjälpande delen av polisens verksamhet – en verksamhet som 
skulle få barnen att betrakta polisen som en ”trygghetsfaktor”.395 Genom att 
utrusta ett särskilt rum på polisstationen med gosedjur och sittdynor skulle 
”en motbild till arrester, galler och skjutvapen” skapas och genom att låta 
barnen få hälsa på en uniformerad polis och sitta i dennes knä, skulle både 
”en god och vardaglig kontakt mellan barnen och polismannen” skapas och 
bilden av en uniformerad polis avdramatiseras.396 Besöket fortsatte sedan 
genom att polisen diskuterade normer med barnen och genomförde en trafi-
kövning. Barnen fick också träffa polishunden och åka polisbil.  
 
Något som utmärkte dessa lokala projekt, liksom Rikspolisstyrelsens hand-
ledning, var att det var arbetet med elevernas individuella attityder till brott 
som hamnade i första rummet. En särskild tonvikt tyckts ha lagts på att få 
eleverna att bli mer fördömande mot så kallade lindriga brott. Att lyfta fram 
det problematiska i att exempelvis ta hem något man hittat i förskolans sand-
låda framstod här som ett viktigt normtränade mål som skulle lägga grunden 
för ett senare brottsfritt leverne. Denna syn på undervisningens innehåll och 
syfte utgjorde också ett tydligt brott mot de problematiseringar som tidigare 
formulerats. Med målsättningar som främst handlade om att forma elevers 
attityder till brott hade många av de ambitioner som uttryckts under 1970-
talet försvunnit. Den starka betoningen på demokrati och skolans inre arbete, 
liksom betydelsen av att skapa förståelse för avvikaren, var tämligen frånva-
rande. I 1987 års handledning föreslogs förvisso att eleverna skulle tränas i 
empati, men genom att föreslå diskussionsfrågor som Hur tror du det känns 
att bli bestulen? var det främst en medkänsla som riktade sig till brottsoffren. 
Den avvikare som under 1970-talet behövt elevernas, och samhällets, förstå-
else för att bli återintegrerad i samhället lyste däremot med sin frånvaro. 

Det nya hotet 
Liksom i alla tidigare texter om skolans undervisning i lag och rätt, kunde 
inget fostransuppdrag beskrivas utan att också ett konkurrerande hot mot 
denna fostran framställdes. Samtidigt var det nu en delvis annan hotbild som 
presenterades. Medan hotbilden mot de unga tidigare hade beskrivits i breda 
ordalag, där farorna tog sig uttryck i samhällsplaneringen i stort, den förlo-
rade gemenskapen i vardagslivet och ungas känslor av alienation samt kom-
mersialismens allt större inflytande, hade hotet i Rikspolisstyrelsen handled-
ning från 1987 kokats ner till en överskuggande fiende: medievåldet.  
 

395 Ibid., s 9. 
396 Ibid., s 41. 
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Negativa påverkansfaktorer måste rensas ut i så stor omfattning som möjligt. 
Det är i första hand våldsinslag i olika medier som på olika sätt måste neutra-
liseras. Den negativa påverkan som dessa har kan i många fall helt spoliera en 
positiv undervisning.397 

 
Handledningen refererade här till en kartläggning av hur medievåld påver-
kade barn och ungdom. Rapporten konstaterade i bekymrade ordalag att de 
flesta elever i grundskolan hade ”inlärd önskan” att titta på filmvåld och 
menade att någon censur som kunde ta bort de ”värsta avarterna” av filmvåld 
borde finnas. Samhället behövde här ”skapa motbilder och slagkraftiga al-
ternativ” (vilka dessa skulle vara nämndes dock inte) och givetvis hade sko-
lan en central roll att spela. Genom diskussioner och alternativa metoder 
skulle eleverna ”lära sig ta ställning, få aktiva värderingar”. Genom rätt 
undervisning kunde eleverna gå från att vara passiva mottagare av våld till 
att bli medvetna och aktiva mediekonsumenter som gjorde självständiga 
val.398 

Handbok i lag och rättundervisning (1995) 
Intresset för att förbättra undervisningen följde med in i 1990-talet och det 
dröjde inte länge förrän nästa projekt med att utveckla lag- och rättundervis-
ningen hade sjösatts. 1995 gav Rikspolisstyrelsen och Skolverket ut ytterli-
gare en skrift, Handbok i lag- och rättsundervisning, som skulle fungera som 
ett hjälpmedel för poliser i deras undervisning.399 Av de olika handledningar 
som kom att produceras om skolans lag- och rätt undervisning, och polisens 
roll i denna, sticker 1995 års handledning ut som den mest ambitiösa. Medan 
de tidigare handledningarna hade utgjorts av kortare häften där undervis-
ningens betydelse hade motiverats och framställts genom förslag på under-
visningsupplägg, var denna betydligt mer omfångs- och detaljrik. Med sina 
drygt 300 sidor var den späckad med förslag på hur polisen kunde lägga upp 
sin undervisning för olika åldrar, från förskola till högstadium. Handledning-
en innehöll beskrivningar av målsättningarna för varje åldersgrupp, detalje-
rade anvisningar för hur undervisningen kunde behandla olika slags teman 
och brottsområden, samt färdiga diskussionsfrågor och uppgifter som polisen 
kunde kopiera och dela ut till eleverna. 
 

397 Rikspolisstyrelsen, 1987, s 11. 
398 Ibid., s 15. Uppmärksamheten kring videovåldet var givetvis inte något som uppstått i ett 
vakuum utan måste förstås mot bakgrund av den stora debatt som hade pågått under en längre 
tid – en debatt som inte minst fick ett konkret uttryck genom TV-programmet Studio S. Om 
hur frågan om video- och medievåldet bryter ut vid denna tid se Höjdestrand, Erik, Det veder-
värdiga videovåldet. Att återupprätta en moralisk ordning (Uppsala 1997). 
399 Rikspolisstyrelsen, Handbok i lag- och rättsundervisning: föräldramöten, personalmöten 
(Stockholm 1995). 
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Handledningens utformning byggde på att polisen gjorde många och täta 
besök i skolorna. Den fokusering på kontinuerlig normpåverkan som präglat 
både handledningen från 1987 och Karlskronaprojektet kom här att åter-
komma genom detaljerade anvisningar om hur undervisningen kunde läggas 
upp för olika åldersgrupper. Förslagen på hur polisen kunde arbeta med lag 
och rätt var många och skiftande. Med förskolebarnen kunde polisen disku-
tera rättvisa genom att sätta sig i sandlådan för att baka och dela sandkakor, 
med tonåringarna kunde de arrangera frågesporter om lagar och hålla i klass-
rumsdiskussioner. 
  
Precis som i 1987 års handledning betonades att polisens undervisning måste 
börja så tidigt som möjligt – helst redan i förskolan. För att avdramatisera 
besöket föreslogs polisen ha med sig en nallebjörn i polisuniform, ”Kom-
pis”, som polisen kunde använda för att ”tala genom”. Handledningen inne-
höll också olika färgläggningsbilder som polisen kunde kopiera upp och dela 
ut, vilka kunde fungera som en ingång till attitydformande diskussioner. 
Genom att exempelvis låta förskolebarnen färglägga bilder av barn med för-
kastliga beteenden (snattandes godis, klottrandes på väggen), bilder av snälla 
poliser (tröstandes gråtande barn) och bilder av farliga saker (kanyler och 
tabletter), skulle dörrar öppnas för diskussioner om såväl polisens roll i sam-
hället som vad som var ”rätt och fel”. En bild av en pojke som proppar i sig 
lösgodis i en affär kunde exempelvis initiera en diskussion kring stöld och 
bilda en bakgrund till frågor som: Hur ser en tjuv ut? Har de alltid mask på 
sig? Har du tagit någonting någon gång utan lov eller utan att betala?400  
 
Liksom tidigare formulerades målen med undervisningen i termer av ett 
attitydskapande arbete, där elevernas rättskänsla skulle stärkas, liksom ele-
vernas uppfattning av polisen. Undervisningen skulle syfta till att ”skapa en 
naturlig kontakt” mellan eleverna och polisen, och när de gällde de yngre 
barnen framhölls det viktiga i att få dem att förstå att ”polisen hjälper männi-
skor” och att ”ta fram människan bakom uniformen”.401 I likhet med tidigare 
betonades att etik och moral var något man endast kunde lära sig genom att 
få tänka, fundera och diskutera, och att lektionerna borde ”vara mångsidiga, 
omväxlande och konkreta”. Målet, menade handledningen, skulle vara att 
uppnå en genuin attitydändring som var mer än ”läpparnas bekännelse”.402 
 
Något som emellertid skiljer ut 1995 års handledning från tidigare texter om 
skolans brottsförebyggande undervisning är att det parallellt med attitydmå-

400 Ibid., s 88. Inspirationen för detta material borde också ha hämtats från Karlskronapro-
jektet, där man prövat att arbeta med s.k. ”stimuleringsbilder” med förskolebarn där barnen 
fick diskutera med förskolepersonal och polis kring en bild. Lindell, Ebbe (red.), Med skolan 
mot våldet? (Stockholm 1989), s 116. 
401 Rikspolisstyrelsen, 1995, s 85. 
402 Ibid., 45. 
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len också uttrycktes målsättningar som betonade vikten av att ge eleverna 
information och ökade kunskaper. Handledningen formulerade här generella 
mål som att eleverna skulle få ökade kunskaper om lagar och rättsväsende, 
om sambandet mellan droger och brottslighet och vilka följderna kunde bli 
av att begå brott. I instruktionerna om vad polisen borde ta upp på lektioner-
na och i de delmål som formulerades för varje åldersgrupp ägnades också 
stor plats åt just denna informationsbetonade del av undervisningen.  Elever-
na skulle fås att förstå ”att det är fel” att snatta och att det anmäls till polisen, 
att det är fel att förstöra, vad skadestånd och häleri innebar. I de olika knep 
och knåp-uppgifter som polisen föreslogs kopiera upp och dela ut återkom 
detta raka sätt att förmedla vad som är rätt och fel. Eleverna kunde till exem-
pel lösa en chifferuppgift med lösningen Att snatta är att stjäla eller delta i 
frågesport om lagar. Till skillnad från exempelvis 1973 års utredning Lag 
och rätt i grundskolan, som avvisade uppfattningen om att kunskaper om rätt 
och fel spelade någon som helst brottsförebyggande roll, återfanns alltså här 
en implicit idé om att ökade kunskaper om brott och dess följder för offret 
såväl som för en själv, hade normbildande effekter. 
 
Därigenom utgick handledningen från annan syn på hur en positiv norm-
bildning uppnås. Även om handledningen förvisso lyfte fram behovet av att 
låta eleverna själva få diskutera, utgick de föreslagna undervisningsuppläg-
gen i stort sett från en klassrumssituation med polisen som auktoritet. Det 
psykologiska vetande som under 1970-talet avfärdat moraliskt predikande 
som metod och istället betonat att praktiskt arbete med demokratifrågor var 
ett villkor för barn och ungas moralutveckling var här frånvarande. Denna 
förändring framträder tydligt när man ser till en annan målbeskrivning som 
formulerades i olika varianter för de olika åldrarna: att eleverna måste förstå 
vikten av att lyda. Med formuleringar som att de yngre barnen skulle fås att 
förstå att de ”måste lyssna till och rätta sig efter de vuxnas tillsägelser” och 
att 15-åringarna måste inse vad det innebär att vara straffmyndig, hade 1995 
års handledning kommit att röra sig en bra bit från det ”undersökande arbets-
sätt” som förespråkades i 1987 års handledning och ännu längre från det 
”demokratiska arbetsklimat” som i 1982 års handledning sågs som en förut-
sättning för elevernas positiva normbildning.  
 
Av den diskurs som under 1970-talet betonade att undervisningen i lag och 
rätt var ofrånkomligt förbunden med en helhetssyn på skolans arbete fanns få 
spår av i denna handledning. Snarare formerades handledningen kring en 
avskräckningslogik, som upprepades i olika varianter från förskolan upp till 
nionde klass. De små barnen skulle exempelvis fås att förstå hur jobbigt det 
är att få ”dåligt samvete” om man gör någonting dumt, medan de äldre bar-
nen skulle komma till insikt om att man kan förstöra sitt liv genom att begå 
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brott – att man till exempel kan förlora familj och sina kamrater, hindras att 
få vissa yrken eller visum till vissa länder.403 

Ett nytt ansvarsbegrepp 
Denna avskräckningslogik innebar också att det under 1970- och 1980-talet 
så centrala begreppet ansvar kom att fyllas med ny innebörd. Ansvar var ett 
begrepp som löpte som en röd tråd genom hela handledningen, men som här 
kom att sättas i en helt ny kontext. Lågstadiebarnen skulle exempelvis upp-
lysas om ”att de måste ta eget ansvar” och att de var ”stora nog att fatta egna 
beslut” när det gällde att inte snatta.404 De lite äldre barnen skulle å sin sida 
fås att förstå att ”de själva måste se till att inte hamna i sådana situationer 
som gör att de kan hamna i kriminalitet”.405 Även vuxenansvaret, som tidi-
gare handlat om att undvika att provocera, att agera förebild och motverka 
dåliga aspekter av samhället, gavs här en ny dimension, genom att de unga 
skulle ”begripa att de vuxna har både rätt och skyldighet att blanda sig i 
ungdomars liv”.406 
 
Som avslutning på 13-åringarnas lektion föreslogs att polisen kunde kopiera 
upp ett ”aktivitetsblad” med titeln ”Vad du själv kan göra för att inte hamna i 
kriminalitet?” som, snarare än att aktivera eleverna, radade upp ett antal 
punkter som eleverna borde läsa och handla efter.407 Här handlade det inte 
om att eleven skulle resonera sig fram till något rätt svar utan direkta impera-
tiv i stil med: ”Ta ansvar! Du måste själv ta ansvar för ditt liv, dina beslut, 
och dina val (…)”, ”Välj dina vänner noga (…)”, och en varning: ”Var va-
ken! ’Det’ kan hända även dig”.408 
 
Fokuseringen på elevernas skyldighet att ta ansvar för sina liv uttrycktes 
kanske allra klarast i instruktionerna för undervisningen av 15-åringarna, där 
ett centralt tema handlade om straffmyndighetsåldern: eleverna skulle förstå 
att det nu var ”allvar”.409 Detta tema som präglar handboken – att man själv 
har bollen i sin hand, att man själv har det yttersta ansvaret för de handlingar 
man väljer att begå, ställdes här på sin spets och i dramatiska termer. Tonå-
ringarna beskrevs ”spela sitt livs match” där det bara var de själva som 
kunde avgöra hur den skulle sluta.410 Även 15-åringarna fick som avslutning 
på lektionen en uppkopierad stencil med titeln ”Vad är ditt liv värt?” med 

403 Ibid., s 171. 
404 Ibid., s 108, 112. 
405 Ibid., s 166. 
406Ibid., s 192. 
407 Ibid., s 219. 
408 Ibid., s 219f. 
409 Ibid., s 224. 
410 Ibid. 
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information om droger och allmänna uppmaningar om att de måste ta ansvar 
och att det är fegt och bekvämt att skylla ifrån sig: 
 

Man BLIR gammal, man BLIR blöt av vatten, man BLIR kär men man blir 
inte kriminell. Som ung människa har du alltid en möjlighet att välja själv.411 

 
Eleverna behövde vidare kunna stå på sig inför grupptryck och kunna argu-
mentera för sina val, annars kunde en olycklig framtid vänta runt hörnet: 
 

DU har väl inte tänkt dig att tillbringa din framtid i ungdomshem, i fängelser 
eller på avgiftningsanstalter för narkomaner och att dina kompisar i och med 
detta ska bestå av knarkare, tjuvar, banditer, bedragare, våldsverkare eller 
andra kriminella.412 

 
Med andra ord formulerades ansvaret i termer av att fatta rätt beslut och att 
ta ansvar för sitt liv – att helt enkelt passa sig. Medan ansvarsdiskursen un-
der 1970-talet främst hade rört sig runt begreppet inflytande, och där svarade 
mot ett tänkt behov hos de unga, handlade ansvaret i 1995 års handlednings 
tappning främst om skyldigheten att ta ansvar för sina egna handlingar och 
sin framtid – att göra rätt val. 

Det börjar med en knappnål 
För att förstå denna rörelse gällande de ansvarsfostrande praktiker som 
skulle iscensättas i skolan kan det vara värt att stanna upp och diskutera hur 
polisens medverkan i skolan rationaliserades och vilka problematiseringar 
kring brottslighet som präglade denna diskurs om förebyggande arbete. I 
1995 års handbok beskrevs undervisningen som en central del av polisens 
brottsförebyggande verksamhet, och barn och ungdomar som en särskilt 
viktig målgrupp. Här hänvisades också till den vid tiden aktuella Ungdoms-
brottskommitténs betänkande: 
 

Det råder ett klart samband mellan problem i skolan och brottslighet. Exakt 
hur detta samband ser ut, råder det dock delade meningar om. Däremot finns 
det stor samstämmighet vad gäller skolans stora potential att påverka elevers 
brottsbenägenhet.413 

 

411 Ibid., s 249. 
412 Ibid., s 250. 
413 SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott: betänkande, citerad i Rikspolisstyrelsen, 1995, 
s 18. 
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Med stöd i Ungdomsbrottskommittén lyftes också den nygamla sanningen 
om behovet av ”tidiga insatser” fram. Ungdomsbrottskommittén hade bland 
annat framhållit att det bland barn under 15 år fanns en ”betydande barn-
brottslighet” och att det ”när det gäller insatser för att på ett tidigt stadium 
ingripa mot ungdomsbrottslighet, inte föreligger några åldersgränser”.414 Att 
polisen skulle inkludera förskolebarnen i sitt brottsförebyggande arbete, blev 
alltså logiskt mot denna problembeskrivning.  
 
Denna betoning på tidiga insatser utgjorde knappast någon ny insikt, utan 
var snarare en reformulering av en ständigt aktuell sanning om hur ung-
domsbrottslighet bäst förebyggs. 1995 års handledning omslöts emellertid av 
ett annat tal än det som omgärdat tidigare diskussioner om polisens under-
visning i skolan. Undervisningens betydelse kom här att sättas i samband 
med ett annat slags vetande gällande ungdomsbrottslighetens karaktär och 
problematik. Ett antal centrala begrepp och uttryck som problemorienterat 
polisarbete, brottstrappan, behovet av att minska nyrekryteringen och poli-
sens nya roll kom här att bli styrande för de ansvarsfostrande strategiernas 
innehåll och utformning. 
 
Vad innebar då problemorienterat polisarbete och vad låg i den nya roll som 
polisen tilldelats? Enligt handledningen handlade det om att polisens arbete 
kommit att bli allt mer inriktat på den förebyggande uppgiften. Istället för att 
som tidigare arbeta händelsebaserat, det vill säga att enbart agera då något 
redan hade hänt, handlade det om att använda ”kunskap om brott, kriminella 
handlingar och bakomliggande orsaker” för att ”förutse och aktivt förebygga 
och förhindra brott”.415 
 
Utifrån denna beskrivning är det emellertid inte helt lätt att se på vilket sätt 
polisens lag- och rättundervisning i skolan utgjorde problemorienterat arbete 
eller vilken slags kunskap som i så fall bildade underlaget för polisens norm-
fostrande uppgift. Men handledningen stannade å andra sidan inte vid under-
visningssituationen – i linje med denna nya förebyggande inriktning av po-
lisarbetet framställdes också behovet av en bättre och fördjupad samverkan 
mellan skola och polis. Därför innehöll handledningen också riktlinjer för 
vad polisen kunde ta upp under personal- och föräldramöten, något som be-
skrevs som ett viktigt led i arbetet att föra polis, skola och föräldrar närmare 
varandra och i att effektivisera det brottsförebyggande arbetet med barn och 
unga. Under dessa möten kunde polisen exempelvis förklara vad polisens 
nya problemorienterade arbetssätt gick ut på och vilken roll skolan hade. 
Polisen kunde också poängtera att myndigheten inte ensam bar ansvaret för 
att ”upprätthålla ordningen i samhället” utan att det var ett arbete som krävde 

414 Ibid. 
415 Ibid., s 259. 
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en mobilisering av gemensamma krafter.416 Det fanns emellertid en stark 
betoning på polisens betydelse för detta gemensamma arbete – med sina 
specialkunskaper om ”samhällets baksida” kunde de i egenskap av utomstå-
ende experter ge skolan ett välbehövligt kunskapstillskott. 
 
Den viktigaste förebyggande uppgiften för polis och skola beskrevs här i 
termer av att minska nyrekryteringen – ett arbete som borde börja så tidigt 
som möjligt, innan det första brottet begåtts. I denna diskussion kom det 
teoretiska begreppet brottstrappan att användas som en central metafor för 
hur en individs brottsutveckling kunde se ut, en utveckling som började med 
anpassningssvårigheter och som kunde leda vidare till yrkeskriminalitet. I 
denna problemformulering blev till exempel mobbning och skolk något som 
kunde vara de första stegen mot ett liv präglat av kriminalitet och droger. 
Brottstrappan implicerade också att det kunde hända vem som helst: 
 

Alla ungdomar ligger i riskzonen för att hamna på brottstrappan. Hur ofta har 
inte slumpen avgjort någons framtid; fel tid, fel plats, fel kompisar och ’det’ 
händer.417 

 
Ett i detta sammanhang centralt dokument som omnämndes i handledningen 
var det manifest som Polisen gav ut 1990, Rakt på ungdomsbrotten, och som 
drog upp riktlinjerna för hur ”kampen” mot ungdomsbrottsligheten skulle 
formeras. Här utvecklades synen på vad brottstrappan innebar, eller, för att 
använda ett annat teoretiskt begrepp som från denna tid kom att växa i popu-
laritet – hur en kriminell karriär kunde se ut.418 Att gå ”rakt på” ungdoms-
brotten handlade här, precis som i handledningen, om att det inte fanns några 
gränser för hur tidigt man borde ingripa. En ”karriär” kunde enligt mani-
festet börja så tidigt som i 7-8-årsåldern, för att stadigt eskalera och till sist 
landa i en yrkeskriminalitet.419 Det handlade med andra ord helt enkelt om 
en logik som kan sammanfattas med det gamla uttrycket det börjar med en 
knappnål och slutar med en silverskål. 
 

416 Ibid., s 261. 
417 Ibid., s 260. Min kursivering. 
418 Rikspolisstyrelsen, Rakt på ungdomsbrotten: ett manifest från polisen om kampen mot 
ungdomsbrottsligheten (Stockholm 1993). Manifestet saknar referenser, men resonemanget 
om den kriminella karriären baseras på en Brå-rapport från 1983, ett material som dock inte 
hade plockats upp i handböckerna för Lag och rättundervisningen under 1980-talet. Se Brotts-
förebyggande rådet, Brottsliga ungdomsgäng (Stockholm 1983). 
419 Rikspolisstyrelsen, 1993, s 14f. Denna typ av karriär illustreras med exemplet ”Nicke” 
som börjar med snatteri vid 8 års ålder för att sedan begå brott efter brott, med den ständiga 
påföljden att bli överlämnad till de sociala myndigheterna – åtgärder som enligt polisen är helt 
verkningslösa, med tanke på formuleringar som att ”hjälpen sätts in för sent”, och framhållan-
det av problemet med att ungdomar under 15 år inte får registreras av polisen. När de når 
straffbarhetsålder har de i polisens verklighet alltså hunnit bli fullfjädrade brottslingar. 
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Detta var en problematisering kring ungdomsbrottsligheten som inte läm-
nade utrymme för andra lösningar än tidiga insatser. De samhällsinstitutioner 
som hade hand om samhällets yngsta medborgare behövde här ta ett gemen-
samt ansvar – ett arbete där polisen utgjorde det ”nav” runt vilket barn- och 
mödravård, ansvarfulla föräldrar på stan och givetvis skolan, skulle cirku-
lera. Denna roll som det brottsförebyggande arbetets mittpunkt betonades 
även i 1995 års handledning där polisen beskrevs som ”motorn” i arbetet. 
Polisen framställdes här som den utomstående experten vars uppgift var att 
upplysa och informera personal och föräldrar utifrån sin unika kunskaps-
bank: 
 

Det finns, utöver polisen, ingen annan yrkesgrupp som har så bred kunskap 
om samhällets baksida med drogmissbruk och kriminalitet. Det är den baksi-
dan skolpersonalen måste få kunskap om för att de ska kunna agera på ett så-
dant sätt att de själva kan minska risken för att deras barn och ungdomar ska 
hamna där.420 

 
Dessa, av allt att döma ovärderliga kunskaper, tog sig bland annat uttryck i 
att polisen kunde instruera daghemspersonalen i hur de borde arbeta. Det var 
exempelvis 
 

(…) viktigt att daghemspersonal omedelbart och kontinuerligt bearbetar ”ej 
önskvärda beteenden” genom att bl a sända tydliga och samstämmiga signaler 
till barnen och därigenom markerar att de begått ett fel (…).421 

 
I denna närmast behavioristiska förståelse av problemlösning skulle persona-
len se till att agera mot vad som kunde ses som ”små problem” eftersom 
dessa riskerade att ”utvecklas till större problem eller rent av brottsliga hand-
lingar”.422 I denna logik hade varje icke önskvärt beteende sin motsvarighet i 
brottskatalogen: att ”ta med sig saker hem från daghemmet” hade således sin 
parallell i brottet snatteri, att ”förstöra t.ex. leksaker eller böcker, att 
rita/måla på bord, väggar eller golv”, i brottet skadegörelse, att ”slåss, spar-
kas, knuffas, bitas eller dra i håret” i misshandel, medan att ”behålla saker 
som ’hittats’ i sandlådan” kunde placeras under kategorin hittegods.423 
 
I dessa resonemang skulle den brottsförebyggande effekten således uppnås 
genom avskräckning, något som också underströks i manifestet Rakt på ung-
domsbrotten, som lyfte fram vikten av snabba och tydliga reaktioner på 
”klandervärt beteende och brottsliga handlingar ”som ungdomar kunde begå: 

420 Rikspolisstyrelsen, 1995, s 259. 
421 Ibid., s 63. 
422 Ibid. 
423 Ibid., s 68f. 
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Ett avståndstagande som rymmer allt från lätta tillsägelser till frihetsberö-
vande ingripanden, men som alltid är bestämt och tydligt. Upprepande 
övertramp bör leda till en märkbar upptrappning av samhällets reaktioner, så 
att ungdomarna inser det meningslösa i en fortsatt brottskarriär.424 

 
När det gäller polisens undervisning i skolorna är det, som nämndes ovan, 
inte helt klart hur denna uppgift egentligen knöt an till det problemoriente-
rade arbetssätt som förväntades förebygga genom ”kunskap” om brottslighet 
och dess orsaker. Snarare tycks det ha varit kontakten och samarbetet med 
skolorna i sig som skulle generera kunskap om vilka specifika, lokala pro-
blem som fanns. Emellertid är det tydligt att undervisningsmålen knöt an till 
den knappnålslogik som präglade hela handboken. Det handlade om att få 
eleverna att avhålla sig från att ens tänka tanken på att begå en normbrytande 
handling. Betoningen av brottstrappan öppnade således upp för en nolltole-
ranslogik, där det viktiga blev att markera att ens de lindrigaste av ”brott” 
var förkastliga. Att provsmaka godis i affären eller att palla ett äpple var i 
princip att likställa med snatteri, och snatteri var att likställa med stöld. 

Brottslighetens orsaker – ett nytt risktänkande 
Nolltoleranslogiken framträder också tydligt i de stycken i handledningen 
som tog upp orsaker till brott. Här nämndes ett spektrum av tänkbara fak-
torer: bristande uppfostran, film- och videovåld, missbruk, bristande insatser 
från skolans håll och samhällets besparingar på barn och ungdom. Trots 
denna uppradning av tänkbara orsaker, landade handledningen emellertid i 
ett kontrollresonemang, där tydliga reaktioner mot lindrigare brott blev något 
som fick prägla formuleringen av såväl problem som lösning: 
 

Vid frågor till kriminella och missbrukare, varför det ”gått snett” för dom, 
svarar de ofta att när de var unga och höll på med snatterier, skadegörelse, in-
brott och missbruk visste många om det, men ingen gjorde något. När de fick 
hålla på i fred blev det en vana och livsstil som sedan förstörde deras liv.425 

 
Den problematisering som här blir synlig handlade således om risken av att 
inte ingripa, och om en vuxenvärld som smitit från sina skyldigheter. Dis-
kussionerna om orsaker till brott knöt också an till den nya ansvardiskurs 
som betonade att man själv har bollen i sin hand. I målsättningen framhölls 
att eleverna skulle förstå att det kan finnas många olika anledningar till att 
ungdomar begick brott, men att ”man inte kan skylla på dessa när brottet väl 

424 Rikspolisstyrelsen, 1993, s 11. 
425 Rikspolisstyrelsen, 1995, s 167. 
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utförts” och att eleverna själva måste undvika att försätta sig i situationer 
som kan leda till brott. 
 

Om man som ung känner till orsaker eller bakgrunder till brott, kan man på-
verka sin egen situation så att man inte gör (begår) brott.426 

 
Brottslighetens orsaker blev här något som formulerades i termer av riskfak-
torer, och kunskaper om dessa något som främst tjänade till att få den unge 
att fatta rätt beslut. Medan den undervisning som tog upp orsaker till brott 
under 1970-talet formulerades i termer av att öka elevernas förståelse för de 
avvikandes situation, vilket i sin tur skulle kunna underlätta dessas rehabili-
tering, handlade det i 1995 års handledning främst om att få den unge att 
kunna ta ett informerat beslut om sitt eget liv. Avvikaren hade här reducerats 
till ett avskräckande exempel. 
 
Att ett liv i brottslighet formulerades i termer av risk är också symptomatiskt 
för hur många av de faror som unga kan drabbas av behandlades i handled-
ningen. Världen beskrevs som en plats fylld av olika risker som den unge 
behövde lära sig att orientera sig i. De minsta barnen skulle till exempel, 
genom att färglägga bilder föreställandes farliga föremål, lära sig att undvika 
saker som eluttag, kanyler, patroner och pillerburkar. Under avsnitten 
”Okända människor” och ”Ofredande av barn” skulle barnen förmås att för-
stå att de aldrig skulle följa med okända människor och att ”de som lockar 
barn inte är fula, fast de brukar kallas för ’fula gubbar’” eller att ”den som 
vill ofreda eleverna kan se ut hur som helst, t o m vara ’gullig och söt”’.427 
 
Frammålandet av barn och unga som en grupp utsatta för risker är förvisso 
inget nytt i sig, även 1970- och 80-talets barn ansågs utsatta för mängder av 
faror. Men medan dessa risker främst skrevs fram i termer av de generella 
hot som en negativ samhällsutveckling ansågs föra med sig, handlade det 
under 1990-talet om mer konkreta risker i vardagen som behövde hanteras 
genom att göra rätt val. Den unge behövde förstå risken med saker som 
smutsiga sprutor, att inte låta sig lockas in en bil och välja rätt kamrater. Den 
unge skulle navigera sig fram på en spelplan, med rätt lagkamrater. 

Att polisanmäla brott 
Problematiseringen kring behovet av tidiga insatser och det vetande i termer 
av brottstrappan och kriminella karriärer som underbyggde denna, kom i 
undervisningsmålen att omsättas genom den avskräckande fostran som be-

426 Ibid. 
427 Ibid., s 117, 147. 
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skrivits ovan, men även att ta sig uttryck i uppmaningarna till personalen att 
reagera på alla ”små problem”. Samtidigt låg denna rationalitet också i linje 
med framväxten av en annan syn på hur problem i skolan skulle hanteras. 
Betydelsen av att skolor polisanmäler brott som elever begår i skolan var en 
uppfattning som polisen började formulera under denna period. Under 1996 
anordnade Rikspolisstyrelsen en konferensserie för att utveckla och inven-
tera brister i samarbetet mellan skola och polis. En av de brister som togs 
upp var just att skolor inte polisanmälde brott i önskad utsträckning: 
 

Skolan är tidvis fortfarande alltför `försiktig´ med att göra polisanmälan då 
ungdomar begår brott i skolan. Även om polisen är belastad och har utred-
ningsbalanser, är dessa områden prioriterade och angelägna hos polisen. Det 
är viktigt att polisen markerar sitt avståndstagande från brott och att polisen 
får nödvändig information om ungdomar på `glid´.428 

 
I talet om att ”markera” mot brott återkom både den avskräckningsfostran 
som var tänkt att prägla undervisningen i lag och rätt, liksom uppfattningen 
att barns och ungas handlingar skulle tolkas utifrån den straffmyndiges hori-
sont – ett tolkningsutrymme som inte lämnade plats för det barnsliga oför-
ståndet, bara för lagliga eller olagliga handlingar 
 

Alla brott i skolan – stölder, misshandel (slagsmål), skadegörelse, förtal etc. 
ska anmälas till polisen, eftersom det måste stå klart för eleverna att det som 
är olagligt utanför skolan är olagligt även i skolan.429 

 
Samtidigt tjänade också de polisanmälda brotten till att ge polisen informat-
ion som kunde hjälpa dem att ”fånga upp barn och ungdomar som är i risk-
zonen för att dras med i kriminalitet”.430 Denna självbild, att polisen var en 
av de viktigaste aktörerna när det gällde att bekämpa ungdomsbrottsligheten, 
framträdde också i manifestet Rakt på ungdomsbrotten, där problemet med 
att polisen inte får registrera brott som begås av ungdomar under 15 år, besk-
revs som ett hinder med ödesdigra konsekvenser. Utifrån ”brottstrappans” 
logik hade de vid 15 års ålder ofta hunnit ta ”ett rejält kliv in i en redan tidi-
gare inledd brottskarriär” och därmed nått ett stadium då det i stort sett var 
för sent att göra något: 
 

Det säger sig självt, att det är viktigt att ingripa mot dessa ungdomar innan de 
hunnit etablera sig i kriminaliteten. De måste av detta skäl tidigt kunna identi-

428 Rikspolisstyrelsen, Polis och skola i samverkan inför 2000-talet (Stockholm 1996), s 10. 
429 Ibid., s 21. 
430 Ibid., s 10. 
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fieras, och polisen bör därför ges möjlighet att i uppföljningssyfte dokumen-
tera brott av ungdomar under 15 år.431 

 
Som Felipe Estrada visat sker också en förändring i synen på hur våld och 
ordningsproblem ska lösas från skolans håll, där lärarfacken från slutet av 
1980-talet argumenterar för att våld i skolan är en polis- och inte en lärar-
fråga.432 Från denna period går det också att se en glidning i synen på hur 
allvarliga våldshändelser bör vara för att polisanmälas och det sker också en 
kraftig ökning av polisanmälningar mot minderåriga skolelever under 1990-
talet.433 Den rationalitet som tog utgångspunkt i beskrivningarna om brotts-
trappan, tidiga insatser och behovet av att markera mot brott, kom här att ta 
sig ett direkt praktiskt uttryck.  
 
Det bör påpekas att denna uppmärksamhet kring problemet med våld i sko-
lan givetvis inte var något unikt för 1990-talet. 1980 hade Kommittén mot 
våld i skolan tillsatts av den dåvarande skolministern Britt Mogård med syfte 
att ”lyfta fram och medvetandegöra det våld som faktiskt förekommer” och 
diskutera lösningar.434 De lösningar som Kommittén kom att förorda står 
emellertid i skarp kontrast till 1990-talets önskemål om fler polisanmälda 
brott. Polisanmälningar beskrevs som en drastisk åtgärd som borde användas 
restriktivt. Med hänvisning till läroplanen (Lgr 80) betonades istället värdet 
av att skolan arbetade aktivt med att lösa konflikter på plats: ”Barn måste få 
bearbeta moraliska problem och normkonflikter och även ta ansvar för att 
lösa sådana problem i konkreta vardagssituationer”.435 Att barn måste få lära 
sig att lösa sina konflikter sattes således inom ramen för ett normfostrande 
mål. Hur skolan konkret borde arbeta med att förebygga våld i skolan formu-
lerades här även i termer av periodens kardinalbegrepp inflytande och an-
svar: 
 

Den bästa förebyggande åtgärden är att samtliga i skolans verksamma möter 
ett skolarbete de finner meningsfullt, ett arbete där eleven får ökat ansvar för 
sin situation med stigande ålder och mognad, och där skolpersonalen har ett 
reellt inflytande på sin situation.436 

 

431 Rikspolisstyrelsen, 1993, s 11. 
432 Estrada, Felipe, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem: utveckling, uppmärksamhet 
och reaktion (Stockholm 1999), s 99. 
433 Ibid., s 103, 122. 
434 Utbildningsdepartementet. Kommittén mot våld i skolan, Vem gör vad? Rapport från ett 
symposium 22/10 1980 i Stockholm (Stockholm 1981), s 1. 
435 Lgr 80, citerad i Utbildningsdepartementet. Kommittén mot våld i skolan, Åtgärder vid 
våld i skolan (Stockholm 1981) s 4. 
436 Ibid., s 16. 
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På ett drygt decennium kom polisanmälningar att gå från att vara en drastisk 
åtgärd till att bli något önskvärt. Utvecklingen mot fler polisanmälda brott i 
skolan kan, mot bakgrund av den utveckling av polisens arbetsmetoder som 
beskrivits ovan, emellertid inte bara ses som en följd av en attitydförändring 
i skolan. Polisens önskemål om fler anmälda brott i skolan måste också rela-
teras till framväxten av en ny problematisering, där idéerna om problemori-
enterat polisarbete, framställningen av brottstrappan och därigenom behovet 
av tidiga insatser, tillsammans med en illa dold frustration över andra myn-
digheters sekretesshinder när det gäller barn under 15 år, målar fram en bild 
av polisen som den kanske viktigaste aktören när det gäller att bekämpa 
ungdomsbrott. Att polisen vid denna tid växer fram som en brottsförebyg-
gande resurs på ett helt nytt sätt, torde vara en vital detalj om man ska förstå 
hur polisanmälningar kom att slå igenom som brottsförebyggande åtgärd.437 

Kriminalpolitik i förändring 
Skillnaderna i problematiseringarna av brottsligheten, de ungas livsbetingel-
ser och de risker som hotade deras utveckling, samt de ansvarsfostrande 
praktiker som skrevs fram som de bästa sätten att forma de unga subjekten i 
rätt riktning, är milsvida i det material som diskuterats ovan. Samtidigt kan 
denna rörelse vad gäller hur skolans brottsförebyggande fostransuppdrag 
beskrivs och rationaliseras betraktas i ljuset av en bredare politisk kontext, 
och handledningarna ses som tydliga uttryck för kriminalpolitiska föränd-
ringar i det stora. Hur de olika handledningarna kan sägas relatera till krimi-
nalpolitiska och brottsförebyggande diskurser ska diskuteras härnäst. 
 
Av de tre handledningarna är det framför allt 1995 års handledning som 
sticker ut. Jämfört med 1982 års handledning, vars problemformuleringar tog 
utgångspunkt i de strukturella omständigheter som man menade hade gjort 
unga till en utsatt grupp, står det budskap om individuellt ansvarstagande 
och den avskräckningsrationalitet som utgör kärnan i 1995 års handledning 
för raka motsatsen. Kontrasten mot de åtgärder som formulerats 15-20 år 
tidigare är tydlig, men kan åskådliggöras ytterligare med en tillbakablick på 
den kriminalpolitiska utvecklingen i stort. En blick i backspegeln visar näm-

437 När Estrada tar Rikspolisstyrelsens ambitioner att polisen ska bli en ”naturlig del av sko-
lan” under 1990-talet som uttryck för denna attitydförändring till lagöverträdelser inom sko-
lan, dras emellertid tolkningen för långt. Jfr Estrada s 101. Som tidigare kapitel visat är dessa 
ambitioner närmast kulmen på en lång utveckling som satte fart under 1970-talet och som mer 
handlar om att förbättra bilden av polisen. Under 1990-talet bör även dessa ambitioner ses i 
relation till närpolisreformens förhoppningar om att föra polis och samhälle närmare. I ett 
historiskt perspektiv bör uppmärksammas att frågan om disciplinproblem i skolan var en 
följeslagare till grundskolereformen och inte minst gällde detta frågan om agans avskaffande, 
som givetvis gjorde att frågan om lärares rätt att ingripa mot elever blev en omstridd fråga. Se 
Qvarsebo, Sjöberg. 
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ligen hur formulerandet av skolans brottsförebyggande strategier bär på ett 
tydligt eko av de kriminalpolitiska diskussioner som förs fram under samma 
tid. 
 
Ser vi till 1982 års handbok bar den på ett tydligt arv från den kriminalpoli-
tiska diskurs som under främst 1970-talet betonade att det viktigaste brotts-
förebyggande arbetet låg utanför själva straffsystemets åtgärdsmöjligheter. 
Det var en diskurs som kan beskrivas som en social kriminalpolitik, där ett 
framgångsrikt brottsförebyggande arbete var intimt sammankopplat med 
utvecklandet av välfärdsstaten och utjämnandet av ekonomiska och sociala 
orättvisor.438 Detta kan också relateras till det Sahlin benämner strukturför-
ändringsmodellen och socialisationsmodellen,439 genom den vikt som lades 
vid behovet av ett genomgripande förändringsarbete och den uttalade viljan 
att (åter)inkludera unga i samhällsgemenskapen. I detta projekt kom skolan, 
med dess inneboende potential att forma framtidens medborgare, att framstå 
som en av de viktigaste arenorna. Inom ramen för denna breda syn på brotts-
förebyggande arbete kom polisens roll i skolan tydligt att knytas till en so-
cialisationsprocess – en del av ett långsiktigt arbete som inte bara skulle få 
elever att bli laglydiga subjekt, utan även demokratiska. Arbetet betraktades 
samtidigt som ett led i ett större arbete i att närma samhälle och skola 
varandra, där den förbättrade uppfattningen av polisen som förväntades bli 
resultatet, i sig skulle generera brottsförebyggande effekter. Ser vi istället till 
de dokument från 1990-talet som diskuterats ovan har skolan, som borde 
vara en av de mest självklara platserna för åtgärder utanför straffsystemets 
sfär, blivit en arena där problem och konflikter i allt större utsträckning bör 
hanteras genom polisiära åtgärder och där det brottsförebyggande fostrans-
uppdraget istället knyts till en avskräckningsrationalitet. 
 
De brottsförebyggande tankar som presenteras i 1995 års handledning ger 
också uttryck för den omläggning av den kriminalpolitiska rationaliteten som 
tar fart under 1980-talet. Som Andersson och Nilsson visat påbörjas en om-
definiering av brottsproblemet under 1980-talets mitt. Från att ha betraktats 
som ett samhälleligt misslyckande – och därmed ett samhälleligt ansvar – 
kom brottsligheten i allt högre grad att formuleras i termer av ett hot ”heder-
ligt folk” måste skyddas från.440 Synen på brottslighetens orsaker och lös-
ning kom härmed att röra sig från en sociostrukturell orsaksmodell till en 
betoning på mer kontroll. I linje med denna nya förståelse av brottsproble-
met kom kriminalpolitiken, liksom det brottsförebyggande arbetet, också att 
utvecklas i två olika, men kompletterande riktningar, som båda kom att slå 
igenom starkt på 1990-talet. Å ena sidan kom det brottsförebyggande arbetet 

438 Andersson, 2002, s 112f. 
439 Sahlin, 2000. 
440 Andersson & Nilsson, s 151. 
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på den lokala nivån med den informella kontrollen som ledstjärna att lyftas 
fram, och med det kom också ett annat slags ansvarsgörande att ta form – en 
process som inneburit att medborgarna förväntas ta allt större ansvar för sitt 
beteende, sina ägodelar och sin närmiljö, en typ av riskhantering som liknar 
den utveckling som O’Malley beskrivit genom begreppet prudentialism.441 
Å andra sidan kom brottsproblemet från 1980-talets mitt att omformuleras på 
ett sätt som gjorde att åtgärder från straffsystemet, det vill säga den formella 
kontrollen, kom att framställas som brottsförebyggande, inte minst all polis-
aktivitet.442  
 
Denna sistnämna tendens blir särskilt tydligt i det material från 1990-talet 
som analyserats ovan, både i viljan från polisens håll att sätta agendan för 
skolans brottsförebyggande arbete, och i den premiss som säger att tidiga 
polisinsatser mot unga brottslingar är en av de viktigaste brottsförebyggande 
åtgärderna. Att 1995 års handledning i sin pedagogik baseras på en ansvars-
fostrande praktik som handlar om att lära sig stå till svars för sina handlingar 
är också, som diskuterats ovan, ett markant inslag som skiljer ut den från 
tidigare diskussioner om ansvar. Till skillnad från det kollektiva ansvarsta-
gande som utgjorde ledstjärnan under 1970-talets arbete med skolfrågor 
bygger 1995 års handbok istället på en individualisering av ansvarstagandet.  
 
Handledningen bär också på klara spår av ett annat intressant inslag i krimi-
nalpolitiken som växer fram under 1980-talet – lanserandet av en brottslös-
ningsmodell som sätter individens självdisciplin och samhällets fostrargär-
ning i fokus. Detta citat från 1985/86 års budgetproposition skulle kunna 
utgöra ett motto för hela 1995 års handledning: 
 

Det bästa sättet att komma till rätta med brottsligheten är att söka åstadkomma 
att medborgarna överhuvudtaget inte reflekterar över att begå förbjudna gär-
ningar. Det ankommer i första hand på föräldrar, daghemspersonal, lärare, fri-
tidsledare och andra fostrare att bibringa den yngre generationen respekt för 
lagarna och andra författningar.443 

 
Denna typ av uppfostringsreformism blir, enligt Andersson, också vägle-
dande för den borgerliga kriminalpolitiken under början av 1990-talet. Att 
denna fostransgärning framställs som det ”bästa sättet” att lösa brottspro-
blemet kan tyckas anmärkningsvärt samtidigt som det har karaktären av att 
slå in en öppen dörr, där det anmärkningsvärda ligger i att en sådan åldersti-
gen lösningsmodell kan lanseras som det bästa samhället har att erbjuda i 

441 O’Malley, ”Risk, crime and prudentialism revisited”, Sydney Law School Research Paper, 
No. 09-122, 2009. 
442 Andersson & Nilsson, s 170. 
443 Prop. 1985/86:100, s 14, citerad ur Andersson 2002, s 132. 
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kampen mot brottsligheten.444 Som vi sett var fostransinslaget högst levande 
under 1970-talet (och givetvis tidigare än så, om än i olika former). Jämför 
vi med 1973 års utredning i lag och rätt gavs hemmens uppfostran en avgö-
rande roll i orsaksbeskrivningen av brottsligheten, och jämför vi med Brå:s 
arbete med skolfrågor under 1970-talet handlade det om ett långtgående 
fostransprojekt.  
 
Skillnaden ligger emellertid i hur detta fostransuppdrag formuleras och rat-
ionaliseras. Satt i relation till kriminalpolitiken som helhet faller den fost-
ransdiskurs som växer fram från 1980-talets andra hälft i ett annat ljus. Me-
dan fostransperspektivet under 1970-talet relaterade till en strukturföränd-
rande lösningsdiskurs – där strukturförändring var en förutsättning för lyck-
ad socialisation – kom fostran under 1990-talet att handla om att ingripa mot 
och tillrättavisa unga så fort som möjligt utifrån en knappnålslogik. Här är 
det inte främst en vägledande fostran som formuleras inom ramen för en 
styrning som ska utveckla subjektet på lång sikt, det handlar snarare om en 
fostran till avhållning– en konstant träning som med behavioristiska förteck-
en ska finslipa självdisciplinen.  
 
En av de kanske mest markanta skillnaderna mellan dessa två fostrans-
diskurser hittas slutligen i behandlingen av avvikaren. I 1995 års handled-
ning har framställningen av brottslighetens orsaker i mångt och mycket sort-
eras bort till förmån för en beskrivning av brottsligheten som resultatet av 
individuella val. Detta bildar en tydlig illustration till det teoretiska skifte i 
förståelsen av brottslighetens drivkrafter som beskrivits av bland andra Gar-
land, O’Malley och Harcourt, där den ekonomisk-rationella modellen för att 
beskriva handlande vunnit allt mer mark. I detta reduktionistiska synsätt på 
brottslighet, där “an individual – any one of us – would engage in illegal 
activity as long as the benefit outweigh the costs, that is, as long as the price 
is right” blir polisens varningar om att ”alla ungdomar ligger i riskzonen” 
för kriminalitet logisk, liksom betoningen på faktabaserad avskräckning.445 
Konsekvenserna av att åka fast – att förlora sin familj, jobb eller möjligheter 
att få visum – blir något som höjer insatsen, och informationen om detta 
något eleverna bör ta med sig när de gör sina val. 
 
Det enda sätt avvikaren framträder i 1995 års handbok är därför inom ramen 
för denna avskräckningsrationalitet – brottslingen blir till ett abstrakt av-
skräckande exempel. Detta ligger också i linje med den socialdemokratiska 

444 Det är också intressant att det är genom denna uppfostringsreformism som ungdomsbrotts-
ligheten, länge en icke-fråga för den socialdemokratiska kriminalpolitiken, blir en viktig 
fråga. Det handlar om en politik som istället för den sociostrukturella framställningen av 
brottslighetens orsaker, tar fasta på konkreta, förhindrande åtgärder, t.ex. en förändring av 
knivlagen eller kriminalisering av eget bruk. Andersson, 2002, s 141. 
445 Harcourt, s 133f. 
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nyformeringen av kriminalpolitikens legitimitet, där kriminalpolitiken kan 
sägas ha gått från att ha varit till för avvikaren till att bli till för den laglydige 
medborgaren.446 Andersson beskriver avvikarens försvinnande i termer av 
ett utdefinieringsperspektiv där det brottsliga subjektet helt enkelt definierats 
ut från samhället.447 I talet om utvecklandet av kriminella karriärer finns 
ingen återvändo om man klättrat för långt upp på brottstrappan – man är 
hopplöst förlorad. Det enda utrymme som återstår för brottslingen blir i form 
av en risk.  

Polisen som aktör i skolan 
Utvecklingen av polisens medverkan i skolans undervisning förtjänar sär-
skild uppmärksamhet. 1995 års handledning, Handbok i lag och rättunder-
visning, är intressant i detta perspektiv, inte minst genom hur den på en och 
samma gång pekar både bakåt och framåt. Även om den undervisning som 
förespråkas till form och innehåll tydligt skiljer ut sig från de två andra hand-
ledningar som gavs ut under 1980-talet, bär den på ett påtagligt arv från den 
diskurs om polis, skola och samhälle som började artikuleras flera årtionden 
tidigare. 1995 års handledning kan ses som kulmen på den långa diskussion 
om polisens medverkan i skolan som framför allt tog fart under 1970-talet. I 
sin vilja att stärka samarbetet mellan skola och polis knyter den tydligt an till 
de visioner som då formulerades om polisen som ett naturligt inslag i bar-
nens värld. Vikten av polismedverkan i skolan har nog inte formulerats tyd-
ligare än i 1995 års handbok. 
 
Samtidigt bar handledningen också på tydliga spår av de visioner som burit 
upp den vid tiden aktuella närpolisreformen. Björn Furuhagen har pekat på 
två tankar som styrande för denna reform. Dels skulle polisen förankras 
bättre i lokalsamhället och därigenom förbättra kontakterna med allmänhet-
en, en aspekt av reformen som hade sin bakgrund i den långa diskussion om 
polisens bristande demokratiska förankring som hade inletts i samband med 
förstatligandet. Dels skulle närpolisverksamheten ha en förebyggande inrikt-
ning, med det så kallade problemorienterade arbetet som ledstjärna.448 1995 
års handledning i lag och rätt kan ses som ett försök att iscensätta båda dessa 
ambitioner. Att skolan var ett viktigt område för närpolisen betonades också 
i den idéhandbok för närpolisverksamheten som Rikspolisstyrelsen gav ut 
1994: ”En lokalt förankrad kvarters- eller närpolis som inte bara dyker upp 
vid en eller annan lektion utan blir en naturlig del av skolans vardag. Det 
skulle kunna vara en programförklaring för polisens engagemang i sko-

446 Andersson, 2002, s 146, Sahlin, 2000, s 107. 
447 Andersson, 2002, s 148. 
448 Furuhagen, s 54. 
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lan”.449 På så sätt bar 1995 års handledning på ett arv från tidigare problema-
tiseringar, samtidigt som den utgjorde ett tidstypiskt dokument som uttryckte 
uppfattningen av hur polisen borde arbeta.  
 
Men handledningen pekade som sagt även framåt. I betoningen av behovet 
av ansvarsspridning mellan polis, skola och föräldrar uttrycks den tendens 
som kanske mer än något annat skulle komma att prägla utvecklingen av det 
brottsförebyggande arbetet från 1990-talet och framåt – att brottsförebyg-
gande arbete är en uppgift som kräver ett gemensamt engagemang av med-
borgarna. En uppmaning som lyser igenom i beskrivningarna av de personal- 
och föräldramöten som polisen ska hålla i, möten som ska tydliggöra att 
kampen mot brottsligheten kräver en mobilisering av gemensamma krafter. 
 
1995 års handledning utgör också avslutningen på ett längre, mer konkret 
arbete kring polisens roll i undervisningen i lag och rätt, ett arbete som alltså 
kom att resultera i de tre publikationer som diskuterats ovan. Med tanke på 
hur omfattande och storslagna de ambitioner som uttrycktes i 1995 års hand-
ledning var, är det därför intressant att notera hur snabbt den måste blivit 
inaktuell. När regeringen året efter, 1996, publicerar sitt nationella brotts-
förebyggande program, Allas vårt ansvar, nämns överhuvudtaget inte poli-
sens uppgift som lärare i lag och rätt, trots att skolan, som så ofta tidigare, 
beskrivs som en av samhällets viktigaste brottsförebyggare. Än mer anmärk-
ningsvärt är att man i programmet förslår att ett ”lämpligt undervisnings-
material för skolan om normer och värderingar och de rättsprinciper det 
svenska samhället vilar på” bör tas fram.450 Att Rikspolisstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen året innan släppt en lunta på drygt 300 sidor på detta tema, 
nämns inte alls. 
 
Frågan om behovet av undervisningsmaterial återkommer också i uppfölj-
ningen till Allas vårt ansvar. I slutrapporten från Kommittén för brottsföre-
byggande arbete framhålls bland annat att undervisningsmaterial som ”un-
derlättar integreringen av de brottsförebyggande aspekterna i undervisningen 
inom olika ämnen” bör tas fram, och att det framför allt saknas material som 
tar ”utgångspunkt i ett brottsförebyggande perspektiv”.451 Inte heller här 
nämns polisens medverkan, trots att myndigheten bara några år tidigare be-
traktades som en oumbärlig del av skolans brottsförebyggande fostransupp-
drag. Om polisens roll i det brottsförebyggande arbetet på ett generellt plan 

449 Rikspolisstyrelsen, Kvarters- och närpolisverksamhet: en idéhandbok (Stockholm 1994), s 
107. Se också Lindström, Peter, Närpolisen och skolan: ett brottsförebyggande team? (Stock-
holm 1996), för en undersökning av samarbetet mellan skola och närpolis i Stockholmsområ-
det vid denna tid. 
450 DsJu 1996:59, s 27. 
451 SOU 1999:61, s 45. 
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sägs däremot att lagstiftningen är oklar, samt att arbetet ska präglas av så 
kallad ”polisiär relevans”.452 
 
Att polisens uppgifter ska utgå från polisiär relevans är en uppfattning som 
återkommer i Polisverksamhetsutredningen. I utredningen understryks att så 
kallad ”social brottsprevention”, med andra ord den preventionstyp som 
skolans verksamhet anses falla inom, varken tillhör polisens kompetensom-
råde eller kan motiveras genom några brottsförebyggande effekter.453 Istället 
är det den situationella brottspreventionen som sägs utmärka polisens arbete. 
Det är intressant att se hur denna ståndpunkt motiveras. Av de tidigare så 
omhuldade beskrivningarna av fördelarna med polisledd undervisning i ter-
mer av långsiktighet och förbättrade relationer mellan unga och polis finns 
här inga spår. Istället har utredningen dammat av den Brå-rapport från 1977 
som utvärderade polisens försöksprojekt som fritidsledare i Skärholmen (se 
kapitel fem) och som pekade på att de brottsförebyggande effekter som 
kunde förväntas av dylika projekt var högst begränsade.454 Dessa gamla, och 
länge ignorerade, forskningsresultat kom här att tjäna som argument för att 
renodla polisens uppgifter. Beträffande behovet av att skapa ”naturliga kon-
takter” med eleverna, menade polisverksamhetsutredningen att detta gick att 
ordna på andra, mer kostnadseffektiva sätt:  
 

Sådana naturliga kontaktytor kan istället skapas i samband med att polisen ut-
för uppgifter som är en del av den polisiära kärnverksamheten. Om det skulle 
ställas mot varandra borde det vara mer rimligt att polisen lägger ned resurser 
på att utreda de inbrott och andra kriminella handlingar som begåtts i skolan, 
än att de används för att delta i olika former av undervisningsverksamhet i 
samma skola.455 

 
Detta markerar en klar skillnad från det sätt polisens närvaro i skolan hade 
motiverats under flera decennier, då just betydelsen av att eleverna fick 
andra erfarenheter av polisen än de specifikt brottsbeivrande hade utgjort ett 
centralt mål i sig. 
 

452 Ibid., s 47. 
453 SOU 2001:97 Mot ökad koncentration: förändring av polisens verksamhet: delbetänkande. 
Reiner skriver om en liknande utveckling i Storbritannien under 1990-talet, då polisens ser-
vicebetonade uppgifter fick träda tillbaka till förmån för det ”riktiga” polisarbetet – att ta fast 
bovar. Reiner, Robert, The politics of the police (Oxford 2010), s 91. Samtidigt visar en 
undersökning rörande samverkan mellan polis och skola i Stockholm under det tidiga 1990-
talet att endast ett fåtal rektorer och poliser (under tio procent) av de tillfrågade, ansåg att 
polisen endast skulle besöka skolor i samband med inträffade problem eller i samband med 
undervisning. Lindström, 1996, s 24. 
454 SOU 2001:97, s 163. 
455 Ibid., s 164. 
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Polisverksamhetsutredningen kan också ses som ett uttryck för den godtyck-
lighet som tycks gälla när polisiär relevans får motivera polisens uppgifter. 
Medan skolundervisning och social prevention här faller utanför det som 
anses motiverbart utifrån polisens särskilda kompetens, är det i 1995 års 
handledning just polisens särskilda expertis som gör polisen till ett oumbär-
ligt inslag i skolundervisningen i lag och rätt. Föga förvånande försvinner 
frågan om polisens undervisning även från talet om problemorienterat polis-
arbete. När regeringen i en skrivelse i början av 2000-talet drar upp linjerna 
för samhällets brottsförebyggande arbete har det problemorienterade arbetet 
i huvudsak kommit att handla om användandet av lokal brottsstatistik.456 
När Brottsförebyggande rådet under början av 2000-talet återigen påbörjar 
ett arbete kring skolan och dess fostransuppdrag har sålunda polisen, som vi 
ska se i nästa kapitel, försvunnit ut ur skolans värld. 

Sammanfattning 
De tre handledningar i lag och rätt som ges ut mellan åren 1982 och 1995, 
liksom flera av de andra texter som diskuterats i detta kapitel, kan alla ses 
som försök att konkretisera de ambitioner med skolans attitydformande upp-
drag som så starkt formulerades under 1970-talet. Mellan de olika texterna 
finns klara beröringspunkter, framför allt när det gäller den stora betydelse 
som tillskrivs polisens medverkan i undervisningen och viljan att på så sätt 
knyta skola och samhälle närmare varandra. Men de visar också på en tydlig 
diskursiv förskjutning när det gäller vilka problembilder de baseras på och i 
hur de ansvarsfostrande praktiker som står i relation till dessa skrivs fram. 
 
1982 års handbok, Polisen i skolan, bär på ett tydligt arv av de problematise-
ringar som växte sig starka under 1970-talet och som betonade behovet av 
genomgripande strukturella förändringar och vuxenvärldens gemensamma 
ansvar för de ungas välfärd och fostran. Denna problematisering av sam-
hällsutvecklingen som ett brett hot mot barn och ungas utveckling kom un-
der 1980-talet emellertid att trängas undan till förmån för en smalare dis-
kussion som satte fokus på de ungas utsatthet för kommersiella krafters på-
verkan – något som i 1987 års handledning, Undervisning om lag och rätt i 
grundskolan, kom att reduceras ner ytterligare till det mer konkreta och 
akuta hot som utgjordes av videovåldet. Här går det också att identifiera en 
tydlig förskjutning i problematiseringen av barns och ungas plats i samhället 
och även i problematiseringen av dem som offer. Det subjekt som under 
1970-talet bar på känslor av maktlöshet och alienation har i 1987 års hand-

456 Skr 2000/01:62 Brott kan förebyggas! Utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet, 
Justitiedepartementet (Stockholm 2001). 
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ledning blivit till ett lättpåverkat offer som både måste skyddas från vålds-
skildringar och lära sig stå emot dem.  
 
Härigenom sker också en förskjutning i de ansvarsfostrande strategier som 
undervisningen i lag och rätt ska formeras runt: från att utgöra en del av ett 
bredare arbete där demokratiska praktiker sattes i fokus, till att handla om att 
forma elevers attityder till brott. Detta kan till del ses som en omsvängning 
av styrningen av det unga subjektet. Medan den demokratiska träningen 
uppfattades som ett sätt att forma de unga till något – demokratiska medbor-
gare – och som en nödvändig strategi för att låta dem landa i ”rätt” värde-
ringar, blir undervisningen under 1980-talet något som mer lägger fokus på 
att forma deras attityder mot något – att stärka deras förmåga till individuellt 
ställningstagande och forma deras vilja att välja bort det dåliga. 
 
En central problematisering som återfinns i 1987 års handledning är nödvän-
digheten av att reagera mot lindriga brott eller oönskade beteenden, något 
som blir en ledstjärna under 1990-talet. Genom det vetande som artikuleras 
genom begrepp som brottstrappan och kriminella karriärer blir skarpa mar-
keringar mot lindriga brott eller olika oönskade beteenden till en väsentlig 
del av det förebyggande arbetet. I denna rationalitet blir det brottsförebyg-
gande fostransuppdraget något som formeras kring en avskräckningslogik – 
en fostran som, snarare än att handla om att ge eleverna redskap att arbeta 
med sig själva och sina attityder med förhoppningen om att deras värdering-
ar i slutändan ska sammanfalla med samhällets, går ut på att lära elever att 
respektera lagar och avskräcka dem från att följa eventuella brottsliga impul-
ser. Om styrningen tidigare tagit formen av en emancipatorisk fostran utkris-
talliserar sig under 1990-talet istället en avskräckningsfostran. Med detta 
följer också att det subjekt undervisningen riktas mot inte längre är ett offer 
för en orättvis samhällsutveckling eller hänsynslös kommersialism utan istäl-
let den potentielle ungdomsbrottslingen. Denna problematisering bygger på 
ett helt annat ansvarsbegrepp, där de fostrande strategierna adresserar olika 
sätt den unge ska förmås att styra sig själv. Istället för de strategier som på 
omväg, det vill säga via demokratiska praktiker, skulle få den unge att vilja 
handla i enlighet med samhällets värderingar handlar det nu om en mer di-
rekt styrning där den unge ska göra rätt val gällande sin egen framtid. Att ta 
ansvar går således från att vara ett behov till en bli en plikt. 
 
På så sätt uttrycker de tre handledningarna en glidning i ansvarsdiskursen 
under denna period. Den syn på samhälleligt, kollektivt ansvarstagande som 
återfanns i 1982 års handledning blir under 1990-talet utbytt mot ett indivi-
dualiserat ansvarstagande, som betonar att det till syvende och sist är eleven 
själv som har bollen i sin hand och som styr över sin framtid. Detta bör dock 
inte tolkas som om uppfattningen att kampen mot brottsligheten kräver ett 
gemensamt ansvar – en mobilisering av gemensamma resurser – försvinner. 
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Tvärtom är detta ett centralt inslag i såväl 1995 års handbok som i övriga 
centrala texter om brottsprevention från 1990-talet som diskuterats ovan. 
Men, det är ett gemensamt ansvar som på många sätt skiljer sig från den 
ansvarsdiskurs som formulerades under 1970-talet. Det är ett gemensamt 
ansvar som dels relateras till konkret brottsförebyggande arbete snarare än 
strukturomvandlande åtgärder, dels placeras i det lokala samhället, snarare 
än i samhället i stort. Denna syn på ansvar kommer också att bli viktig i det 
arbete kring skolans brottsförebyggande fostran som diskuteras i nästa kapi-
tel. 
  

 164 



Kapitel 7. Den kompetente brottsförebyggaren 
– den lokala brottsförebyggande skolan 

Inledning 
Trots den uppmärksamhet som hade ägnats åt skolan och dess fostransupp-
drag under 1970-talet var Brottsförebyggande rådet under de decennier som 
följde på detta livliga årtionde relativt tyst i denna fråga. Arbetet med de 
handledningar som diskuterades i föregående kapitel kom istället att utfor-
mats av Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen, något som kan tyckas 
rimligt mot bakgrund av att handledningarna till stor del skulle tillfredsställa 
behovet av ett material som berörde polisens roll i skolan. Hos Brå tycks 
däremot arbetet med denna typ av frågor avtagit från 1980-talets mitt, och 
det intresse som riktades mot skolan kom istället att ta utgångspunkt i dess 
individualpreventiva potential.  
 
Under slutet av 1990-talet kom emellertid skolfrågan att återigen aktualiseras 
hos Brå då ett nytt projekt med fokus på hur skolan skulle kunna förbättra 
sitt brottsförebyggande arbete påbörjades. Inom ramen för detta projekt kom 
Brå att producera undervisningsmaterial i syfte att hjälpa skolorna i sin 
brottsförebyggande fostran, eller mer bestämt att ”stimulera elever till att 
studera frågor som har att göra med brott och straff, rätt och fel, etik och 
moral m.m.”.457 
 
Brå:s uppdrag att ta sig an skolfrågor bör rimligen förstås som en följd av det 
förslag om att ta fram ett ”lämpligt undervisningsmaterial” om värderingar 
och rättsprinciper som hade formulerats i både Allas vårt ansvar och dess 
uppföljning. Sättet att framhålla behovet av skolundervisning på detta tema, i 
såväl dessa utredningar som hos Brå, präglas av en påfallande historielöshet: 
att man från olika myndigheters håll hade arbetat närmast kontinuerligt från 
1970-talet och framåt med att ta fram undervisningsmaterial för skolan 
märks inte ett spår. Detta hopp till skolan och till de inneboende möjligheter 
som tillskrivs dess fostransuppdrag måste istället förstås som ett uttryck för 
den historie- och kontextlöshet som kommit att bli det kanske mest utmär-
kande draget kring uppfattningen om skolans brottsförebyggande potential. 

457 Brottsförebyggande rådet, Du & Jag – Rätt & Fel: handledning för temaarbete om brott 
årskurs 6 – 9 (Stockholm 2002), s 2. 
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Som nämndes i förra kapitlet kom polisen i slutet på 1990-talet plötsligt att 
bortrationaliseras från skolans undervisning. Att undervisa skolbarn i lag och 
rätt var en uppgift som inte längre kunde sorteras in under den ”polisiära 
relevans” som skulle prägla polisens arbete. Inte heller i det material som 
Brå tagit fram under 2000-talet spelar polisen någon framträdande roll. 
Undervisningshandledningarna utmärks istället av influenser från den an-
svarsspridande diskurs som kommit att sätta sin prägel på kriminalpolitiken 
från 1990-talet och framåt. Än mer intressant, vilket vi ska se, är dock hur 
denna utveckling kommit att placera 1970-talets kardinalbegrepp, inflytande 
och ansvar, i ett nytt ljus. Utformningen av undervisningen, tillsammans 
med andra brottsförebyggande åtgärder som hittar sin väg in i skolan under 
millenniets första årtionde, blir här ett uttryck för hur dessa begrepp kommit 
att omdefinieras i linje med den ansvarsspridande diskurs som också utmär-
ker kriminalpolitiken. I detta kapitel ska framväxten av denna nyformulering 
av ansvarsbegreppet analyseras mot bakgrund av de problematiseringar som 
görs och det kriminologiska vetande som rationaliserar det. De brottsföre-
byggande praktiker som härigenom blir logiska att genomföra i skolans värld 
kommer också att ställas i relation till hur ansvarsgörandet tog form under 
1970-talet. 

Undervisningshandledningar under 2000-talet och det 
ansvarstagande subjektet 
Brå:s projekt med att ta fram undervisningsmaterial resulterade i två hand-
ledningar: Du och jag – rätt och fel: handledning för temaarbete om brott 
årskurs 6 – 9 och Livets spelregler: handledning för temaarbete i årskurs 3-
5.458 Materialet är tänkt att fungera som inspiration till olika temaarbeten om 
brott, lag och rätt, och är enligt beskrivningen utformat för att lätt kunna 
integreras i skolans ordinarie undervisning. Liksom i de tidigare handled-
ningarna återfinns här tanken att en brottsförebyggande undervisning inte 
bör begränsas till enskilda ämnen utan kan införlivas i hela skolans brotts-
förebyggande arbete. Men samtidigt uttrycks denna uppfattning, att ämnet 
lag och rätt bör förstås som ett allomfattande tema som inte låter sig placeras 
inom några snäva ämnesgränser, nu på ett tydligare sätt än någon gång tidi-
gare. I Brå:s version av skolmaterial under det tidiga 2000-talet finns det i 
princip inget ämne som ligger utom räckhåll för den brottsförebyggande 
undervisningen. 
 

458 Brå, 2002, Brottsförebyggande rådet, Livets spelregler: handledning för temaarbete i 
årskurs 3-5 (Stockholm 2004). 
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Vid sidan om de samhällsorienterade ämnena lyfts exempelvis matematiken 
fram som ett tillfälle där eleverna skulle kunna räkna på brottslighetens kost-
nader eller studera brottsstatistik. Ett ämne som slöjd kan enligt handled-
ningen användas för att skapa en ”levande verkstad för en installation om 
trygga eller otrygga miljöer”.459 Vidare föreslås idrottslektioner bli föremål 
för diskussioner om parallellerna mellan sportens regler och det demokra-
tiska samhällets lagar medan biologiämnet kan bli en plattform för diskuss-
ioner om droger eller huruvida biologiska skillnader mellan män och kvinnor 
kan förklara våldtäkt. Till och med ett ämne som musik skulle kunna integre-
ras med en brottsförebyggande agenda, genom att exempelvis låta elever 
analysera låttexter: ”vilka är kränkande, vilka är t o m lagstridiga?”460 Att 
temat brott och straff är så omfångsrikt och av en sådan allmän karaktär att 
det kan införlivas i stort sett vilket skolämne som helst blir i Brå:s material 
till en övergripande idé. 
 
Handledningarna är också uppbyggda kring en aktiverande pedagogik, där 
värderingsövningar, dramatiseringar, intervjuer, studiebesök, kampanjer, 
promenader i närområdet och dokumentation framhålls som möjliga arbets-
sätt. Eleverna uppmuntras undersöka olika brottstyper och teman, exempel-
vis stöld, våld, främlingsfientlighet, skadegörelse, droger och otrygghet, 
samt genomföra egna projekt där de i tur och ordning ska ”undersöka, analy-
sera, värdera och handla”.461 Utifrån de kunskaper eleverna samlat på sig 
under arbetets gång ska de både få reflektera över sina egna värderingar till 
brott och ges ett underlag för praktiskt handlande. Undervisningsupplägget 
som förespråkas återspeglar även en annat sorts ansvarsgörande som gjort 
sig gällande inom pedagogiken generellt.462 Genom ett upplägg som bygger 
på att eleverna ska genomföra egna projekt, samla information och analy-
sera, och använda sig av olika tekniker för att dokumentera sin utveckling 
(exempelvis ”portfoliometoden” där eleven dokumenterar sitt arbete och sin 
egen utveckling), uppmuntras eleven till att ta ett ”ökat ansvar för sitt eget 
lärande”.463 
 
Mot bakgrund av den kriminalpolitiska utvecklingen, är detta sista steg, där 
eleverna ska få möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i praktiken, särskilt 
intressant då det så tydligt knyter an till den ansvarsgörandediskurs som 
kommit att utmärka kriminalpolitiken. Eleverna ska, precis som de aktiva 
medborgare som är önskvärda utanför skolan, fundera över sin egen roll i 
samhällets brottsförebyggande arbete. De ska komma fram till vad de själva 

459 Brå, 2002, s 8. 
460 Ibid., s 7f. 
461 Brå, 2004, s 12. 
462 Se t.ex. Dahlstedt. Om självvärdering m.m. inom lärarutbildningen se Hultqvist & Peters-
son 2000. 
463 Brå, 2002, s 12. 
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kan göra för att exempelvis stölderna i skolan och i närområdets butiker ska 
minska eller hur skolan kan bli tryggare och trevligare. De föreslås bjuda in 
lokalpolitiker, närpolisen, det lokala brottsförebyggande rådet eller lokala 
organisationer för en diskussion kring elevernas förslag. 
 

Ett exempel på aktivt handlingssätt i denna fas är att eleverna genomför en 
kampanj på skolan, i bostadsområdet, tillsammans med närpolisen eller den 
lokale handlaren. De kan också skriva insändare eller delta i annat opinions-
bildande arbete.464 

 
Inom temat Stöld kan eleverna exempelvis ”fundera på vad de själva kan 
göra för att stölderna ska minska i skolan och i affärerna som finns i närom-
rådet”.465 Inom temat Skadegörelse kan de fokusera på lokaltrafiken och 
diskutera med de ansvariga för att se vad som gemensamt skulle kunna göras 
för att ”minska skadegörelsen på bussar, tunnelbanetåg och spårvagnar”.466 
Under temat Trygghet och otrygghet föreslås eleverna dokumentera otrygga 
platser i sin närmiljö och diskutera med polis eller kommunpolitiker hur 
detta skulle kunna åtgärdas.467 Exemplen ovan har hittills gällt de äldre ele-
verna i årskurs 6-9, men även i handledningen för årskurserna 3-5 uttrycks 
behovet av att också de yngre barnen bör omfattas av en ansvarsgörande 
pedagogik där de får göra bruk av sina nya kunskaper och ges möjligheten 
att ”handla i enlighet” med dem: 
 

Härigenom blir eleverna själva aktörer i arbetet istället för passiva mottagare 
som matas med information. Detta betyder i sin tur ett större engagemang, en 
större förståelse och en högre grad av efterlevnad gällande önskade värdering-
ar och förhållningssätt.468 

 
Genom en aktiverande pedagogik ska elevernas möjligheter till ett självstän-
digt och ansvarsfullt deltagande i samhället underlättas, något som skulle 
kunna beskrivas som aktörskapsteknologier för att låna ett av de begrepp 
Dean använder för att beskriva den avancerade liberalismens styrning.469 Att 
en framgångsrik påverkan av de ungas normer måste ta vägen via ansvarsgö-
rande strategier är, som framkommit i tidigare kapitel, emellertid något som 
genomsyrat uppläggen av den brottsförebyggande undervisningen. Att sub-
jektet måste formas, vägledas och stöpas för att kunna agera självständigt är 
också ett centralt led i produktionen av den välreglerade frihet som utgör 

464 Ibid., s 10. 
465 Ibid., s 43. 
466 Ibid., s 95. 
467 Ibid., s 122. 
468 Brå, 2004, s 15. 
469 Dean, s 167. 
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kärnan i den liberala styrning Foucault avsåg fånga upp med sitt governmen-
talitybegrepp. 
 
Liksom tidigare återfinns i dessa resonemang även den ambivalens som åt-
följer skolans fostransuppdrag – samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att 
utöva ett aktörskap som utvecklar dem som fria subjekt är det styrande in-
slaget i dessa projekt allt annat än dolt. Tvärtom får denna ”träning” i utö-
vandet av ett ansvarsfullt medborgarskap en tydlig instrumentell sida, där 
aktörsgörandet blir själva förutsättningen för att eleverna ska kunna landa i, 
och leva efter, de värderingar som anstår en fri medborgare. Men även om 
denna kluvenhet på intet sätt är unik utan snarare tycks utgöra en ofrånkom-
lig del av en styrning där friheten med nödvändighet spelar en instrumentell 
roll är det aktörskap som uttrycks i Brås material från det tidiga 2000-talet 
knutet till en ny ansvarsgörandediskurs och till formandet av ett annat sub-
jekt. 
 
Precis som tidigare handlar det om att låta eleverna utöva och praktisera 
inflytande, samtidigt som gränserna för detta inflytande är uppdragna inom 
ramen för en specifik rationalitet. Styrning verkar som nämnt genom att 
strukturera fältet av möjliga handlingar, och det elevsubjekt som aktivt och 
kreativt ska lokalisera och finna lösningar på olika problem i sin skola och i 
sitt närsamhälle, har uppenbara likheter med den aktiva medborgare som 
eftersöks i det nationella brottsförebyggandeprogrammet Allas vårt ansvar. 
Denna brottspreventiva diskurs, som bygger på att individer ska mobiliseras 
genom ett ökat ansvarstagande, och genom olika åtgärder bli delaktiga i upp-
täckandet och hanterandet av de risker som finns i deras vardag och lokal-
samhälle, har också kommit att sätta sitt avtryck på skolan. Ett tydligt exem-
pel på detta är hur den populära uppdelningen i situationell och social pre-
vention kommit att leta sig in i talet om skolans brottsförebyggande arbete, 
vilket ska diskuteras härnäst. 

Situationell och social prevention som demokratireali-
sering 
I kapitel tre diskuterades den brottspreventiva diskurs som kommit att ut-
märkas genom ett vetande som fokuserar på risk och kriminogena faktorer, 
något som inom den kriminologiska begreppsapparaten tagit sig ett konkret 
uttryck i det som brukar benämnas situationell brottsprevention. Som också 
nämndes brukar denna typ av förebyggande åtgärder kontrasteras mot den 
sociala preventionen, en uppdelning där den centrala skillnaden sägs ligga i 
åtgärder som inriktas på att begränsa antalet brottstillfällen, och åtgärder som 
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inriktas på att begränsa antalet gärningspersoner. En skillnad som exempel-
vis lyfts fram i Allas vårt ansvar: 
 

Medan den sociala brottspreventionen syftar till att på lång sikt påverka de 
förhållanden som har betydelse för individens brottsbenägenhet, tar den situat-
ionella brottspreventionen således sin utgångspunkt i själva brottssituation-
en.470 

 
Samtidigt blir det uppenbart att den situationella preventionen även bygger 
på ett visst inslag av socialisation av de medborgare som förväntas delta i 
arbetet med att minska antalet brottstillfällen. Genom de åtgärder som syftar 
till att ”öka riskerna för att gärningsmannen upptäcks eller att han åt-
minstone upplever att risken för upptäckt är större än vad den faktiskt är” 
inkluderas också yrkesgrupper som exempelvis ”lärare, taxiförare, konduktö-
rer, butiksexpediter, sophämtare, brevbärare m.fl.” eller helt enkelt vanliga 
medborgare som i sin vardag kan se bidra till att ”antalet ’vakande ögon’ i 
samhället” ökas.471 Det handlar med andra ord om att få människor att ta på 
sig en brottsförebyggande roll. I resonemanget återfinns en nostalgisk vision 
– en dröm om att återskapa den informella kontroll man menar gått förlorad i 
och med den moderna samhällsutvecklingen. En utveckling som enligt Allas 
vårt eget ansvars tillspetsade formulering inneburit att stora delar av sociala 
kontrollen byggts bort, exempelvis den  
 

(…) vaksamma äldre dam som höll ögonen på Anderssonskans Kalle och hans 
kamrater som nu inte längre har någon att titta på. I vart fall ingen som hon 
känner igen.472 

 
Denna nostalgiska vision om en svunnen tid paras samtidigt med ett an-
svarsgörande där allmänheten genom råd och information om hur de bäst 
skyddar sig och sina ägodelar genom tekniska brottsskydd som larm och 
bättre lås, något som också kan ses som en socialisation av potentiella 
brottsoffer.473 I den politiska strävan att skapa de ansvarstagande medbor-
garna som ska agera brottsförebyggare finns därmed pedagogiska inslag 
inbyggda,474 och trots att den situationella brottspreventionen till mångt och 
mycket förknippas med tekniska lösningar bygger den samtidigt på behovet 
av engagerade medborgare som vill utöva kontroll. 
 

470 DsJu 1996:59, s 32. 
471 Ibid., s 33. Kursiv i original. 
472 Ibid., s 15. 
473 Sahlin, 2000, s 94.  
474 Jfr Petersson, Olsson, Popkewitz & Hultqvist, 2007. 
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Utifrån den något styltiga uppdelningen i situationell och social prevention 
tenderar skolans brottsförebyggande roll ofta att placeras in i det senare 
facket, exempelvis i Allas vårt ansvar som betonar skolans ”framträdande 
position” inom detta preventionsområde.475 Även Brå, som beskriver den 
sociala brottspreventionen i termer av att ”påverka personers benägenhet att 
begå brott och andra destruktiva handlingar” menar att denna preventions-
form är ”den mest typiska inom skolans värld”.476 Emellertid lyfter Brå sam-
tidigt fram att skolans arbete mot brott måste utvecklas – att även situation-
ella åtgärder måste börja användas i skolan. Som vi ska se härnäst ger Brå 
många exempel på hur det situationella perspektivet kan inlemmas i skolans 
arbete, exempel som också visar på hur den begreppsliga uppdelningen i 
situationell och social prevention tenderar att smälta ihop då den finner sin 
väg in i skolans fostransuppdrag. De olika perspektiven, snarare än att kon-
trasteras mot varandra, får ett symbiotiskt förhållande genom att det situat-
ionella perspektivet får ett tydligt fostrande inslag. 

Situationell prevention som ansvarsfostrande praktik  
2001 publicerade Brå en särskild skrift, Brottsförebyggande arbete i skolan, 
i syfte att inspirera skolor till att arbeta brottsförebyggande och trygghets-
skapande. I skriften lyfts positiva erfarenheter från olika projekt i skolor runt 
om i landet fram. Även här uttrycks viljan att skolans arbete bör genomsyras 
av en brottsförebyggande inställning och att skolan, som så ofta förr, behö-
ver bli bättre på att ta sitt brottsförebyggande ansvar. Enligt Brå kan ett 
brottsförebyggande arbete på sikt ”införlivas i den ordinarie verksamhet-
en”.477 
 
De projekt som lyfts fram i skriften är av skiftande karaktär. Det handlar om 
projekt som sysslat med konfliktlösning, strategier mot mobbning och olika 
sätt att förbättra skolmiljön. Mot bakgrund av de ambitioner med skolan som 
beskrivits i tidigare kapitel bygger projekten som sådana inte på några origi-
nella tankar. Det intressanta är emellertid hur den moderiktiga indelningen i 
social och situationell brottsprevention nu kommit att ta en framträdande 
plats i viljan att forma skolans brottsförebyggande arbete. 
 
I Brå:s beskrivning blir situationell brottsprevention ett ”nytt” inslag i sko-
lans värld – något som handlar om att föra in färska sätt att tänka kring sko-
lans brottsförebyggande arbete. De situationella åtgärder som lyfts fram 
handlar exempelvis om att ”stärka tillsynen av eleverna under skoldagen” 
eller att snabbt ta bort klotter eftersom detta annars ”ger signaler om att sko-

475 DsJu 1996:59, s 35. 
476 Brå, 2001, s 9. 
477 Ibid., s 7. 

 171 

                                                      



lan inte kan skydda och ta hand om sin egendom, vilket också kan skapa oro 
och leda till ytterligare förstörelse”.478 Med andra ord, åtgärder som handlar 
om att öka kontrollen av såväl elever som miljö.  
 
Samtidigt handlar det också om att engagera eleverna själva i denna kontroll. 
Genom att eleverna under sin skoldag ”ser saker som lärarna kan ha svårt att 
upptäcka” blir situationell brottsprevention något som tar tillvara på elever-
nas potential som de ”vakande ögon” som efterlystes i det nationella brotts-
förebyggande programmet.479 I kapitlet ”På elevers villkor” redogörs för 
flera exempel där elever engagerats i olika typer av brottsförebyggande ar-
bete, framför allt rör det sig om projekt där elever involverats i ansvaret för 
skolans miljö, något som inte bara sägs skapa mindre skadegörelse utan 
också ”motverkar främlingskap och otrygghet”. En skola i Rinkeby utanför 
Stockholm får exemplifiera hur elever själva kan engageras i det förebyg-
gande arbetet: 
 

Varje vecka får en klass ansvara för städning och den allmänna ordningen i 
skolan. Eleverna organiseras i lag som turas om att varje morgon ha sane-
ringsjour, då eventuellt klotter, som kan ha uppkommit sedan gårdagen, 
snabbt målas över. Andra lag får delta i arbetet med lokalvård, biblioteket och 
skolmåltider.480 

 
Ansvarsgörande projekt som dessa får också en socialiserande sida – att på 
olika sätt engagera elever i brottsförebyggande projekt blir enligt Brå något 
som inte bara kan öka deras välmående i skolan genom att förbättra trivseln 
och tryggheten, utan också främja elevernas utveckling genom att fungera 
som ett ”instrument för social tillhörighet”.481 
 
Ett situationellt arbete mot brott framställs också som ett sätt att ge eleverna 
utlopp för sin kreativitet och fantasi. Även i de undervisningshandledningar 
som Brå tar fram vid samma tid återfinns idéerna om att elever kan lära sig 
tänka och arbeta situationellt. Ett talande exempel på hur elevers uppfin-
ningsrikedom kan komma till uttryck inom ramen för ett brottsförebyggande 
förhållningssätt till omvärlden ges under temat Trygghet och otrygghet, där 
eleverna föreslås få uppgiften att komma med idéer på hur en helt ny, trygg 
stad skulle kunna utformas: 
 

478 Ibid., s 9. 
479 Ibid., s 37. 
480 Ibid., s 36. 
481 Ibid., s 38. 
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Denna stad ska bli en förebild för alla städer, den ska bli världens mest trygga 
stad. Elevernas uppgift blir nu att i smågrupper diskutera och bestämma 10 
förslag som gör denna stad tryggare än någon annan stad. Gå sedan igenom 
elevernas förslag, diskutera vad det är i förslagen som gör staden så trygg. 
Diskutera om förslagen skulle kunna realiseras i verkligheten, i deras egen 
kommun.482 

 
Detta exempel vittnar inte minst om den situationella preventionens visioner 
om att brott går att ”bygga bort”. Under detta tema, liksom under temat Ska-
degörelse, kan eleverna också diskutera vad som rent praktiskt skulle kunna 
göras åt otrygga platser i närmiljön. Genom att till exempel promenera runt i 
närmiljön och dokumentera platser med kamera eller genom att rita kartor 
för att sedan diskutera sina upplevelser, ska eleverna på så sätt lära sig tänka 
i termer av situationell brottsprevention. Elevernas egen kreativitet och upp-
finningsrikedom blir här ett bärande inslag i en fostran som ska göra dem till 
ansvarstagande brottsförebyggare och aktiva parter i samhällets arbete mot 
brott. 

Från långsiktighet till kortsiktighet – två diskurser om ansvar och 
inflytande 
Ett genealogiskt perspektiv avser att synliggöra de historiska omständigheter 
som kommit att möjliggöra att vissa åtgärder framstår som självklara sätt att 
lösa problem och därigenom ifrågasätta deras ”naturlighet”. Mot bakgrund 
av det brottsförebyggande arbete som beskrivits i tidigare kapitel väcks frå-
gan på vilket sätt dagens fokus på att aktivera elever i brottsförebyggande 
projekt kan förstås i relation till tidigare ansatser. Att låta elever ta ett ge-
mensamt ansvar för skolmiljön var, som vi sett, ett bärande inslag i de fost-
rande strategier som Brå skrev fram under 1970-talet. Grundantagandet var 
att eleverna, om de fick ett större inflytande över sin egen miljö, helt enkelt 
skulle trivas bättre. När vi ser till det ansvar som eleverna föreslås ta i Brå:s 
vision 2001 finns klara spår av denna tanke. Gemensamma brottsförebyg-
gande projekt lyfts bland annat fram som en metod som kan ”motverka 
främlingskap och otrygghet”.483 
 
Ett annat inslag som upprepar sig är betoningen på de positiva inslag som 
finns att hämta i projekt som utökar elevers ansvarstagande. Genom att ge 
elever ”betydelsefulla roller och ansvar för att påverka det egna lärandet” 
kan skolan hjälpa eleven skapa sig ett sammanhang – och att ”stärka banden 
till samhället”. Verksamheter som involverar elever i ansvaret för skolans 
miljö kan 
 

482 Brå, 2002. 
483 Brå, 2001, s 36. 
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(…) påverka barns och ungdomars känsla av mening, innehåll och samman-
hang, vilket motverkar utanförskap och behov av negativ bekräftelse.484 

 
Citatet kunde mycket väl vara hämtat från 1970-talet, då barns och ungas 
brist på ”meningsfullhet” i tillvaron utgjorde den centrala problematisering 
som vägledde Brå:s arbete. Ser vi till hur skolans uppgift formuleras under 
dessa två tidpunkter påminner, åtminstone delvis, de åtgärder som föresprå-
kas varandra till form och innehåll. Under såväl 1970-tal som 2000-tal beto-
nas att skolans brottsförebyggande arbete med fördel kan formeras runt ett 
arbete med elevernas arbetsmiljö eller inkludera fadderverksamhet. De pro-
jekt som Brå lyfter fram som positiva exempel under båda perioderna formu-
leras gärna i termer av elevinflytande och ansvar, med elever som tar hand 
om såväl miljön som varandra. Arbetet med inflytande och ansvar blir en 
väg att skapa den meningsfullhet de unga behöver för sin utveckling.  
 
Samtidigt finns här avgörande skillnader. Dessa fostrande strategier, om än 
lika på ett ytligt plan, är lösningar som svarar mot olika problem. De an-
svarsgörande praktiker som beskrivs i Brå:s idéskrift från 2001 bygger delvis 
på en kortsiktig logik som torde varit främmande under ett 1970-tal där de 
lösningar som efterfrågades gjorde anspråk på långsiktiga, strukturella för-
ändringar. Den kortsiktighet som däremot utmärker många av de projekt Brå 
lyfter fram under början av 2000-talet kan ses som en följd av att den situat-
ionella preventionen kommit att lanseras som ett fruktbart inslag i skolans 
värld. För att hålla den gemensamma miljön trivsam och trygg framhålls 
vikten av att ingripa snabbt, allt i enlighet med den så kallade nolltoleransens 
betoning på att trygga och brottsfria miljöer kräver omedelbara åtgärder mot 
nedskräpning och förstörelse. 
 
Detta blir särskilt aktuellt i ett exempel från en skola i Luleå där elevskydds-
ombud har till uppgift att kartlägga trivseln och tryggheten på skolan samt 
att bevaka skolans miljö genom att delta i olika ”skyddsronder”. 
 

För att det inte ska klottras och förstöras har elevskyddsombuden även bevak-
ningsområden av olika miljöer där eleverna vistas. I samband med att hela 
skolan har stormöte en gång per månad, avrapporterar de hur arbetet med de 
olika bevakningsområdena framskrider.485 

 
Att engagera elever i olika ansvarsområden blir på en och samma gång en 
strategi för att minska brottstillfällena inom skolans område och ett sätt att 
öka trivseln, och som sådana knyter dessa projekt tydligt an till de kriminal-
politiska ambitioner som uttrycktes i Allas vårt ansvar, där medborgare ge-

484 Brå, 2001, s 9. 
485 Ibid., s 37. 
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nom att utöva informell kontroll på en och samma gång antas minska brotts-
tillfällena och öka den gemensamma trivseln i lokalsamhället. Brå lyfter 
också fram fördelarna med att engagera många elever som skyddsombud 
eftersom dessa har andra möjligheter att upptäcka problem än lärare. Att 
använda elever som extra ögon och öron för onekligen tankarna till populära 
brottspreventiva strategier som grannsamverkan mot brott – där vi medbor-
gare på den lokala nivån anses bättre lämpade än polisen att upptäcka oe-
gentligheter. 
 
Skillnaderna mellan Brå:s arbete under 2000-talet och det under 1970-talet 
kan därigenom förstås genom hur de relaterar till olika brottsförebyggande 
diskurser. Detta synliggörs inte minst genom att de gamla kardinalbegreppen 
inflytande och ansvar under 2000-talet ikläs en ny skrud av brottspreventiva 
termer genom uppdelningen i situationell och social brottsprevention. Att 
låta elever arbeta situationellt med skolans miljö blir enligt Brå ett utmärkt 
sätt att arbeta med elevinflytande och ansvar, samtidigt som man slår två 
flugor i en smäll – dels bevakas och skyddas skolmiljön, dels tillfredsställs 
demokratifostrande mål: 
 

Elevinflytande kan i detta sammanhang dels ses som en socialpreventiv stra-
tegi som syftar till att stärka elevernas sociala band med det demokratiska 
samhället, dels som ett situationellt inriktat arbete som motverkar skadegö-
relse och stimulerar ett positivt beteende. Det är ett konkret sätt att arbeta med 
delaktighet och demokrati.486 

 
Att skolans brottsförebyggande arbete under såväl 1970-talet som 2000-talet 
fokuserar på projekt som sätter elevinflytande och ansvar i förgrunden, och 
som ytligt sett liknar varandra i sina fostrande ambitioner, innebär emellertid 
inte att det bara handlar om en ny begreppsfernissa. Ser vi till hur de olika 
projekten rationaliseras framträder betydande skillnader – de förhåller sig till 
olika problematiseringar gällande brottslighet, förebyggande arbete och 
ungas behov. De åtgärder som Brå förespråkade under 1970-talet riktades 
inte primärt mot skadegörelsen eller brottsligheten i sig, utan mot de 
aspekter som skadegörelsen och brottsligheten var symptom på. Som sådana 
utgjorde de en del av ett större arbete som skulle riktas mot de barnfientliga 
miljöer som skapade otrivsel och skoltrötthet och den ”slit-och-släng-kultur” 
som inverkade negativt på ungas utveckling. Skadegörelse var därmed ett 
uttryck för andra brister, och vantrivseln i skolan ett resultat av en dåligt 
fungerande skola som präglades av ett demokratiskt underskott. Med andra 
ord, att förändra skolans inre arbete var ett omfattande, långsiktigt arbete – 
ett led i att förändra skolan, och på sikt samhället.  
 

486 Brå, 2001, s 38. 
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Vänder vi åter blicken mot 2000-talet, har till exempel ”kampen” mot klotter 
och förstörelse inom de åtgärder Brå förespråkar, blivit till ett primärt mål i 
sig. Klotter och skadegörelse blir något som skapar otrygghet och vantrivsel. 
I linje med nolltoleransens logik måste klotter också tas bort snabbt för att 
skolan inte ska signalera svaghet – något som i sin tur antas både ”skapa 
oro” och ”leda till ytterligare förstörelse”. Att skolan inte ska signalera svag-
het får också sin motsvarighet i den kriminalpolitiska diskurs som betonar 
behovet av att staten måste markera att man inte visar ”undfallenhet” mot 
brott.487 Detta innebär vidare en förskjutning av själva framställningen av 
skolans problem – från en problematisering av en dålig arbetsmiljö som i sig 
sågs som problemalstrande, till en problematisering kring en avsaknad av 
kontroll.  
 
Denna problematisering av avsaknad av kontroll är även närvarande i den 
idéskrift om brottsförebyggande arbete i skolan, Att förebygga brott och 
problembeteenden i skolan, som Brå ger 2012, och som behandlar ett särskilt 
projekt, ”Trygg skola i Nacka, Tyresö och Värmdö”, där situationella åtgär-
der skrivs fram som ett framgångskoncept. Framför allt lyfts ökad vuxennär-
varo fram, gärna koncentrerad till särskilt utsatta platser som identifierats 
som ”hotspots” – ett väletablerat begrepp inom den situationella brottspre-
ventionen. Att den sociala kontrollen knyts till en situationell ansats blir 
tydligt inte minst genom att det åtgärdsschema för en ”trygg skola” som 
presenteras i skriften delas upp utifrån åtgärder som gör det svårare att begå 
brott (avvisa obehöriga från skolan, låsta dörrar till klassrum), åtgärder som 
gör det mer riskabelt att begå brott (vuxennärvaro, kameraövervakning), 
åtgärder som minskar utbytet av brott och andra kränkningar (snabb bort-
tagning av klotter) samt åtgärder som motverkar bortförklaringar (här ham-
nar bl.a. gemensamma ordningsregler).488 Denna situationella ansatsens 
dominans befästs inte minst genom att sättet att kategorisera åtgärderna är 
direkt kopierat från Cornish och Clarkes schema över olika situationella 
tekniker.489  
 
Förskjutningen av problembilden, och av lösningarna från ett långsiktigt till 
ett mer kortsiktigt perspektiv, ska givetvis inte betraktas som en isolerad 
företeelse inom skolans värld, utan snarare som något som återspeglar de 
generella kriminalpolitiska tendenser som bland annat kan illustreras genom 
Sahlins schematiska beskrivning av hur det brottsförebyggande arbetet gått 
från att utformas enligt en strukturförändringsmodell till en kontrollmodell, 
eller genom O’Malleys argument om hur brottsprevention i allt högre grad 

487 Jfr Garland och Andersson & Nilsson. 
488 Brottsförebyggande rådet, Att förebygga brott och problembeteenden i skolan: presentat-
ion och analys av tre lokala projekt (Stockholm 2012), s 78f. 
489 Se t.ex. Lab, s 185. 
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kommit att handla om ett kortsiktigt risktänkande. Den ansvarsdiskurs som 
genomsyrar Brå:s undervisningsmaterial uppvisar också likheter med den 
styrning O’Malley försöker ringa in med begreppet prudentialism. När den 
situationella preventionen blir en del av en social fostran kan de elever, som 
härigenom ska bli kompetenta att upptäcka och hantera risker i sin vardag, 
beskrivas som de ansvarsfulla medborgare som eftersöks inom diskursen. 
Som vi ska se i det följande får denna förskjutning av problembilden också 
betydelse för uppfattningen av brottslighetens orsaker och avvikaren. 
 

Avlägsnandet av orsaksledet och avvikaren 
I Brå:s tankar kring skolans brottsförebyggande fostransuppdrag i början av 
2000-talet blir de strategier som ska utveckla elevers aktörskap knutna till en 
ansvarsspridande diskurs, där vi som medborgare förväntas ta allt större 
ansvar för vår egen trygghet. Även om en del av de åtgärder som föresprå-
kas, som att engagera elever i städning, uppvisar likheter med åtgärder som 
formulerats flera decennier tidigare, handlar fokuseringen på situationell 
prevention inte bara om gamla åtgärder som iklätts en ny språklig dräkt – det 
handlar också om en ny rationalitet där en ny tolkning och förståelse av 
brottsproblemet tar form.  
 
Kanske allra tydligast framkommer denna förändring i hur brottslighetens 
orsaker behandlas. Som diskuterades i kapitel tre har flera forskare visat hur 
den situationella preventionen, tillsammans med teorier om rutinaktiviteter 
och rational choice-ansatser, inneburit att själva orsaksledet i problembe-
skrivningen av brottslighet eliminerats, och därigenom kommit att konstru-
era lagöverträdaren som abstrakt, universell och rationell.490 Utifrån det 
risktänkande som genomsyrar detta teoretiska tankegods blir de bakomlig-
gande orsakerna till brottsligheten överflödiga: snarare än orsaker finns det 
riskfaktorer och situationer som på olika sätt ska hanteras. Brottsligt bete-
ende blir något som reduceras till att handla om individuella val. 
 
Ser vi till det skolmaterial som analyserats i tidigare kapitel spelade avvika-
ren en framträdande roll under främst 1970-talet, men även under det tidiga 
1980-talet, då en av de centrala målsättningarna med undervisningen var att 
öka elevernas förståelse och kunskap om olika bakgrundsfaktorer till brotts-
ligt beteende. När Rikspolisstyrelsen och Skolöverstyrelsen under 1990-
talets mitt på nytt producerade en handbok för undervisningen i lag och rätt 
hade denna målsättning effektivt bytts ut till förmån för en avskräckningsrat-
ionalitet. I denna framträdde avvikaren som en kontextlös figur – ett av-

490 O’Malley, 1992. 
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skräckande exempel på hur det kunde gå om inte eleverna tog de rätta beslu-
ten angående sin framtid. Även i de handledningar som Brå ger ut i början av 
2000-talet figurerar endast avvikaren som en perifer gestalt. Visserligen fö-
reslås orsaker till brottslighet som ett möjligt diskussionsämne, men hand-
ledningarna lyfter varken fram detta som ett eget mål eller bidrar med några 
explicita förklaringar till avvikelse. Det utrymme som ägnas åt själva lagö-
verträdaren sker främst genom olika fallbeskrivningar som föreslås användas 
som diskussionsunderlag, där eleverna utifrån berättelser om moraliskt tvek-
samma karaktärers handlingar ska diskutera och reflektera över sina egna 
uppfattningar. 
 
Detta innebär emellertid inte att Brå:s material är befriat från orsaksbeskriv-
ningar. Skärskådar man de fallbeskrivningar där avvikaren tillåts uppträda, 
framträder olika förklaringar på implicit nivå. Här hittar vi exempelvis histo-
rien om ”Selma Knyck” som stjäl och historien om ”Bengan Sabb” som 
klottrar. Ser vi till historien om Selma, som lånar sin storasysters kläder utan 
lov och stjäl saker från sina vänner och grannar, beskrivs hon som en person 
som ”har lite svårt att hålla reda på vad som är hennes och vad som är någon 
annans”: 
 

En gång hittade Selma en videoapparat i trappan till sitt hus. Den låg utanför 
hennes granne Irma Flytts dörr. Grannen som precis samma dag hade flyttat 
till en annan stad hade åkt iväg med det sista lasset. Det visste Selma för de 
hade sagt adjö. Selma som behövde en video tog den och tänkte: Är man så 
klantig får man skylla sig själv, och jag har förresten inte hennes nya adress.491 

 
Beskrivningen av Selma Knyck förkroppsligar bilden av en avvikare som är 
både känslokall och falsk, egenskaper som också är de enda hennes karaktär 
utrustas med. Avsaknaden av empati, ansvarslösheten och ignoransen blir 
också det som förklarar hennes handlingar – det enda tolkningsutrymmet 
som lämnas för att förstå Selma blir som någon som begår brott enbart för 
sitt nöjes skull. När eleverna sedan ska diskutera berättelsen, handlar de frå-
gor som föreslås i handledningen symptomatiskt nog inte om eventuella 
orsaker till Selmas handlande. De diskussionsfrågor som föreslås följa hand-
lar istället om emotionella aspekter i stil med Vad tycker ni om Selmas upp-
trädande? och Hur skulle ni reagerat om ni var Irma Flytt? Frågan om var-
för Selma agerar som hon gör, framgår redan av berättelsen.492 
 

491 Brå, 2002, s 49. 
492 Ibid. Noterbart är att även den ”prudentlige” medborgaren, i form av den gode grannen 
Alma Grannsämja, spelar en viktig roll i berättelsen genom att polisanmäla Selma efter att 
hon upptäckt den stulna videon. 
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Även i exemplet med klottraren ”Bengan Sabb” omgärdas beskrivningarna 
av det avvikande beteendet av egoistiska motiv. 
 

Bengan Sabb var som killar är mest. På fritiden spelade han fotboll och lyss-
nade mycket på hiphop. För Bengan var det viktigt att man lade märke till ho-
nom. Därför hade han bl.a. övat in en grym målgest, som han använde när han 
gjorde mål. Kläder var också viktigt för Bengan, han såg till att alltid ha på sig 
vad han själv tyckte var snygga kläder. Bengan syntes, och de flesta i hans 
skola visste vem han var. Detta räckte inte riktigt för Bengan. Han ville att 
alla skulle tycka att han var cool. Därför ägnade Bengan ofta nätterna åt att 
spraya sin tag, dvs. sitt signum Coolman med ett vidhängande ismonster, på 
alla tänkbara ställen.493 

 
I Brå:s material blir en kulturell företeelse som graffiti således något som 
kan förklaras av ett narcissistiskt behov. Orsaksbeskrivningarna av oönskade 
handlingar i termer av individuella motiv och egenskaper återkommer också 
under temat Våld, hot och kränkning, där eleverna kan diskutera fallet med 
de två ”storväxta och starka” killarna Torkel och Svante, som hotar och slår 
sin klasskamrat Olle, som beskrivs som ”liten för sin ålder”. Kontrasten mel-
lan förövarna och offret är med andra ord milsvida: 
 

Torkel Filt och Svante Kudde är två trötta grabbar. De vill inte gärna an-
stränga 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 an-
stränger sig, läser alla läxor, letar mer information om det han läser på Inter-
net, sitter längst framme i klassrummet och ställer frågor som får t.o.m. lära-
ren att bli snurrig.494 

 
När fallbeskrivningen sedan går vidare och skildrar hur Torkel och Svante 
hotar och ger sig på Olle för att han ska hjälpa dem att fuska, är således mo-
tivbilden klar och bakgrundsproblematiken lagd: förövarnas lathet ställs mot 
offrets flit. Här framträder också ett tydligt förtjänsttänkande – skolframgång 
relateras till individuella ansträngningar. Kvar för eleverna att diskutera blir 
emotionellt inriktade frågor som Vad tycker ni om Torkel och Svantes age-
rande? men även juridiska frågor som Kan Olles mamma polisanmäla Tor-
kel och Svante? Ett liknande scenario, med liknande följdfrågor, tecknas i 
berättelsen om ”Bodil Uppnäsa” som sprider ut elaka rykten om ”Eva Äp-
pelkind”. Bodils beteende motiveras här i termer av avundsjuka, mot Eva 
som har det bättre ställt och som har dyra märkeskläder.495 
 

493 Ibid., s 98. 
494 Ibid., s 63. 
495 Ibid., s 62. 
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De stereotypa skildringarna som utgör dessa fall bjuder inte in till några vi-
dare diskussioner om de beskrivna händelsernas orsaker. Dessa är istället 
redan förtolkade: egoism, narcissism, lathet och avundsjuka – några mora-
liska gråzoner existerar inte. Istället utgörs avvikaren av den rationella 
brottsling som med O’Malleys ord: ”(…) are free to act in a perfectly ’rat-
ional’ self-interested fashion, maximizing gains and minimizing costs”.496 
Inte minst kan avvikarens egenskaper beskrivas som den raka motsatsen till 
den ansvarstagande medborgaren som undervisningen vill frammana.497 
Samtidigt sätts också brottsoffret och dennes upplevelser i förgrunden. 
 
En annan återkommande diskussionsfråga gäller det rättsliga efterspelet. I 
såväl fallen med Selma Knyck, Bodil Uppnäsa som Torkel Filt och Svante 
Kudde, föreslås eleverna diskutera huruvida man kan, och bör, polisanmäla 
dessa. Som inslag i elevernas brottsförebyggande fostran rimmar det också 
väl med den utveckling som diskuterades i förra kapitlet, där polisanmäl-
ningar av händelser inom skolans område allt mer kommit att betraktas som 
en välkommen problemlösning. Detta blir också symptomatiskt för den be-
gränsade roll polisen nu förväntas spela i skolan. 

Partners mot brott  
I slutet av förra kapitlet beskrevs hur polisen gått från att betraktas som en 
ovärderlig resurs i skolans brottsförebyggande arbete, till att beskrivas som 
en aktör vars aktiviteter i skolan bör prioriteras till brottsutredningar. I Brå:s 
material förekommer inte heller polisen som en aktiv part vars kompetens 
ska in i skolan. I den mån polisen nämns inom ramen för elevernas egna 
projekt kring lag och rätt är det endast som en resurs utanför skolan som 
eleverna kan uppsöka för att intervjua eller som en potentiell samarbetspart-
ner bland andra aktörer i samhället, exempelvis lokaltrafiken eller den lokala 
butiksägaren. Polisen går således från att vara en utomstående expert till att 
bli en ”partner” att samarbeta med. 
 
Om polisen spelar en underordnad roll i Brå:s undervisnings- och idéskrifter, 
framhålls däremot betydelsen av de lokala brottsförebyggande råden, de 
lokala samverkansgrupper som kommit att växa fram med uppdrag att för-
verkliga de ambitioner som uttryckts i Allas vårt ansvar, desto mer.498 Tan-
ken är att de lokala råden kan hjälpa till genom att bland annat identifiera 
behovet av insatser och sprida information om hur skolan kan arbeta före-

496 O’Malley, 1992. 
497 Igen, symptomatiskt för detta är att en av fallbeskrivningarnas ”föredömliga” karaktärer 
heter Alma Grannsämja. 
498 För mer om de lokala brottsförebyggande rådens framväxt, se Hörnqvist, 2001. 
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byggande. Råden kan också blanda sig i undervisningen, vilket Brå betonar 
genom att framhålla hur det lokala rådet i Östersund tagit initiativ till en 
lektionsserie i etik och moral.499 
 
De lokala brottsförebyggande råden kan också söka pengar från Brå för olika 
projekt. Ser vi till de lokala råd som beviljats bidrag från Brå mellan 2004-
2010 återfinns 24 olika projekt som på olika sätt relaterar till skolan.500 No-
terbart är att flera av dessa lokala projekt tar utgångspunkt i ett arbete kring 
begrepp som inflytande och ansvar: vi hittar till exempel klotterprojekt som 
byggt på elevers aktiva deltagande och projekt som fokuserat på elevinfly-
tande för att minska konflikterna på skolan.501 Här återkommer med andra 
ord samma fokus på ansvarsgörande och ansvarsspridning som vi hittar i 
Brås skolmaterial. Intressant att titta närmare på är också ett projekt initierat 
av det lokala brottsförebyggande rådet i Umeå, Umebrå, som arbetat aktivt 
med de lärarhandledningar som Brå tagit fram och som beskrivits tidigare i 
detta kapitel. Umebrå:s projekt blir därför intressant som ett exempel där 
man försökt realisera Brå:s ambitioner att omsätta de ungas behov av infly-
tande i lokalt brottsförebyggande arbete.  
 
Det som lyfts fram i Umebrå:s projektrapport är just handledningarnas fokus 
på att aktivera de unga, och att ökat elevinflytande är vägen till ett fram-
gångsrikt brottsförebyggande arbete. Det primära syftet med skolprojektet 
sägs handla om att ”ge ungdomarna möjlighet och inspiration att ’på allvar’ 
kunna delta i och påverka det brottsförebyggande arbetet i kommunen”.502 I 
relation till detta är Umebrå även kritisk till hur ungdomar ofta görs till 
”målgrupp” inom olika brottsförebyggande projekt, något man menar är ett 
passiviserande inslag i de diskussioner om brottsförebyggande arbete som 
förs och som misslyckas med att involvera de unga: ”(o)fta hamnar dessa 
diskussioner högt ovan ungdomarnas huvuden”.503 Med Brås material är 
däremot ambitionen att ”ungdomarna skall ges arenor att agera och göra sig 
hörda på samt att det skall finnas vuxna mottagare för de arbeten och de 
idéer som ungdomarna för fram”: 
 

Tanken är att mer ta tillvara den resurs som ungdomarna skulle kunna vara i 
form av en, av flera, aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Lyckas man 

499 Brå, 2001, s 55. 
500 Startåret 2004 motiveras med att det från och med detta år finns rapporter publicerade. 
501 Se t.ex. Antiklotterprojekt vid Utmarksskolan i Göteborg, dnr B3.3-0225/2004. KIDDS - 
konfliktlösning, inflytande, delaktighet, demokrati i skolmiljö, dnr B3.3-0188/2006. Slutrap-
port från Ljusdals kommun. Det material dessa rapporter utgör är dock för begränsat för att 
användas i en närmare analys. 
502 Brottsförebyggande skolarbete i ett vidare perspektiv, dnr B3.3-0476/2003, s 2.  
503 Ibid., s 1. 
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med detta har ungdomarna snabbt transformerats från målgrupp till aktör. 
Högst troligt är att lika snabbt har även motivation och efterlevnad ökat.504 

 
Själva kärnan i Umebrå:s projekt bygger alltså på en problematisering kring 
de ungas möjligheter att delta i det brottsförebyggande arbetet. Här framträ-
der de unga som en grupp som bär på viktiga resurser som måste tas till vara, 
samtidigt som ökade möjligheter för de unga att få ge utlopp för dessa ge-
nom ökad delaktighet, antas leda till bättre normefterlevnad. 
 
Genom ansvarsskapande strategier upphör eleverna enligt Umebrå således 
att utgöra en ”målgrupp”. Det finns emellertid något paradoxalt i hur detta 
formuleras som är värt att stanna upp vid. Att eleverna plötsligt ”upphör” att 
utgöra en målgrupp får nästan ses som något anmärkningsvärt. Inte bara 
därför att de uppenbarligen, och ofrånkomligen, är målgruppen som genom 
olika projekt ska fostras till bättre ”motivation och efterlevnad”, men också 
därför att frågan om att ge elever inflytande i dessa formuleringar blir något 
så självklart att det intressant nog inte räknas som ett ”mål” i sig. Detta kan 
jämföras med 1970-talets och tidiga 80-talets diskurs, där både elevinfly-
tande och individens utveckling gestaltades som de primära målsättningarna. 
Att utgöra en målgrupp verkar i Umebrå:s tolkning istället likställas med att 
tillhöra en problematisk grupp, något som återigen illustrerar hur ”avvika-
ren”, i all sin abstrakta rationalitet, försvunnit ut i en obestämbar periferi – 
allt medan det brottsförebyggande fostransprojektet kommit att kretsa kring 
den aktive medborgaren. 
 
I Umebrå återkommer också tanken på att göra elever till ”partners mot 
brott” när de lyfter fram vikten av att samarbeta med lokala aktörer och be-
skriver ett av projektets syfte som att ”(s)kapa ett lokalt närverk av aktörer 
(viktiga vuxna) som kan fungera som kunskapskällor, bollplank och slutlig-
en mottagare av elevernas brottsförebyggande skolarbeten”.505 Det finns, 
enligt Umebrå, en vilja bland många företag att ta ett större ansvar, inte 
minst när det gäller ungdomsfrågor. Man lyfter också fram lärarhandled-
ningens ambitioner att låta elever samverka med andra aktörer i närsam-
hället. 

En ny trygghetspolitik: att styra genom trygghet 
Som beskrevs ovan kom problematiseringen av skadegörelse inom skolans 
område att förskjutas från att betraktas som ett symptom på vantrivsel till att 
bli något som i sig skapar otrygghet och ytterligare förstörelse. I linje med 

504 Ibid. 
505 Ibid., s 2. 
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detta har också de brottsförebyggande åtgärderna som föreslås kommit att 
rationaliseras inom ramen för ett trygghetsbegrepp – trygghet har blivit ett 
viktigt mål som skolan bör arbeta med, något som också återspeglar gene-
rella kriminalpolitiska tendenser. 
 
Inom kriminalpolitiken och brottspreventionen har fokuseringen på trygghet 
kommit att bli lika viktigt som brottsligheten i sig. Som Murray Lee visar 
har begreppet rädsla för brott både kommit att bli ett etablerat begrepp inom 
den kriminologiska forskningen och en integrerad del av kriminalpolitiken, 
där åtgärder för att minska rädslan för brott kommit att anses vara lika vik-
tiga som att minska själva brottsligheten.506 I Sverige har ambitionen att öka 
människors trygghet kommit att bli ett centralt kriminalpolitiskt mål, och 
enligt Andersson är ”(f)ramställandet av behovet av trygghet, bemötandet 
och bekräftandet av detta trygghetsbehov samt de olika strategierna för att 
realisera trygghet centrala komponenter i dagens styrning”.507 Även Sahlin 
menar att trygghet ”framträtt som ett centralt värde som många idag tycks 
sätta högre än jämlikhet, demokrati och rättvisa”.508 I kölvattnet på denna 
trygghetsdiskurs har en mängd praktiker kommit att ta form, inte minst situ-
ationella åtgärder, men även projekt ägnande att aktivera medborgarna själva 
i trygghetsskapande praktiker som grannsamverkan eller föräldravandringar. 
En stor del av dessa trygghetsskapande åtgärder har formerats kring idén att 
mycket bör göras på den lokala nivån. 
 
En annan brottsförebyggande metod som på en och samma gång framställer 
och producerar behovet av trygghet och erbjuder ett verktyg för att hantera 
mycket av den vardagliga otryggheten hittas i de så kallade trygghetsvand-
ringarna – en brottsförebyggande teknik som under 2000-talet kommit att 
växa närmast explosionsartat i popularitet, både i närområden och i skolor. I 
det följande ska denna brottsförebyggande metod beskrivas närmare, först 
dess framväxt och utformning, sedan hur de kommit att ta sig uttryck inom 
skolans värld. 

Trygghetsvandringarnas bakgrund 
Fenomenet med trygghetsvandringar utvecklades i Göteborg under början av 
2000-talet men har sedan dess kommit att spridas till många platser i landet, 
inte minst till skolor, där även elever nu kan engageras i trygghetsvandring-

506 Lee, Murray, Inventing fear of crime: criminology and the politics of anxiety (Cullompton 
2007). 
507 Andersson 2010, s 143. Se även Persson, Monika, ”Forskningens roll i trygghetspolitiken”, 
Hellberg, Ann-Sofie, Karlsson, Martin, Larsson, Hannu, Lundberg, Erik & Persson, Monika 
(red.), Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och 
effektivitet (Örebro 2011). 
508 Borelius, Ulf & Sahlin, Ingrid, I trygghetens namn (Göteborg 2010). 
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ar. Trygghetsvandringar går i korthet ut på att samla en grupp boende och 
beslutsfattare för att undersöka miljön i ett visst område ur trygghetssyn-
punkt. Flera olika manualer för hur trygghetsvandringar går till har också 
tagits fram, exempelvis gav Brå ut en idéskrift 2008, baserad på erfarenhet-
erna från Göteborg och på andra positiva exempel på hur trygghetsvandring-
ar arrangerats på olika ställen i landet. Här kan man bland annat läsa att en 
trygghetsvandring är en ”strukturerad metod för att undersöka både den fy-
siska och den sociala miljön utifrån ett trygghetsskapande och brottsföre-
byggande perspektiv” och att ”(t)rygghetsvandringen kan vara ett verktyg för 
att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgär-
das och vad som behöver värnas och förstärkas”.509 
 
Tanken är att en grupp deltagare, exempelvis boende i ett visst område, eller 
elever i en skola, genom att sätta på sig ett par ”trygghetsglasögon” och 
promenera runt tillsammans ska studera sin omgivning.510 I manualerna för 
trygghetsvandringarna återfinns också checklistor på vad deltagarna mer 
konkret uppmuntras studera i sin omgivning, något som spänner över ett 
brett fält. Här hittar vi till exempel brottsförebyggande aspekter, typiska för 
den situationella preventionen, som huruvida det finns skadegörelse, hur 
belysningen fungerar och om det behövs gallras bland buskar och annan 
växtlighet för att förbättra sikten. I Brå:s idéskrift beskrivs området Korte-
dala i Göteborg som ett lyckat exempel där man arbetat med situationella 
åtgärder för att förbättra miljön. Genom att bland annat byta ut gamla lykt-
stolpar mot nya som är ”svåra att skaka sönder” och ”se till att vandaler inte 
har tillgång till stenar på marken” kan skadegörelse förbyggas.511 
 
Mycket av det trygghetsvandrarna uppmuntras till att uppmärksamma berör 
emellertid inte brottslighet – eller otrygghet – mer än på ett indirekt plan. 
Deltagarna kan exempelvis observera hur det står till med skötseln och un-
derhållet av sitt närområde – allt från eftersatta platser, sophantering, till hur 
”markbeläggning, trappor och räcken” fungerar kan noteras.512 Checklis-
torna handlar till stor del också om framkomlighet och säkerhet, exempelvis 
hur handikappanpassat ett område är eller helt enkelt om trafiksäkerhet. Ma-
nualerna betonar också vikten av att undersöka ett områdes estetiska kvali-
teter: ”Var finns de vackraste och de fulaste platserna?” och ”Är torget vack-
ert och välskött så att människor i området kan känna sig stolta över det?” är 
frågor som vandraren kan ställa sig.513 Skönhet blir i denna kontext ett vik-

509 Brottsförebyggande rådet, Trygghetsvandringar (Stockholm 2008), s 6. 
510 Ibid., s 7. 
511 Ibid., s 38. 
512 Tryggare och mänskligare Göteborg, Så här gör man en Trygghetsvandring. Manual (Gö-
teborg 2003), s 9, Tryggare och mänskligare Göteborg, Trygghetsvandring: en vägledning 
(Göteborg, 2010a), s 28. 
513 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2010a., s 28, 33. 
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tigt trygghetsskapande inslag, men beskrivs också som ett naturligt behov 
hos trygghetsvandraren, som här framställs som ett subjekt som både besitter 
en inneboende ”skönhetslängtan” och en lust till att ”vara skapande”.514 
 
Genom att omvärlden på detta sätt ska tolkas genom det speciella filter 
”trygghetsglasögonen” utgör, görs ett brett spektrum av vardagsaspekter 
relevanta ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Det är 
mot denna bakgrund som anmärkningar i stil med ”gångväg över gräsmatta” 
eller ”taggbuskar på ängsyta” kan framstå som logiska i ett protokoll från en 
trygghetsvandring.515 Att olika aspekter av vardagen tillskrivs nya, brotts-
förebyggande roller är också i linje med den situationella preventionens am-
bitioner. En av hörnstenarna i trygghetsvandringarnas logik är att ökad triv-
sel och trygghet leder till att människor väljer att röra sig mer ute, och ”där-
med ger tjuven, vandalen eller klottraren färre tillfällen att arbeta ostört”.516 
Det handlar alltså om att öka den sociala kontrollen, eller för att låna ett vik-
tigt begrepp inom den situationella brottspreventionen – att öka antalet ka-
pabla väktare.  
 
Att fler människor rör sig ute lyfts också fram som trygghetsskapande. I en 
av de första manualerna för trygghetsvandringar, Så här gör man en trygg-
hetsvandring, som publicerades 2003 och som ligger till grund för de ma-
nualer som producerats sedan dess, kopplas trygghet tydligt ihop med möj-
ligheten att kunna skapa överblick – men också med att kunna fly. 
 

Det mesta som handlar om trygghet har att göra med ögon. Dels att man själv 
har överblick över omgivningen och dels att det finns andra människor i när-
heten som ser om det skulle hända något. Om något man upplever som 
skrämmande dyker upp är det också bra om det finns reträttmöjligheter och 
andra vägar att välja.517 

 
För att kunna öka den sociala kontrollen nämns exempelvis vikten av att 
busshållplatser upplevs som trygga, eftersom vi annars kanske stannar 
hemma eller väljer andra transportsätt. Deltagarna kan därför ställa sig frågor 
som: ”Finns det bostadsfönster eller biltrafikanter som har uppsikt över håll-
platserna? Hur känns det att stå där och vänta? Finns det reklam som känns 
stötande? Finns den information som behövs?”518 Gång- och cykelvägar, 
som beskrivs som områdets ”blodomlopp” är en annan aspekt att undersöka. 

514 Brå, 2008, s 6. 
515 Sundbybergs stad. Trygghetsvandring Hallonbergen 2010-11-16, protokoll. 
http://www.sundbyberg.se/download/18.71bab0661393481211c1c76/1366115715773/minnes
anteckningar-trygghetsvandring-Hallonbergen-2010.pdf (hämtad 2014-02-03). 
516 Brå, 2008, s 35. 
517 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2003, s 7. 
518 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2010a, s 32. 
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Dessa måste ”kännas trygga och trivsamma, annars vill folk inte vara ute 
vilket kan leda till ökad otrygghet”.519 Hur bland annat framkomligheten 
fungerar får här, genom trygghetsglasögonen en brotts- och otrygghetsföre-
byggande funktion – där den informella sociala kontrollen sätts i första 
rummet. 

Trygghetsvandringar som demokrati. Till definitionen av trygg-
het 
Trots att själva syftet med trygghetsvandringarna, åtminstone om man ska ta 
namnet på denna populära företeelse på allvar, är att öka människors trygg-
het, ägnas relativt litet utrymme i de olika manualerna och idéskrifterna åt att 
diskutera vad trygghet egentligen är. Samtidigt som flera av manualerna 
utmärks av ambitionen att berätta vad man gör på en trygghetsvandring – 
beskrivet i detalj ner till minsta kafferast – tycks det däremot finnas en mot-
vilja mot att närmare definiera det begrepp som faktiskt motiverar och rat-
ionaliserar metoden. 
 
När trygghet ska beskrivas blir det istället i generella, omfattande termer. I 
Brå:s idéskrift beskrivs trygghet bland annat som ett ”grundläggande behov” 
som i stort sett präglar hela vår livssituation: 
 

Vi vill kunna släppa ut våra barn utan rädsla för att något ska hända, vi vill ha 
bra skolor, ett givande kulturliv och en meningsfull fritid. Vi vill kunna gå ut 
överallt utan att vara rädda för att något ska hända.520 

 
I skriften Trygghetsvandring. Tankar på vägen, utgiven av Tryggare och 
mänskligare Göteborg, Boverket och Brottsförebyggande rådet får vi till 
exempel lära oss att trygghet är ”livsviktigt”: 
 

Hur trygga vi känner oss är avgörande för var vi rör oss och hur vi rör oss. Det 
påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi 
har att möta och umgås med andra människor.521 

 
Men trots den breda ansatsen till trygghet, som betonar såväl positiva som 
negativa friheter, blir trygghetsbegreppet inom ramen för trygghetsvandring-
arnas syfte något som framför allt kopplas till en känsla. Vidare är man noga 
med att skilja mellan ”säkerhet”, som definierar ”faktiska” risker, och trygg-

519 Ibid., s 30. 
520 Brå 2008, s 12. 
521 Tryggare och mänskligare Göteborg, Trygghetsvandring: tankar på vägen (Göteborg 
2010b), s 3. 
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het, som ”är den känsla som vi har i situationen och den behöver inte ha 
särskilt mycket att göra med den faktiska risken”.522 I den mån trygghet 
problematiseras tenderar det främst att knytas till att upplevelsen av otrygg-
het kan skilja sig åt, exempelvis genom att framhålla hur olika grupper 
(kvinnor och män, unga och äldre), kan uppleva otrygghet. Vidare blir, den 
breda ansatsen till trots, den trygghet som själva vandringarna skjuter in sig 
på också avgränsade i sin utformning – det handlar om den otrygghet som 
kan kopplas till fysiska miljöer, och inte minst till den otrygghet som antas 
skapas av rädslan för brott.523  
 
Så, medan avgränsningen av trygghetsbegreppet till stor del lämnas därhän, 
fokuserar manualerna desto mer på att lyfta fram metodens fördelar – och 
framför allt metodens roll som ett demokratiskt instrument för medborgarin-
flytande. Att trygghetsvandringarnas kanske största förtjänst ligger i de de-
mokratiska vinster de förväntas generera återkommer i alla diskussioner om 
metoden. I Brå:s idéskrift motiveras till exempel metoden som ”ett demokra-
tiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare”.524 
Oviljan att definiera trygghet närmare blir också logisk mot bakgrund av de 
demokratiska ambitionerna med vandringarna – att få berätta om sin person-
liga upplevelse av otrygghet blir här ett sätt att utöva sin medborgerliga rät-
tighet.  
 
I en skrift baserad på en konferens som Brå och Tryggare och mänskligare 
Göteborg anordnade 2005, beskrivs också medborgarinflytande som en cen-
tral del av trygghetsbegreppet: 
 

Trygghet och trivsel handlar till stor del om att vara delaktig, kunna påverka 
och veta att man blir lyssnad på. Det är det trygghetsvandringar går ut på: Att 
ta till vara kunskaper från så många som möjligt för att främja det goda soci-
ala livet i staden. Förändring genom dialog.525 

 
Det är en bild av ett ”lyssnande” samhälle som målas upp, där medborgarens 
demokratiska behov av att bli sedd och hörd kan tillfredsställas genom det 
gemensamma trygghetsarbetet. Trygghetsarbetet blir därmed mer än ett mål i 
sig, det får också en tydlig instrumentell roll – det blir ett sätt att skola med-
borgarna i att utöva en viss sorts inflytande på den lokala nivån.  Denna 
medborgarfostrande roll, som tar sig uttryck i hur vandringarna beskrivs som 

522 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2010a, s 47. 
523 I Brås skrift utgår dessutom de flesta exempel från brottslighet, och det är kriminologer 
som intervjuas om trygghet. Vidare föreslås vandrarna använda en s.k. Hobitkarta som visar 
brottsligheten i ett visst område. 
524 Brå, 2008, s 5. 
525 Brottsförebyggande rådet, Dokumentation av en trygghetsvandringskonferens: 1 december 
2005 (Stockholm 2006), s 4. 
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ett ”pedagogiskt instrument för medborgare att förstå hur en stad eller kom-
mun fungerar” är alltså inte helt olik de demokratifostrande ambitioner som 
återfinns i det situationellt inriktade arbete som Brå menar att skolprojekt 
kan fokusera på.526 
 
En annan demokratisk vinst beskrivs ligga i de ”möten” som trygghetsvand-
ringarna möjliggör. Att möten mellan människor i det offentliga rummet 
skapar acceptans är en återkommande tanke: 
 

Det är när vi möter olikhet som vi sporras att fundera över vilka vi själva är 
och vi påminns då och då om att det finns värden som står över våra individu-
ella skillnader och som förenar oss. Det handlar om en gemensam vilja att ha 
ett gott liv, rörelseutrymme, givande relationer, få uttrycka sig och få känna 
sig sedd och respekterad. Det påminner oss helt enkelt om vikten av demo-
krati och jämställdhet.527 

 
Potentiella konflikter som kan finnas i dessa möten, som eventuella skillna-
der i synen på ovanstående mål eller vad det innebär att bli sedd och respek-
terad, ryms inte riktigt i beskrivningen av trygghetsvandringarnas demokra-
tiska framgångssaga. Istället målar trygghetsvandringarna fram bilden av ett 
enhetligt subjekt, där olikheten mellan de människor som engagerar sig för-
visso är central, och en bärande tanke för demokratiprojektet, men som ändå 
enas i strävan mot det gemensamma: 
 

När vi träffas för att prata om vår gemensamma oro, ger vi också näring åt vår 
strävan efter en inkluderande samhällsutveckling med jämlika och rättvisa 
samhällsförhållanden. Därför är trygghetsvandringar intressanta ut demokrati-
synpunkt.528 

 
Trygghetsvandringarna för således samman människor som strävar efter ett 
bättre lokalsamhälle, och vars strävan efter såväl trygghet som rättvisa utgör 
en gemensam nämnare. Det medborgarsubjekt som här målas fram bär såväl 
på en inneboende vilja att påverka som på en inneboende kompetens som 
måste tillvaratas. Trygghetsarbetet fyller här dubbla, och något motstridiga 
behov: både som något som kan fånga upp detta behov av inflytande, och 
som ett samhällspedagogiskt verktyg för att lära medborgarna hur de ska 
utöva sitt inflytande. Återigen finns det klara likheter med det elevsubjekt, 
vars behov av demokrati och inflytande kan tillfredställas genom den situat-
ionella preventionens idéer. 

526 Brå, 2008, s 11. 
527 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2010b, s 12. 
528 Brå, 2008, s 16. Min kursiv. 
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Trygghet och avvikaren 
I denna iver att använda trygghetsarbetet i det offentliga rummet som en 
demokratisk arena finns onekligen ett problematiskt inslag. De inkluderande 
ambitionerna som tar sig uttryck i ökat medborgarinflytande rymmer ofrån-
komligen ett exkluderande element – mellan de som hör hemma, och de som 
inte gör det. Något som exempelvis kommer till uttryck när Brå beskriver 
hur stadsdelen Ärvinge utanför Stockholm framgångsrikt lyckats ”bygga 
bort brott”: 
 

Främlingar ska känna sig iakttagna och det ska inte finnas några skumma vrår 
eller buskage att gömma sig bakom.529 

 
Då trygghetsvandringarna till mångt och mycket motiveras som ett demokra-
tiredskap, vars främsta vinst ligger i de demokratiska vinster och de ”möten” 
medborgare emellan som möjliggörs, blir denna exkluderande sida proble-
matisk. 
 
När Brå, Tryggare och mänskligare Göteborg och Boverket därför väljer att 
lyfta denna fråga under rubriken ”Trygghet för vem?” blir en möjlig lösning 
på detta dilemma att inkludera problematiska grupper, det vill säga grupper 
som själva skulle kunna utgöra otrygghetsfaktorer, i trygghetsarbetet: 
 

Missbrukarna på torget är en grupp som mycket väl kan fungera som en 
trygghetsfaktor så länge de inte uppför sig aggressivt eller stötande. De känner 
ofta till vad som händer runt omkring dem och vet vilka som rör sig i närom-
rådet.530 

 
Samma personer som rimligen kan komma att symbolisera ”människor som 
skapar otrygghet”531 kan i ett annat fall komma att utgöra subjekt som kan 
aktiveras i trygghetsarbetet. Ivern att betona vikten av att alla möjliga sorters 
grupper inkluderas i trygghetsarbetet uttrycks emellertid kanske klarast av 
trygghetsvandringarnas upphovsperson själv, Gerd Cruse Sondén, när hon 
ställer frågan: ”Hur får vi t.ex. med hemlösa och prostituerade på vandring-
ar?”532 Att den otrygghet som hemlösa och prostituerade kan antas uppleva 
förmodligen skiljer sig radikalt från den genomsnittlige medborgarens 
”känslor” av otrygghet som trygghetsvandringarna inriktar sig på, gör givet-
vis att denna välmenande tanke kan ifrågasättas. Att dessa gruppers otrygg-

529 Brå, 2008, s 49. 
530 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2010a, s 52. 
531 Tryggare och mänskligare Göteborg, 2003, s 8. 
532 Kultur i Väst, Trygghetsvandring ur barns perspektiv, 2011, s 60. 
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hetsproblem rimligtvis står i en helt annan proportion till de faktiska risker 
de utsätts för är dock en diskussion som inte utvecklats. 
 
Likväl är det värt att notera att de ”avvikande” här faktiskt omgärdas av en 
inkluderande tanke, som annars lyser med sin frånvaro i aktuella diskussion-
er om brottsprevention. Men medan 1970-talets mission att återinföra avvi-
karna till gemenskapen till mångt och mycket handlade om att skapa en ökad 
förståelse gentemot dessas problem, tar den inkluderande tanken nu sig ut-
tryck i att ge dem en aktiv roll i det brottsförebyggande och trygghetsskap-
ande arbetet. Även missbrukare kan spela en roll då ”Allas vårt ansvar” ska 
iscensättas. 

Trygghetsvandringar i skolan 
Att denna trygghetspolitik även avspeglas i texterna om skolans brottsföre-
byggande arbete har vi sett ovan. I Brå:s undervisningsmaterial återfinns 
som nämnt ett särskilt stycke om otrygghet och trygghet, liksom förslag på 
hur detta tema kan kopplas till ett konkret arbete med närmiljön. Begreppet 
verkar spela en allt större roll för att motivera det brottsförebyggande fost-
ransuppdrag som skolan förväntas realisera. Att trygghetsvandringar har 
hittat sin väg in i skolan är därför inte förvånande. I exempelvis Barnom-
budsmannens årsrapport för 2008 rekommenderas metoden för att öka barns 
känslor av trygghet.533 Trygghetsvandringar i skolans regi har också beskri-
vits, precis som när det gäller vandringar i det närområde skolan verkar i, 
som ett demokratirealiserande instrument. Att trygghetsvandra med barn har 
exempelvis lyfts fram som ett sätt att leva upp till FN:s konvention om bar-
nens rättigheter genom att man ger barn och unga ”en chans till inflytande 
över våra gemensamma platser”.534 
 
För barn och unga har det på även, på det lokala planet, tagits fram specifika 
trygghetsvandringsmanualer som anpassats till skolmiljöer.535 Trygghets-
vandringarna beskrivs som en bra metod eftersom barn sällan får ”komma 
till tals om vilken typ av mötesplatser de behöver”.536 Till sin utformning 
bygger dessa på de övriga trygghetsmanualerna, med identiska eller snarlika 
checklistor som de som utformats för bostadsområden, här helt enkelt appli-
cerade på skolmiljön och skolans närområde. Elever kan undersöka området 
runt skolan, skolgården, skolbyggnaderna och vägen till och från skolan. I en 
av de utförligaste handböckerna, producerad i syfte att spridas till alla kom-

533 Barnombudsmannen, Sverige äger! Barn och unga berättar om sitt land (Stockholm 
2008), s 81. Här föreslås också att regeringen avsätter medel för utvecklingen av lokalt brotts-
förebyggande arbete med barn och unga. 
534 Kultur i Väst, Trygghetsvandringar ur barns perspektiv (Falköping 2011), s 3. 
535 Kultur i Väst, Brå 2008, s 55. 
536 Kultur i Väst, s 8. 
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muner i Västra Götaland, presenteras erfarenheterna från ett pilotprojekt där 
fyra skolor, från förskoleklass upp till gymnasiet, engagerats i trygghets-
vandringar, vilket ger en bild av hur en lyckad vandring anses gå till när 
metoden ska säljas in. 
 
Vad innebär då trygghet inom ramen för dessa skolvandringar? Utifrån de 
exempel som ges och de åtgärder som föreslås blir det uppenbart att begrep-
pet, liksom när det gäller trygghetsvandringar generellt, kan komma att 
handla om i stort sett vad som helst. Ofta blir trygghet något som relateras 
till trafiksäkerhet eller framkomlighetsfrågor. Bland de ungas synpunkter 
återfinns avsaknaden av trottoarer och övergångsställen, liksom farliga klät-
terställningar. Bland de exempel som lyfts fram som konkreta resultat av 
vandringar nämns till exempel hur tekniska kontoret i kommunen lovat att 
sätta upp halkskydd på en hal bro, och att titta över ”möjligheterna att lägga 
på en ny fyllning, kanske bark” på en skogsväg som eleverna påpekat är 
”ojämn med rötter, lerig, brant och mörk”.537 Ett trasigt tak på en lekstuga 
som åtgärdats och ett beslut om att rusta upp en fotbollsplan nämns också 
som konkreta resultat av vad eleverna påpekat under sina vandringar. Ett 
exempel på vad eleverna själva kunnat göra återfinns i beskrivningen av hur 
de skulle kunna tillverka en skylt i slöjden som förbjuder mopeder på skol-
gården.538 
 
Även skolvandringarna illustrerar därmed hur trygghet som begrepp tycks ha 
kommit att omsluta ett stort fält av vardagsaspekter. Trafiksäkerhet, fritids-
nöjen, materiellt underhåll och estetiska aspekter är alla frågor som kan 
rymmas inom ramen för en trygghetsvandring: 
 

De frågor som dyker upp under vandringen kan vara av mycket olika sort. Allt 
från trasiga gatlyktor, vinterväghållning, tråkiga platser, klotter och nedskräp-
ning, idylliska gröna kryp-in och turism har diskuterats under våra trygghets-
vandringar i Uddevalla. Det kan också komma konkreta förslag på förbätt-
ringar, eller rentav på nya byggnader! ”Vi vill ha en ny bättre sporthall!”, 
”Fler biosalonger!”, ”Det borde öppna en restaurang här!”, ”Busstationen är 
ful! Måla den så här i stället!” löd några kommentarer från Östrabogymnasiets 
elever.539 

 
Att eleverna luftar sina åsikter om det mesta, beskrivs emellertid som en 
styrka med metoden, även om det framhålls att man måste vara tydlig med 
att inte ge eleverna ”falska förhoppningar”.540 Istället sätts det demokratipe-
dagogiska i förgrunden – att lära ungdomarna ”vilka vägar de kan ta för att 

537 Ibid., s 29. 
538 Ibid., s 38. 
539 Ibid., s 37. 
540 Kultur i Väst, s 41. 
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gå vidare med de förslag som inte blev av”.541 De vandringar som i skriften 
beskrivs som pilotprojekt genomfördes dessutom med en ”demokratiutveck-
lare”, en person med ansvar att samordna kontakten mellan elever och be-
slutsfattare.542 Trygghetsvandringarna blir här lika mycket en fråga om ut-
formandet av ett önskvärt demokratiskt subjekt som att utforska en reell 
rädsla. 

Skola, närsamhälle och inflytande – en jämförelse 
Att barnen kan gå ut för att studera sin omgivning, och att detta kan ske 
inom ramen för ett demokratifostrande projekt, är emellertid ingen ny tanke. 
Blickar vi tillbaka till den diskussion som handlade om hur barn och ungas 
delaktighet i samhället kunde förbättras, och som präglade så mycket av den 
brottsförebyggande diskursen under framför allt 1970-talet (se kapitel fem), 
återfanns även där idéer om hur detta kunde formeras kring ett arbete där 
eleverna studerade sitt närområde. Jämförs dessa två tidsperioder framträder 
emellertid två olika diskurser kring skolan, närsamhället och barnens roll i 
detta, något vi här ska titta närmare på. I Statens ungdomsråds slutrapport Ej 
till salu, framfördes ett konkret förslag på ett skolprojekt där tanken var att 
låta eleverna studera det omgivande samhället som ett led i arbetet med att 
”öka kontakterna” dem emellan.543 Ett projekt som inbjuder till jämförelse 
med de trygghetsvandringar som kom att genomföras 30 år senare:  
 

Man skulle kunna börja med att kartlägga hur just ”vårt” närsamhälle ser ut, 
dess förutsättningar och problem. Hur mycket känner de som är verksamma i 
skolan egentligen till om det omgivande samhället?544  

 
Projektet byggde på tanken att föra skola och samhälle närmare varandra, 
öka elevernas känsla av delaktighet och, mot bakgrund av en av tidens stora 
problematiseringar, motverka de kommersiella krafternas inverkan. Liksom 
när det gäller dagens trygghetsvandringar fanns i denna utredning även en 
checklista på saker eleverna kunde uppmärksamma och undersöka under sin 
kartläggning. Listan är lång, men redan första förslaget på vad eleverna 
kunde fokusera på utgör en bjärt kontrast till 2000-talets vandringar: 
 

Vilka arbetsplatser finns det runt ”vår” skola? Vad är det som produceras? 
Vilka problem finns det inom arbetsplatserna? Vad tycker de som arbetar där? 

541 Ibid., s 39. 
542 Ibid., s 12. 
543 Statens ungdomsråd 1981, s 493. 
544 Ibid. 
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Vilka yrkesgrupper arbetar där? Hur är de organiserade? Vilka fackföreningar 
finns det? Vad tycker de om arbetet och arbetets värde och villkor?545 

 
I Statens ungdomsråds vision över hur närsamhället bör studeras är det de 
sociala betingelserna och hur dessa påverkar människorna, som sätts i för-
grunden. Vid sidan om arbetsplatserna föreslås eleverna titta på företeelser 
som hur de ”sociala villkoren” i området ser ut, hur sociala myndigheter och 
polisen uppfattar området, hur ”fritidssituationen” ser ut och vilka föreningar 
som är verksamma, vilka ”kulturmöjligheter” som finns och bostadssituat-
ionen: ”Vem äger bostäderna? Hur bestäms hyrorna?” 
 
Det demokratiarbete som kartläggningen av närsamhället skulle iscensätta 
handlade således inte om hur eleverna ”upplevde” den fysiska miljön eller 
att ge dem inflytande att påverka denna, utan att låta dem undersöka hur den 
sociala miljön kunde komma att påverka deras utveckling, och vilka alterna-
tiv som fanns till de kommersiella krafternas makt. Något som i sin tur 
kunde ge eleverna redskap för att kunna bli delaktiga: 
 

Att studera närsamhället på det här sättet ger både kunskaper, medvetenhet 
och förhoppningsvis inspiration att vilja vara med och påverka och förändra 
genom att till exempel gå med i någon av de verksamma föreningarna eller 
genom att bilda nya.546 

 
Detta fostrande projekt formerades kring ett subjekt som, likt 2000-talets 
trygghetsvandrare, skulle ta formen av den aktiva, demokratiska medborga-
ren, men som likväl knöt an till en annan diskurs kring skolan, närsamhället 
och barnens roll i detta. De kartläggningar som Statens ungdomsråd tänkte 
sig att barn och unga kunde genomföra relaterade istället till problematise-
ringen av ett samhälle som lämnat de unga maktlösa och utan meningsfulla 
uppgifter.  
 
Intressant att notera är också att varken begreppet trygghet eller otrygghet 
nämns i checklistan över det projekt Statens ungdomsråd ville initiera. Inte 
heller i diskussionerna om skolmiljön framträder begreppet ”trygghet” som 
den ledstjärna det kommit att bli idag. När Statens ungdomsråd i sin slutrap-
port föreslog att eleverna borde involveras aktivt i både skolans inre arbete 
och skötsel kom istället bland annat begreppet omsorgsarbete att använ-
das.547  
 

545 Ibid., s 494. 
546 Ibid., s 495. 
547 Ibid., s 492. 
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Ungas känslor av otrygghet var dock ett viktigt inslag i utredningen som 
helhet. Men till skillnad från de otrygghetskänslor som den fysiska miljön 
förväntas framkalla under 2000-talet var det en otrygghet som kopplades till 
osäkra framtidsutsikter. Det var ett otrygghetsbegrepp som utgick från en 
problematisering kring hur den ekonomiska verkligheten kolliderade med de 
ideal i termer av ”jämlikhet, lika värde, gemenskap, trygghet, ansvar, ut-
veckling” som ungdomarna uppfostrats att omfatta: 
 

De ser ett samhälle där ojämlikheten är stor, speciellt på det ekonomiska om-
rådet. De ser ett samhälle där isoleringen mellan människor vuxit sig större. 
De upplever att de själva och deras kamrater är onyttiga. Det finns ingen plats 
för dem i produktionen. De vet att många inte får jobb efter skolan eller att de 
slås ut redan i skolan. Många ungdomar lever i faktisk otrygghet. De lever i 
ett samhälle som inte ger dem ansvar och resultatet blir en strukturell passivi-
tet.548 

 
Otryggheten beskrevs här närmast som en materiell realitet, en konkret ut-
satthet, snarare än som först och främst en känsla. 
 
Som visats i denna avhandling har olika projekt att ge unga inflytande, och 
därigenom fostra dem i demokrati, länge betraktats som viktiga brottsföre-
byggande strategier. Formerna för detta inflytande har också uppvisat tydliga 
gemensamma drag och skrivits fram som framgångsrika metoder för att för-
bättra elevers normefterlevnad. Men som beskrivningarna av elevvandring-
arna ovan visar kan dessa fostrande strategier också ses som exempel på en 
styrning som både verkar genom att strukturera fältet av möjliga handlingar 
och samtidigt knyts till projektet att producera en välreglerad frihet. Det sätt 
som elever görs ”delaktiga” genom att uppmuntras studera sitt närområde 
och uppmärksamma särskilda aspekter av sin vardag, dras upp inom vissa 
specifika ramar och knyts till bestämda beskrivningar av samhällets problem 
och de ungas behov. Det inflytande som elever ges är, med andra ord, villko-
rat av de olika problematiseringar som vägleder dessa projekt. Likaså kan 
rörelsen när det gäller elevinflytandets former och innehåll placeras i ett 
bredare sammanhang, en rörelse som kommer diskuteras mer i det avslu-
tande kapitlet. 

Sammanfattning 
Det brottsförebyggande arbete som skolor föreslås realisera i 2000-talets 
material formeras till stor del kring tanken på att ge elever möjligheter till 
inflytande och ansvar. Både när det gäller Brå:s undervisningshandledningar 

548 Ibid., s 72. 
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och idéskrifter samt de trygghetsvandringar som skolan kan arrangera hand-
lar det om att på olika sätt engagera elever i skolans och lokalsamhällets 
brottsförebyggande arbete och att ta till vara på deras initiativ och utveckla 
deras förmågor. Om polisens kunskaper spelade en framträdande roll i det 
material som diskuterades i förra kapitlet är det nu eleverna själva som ska 
framträda som experter på sin omgivning, där de ska lära sig lokalisera pro-
blem och delta i åtgärder mot dessa. Ett brottsförebyggande tänkande som 
formeras kring elevers aktiva deltagande är som sådant inte något nytt, att ge 
elever inflytande över sin skolvardag och att engagera dem i ett arbete med 
skolans miljö betraktades, som vi sett i tidigare kapitel, som en viktig brotts-
förebyggande strategi under framför allt 1970-talet. 
 
De aktiverande strategier som beskrivits i detta kapitel måste emellertid för-
stås i relation till andra problematiseringar där framför allt den upplevda 
otryggheten blir ett centralt åtgärdsområde, liksom den bristande sociala 
kontrollen i vardagen – något som också samhällsutvecklingen sägs ha bi-
dragit till genom att skapa avstånd mellan människor. Att negativa sidor av 
samhällsutvecklingen betonas ur ett brottsförebyggande perspektiv är emel-
lertid inte heller något nytt inslag – som visades i kapitel fem var samhälls-
förändringens negativa konsekvenser på det sociala livet en central fråga 
som bland annat vägledde det tidiga Brå:s arbete med barn och unga.  
 
En central skillnad är dock att de åtgärder som ska komma till rätta med den 
bristande sociala kontrollen under 2000-talet går via ett kriminologiskt ve-
tande som till stor del utgår från den situationella brottspreventionens förstå-
else av brottsproblemet. Det är åtgärder som därigenom tar fasta på en mer 
konkret kontroll i vardagen. Likaså är de tekniker som ska stärka elevers 
inflytande över sin skolmiljö till stora delar hämtade från den situationella 
preventionens vetande. Att snabbt tvätta bort klotter, fundera över brotts-
förebyggande stadsplanering eller peka ut otrygga platser är åtgärder typiska 
för den situationella preventionens ambition att minska antalet kriminogena 
eller otrygga situationer. 
 
Dessa former för inflytande knyter även an till den ansvarsgörandeprocess 
som kommit att utmärka kriminalpolitiken i övrigt och därigenom till en 
annan brottsförebyggande diskurs – de ansvarsgörande tekniker som föreslås 
rimmar på flera sätt väl med den aktive medborgaren som eftersöktes i Allas 
vårt ansvar. Eleverna ska själva bli aktiva brottsförebyggare i samhällets 
gemensamma arbete mot brott och fundera över vad de kan göra för att 
minska brottsligheten i sitt område. Att låta elever utöva informell kontroll 
genom att gå ”skyddsronder” och utgöra extra ögon och öron är också ett sätt 
att iscensätta den aktive, ansvarstagande medborgare som kommit att bli en 
integrerad del av samhällets gemensamma ansträngningar mot brott. Det 
situationella perspektivet bär därigenom på ett tydligt fostrande inslag, både 
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när det gäller att lära elever att tänka i termer av brottsprevention men också 
genom att det framställs som ett konkret sätt att arbeta med demokrati i sko-
lan. Ett situationellt arbete mot brott blir ett sätt att uppfylla demokratifost-
rande mål.  
 
Att det gemensamma arbetet med miljön och formerna för inflytande i hög 
grad drivs av problematiseringen kring otrygghet är något som gör att även 
vardagliga företeelser, som exempelvis skötsel och underhåll, tolkas inom 
ramen för ett trygghetsbegrepp. Det subjekt som ska styras genom trygghets-
skapande åtgärder kan därför omväxlande beskrivas som ett otryggt subjekt 
och en kompetent brottsförebyggare, som på en och samma gång ges infly-
tande att prata om sin otrygghet som kunskaper att motverka den. 
 
Att elevinflytandet som brottsförebyggande metod kan kopplas ihop med en 
trygghetsdiskurs och formeras kring situationella tekniker bygger också på 
en annan förståelse av brottsproblemet än den som motiverade 1970-talets 
ansvarsgörande. Detta kan exemplifieras genom hur ett typiskt problem som 
skadegörelse problematiseras under dessa två perioder. Om skadegörelse 
inom skolans område då betraktades som ett symptom på vantrivsel (och 
bland annat orsakat av för lite inflytande), blir det i det tidiga 2000-talets 
material något som i sig skapar otrygghet och dessutom riskerar leda till 
ytterligare förstörelse. I linje med den situationella preventionens logik blir 
skadegörelsen något som främst förstås som ett uttryck för bristande kon-
troll, och elevernas inflytande något som kopplas till åtgärdandet av detta. 
Tillspetsat kan elevers ansvarsgörande under dessa perioder beskrivas som 
åtgärder för att råda bot på två olika slags bristtillstånd: om det under 1970-
talet var bristen på inflytande som ledde till vantrivsel och förstörelse blir det 
under 2000-talet snarare bristen på kontroll som leder till otrygghet och för-
störelse. Det inflytande kring skolmiljön som kopplades ihop med ett lång-
siktigt förebyggande arbete blir här något som snarare präglas av den situat-
ionella preventionens kortsiktiga tänkande. 
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Kapitel 8. Avslutande diskussion 

Inledning 
Den här avhandlingen har handlat om skolans brottsförebyggande fostran. 
Det huvudsakliga syftet har varit att undersöka och analysera olika beskriv-
ningar av hur skolan bör arbeta brottsförebyggande, så som de kommit till 
utryck i offentligt tryck och myndighetstexter sedan början av 1970-talet då 
ett livligt arbete med att försöka styra denna del av skolans uppdrag påbörja-
des. Det har därigenom handlat om att undersöka en mycket bred brottsföre-
byggande uppgift som tillskrivits skolan, nämligen de förhoppningar som 
knutits till skolans möjligheter att forma framtidens vuxna till laglydiga och 
normefterlevande medborgare. Sålunda är det skolan som realiseringsyta för 
styrning som är avhandlingens studieobjekt, och för att analysera denna sko-
lans uppgift har det governmentalityperspektiv som utvecklats i Foucaults 
efterföljd använts. Governmentalityperspektivets fruktbarhet ligger i att syn-
liggöra en maktutövning som verkar genom att vägleda individernas hand-
lingar mot vissa önskvärda mål och som tar form genom att strukturera fältet 
av möjliga handlingar. Samtidigt belyser det också hur styrning kan verka 
genom olika praktiker som strävar efter att öka individers frihet – eller sna-
rare, att producera en välreglerad frihet. Därigenom är det också ett perspek-
tiv som blir särskilt relevant i en undersökning av skolans brottsförebyg-
gande fostransuppdrag. Som visats i denna avhandling kan bemyndigandet 
av elever via ansvar och frihet ses som en pedagogisk praktik för att uppnå 
den laglydige medborgare som är fostrans mål, samtidigt som denna frihet är 
något som uppstår genom ett iscensättande av de regler för frihet som fostran 
föreskriver. 
 
Studien sträcker sig över flera decennier, men även om ansatsen varit att 
lyfta fram det gångna, har grundtanken samtidigt varit att problematisera 
nuets självklarheter och framför allt skolans självskrivna roll i samhällets 
brottsförebyggande arbete. Genom ett nutidshistoriskt angreppssätt synlig-
görs de historiska omständigheter som kommit att möjliggöra för vissa åt-
gärder att framstå som givna sätt att lösa problem. Härigenom visas hur 
brottsförebyggande strategier, som så ofta skrivs fram frikopplade från sin 
egen historia, kan spåras historiskt. I detta synliggörs även hur olika aspekter 
av detta arbete kommit att omformuleras och återlanserats i nya kontexter 
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och mot bakgrund av andra problembilder och försanttaganden om avvikelse 
och brottslighet, liksom om de subjekt som ska styras. 
 
Avhandlingen har också en diskursteoretisk ansats där vissa centrala begrepp 
från governmentalityperspektivet används för att synliggöra olika diskurser 
om skolans brottsförebyggande arbete. Diskurs förstås här i bred mening, 
som en bestämd samtalsordning som bär på en viss förståelse och vissa för-
santtaganden om världen, och därigenom som praktiker som konstituerar vad 
som exempelvis framstår som självklart, rationellt eller naturligt. Inom go-
vernmentalityperspektivet utgör begreppsparet rationaliteter och teknologier 
ett sätt att fånga denna relation mellan tankemönster och praktik – det hand-
lar om att lyfta fram språkets roll i framställandet av en styrbar verklighet. 
Att analysera styrning handlar därför inte främst om att beskriva olika in-
ställningar eller mentaliteter, utan att studera hur vissa specifika tankemöns-
ter gör anspråk på att lösa problem. Styrning utmärks på så sätt av en önskan 
att iscensättas som praktiker.  
 
I det följande ska avhandlingens huvudsakliga resultat diskuteras i termer av 
tre olika fostransdiskurser, där governmentalityperspektivets betoning på den 
nära relationen mellan framställningen av problem och valet av åtgärder 
varit vägledande för de frågor som använts för att bearbeta materialet. För att 
mejsla ut diskurserna har framför allt begreppet problematisering använts 
som ett övergripande verktyg för att beskriva samspelet mellan tankemönster 
och praktiker. Det handlar om att ta fasta på hur problem konstrueras och 
synliggörs samt vilka försanthållanden som gör dem mottagliga för vissa 
specifika lösningar. Genom att studera problematiseringarna synliggörs 
också hur styrningen verkar genom att strukturera fältet av möjliga hand-
lingar. Det handlar mer konkret om att se vilka ansvarsfostrande praktiker 
som möjliggörs genom de olika försanttaganden som görs av ungas behov 
och samhällets problem, då styrning är något som verkar i namn av de styr-
das intresse. Således synliggörs även vilket subjekt styrningen riktas mot och 
vilket subjekt styrningen önskar uppnå. 
 
Efter en inledande diskussion om de tre diskursernas innehåll kommer de 
förändringar de ger uttryck för att behandlas mer tematiskt och belysas med 
hjälp av tidigare forskning. Dels genom att, med utgångspunkt i bland annat 
framställningen av brottslighetens orsaker, diskutera hur diskurserna kan 
förstås i relation till utvecklingen av det kriminologiska vetandet och styr-
ningen av det kriminalpolitiska fältet. Dels genom att titta på hur de ansvars-
görande praktiker som skolans brottsförebyggande fostran formerats kring 
kan kopplas till mer generella förändringar gällande skolans demokratifost-
ran. Här blir det relevant att utifrån Foucaults synliggörande av den liberala 
styrningen problematisera de olika lösningar och subjektsskapande praktiker 
som framträder under de olika diskurserna. De tre fostransdiskurserna bör 
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inte ses som ett uttryck för några strikt avgränsade perioder, utan som red-
skap för att synliggöra de förskjutningar som sker gällande brottsprevention-
en. 

Tre fostransdiskurser 
De tre diskurserna om brottsförebyggande fostran utmärks av stora skillna-
der, men bär även på vissa gemensamma drag. Ett sådant återkommande 
drag är hur skolans fostran formuleras mot bakgrund av olika hotbilder som 
riskerar drabba den uppväxande generationen. Härigenom lyfts frågan om 
barns och ungas problem, men även frågan om deras behov och inneboende 
kompetens. Att dessa hot måste bemötas med praktiker som på olika sätt 
syftar till att utveckla barn och unga till självständigt handlande subjekt är 
också en röd tråd som löper genom de olika diskurserna och kan ses som ett 
uttryck för den styrning via frihet som diskuterats ovan. Samtidigt finns stora 
skillnader gällande innehållet i dessa hotbilder och hur de ska hanteras. 
Denna tematik diskuteras nedan inom ramen för begreppet problematisering 
som också vägleder särskiljandet av diskurserna. 

Sveket från samhället – de försummade barnen och den emanci-
patoriska fostransdiskursen 
En central tankefigur som på många sätt sammanfattar den diskurs som 
framträder under 1970-talet och delvis sträcker sig en bit in i 1980-talet, är 
att samhället och vuxenvärlden svikit de unga. Samhällsutvecklingens nega-
tiva konsekvenser för barn och unga utgör den övergripande problematise-
ringen under denna period. Den snabba samhällsutvecklingen hade inte bara 
inneburit att den sociala kontrollen över unga minskat, utan framför allt lett 
till att barns och ungas utveckling hämmats på olika sätt. I ett samhälle präg-
lat av allt större avstånd mellan människor, särskilt mellan barn och vuxna, 
var det barnen som fick betala det högsta priset då frånvarande och stressade 
föräldrar inte längre hade tid att förmedla de praktiska färdigheter de behöv-
de ha med sig i sin färd mot vuxenlivet. Det var en utveckling som kommit 
att exkludera de unga från att vara delaktiga i sin egen vardag. 
 
I denna problematisering kom också hotet från kommersialismen att utgöra 
ett viktigt tema. Den upplevelse av maktlöshet och meningslöshet som drab-
bat de unga som en direkt konsekvens av vuxenvärldens försummelse gjorde 
dem extra sårbara inför det alternativa normsystem man menade att de 
kommersiella krafterna förde med sig. Därtill riskerade de att formas till 
passiva konsumenter, snarare än till de aktiva demokratiska medborgare som 
skulle forma framtiden. Härigenom handlade också det beteende problemati-
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seringen kretsade kring inte om avvikelse och brottslighet i sig, utan om 
barns och ungas påtvingade passivitet. 
 
De lösningar och åtgärder som lyftes fram mot bakgrund av denna problem-
bild satte därigenom fokus på behovet av en långsiktig samhällsförändring 
där de ungas utveckling till demokratiska medborgare sattes i främsta rum-
met – något som gjorde att skolan kom att tillskrivas en självklar roll i sam-
hällets arbete mot brott. 
 
Den stora brottsförebyggande betydelse som härigenom kom att tillskrivas 
skolans fostransuppdrag under 1970-talet måste även förstås som något som 
möjliggörs av det kriminologiska vetande som bryter fram vid denna tid. De 
teoretiska utgångspunkter som betonade normers och värderingars roll för 
utvecklandet av brottsligt beteende kom nu att göra skolans normfostrande 
uppdrag till en central del av samhällets brottsförebyggande arbete, trots att 
detta i princip dömts ut som åtgärd föregående decennier. Centralt var också 
det utvecklingspsykologiska vetande som betonade att utvecklandet av ett 
moraliskt tänkande var en långsiktig process, något som behövde tid för att 
mogna fram. Utifrån ett sådant perspektiv kunde en undervisning som bygg-
de på moraliska predikningar om rätt och fel inte ge något annat än högst 
kortvariga effekter. Att låta eleverna arbeta praktiskt, delta i beslut och lära 
sig lösa konflikter blev däremot förutsättning för en framgångsrik normbild-
ning. 
 
Att det brottsförebyggande fostransuppdraget i så hög grad kom att koncen-
treras kring ett arbete med skolans sociala miljö måste samtidigt även förstås 
mot bakgrund av problematiseringen av samhällsutvecklingen och det för-
summade barnet – det subjekt som samhället och vuxenvärlden svikit. Att 
låta elever arbeta aktivt med ansvarsfrågor och praktiska sysslor blev här en 
strategi för att återinkludera dem, ge dem redskap till självförverkligande 
och frigöra dem från passivitetens bojor. Olika åtgärder att demokratisera 
skolan, såsom elevinflytande och ansvarstagande i form av fadderverksam-
het, utsmyckning av skolans lokaler, eller kooperativ verksamhet, kan här 
beskrivas som brottsförebyggande fostransteknologier. Att ge elever infly-
tande och ansvar fick här både funktionen av demokratiträning inför framti-
den och att motverka den alienation de upplevde i sin vardag. I detta sam-
manhang blev brottspreventionen att betrakta som en positiv bieffekt som 
kunde förväntas följa naturligt av ett mer inkluderande samhälle. 
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Att svika sig själv – det oönskade beteendet och den avskräc-
kande fostransdiskursen 
Om 1970-talets problematisering hade tagit ett helhetsgrepp på samhällsut-
vecklingen och dess konsekvenser för ungas möjligheter till delaktighet och 
inflytande kom problematiken kring de ungas utsatthet under 1980-talet 
främst att sikta in sig på frågan om kommersialismens påverkan – något som 
under decenniets gång gradvis kom att förskjutas till att handla om medie-
våldsproblematiken. Hotet mot ungas utveckling kom härigenom att bli mer 
avgränsat, konkret och direkt, samtidigt som den kritik som fokuserat på 
strukturella aspekter av samhällsutvecklingen kom att tonas ned. Om den 
unge under 1970-talet beskrivits som ett alienerat och maktlöst subjekt som 
förlorat förmågan att navigera i tillvarons meningslöshet, kom diskursen nu 
att kretsa mer kring det lättpåverkade barnet som behövde lära sig att värja 
sig mot skadliga influenser som hotade dennes utveckling. 
 
I den diskurs som kom att formeras från slutet av 1980-talet följde tankefigu-
ren om det försummade barnet på sätt och vis med, men kom samtidigt att 
fyllas med ett nästan motsatt innehåll. Om det försummade barnet tidigare 
beskrivits som ett passivt, exkluderat subjekt i behov av mer inflytande, var 
det en försummelse av en helt annan karaktär som kom att hamna i fokus 
här: underlåtelsen att inte ingripa i tid mot de barn som uppvisade oönskade, 
eller som Rikspolisstyrelsen uttryckte det, ”klandervärda”, beteenden. Denna 
problematisering genomsyrar framför allt det tidiga 1990-talets material och 
bygger på det vetande som får en framträdande roll vid denna tid, inte minst 
i det material om ungdomsbrottslighet som Rikspolisstyrelsen publicerar. 
Med utgångspunkt i teoretiska begrepp som brottstrappan, nyrekrytering och 
kriminella karriärer görs snabba och tydliga reaktioner mot ungdomsbrotts-
lighet till en oumbärlig brottspreventiv strategi. 
 
I detta perspektiv kom de lösningar som därigenom blev logiska att handla 
om att markera mot alla oönskade företeelser och beteenden. I dessa fost-
ransstrategier finns en klar skillnad mot det utvecklingspsykologiska per-
spektiv som tidigare hade använts för att betona att den moraliska mognaden 
var något som utvecklades genom ett praktiskt arbete med demokratiska 
frågor och som framför allt behövde tid för att växa fram. Den moralpredi-
kande fostran som då varnades för som både förlegad och verkningslös, blir 
under 1990-talet något som får sin återkomst genom tillämpandet av nollto-
lerans, eller, för att låna en formulering som Rikspolisstyrelsen använder vid 
denna tid: ”(e)tt avståndstagande som rymmer allt från lätta tillsägelser till 
frihetsberövande ingripanden”.549 Behovet av att korrigera barns uppträ-

549 Rikspolisstyrelsen, 1993, s 11. 
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dande enligt premissen ju tidigare desto bättre, innebär också att förskolan 
görs till en naturlig arena för det brottsförebyggande fostransuppdraget. 
 
Här framträder också en tydlig förskjutning i hur nödvändigheten av vuxen-
ansvar skrivs fram. Om detta ansvar under 1970-talet beskrevs i termer av en 
skyldighet att utgöra ett föredöme, samt att inkludera och vägleda ungdomen 
i allmänhet, kommer det nu snarare att handla om en skyldighet att ingripa 
och tillrättavisa barn som kan befinna sig i riskzon. I detta sammanhang 
förändras även framställningen av ungas ansvar: ansvaret att våga säga nej 
och inte låta sig påverkas av destruktiva influenser – kort sagt att göra riktiga 
val. Genom denna ansvarsförskjutning möjliggörs avskräckning genom in-
formation och fostran till självdisciplin som en brottsförebyggande metod. 

Sveket mot samhället – det försummade ansvaret och den trygg-
hetsskapande fostransdiskursen 
Om den styrning som 1990-talets undervisningsupplägg gav uttryck för hade 
formerats kring avskräckning och individuellt ansvar, kom det tidiga 2000-
talets arbete gällande skolans brottsförebyggande fostran återigen att handla 
om en aktiverande pedagogik med fokus på att göra eleverna delaktiga, 
bland annat genom arbetet med skolans miljö. Liksom under den emancipa-
toriska fostransdiskursen framträder eleven som ett ansvarstagande subjekt 
som kan engageras i skolans gemensamma arbete. Det kriminologiska ve-
tande som rationaliserar dessa strategier är emellertid ett annat, liksom de 
problematiseringar som utgör själva fonden mot vilken elevers ansvarsta-
gande ska utspelas. 
 
Ser vi till de projekt elever föreslås arbeta med bär de på klara influenser av 
de kriminologiska ansatser i termer av situationell brottsprevention och ru-
tinaktiviteter som kommit att få en framträdande plats inom den kriminal-
politiska diskursen från slutet av 1990-talet. Här finns också en linje från den 
nolltolerans som utmärkte sig så kraftigt i den avskräckande diskursen, men 
med en förskjutning i riktningen av den. Om det tidiga 1990-talets fostrans-
strategier handlade om att utöva nolltolerans mot beteenden, är det nu ”kri-
minogena situationer” som är nolltoleransens föremål. Därigenom länkas 
elevers ansvarsgörande mindre till den långsiktiga samhällsförändring som 
skrevs fram som mål under 1970-talet och mer till ett arbete som handlar om 
att hantera situationer i sin vardag som upplevs som riskfyllda eller otrygga. 
Flera av projekten elever föreslås engagera sig i – att gå skyddsronder, tvätta 
bort klotter och peka ut platser som gör dem otrygga – blir här en spegling 
av de brottsförebyggande teknologier som eftersträvas i lokalsamhället. Sko-
lans brottsförebyggande arbete kan här ses som en gestaltning av den enga-
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gerade och ansvarstagande medborgare som i den kriminalpolitiska diskur-
sen fått en nyckelroll i samhällets gemensamma ansträngningar mot brott. 
 
Utformningen av dessa aktiverande projekt måste också förstås mot bak-
grund av en helt annan problematisering som kommit att utgöra en integre-
rad del av 2000-talets kriminalpolitik: medborgarnas förmenta upplevelse av 
otrygghet. Det gemensamma arbetet med närmiljön och formerna för infly-
tande blir något som i hög grad motiveras i termer av att minska känslan av 
otrygghet. Olika projekt och undervisningsformer ska lära eleverna att tänka 
i trygghetstermer, exempelvis hur de kan förebygga och åtgärda otrygghet, 
men här återfinns också ett fostrande inslag där de ska lära sig att upptäcka 
vad som själva gör dem otrygga. 
 
Här återfinns även en problematisering av en social kontroll som gått förlo-
rad och som måste återerövras. Som vi sett var denna problematisering fram-
trädande även i det som ovan beskrivits som den emancipatoriska fostrans-
diskursen, men om den bristande sociala kontrollen då främst hade skrivits 
fram som ett hot mot de ungas utveckling, handlar det här mer om den soci-
ala kontrollens konkreta funktion i vardagen – att upptäcka och åtgärda 
brottsrisker och andra otrygghetsfaktorer. 
 
I likhet med den emancipatoriska fostransdiskursens ambitioner skrivs sko-
lans brottspreventiva fostran fram i relation till demokratifostrande mål. Men 
om ett praktiskt arbete med att stärka skolans demokratiarbete då betraktades 
som ett sätt att indirekt uppnå brottsförebyggande effekter blir de brottsföre-
byggande tekniker som, med den situationella preventionen som ledstjärna, 
uppmuntras under 2000-talet något som i sig motiveras som ett ”konkret” 
sätt att arbeta med demokrati. Om brottsprevention i det förra fallet var att 
betrakta som en bieffekt av ett demokratiseringsarbete, blir situationen nu 
det omvända: demokratifostran blir en bieffekt av det brottsförebyggande 
arbetet. 

Avvikaren, det önskvärda subjektet och brottslighetens 
orsaker 
De diskurser som skisserats ovan kan placeras i ett mer övergripande krimi-
nalpolitiskt sammanhang. Inte minst kan flera av de diskursiva förskjutning-
ar som skett gällande skolans brottsförebyggande fostransuppdrag belysas 
utifrån den rörelse som skett gällande brottsprevention och det kriminolo-
giska vetandet som behandlats av tidigare forskning och som diskuterades i 
kapitel tre. Nedan ska dessa förändringar diskuteras med utgångspunkt i hur 
brottsproblemet framställs i de olika diskurser som beskrivits ovan. Dels i 

 203 



termer av hur brottslighetens orsaker återges, dels i termer av vilken roll 
beskrivningen av den avvikande eller brottslige fyller i den brottsförebyg-
gande fostran skolan ska ägna sig åt. I detta sammanhang är det samtidigt 
minst lika relevant att diskutera hur det önskvärda subjektet, det som skolans 
brottsförebyggande fostran ska forma och utveckla, framställs, eftersom 
detta subjekt står i en tydlig relation till hur avvikaren eller den brottslige 
personen återges. I konstruktionen av den laglydige medborgaren konstrue-
ras samtidigt den andre.550 Hur detta förhållande, mellan det önskvärda och 
det icke-önskvärda subjektet, förändrats över tid ska nedan diskuteras i relat-
ion till parallella förskjutningar gällande kriminalpolitiken och kriminolo-
giskt vetande. 
 
Om vi ser till det som ovan benämnts som den emancipatoriska fostransdis-
kursen är det här som avvikaren framträder som mest tydligt. Det är också 
den enda diskurs där avvikaren och omsorgen om denne figurerar som en 
konkret målsättning med undervisningen i lag och rätt. Att motverka ”en 
polarisering mellan laglydiga och icke-laglydiga, avvikande och icke-
avvikande” kom här att skrivas fram som en central aspekt av skolans brotts-
förebyggande fostransuppdrag. Att de unga fick en ökad förståelse för de 
avvikande och deras ”sociala och psykologiska situation” blev en förutsätt-
ning för rehabiliteringsarbetet och återinkluderandet av den avvikande blir 
inom denna rationalitet en viktig del av det brottsförebyggande projektet. 
Det subjekt som skolans brottsförebyggande fostran eftersträvar blir därige-
nom ett förstående och medkännande subjekt, som ska bidra till att den soci-
alt marginaliserade avvikaren kan återföras till den samhälleliga gemenskap-
en. 
 
Framställningen av avvikaren i skolans fostransuppdrag är på många sätt 
tidstypisk. I betoningen av ett gemensamt ansvar finns klara likheter med 
den kriminalpolitiska diskurs som vid denna tid såg brottsligheten som en 
konsekvens av samhälleliga orättvisor. Brottsligheten blev sålunda ett pro-
blem som endast kunde lösas genom generella välfärdspolitiska lösningar. I 
detta perspektiv blev den brottslige individen till en socialt utsatt person, 
drabbad av strukturella orättvisor och fängelserna något som kom att ”pro-
ducera snarare än rehabilitera brottslingar”.551 Med en problematisering av 
brottsligheten som målade fram fängelset som kontraproduktivt kom de vik-

550 Jfr. Lee.  
551 Andersson & Nilsson, s 116, 124, Tham, Henrik och von Hofer, Hanns, ”Politikerna, 
kriminologerna och kriminalpolitiken i Sverige och USA”, Finstad, Liv & Mork Lomell, 
Heidi (red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen (Oslo 
2014). Tham och von Hofer lyfter också fram den politiska hegemonin i denna fråga under 
perioden, något som tog sig uttryck i att samtliga partier i sina kriminalpolitiska program 
betonade fängelsets negativa konsekvenser. 
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tigaste brottsförebyggande insatserna att placeras utanför straffsystemets 
åtgärdsmöjligheter.552 
 
Att brottslighetens förebyggande var en angelägenhet för hela samhället 
markerades tydligt i framställningen av skolans brottsförebyggande fostran. I 
den breda problematisering av samhället som underbyggde detta brottsföre-
byggande projekt blev också den unge och den avvikande till offer för en 
gemensam problematik där den unge övergetts, den avvikande exkluderats. 
Medan den ene behövde få en väg in i samhällsgemenskapen, behövde den 
andre få en väg tillbaka. Det demokratiska underskott som kommit att sätta 
sin prägel på samhället blir således något som hindrar såväl de ungas ut-
veckling som interners rehabilitering. Mot bakgrund av denna gemensamma 
problembild blir också tidens starka betoning på behovet av medinflytande, 
samt det pedagogiska värdet med praktiserandet av eget ansvar, en politisk 
vision som finner sin väg in i såväl skola som fängelser. 
 
Denna framställning av de två subjekten och deras problem skulle emellertid 
inte bli långlivad. Om den avvikande och den unge delvis varit drabbade av 
en gemensam problematik i en diskurs där en långsiktig samhällsförändring i 
riktning mot ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle var ett övergri-
pande mål, blir dessa två subjekt under slutet av 1980-talet istället till 
varandras motpoler. Inom det som ovan benämnts den avskräckande fost-
ransdiskursen blir det subjekt som styrningen riktas mot inte längre det 
övergivna och försummade barnet, utan den potentielle ungdomsbrottsling-
en, som ska avskräckas från att beträda trappan som leder till ett liv i krimi-
nalitet. Avvikarens roll kan här närmast beskrivas som instrumentell: ett 
varnande exempel som ska få de unga att avhålla sig från att ta de första 
stegen på brottstrappan. Därigenom försvinner också den person som tidi-
gare stått i behov av och varit föremål för samhällets omsorger.  
 
Ser vi till hur frågan om hur brottslighetens orsaker behandlas inom ramen 
för denna avskräckningsrationalitet framträder en tydlig förskjutning som 
speglar den teoretiska kursändring som nämndes i kapitel tre och som kom-
mit att bortrationalisera själva orsaksledet i förklaringarna av brottsligheten 
för att istället göra brott till en fråga om rationellt övervägda individuella val. 
I en brottsförebyggande målsättning som sätter fokus på avskräckning blir 
brottslighetens eventuella bakgrundsfaktorer mindre relevanta att lyfta fram 
än konsekvenserna av ett brottsligt leverne. Att få knarkare, tjuvar, banditer, 
bedragare och våldsverkare till kompisar, att bli av med sin familj och se 
möjligheterna till drömjobbet gå förlorade blir ett tänkbart utfall som måste 
hanteras genom att göra de rätta valen innan det är för sent. 
 

552 Andersson, 2002. 
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I den mån orsaker till brott nämns, är utgångspunkten en helt annan än i den 
emancipatoriska diskursen. Om eleven då skulle lära sig om brottslighetens 
orsaker för att kunna öka sin förståelse för den avvikandes situation och där-
igenom undvika att stigmatisera dem, blir eventuella orsaker till brottsligt 
beteende här något som egentligen inte behöver diskuteras. Även om 1995 
års handledning nämner att det kan finnas många olika bakgrundsfaktorer till 
brottsligt beteende, så som bristande uppfostran, videovåld, missbruk eller 
samhällets besparingar på barn och ungdomar, rör sig den övergripande för-
klaringen kring bristen på kontroll och att ingen har ingripit i tid. För eleven 
blir kunskaper om bakgrunden till brottsligt beteende endast intressanta som 
något som ska undvikas – något den unge kan förhålla sig till för att fatta rätt 
beslut om sitt eget liv. 
 
I detta sammanhang blir brottslighetens orsaker även något som utrustas med 
en moralisk dimension, nämligen som något som riskerar urholka ansvaret 
för brottsliga handlingar. Oavsett vilka orsakerna till brottsligheten är, un-
derstryks vikten av att dessa aldrig får användas som bortförklaringar. Orsa-
ker blir härigenom något som inte främst förklarar brottsligt beteende, utan 
snarare något som, moraliskt felaktigt använt, riskerar ursäkta detta. Den 
enda moraliskt relevanta förståelsen av brottsliga handlingar blir i detta per-
spektiv att se dem som ett resultat av individuella val. 
 
Detta förhållande till brottsligheten, som något som inte behöver förklaras så 
mycket som moraliskt fördömas, hittas även i den trygghetsskapande fost-
ransdiskursen. Avvikaren är i denna diskurs i stort sett frånvarande och 
framträder mest som en perifer gestalt. I den utsträckning orsaker behandlas 
är det i termer av en rationellt väljande individ som agerar och drivs utifrån 
egoistiska motiv, motiv som inte kräver någon närmare förklaring än just 
egenintresset. Ser vi till det subjekt som skolan ska fostra är det emellertid 
inte den potentiella ungdomsbrottslingen som står i fokus här. Snarare är det 
ett potentiellt brottsoffer, eller ett otryggt subjekt, som via skolans undervis-
ning ska ges möjligheten att träna upp sin brottsförebyggande och trygghets-
skapande kompetens. Därigenom får avvikaren inte heller rollen av ett av-
skräckande exempel, utan framträder antingen som ett exempel vars hand-
lingar kan klandras moraliskt eller som en abstrakt riskfaktor eleven ska lära 
sig att hantera i vardagen. Utgallringen av såväl djupare förklaringar till 
brottsligt beteende som sympatin för avvikaren blir här exempel på hur dis-
kursen byggs upp kring en exkluderande praktik. 
 
Om framställningen av det avvikande subjektet under den undersökta peri-
oden ska sammanfattas kan det göras som en rörelse från att vara en socialt 
marginaliserad person, till att få funktionen av ett avskräckande inslag till att 
bli en abstrakt vardagsrisk. Det önskvärda subjektet, det skolans fostran ska 
forma och som är styrningens mål, står samtidigt i en tydlig relation till 
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dessa bilder av avvikaren. 1970-talets förstående och empatiska subjekt (som 
skulle bidra till att återintegrera avvikaren in i gemenskapen), övergår under 
1980- och 90-talet till att bli ett avskräckt subjekt (som genom ansvarsta-
gande val ska undvika att bli som avvikaren) till att under 2000-talet fram-
träda som ett ansvarstagande, brottsförebyggande subjekt (som ska hantera 
avvikaren som en potentiell risk). Härigenom går avvikaren från att vara en 
konkret individ som kan stigmatiseras till att bli en risk vars handlingar drivs 
av egoistiska val. 

Välfärdskriminologins fall och den kontrollteoretiska rörelsen  
Som nämndes kan denna rörelse från 1980-talets slut, där framställningen av 
brottsproblemet allt mer kommit att frikopplas från sociala och strukturella 
orsaker, ses som en illustration av det skifte i kriminologiskt vetande som 
beskrevs i kapitel tre där förklaringen av brottsligheten gått från att handla 
om social deprivation till att handla om avsaknaden av olika slags kontroll-
mekanismer. 
 
Rörelsen i framställningen av skolans brottsförebyggande fostransuppdrag 
blir härigenom något som går från att handla om ett storskaligt samhällsför-
ändrande projekt, vari brottspreventionen följer naturligt av sig självt, till att 
bli en fråga om att via brottsprevention bevara den rådande ordningen mot 
vad som därigenom blir externa hot som på olika sätt kan kontrolleras bort. I 
den förståelse av brottsligheten som framträder från 1980-talets slut och 
framåt behövs därigenom inga komplexa förklaringar för att kunna före-
bygga brott. I den avskräckande och trygghetsskapande diskursen som dis-
kuteras ovan blir brottsligheten något som till stor del ska hanteras genom att 
antingen väljas eller planeras bort. 
 
Samtidigt finns här vissa skillnader när det gäller kontrollens objekt, det vill 
säga vad som ska kontrolleras och i vilket syfte. Medan den fostran som 
skrivs fram under det tidiga 1990-talet fokuserar på en kontroll i termer av 
självdisciplin handlar kontrollen som eftersträvas under 2000-talet mer om 
att förmå individen att bemästra vissa situationer. Härigenom finns det också 
en avgörande skillnad i hur avvikaren gestaltas. Dessa skillnader kan belysas 
med hjälp av Garlands begrepp Criminologies of everyday life och Crimino-
logies of the other – två teoretiska inramningar av brottsligheten som enligt 
Garland kan betraktas som en reaktion mot de välfärdslösningar som hade 
brottslighetens orsaker i fokus.553 
 
Den brottsförebyggande fostransdiskurs som under 2000-talet till stora delar 
formeras kring ett situationellt perspektiv på brott bär på tydliga influenser 

553 Garland. 
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av det Garland benämner Criminologies of everyday life – ett samlingsbe-
grepp som rymmer den genre av kontrollteorier som förenas genom att 
bygga på premissen att brott är en normal aspekt av moderna samhället och 
som sätter fokus på situationen snarare än den kriminelle.554Avvikaren har, 
med O’Malleys beskrivning, fråntagits sina biografiska egenskaper för att 
istället framträda som en abstrakt figur vars beteende främst förstås som ett 
utfall av en rad överlagda val.555 
 
Den avvikare som framträder i den avskräckande diskursen har däremot mer 
gemensamt med den förståelse av brottsligheten som återfinns inom det Gar-
land kallar Criminologies of the other. I detta perspektiv blir brottslingen, 
snarare än att avdramatiseras som en abstrakt risk, till en person som till sitt 
väsen är annorlunda än oss andra – helt enkelt ”ond”. Här görs brottsligheten 
till något som, snarare än att vara en naturlig del av vardagslivet som ska 
hanteras genom riskhantering, primärt är en moralisk fråga som ska bekäm-
pas genom straff.556 I den avskräckande fostransdiskursen blir detta förhåll-
ningssätt till brottslingen och brottslighetens orsaker synlig i två relevanta 
avseenden: För det första genom att den avvikande, genom sin avskräckande 
roll blir en motpol till det önskvärda subjektet (den unge som ska fostras), 
för det andra genom den moraliska dimension som frågan om brottslighetens 
orsaker utrustas med – de går från att vara något som förklarar ett beteende 
till något som riskerar att ursäkta detta beteende.  
 
Även om dessa två kriminologier på flera sätt utgör varandras motsatser, 
förenas de enligt Garland i betoningen på kontroll och i avvisandet av kom-
plexa förklaringar till brottsligt beteende. Tillsammans kan de, som nämnts, 
ses som en reaktion mot den kriminologi och kriminalpolitik som betonade 
välfärdspolitiska lösningar. 
 
Den kontrollteoretiska rörelse som dessa kriminologiska ansatser signalerar 
blir också tydlig om man ser till de förskjutningar som sker gällande skolans 
brottsförebyggande fostransuppdrag. Det ska påpekas att även den prevent-
ionsidé som 1970-talets brottsförebyggande fostran bygger på i högsta grad 
handlar om social kontroll. Men det är en kontroll som rationaliseras med 
utgångspunkt i en social och strukturell problembild. För det första genom 
att preventionen bygger på behovet av en god socialisering och för det andra 
att denna viktiga socialiseringsprocess underminerats genom samhällsut-
vecklingens negativa konsekvenser. I ett allt mer anonymt samhälle hade den 
informella kontrollen, liksom omsorgen om den uppväxande generationen 
försvunnit. Den sociala kontroll som förespråkades baserades således på 

554 Garland, s 128. 
555 O’Malley, 1992. 
556 Garland, s 184. 
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behovet av genomgripande samhällsförändring. Detta anknyter också till de 
två modeller för brottsprevention Sahlin benämnt strukturförändrings- och 
socialisationsmodellen, där den första betonade en långsiktig förändring av 
sociala och ekonomiska strukturer och den andra individens möjligheter till 
positiv utveckling.557 Att dessa två modeller verkade parallellt blir här tyd-
ligt, genom att ett långsiktigt förändringsarbete på det strukturella planet 
även blir en förutsättning för att individen ska kunna utvecklas. 
 
Denna insikt om en social kontroll som gick hand i hand med ett genomgri-
pande förändringsarbete mot ett mer jämlikt samhälle kom emellertid att 
tonas ned under 1980-talet, något som skedde i takt med att problematise-
ringen av den unges vardag kom att förändras. Genom att hotbilden mot de 
unga går från att beröra en bred strukturell problematik till att handla om 
kommersialism, varuexponering och videovåldets påverkan blir faran mer 
konkret, direkt och placeras i vardagen. Socialisationen, som tidigare länkats 
till ett demokratiskt medborgarfostrande projekt, blir här gradvis något som 
handlar om att inympa självdisciplin och därigenom styra sig själv – att lära 
sig stå emot, kontrollera sina impulser och säga nej till lockelser. 
 
Denna utveckling ligger också i linje med kriminalpolitiska skeenden under 
samma period då uppfattningen att de viktigaste brottsförebyggande åtgär-
derna låg utanför straffsystemets åtgärdsmöjligheter kom att ifrågasättas. 
Detta gjordes mot bakgrund av en beskrivning av brottsligheten där vissa 
brottstyper, däribland ungdomsbrottsligheten, kom att framställas som sär-
skilt akuta problem vars utveckling måste stoppas. I och med detta kom 
också den tidigare fokuseringen på behovet av långsiktigt verkande åtgärder 
att överges till förmån för straffsystemets mer direkta åtgärdsmöjligheter. 
Med en alarmistisk problemformulering som målade fram ungdomsbrotts-
ligheten som ett samhällsproblem som måste åtgärdas direkt fanns ingen tid 
att invänta några långsiktiga effekter.558 Inte minst blir denna omsvängning 
av uppfattningen om ungdomsbrottslighetens karaktär och lösning synlig när 
det gäller hur skolans brottsförebyggande fostransuppdrag skrivs fram under 
det tidiga 1990-talet, där betoningen på tidiga ingripanden mot vissa beteen-
den framställs som ett centralt inslag för att bekämpa ungdomsbrottsligheten. 
Nödvändigheten av att gå ”rakt på ungdomsbrotten”, som Rikspolisstyrelsen 
betonar i titeln på det manifest som ges ut vid denna tid, signalerar detta 
skifte från långsiktighet till kortsiktighet. Genom en alarmistisk problem-
formulering där en 7-åring redan kunde ha påbörjat sin ”kriminella karriär” 
riskerade alla åtgärder att komma för sent.  
 

557 Sahlin, 2000. 
558 Andersson & Nilsson, s 125. 
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Ett talande exempel på förskjutningen av den sociala kontrollens koppling 
till fostran kan även ses i hur skolpersonalens uppgifter skrivs fram. Under 
1970-talet formulerades tanken att all skolpersonal – såväl lärare som städare 
och vaktmästare – kunde ha en aktiv roll att spela som närvarande vuxna i 
barns och ungas liv. Förutom att öka den sociala kontrollen, fanns här också 
en fostrande potential – genom att se de vuxnas arbete skulle eleverna också 
få en ökad förståelse för vad det innebar att städa och laga saker. När Brå 
2001 lyfter fram vaktmästarens brottsförebyggande roll är det utifrån en helt 
annan synvinkel – nämligen hur dessa kan öka ”säkerhetsmedvetandet ge-
nom att göra riskanalyser” och lära sig hantera bombhot och misstanke om 
vapeninnehav i elevernas skåp.559 Den vertikala, fostrande kontrollen har här 
blivit direkt och ingripande. 
 
En annan kriminalpolitisk rörelse av relevans här är den omdefiniering av 
brottsproblemet som sker under 1980-talet där brottsligheten går från att vara 
ett samhälleligt misslyckande till att bli något som hederligt folk måste 
skyddas från.560 Andersson har beskrivit detta som en rörelse från en ideal-
istisk politik med samhällsförändring i fokus till en reaktiv kriminalpolitik 
med samhällsbevarandet i fokus. Härigenom kom också problemformule-
ringen att handla mer om brottslighetens konsekvenser än dess omfattning 
eller orsaker. Denna fokusförskjutning har dels tagit sig uttryck i den poli-
tiska fokuseringen på brottsoffret, dels i hur otrygghet eller rädsla för brott 
kommit att bli ett styrande inslag i kriminalpolitiken.561 
 
När det gäller skolans brottsförebyggande fostran blir denna omsvängning 
markant under 1990-talet då brottslighetens konsekvenser lyfts fram som 
viktigt inslag i skolans brottsförebyggande fostran – även om konsekvenser-
na här främst handlar om följderna för eleven om denne skulle välja en 
brottslig bana, snarare än för dem som utsätts för brott. Framför allt är det 
under 2000-talet som brottslighetens konsekvenser för brottsoffret, liksom 
för den allmänna upplevelsen av otrygghet, blir ett framträdande inslag i den 
undervisning skolan uppmuntras bedriva. I de få inslag där avvikaren och 
dennes handlingar behandlas blir diskussionsfrågor om brottsoffrets känslor 
till ett givet inslag. Likaså är otrygghetstemat framträdande under 2000-talet, 
inte minst genom de trygghetsvandringar som skolor föreslås arrangera. 
Upplevelsen av trygghet blir till en övergripande problematik och får funkt-
ionen av ett raster genom vilket en mängd av vardagens företeelser ska tol-
kas och förstås. 
 

559 Brå, 2001. 
560 Andersson & Nilsson, s 151. 
561 Tham, Henrik, “Brottsoffrets framväxt”, Lernestedt, Claes & Tham, Henrik (red.), Brotts-
offret och kriminalpolitiken (Stockholm 2011), Andersson & Nilsson, s 129, Garland, s 121, 
Lee. 
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Trygghetsvandringarnas fokus på en odefinierad känsla av otrygghet smälter 
samman med den emotionella kriminalpolitik Andersson och Nilsson be-
skriver som ett resultat av att brottsproblemet kommit att skildras i termer av 
brottslighetens konsekvenser, snarare än dess omfattning och struktur.562 
Trygghetsvandringarna tycks förutsätta samma emotionellt drivna och ab-
strakta brottsproblem, något som gör kvantitativa beskrivningar av detta 
problem irrelevanta. I detta ligger också en beskrivning av det Garland be-
nämnt massbrottssamhälle, men framför allt en brottslighet som slår blint 
omkring sig och kan drabba vem som helst.563 
 
Att framväxten av denna trygghetsdiskurs även går hand i hand med orsaks-
ledets bortrationalisering blir tydligt om vi ser till hur ett av de mest typiska 
brotten förknippade med ungdomar – skadegörelse och klotter – behandlas 
under den analyserade perioden. Om problem som skadegörelse eller klotter 
under 1970-talet främst betraktades som ett symptom på vantrivsel eller brist 
på inflytande, blir detta under 2000-talet något som i sig orsakar otrygghet 
och riskerar leda till ytterligare brottslighet. 
 
De tre diskurserna som här lokaliserats bär således på olika syn på avvika-
ren, förhåller sig på skilda sätt till brottslighetens orsaker och framställer tre 
olika önskvärda subjekt för styrning. Att enbart förklara dessa skeenden 
genom kriminalpolitikens förändring och kontrollmodellens framväxt vore 
samtidigt att göra det för lätt för sig. Nedan ska vi titta närmare på hur de 
olika ansvarsbegrepp diskurserna formeras kring samt hur de olika brotts-
förebyggande praktikerna som ska iscensättas i skolan kan relateras till en 
förändrad demokratiuppfattning. 

Ansvarsgörande praktiker och frihetsbegreppets rörelse 
Ett gemensamt drag i de olika brottsförebyggande fostransdiskurser som här 
undersökts är att de på olika sätt formeras kring en idé om ansvar. Ett annat 
sätt att formulera detta är att de brottspreventiva effekter som förväntas 
komma av denna fostran ska ske genom olika slags ansvarsgörande prakti-
ker. Att den bästa vägen till en framgångsrik brottsförebyggande normträ-
ning går via praktiserandet av demokrati och ansvar är, som diskuterats 
ovan, en tanke som växer sig särskilt stark under 1970-talet. Denna uppfatt-
ning, att det gemensamma arbetet med skolans verksamhet och sociala miljö 
bar på en viktig brottsförebyggande potential, utgör ett markant brott mot 
hur skolans brottsförebyggande roll hade formulerats under tidigare decen-
nier, då framför allt den individualpreventiva ansatsen hade lyfts fram. Sko-

562 Andersson & Nilsson, s 158. 
563 Garland, Andersson 2010. 
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lans allmänt medborgarfostrande uppdrag hade givetvis varit ett framträ-
dande inslag i byggandet av den gemensamma grundskolan, men det är först 
under 1970-talet som detta fostransuppdrag kommer att ges en central brotts-
förebyggande betydelse i samhällets arbete mot ungdomsbrottsligheten. 
 
På ett övergripande plan kan målet för denna brottsförebyggande fostran – 
att skapa en laglydig samhällsmedlem som klarar av att hantera sin demokra-
tiska frihet på ett ansvarsfullt sätt – sägas ha varit gemensamt över tid. Här 
finns även en återkommande spänning mellan det fria, ansvarsfulla subjekt 
skolan ska fostra och nödvändigheten i att detta subjekt förvaltar sin frihet på 
rätt sätt. I denna mening kan dessa praktiker därför ses som exempel på en, i 
Foucaults mening, produktiv maktutövning och som ett uttryck för den libe-
rala styrning som verkar genom att producera frihet. Frihet blir både något 
som produceras av styrningen och det sätt varigenom styrningen, på ett indi-
rekt sätt, uppnår sina mål, genom att individerna via sin frihet förmås styra 
sig själva och, för att låna Roses formulering, klarar av att bära ”frihetens 
börda”.564 Ansvarspraktikerna blir här uttryck för viljan att skapa en välre-
glerad frihet som utmärks av hur ansvaret utformas, vilket ansvar de unga 
ska ta och vilket ansvar de behöver få för att kunna utvecklas. 
 
Friheten är alltså både villkorad och föränderlig. Det ansvar elever ska ta och 
det inflytande de ska ges, står alltid i relation till en viss kunskap om deras 
behov och problem, samt hur brottsligheten bäst förklaras och därigenom 
bäst förebyggs. När det gäller de brottsförebyggande fostransdiskurser som 
diskuterats ovan har dessa ansvarspraktikers innehåll och utformning ge-
nomgått tydliga förskjutningar – inte minst i relation till vilket slags ansvar 
skolan förväntas fostra eleverna i. Dessa diskursiva förskjutningar ska nedan 
diskuteras genom urskiljandet av tre olika ansvarsbegrepp, som även relate-
ras till styrningen av såväl det kriminalpolitiska fältet som det pedagogiska. 

Från ett kollektivt till ett individuellt ansvarsbegrepp 
Den rörelse som sker gällande det ansvar som ska tränas upp hos eleverna 
kan beskrivas i termer av två svängningar. Det första skiftet kan beskrivas 
som en rörelse från ett kollektivt till ett individuellt ansvarsbegrepp. Denna 
förskjutning blir mest markant i det material som ges ut under 1990-talets 
första hälft, där ansvaret fylls med ett helt annat innehåll än tidigare. Om 
ansvaret under 1970-talet och tidiga 1980-talet skrivs fram som ett kollektivt 
projekt utifrån en problematisering av brottsligheten som ett gemensamt 
problem, blir det under 1990-talet istället till en individuell fråga där det 
först och främst handlar om att ta ansvar för sina egna handlingar och att ta 
konsekvenserna av sina beslut. Ansvaret handlar inte längre om att, via ett 

564 Rose, Nikolas, Governing the soul: the shaping of the private self (London 1999a). 
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arbete med sina egna attityder, förbättra straffade personers möjligheter till 
rehabilitering, utan snarare om att undvika allt samröre med dessa individer. 
Det är ett ansvar som betonar vikten av att välja sina vänner noga, eller för 
att vända på det – välja bort kamrater som riskerar påverka ens liv i fel rikt-
ning. 
 
I denna rörelse från ett kollektivt inriktat ansvar till ett individuellt sker, som 
berördes ovan, även en förskjutning av vuxenansvaret – från att agera före-
döme, vägleda ungdomen och att aktivt arbeta mot negativa företeelser som 
samhällsutvecklingen fört med sig till att ha en ”skyldighet att blanda sig i 
ungdomars liv”.565 Härigenom försvinner också den fokusering på inflytande 
som utgjorde kärnan i den emancipatoriska fostransdiskursens ansvarsbe-
grepp. I denna var elevers ansvar något som skulle praktiseras genom att de 
fick ett utökat inflytande, men utgjorde också en del – en viktig pusselbit – i 
ett större demokratifostrande projekt. Under 1990-talet blir ”utövandet av 
ansvar” till en plikt snarare än något som svarar mot ett behov, och därige-
nom till en räcka skyldigheter snarare än att handla om rättigheter. 
 
Att inflytande som ansvarsgörande praktik försvinner från den brottsföre-
byggande fostransdiskursen under 1990-talet ska emellertid inte tolkas som 
att det också försvinner från skolans mer generella medborgarfostrande upp-
drag vid denna tid. Däremot ringas det in av en annan förståelse av demo-
krati och samhälle som är relevant i sammanhanget. Som Dahlstedt och Ol-
son lyfter fram är 1990-talet i själva verket en period då skolans demokrati-
uppdrag får stort utrymme. Inte minst tar denna demokratiska iver sig ut-
tryck genom att begreppet värdegrund, de gemensamma värderingar som 
ska genomsyra skolans arbete, får en självklar plats i utbildningspolitiska 
dokument.566 Även om demokrati tidigare skrivits fram som ett centralt mål 
med skolan, kom detta medborgarfostrande uppdrag nu att få en annan inne-
börd. Som vi ska se är dessa skillnader intressanta att koppla till förändring-
en av det brottsförebyggande fostransuppdraget. 
 
En sådan viktig förskjutning gäller själva det innehåll demokratibegreppet 
fylls med och uppfattningen av demokratins förhållande till den samhälleliga 
utvecklingen. Om demokrati tidigare betraktats som en samhällsförändrande 
kraft blir den under 1990-talet, via värdegrunden, istället till en klart definie-
rad idé som de unga ska fås att omfatta. Demokratifostran kommer här, me-
nar Dahlstedt och Olson, att handla om att anpassa sig till fastslagna värde-
ringar snarare än att aktivt utforma dem.567 Denna utveckling har en parallell 
i hur undervisningen i lag och rätt går från att ramas in som en del i ett sam-

565 Rikspolisstyrelsen, 1995, s 109. 
566 Dahlstedt & Olsson. 
567 Ibid. 

 213 

                                                      



hällsförändrande projekt, med ansvarsgörande brottsförebyggande praktiker 
som en del av en större demokratisk fostran för framtiden, till att under 
1990-talet handla mer om att överföra en klart definierad syn på rätt och fel. 
Det brottsförebyggande projektet handlar här om att få eleverna att anpassa 
sig till en fastslagen moralisk ordning. Detta blir också påtagligt när det gäl-
ler frågan om lagstiftningens plats i undervisningen. Om elevers ifrågasät-
tande av lagar och rättsprinciper under 1970-talet sågs som en naturlig del av 
undervisningen, en undervisning som därigenom behövde ”motivera de nu-
varande lagarnas berättigande” och dessutom ”ge anvisningar om vilka vägar 
man skall gå för att kunna ändra lagar, som man inte finner rättvisa eller 
finner felaktiga” blir lagar och regler i 1990-talets undervisning främst något 
eleverna ska förhålla sig till genom att förstå konsekvenserna av att bryta 
mot dem.568 Inte minst kom denna nya inriktning tydligt till uttryck i att 
straffmyndighetsåldern skulle användas för att betona att det vid denna ålder 
var ”allvar”. Återinförandet av en moralisk dimension som här kommer till 
uttryck, liksom i diskussionen om brottslighetens orsaker, är även intressant 
att relatera till andra politiska förändringar vid denna tid. Exempelvis lyfter 
Hörnqvist fram 1990-talet som en period där en aktiveringspolitik träder in 
på den svenska arbetsmarknaden, en politik präglad av moraliska övertoner 
där arbete går från att vara en rättighet till en plikt och där problem som tidi-
gare varit strukturella blir till individuella.569 
 
Denna ökade individfokusering blir, som Dahlstedt och Olson visar, även 
synlig i den förskjutning som sker gällande skolans demokratifostrande upp-
drag från 1990-talet och framåt. I det medborgerliga ideal som kommit att 
eftersträvas blir demokrati, ansvar och inflytande något som till stor del 
kopplas till valfrihet. Skolan blir en arena där eleven utifrån en mängd val-
möjligheter aktivt ska forma sin utbildning.570 De kompetenser som skolan 
ska utveckla, och som ska utgöra förutsättningarna för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet, blir här något som kretsar kring att kunna ta ett personligt 
ansvar för sitt liv och sin framtid. 
 
Det individualiserade ansvarsbegrepp som präglar den samtida diskursen om 
skolans brottsförebyggande arbete får därigenom en tydlig motsvarighet i 
den individualisering av demokratibegreppet som Dahlstedt och Olson iden-
tifierar. När Dahlstedt och Olson sammanfattar det medborgarideal som sko-
lans demokratifostran eftersträvar som ”(…) att vara kompetent som strate-
gisk väljande aktör när det gäller den egna, privata framtiden” skulle det 

568 SOU 1973, s 118. Rikspolisstyrelsen, 1995. 
569 Hörnqvist, Magnus, ”Disciplinerande aktivering. Den svenska arbetsmarknadens undervå-
ning”, Tesfahuney, Mekonnen & Dahlstedt, Magnus (red.), Den bästa av världar? Betraktel-
ser över en postpolitisk samtid (Hägersten 2008). 
570 Dahlstedt & Olson, s 83. 
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även kunna sammanfatta den brottsförebyggande strategi som 1995 års 
handledning i Lag och rätt baseras på.571 

Ett riskhanterande ansvarsbegrepp 
Den individualiserade demokratiuppfattning som formuleras under 1990-
talet är även relevant att koppla till den brottsförebyggande fostransdiskurs 
som framträder under 2000-talet. Detta andra skifte skulle kunna ses som en 
återgång till en brottsförebyggande fostran som tar sin utgångspunkt i olika 
ansvarsgörande praktiker i vardagen. Precis som under 1970-talet och det 
tidiga 1980-talet kopplas ansvarsbegreppet till olika former av tekniker för 
att öka elevers inflytande över sin skola och närmiljö. Men även om infly-
tandet är en central beståndsdel av detta ansvarsgörande, är det samtidigt 
något som främst placeras i lokalsamhället och kopplas därför inte till ett 
större samhällsförändrande projekt.  
 
En avgörande skillnad ligger i den problematisering av samhället och dess 
utveckling som rationaliserar dessa praktiker. Det ansvar elever ska engage-
ras i under 2000-talet handlar inte först och främst om att råda bot på ett 
demokratiskt bristtillstånd, utan snarare om att åtgärda bristen på kontroll. 
Även om de demokratiska vinsterna med att engagera elever i brottsförebyg-
gande projekt lyfts fram, är det likväl inte en problematisering av ett demo-
kratiskt underskott som driver eller motiverar detta ansvarsgörande. Skolan 
blir istället till en arena där den situationella brottspreventionens ansvarsgö-
rande praktiker fyller uppgiften att motverka känslan av otrygghet snarare än 
motverka upplevelsen av maktlöshet.  
 
I dessa ansvarsgörande praktiker parar sig de kriminologiska kontrollteorier-
na med den individualisering som kommit att prägla det demokratiska fost-
ransuppdraget. Å ena sidan återfinns här ett vetande som till stor del placerar 
de brottsförebyggande effekterna i bemästrandet av problematiska situation-
er och i behovet av kontroll, å andra sidan skrivs det önskvärda subjektet 
fram som en aktiv medborgare som kan ta det ansvar som krävs för att utöva 
denna kontroll. Detta skeende kan delvis ringas in genom begreppet prudent-
lialism. Som bland andra O’Malley, Garland och Rose påpekat innebär 
denna ansvarsspridning såväl en omdefiniering av statens roll som av relat-
ionen mellan stat och samhälle, där statens roll blir att koordinera de gemen-
samma ansträngningarna att stävja brottsligheten och att bistå medborgarna i 
deras hanterande av risker och otrygghet. Det är samtidigt ett ansvarsgörande 
som inte kan begränsas till det brottsförebyggande arbetet utan snarare im-
pregnerar dagens styrningsrationalitet genom de aktiva val vi förväntas göra 
i termer av exempelvis skola och vård – med andra ord att utöva den med-

571 Ibid., s 85. 
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borgerliga frihet och kompetens som skolans demokratiska fostran eftersträ-
var. Det är också en ansvarsförskjutning som blir särskilt tydlig i förhållande 
till risk, som härigenom gått från att vara något dåligt – ett bristtillstånd som 
måste hanteras och undanröjas via välfärdsåtgärder på en generell politisk 
nivå – till att bli något som ska lösas via aktivering på individuell nivå. 
 
En central aspekt i denna styrningsrationalitet – av Rose benämnd advanced 
liberalism – gäller också expertisens roll för styrningen. Snarare än en ove-
dersäglig och uppifrån påförd expertis handlar det om ett nytt sätt att styra på 
distans – där det blir medborgarnas ansvar att, med tillgång till en mångfald 
av rådgivande och vägledande experter, själva informera sig om risker och 
dess hantering. I den brottsförebyggande diskursen ska medborgarna bli 
partners mot brott, snarare än att förlita sig på statens beskyddande hand.  
 
Inte minst tar sig denna rörelse gällande stat, expertis och medborgare ut-
tryck i hur polisens roll för skolans brottsförebyggande arbete skrivs fram i 
det material som här studerats. Polisen, företrädaren för staten, går från att 
vara ”motorn” i det brottsförebyggande arbetet vars specialkunskaper gör 
denne till en ovärderlig resurs, till att bli en central, men likväl en av flera 
aktörer ute i samhället. Att placera avgörande delar av det brottsförebyg-
gande arbetet på den lokala nivån samt att låta det kretsa kring informell 
kontroll blir också ett effektivitetsargument. Själva grundtanken, att med-
borgare bär på helt andra möjligheter att upptäcka problem än polisen blir 
något som enkelt kan överföras till skolans värld, där elever, enligt Brå:s 
idéskrift, har bättre förutsättningar att upptäcka problem än lärare. 
 
Men som Andersson lyfter fram blir denna ansvarsspridning även något som 
framställs som ett mer ”naturligt” sätt att styra. Överlåtandet av ansvar på 
medborgarna – att låta dem bli experter på sin egen vardag – genererar ett 
styrande som såväl bemyndigar som visar lyhördhet. Det blir en del av ett 
demokratirealiserande projekt där medborgarna kan återerövra makten över 
sin vardag och frigöra sig från en paternalistisk stat.572 På liknande sätt blir 
aktiveringen av elever i termer av situationell brottsprevention eller trygg-
hetsvandringar något som motiveras som ett demokratifrämjande projekt, där 
just dessa teknikers socialiserande effekter lyfts fram. Situationell brottspre-
vention och trygghetsvandringar blir något som på en samma gång tillfreds-
ställer behov av inflytande, skapar samhällelig gemenskap samt fungerar 
som ett samhällspedagogiskt redskap som skolar såväl medborgare som sko-
lelever i demokratiska beslutsprocesser. Samtidigt tydliggörs också skillna-
den mellan det aktiva subjekt som under 1970-talet blev en aktiv demokrati-
utövare genom att förändra samhället, och 2000-talets subjekt, vars aktivite-
ter blir ett instrument för att legitimera den rådande ordningen. 

572 Andersson, 2010. 
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Avslutande diskussion 
I inledningen till The Culture of Control framhåller Garland hur kriminalpo-
litiken kommit att utvecklas i en riktning som gått tvärtemot vad som kunde 
förväntas under 1970-talet. Garlands bok är skriven utifrån amerikanska och 
brittiska förhållanden, men själva grundfrågan – hur dessa skeenden kan 
förstås – är en fråga som de utredare och experter som under 1970-talet förde 
upp den svenska skolans fostransuppdrag på den brottsförebyggande dag-
ordningen antagligen skulle ställt sig i fall de kunnat se vad de kommande 
decenniernas utveckling skulle komma att innebära. Vad blev kvar av de 
storslagna visioner som under 1970-talet såg formandet av ett nytt samhälle 
framför sig?  
 
Även om den utveckling Garland beskriver inte i alla delar är relevant för 
svenska förhållanden, har hans och andra forskares beskrivning av kriminal-
politikens teoretiska underbyggnad likväl relevans för det brottsförebyg-
gande fostransuppdrag som studerats i denna avhandling. Den utveckling 
fostransuppdraget genomgår speglar och bekräftar också den kriminalpoli-
tiska utveckling som beskrivits av svenska forskare, och de brottsförebyg-
gande ansatser som kommer till uttryck ligger delvis i linje med framväxten 
av en kontrollmodell. 
 
Samtidigt synliggörs i denna studie hur fostran, som vanligtvis sorteras in 
under de åtgärder som brukar betecknas social prevention, en prevention 
som även tenderar att betraktas som ”mjukare” och mindre exkluderande, 
kommit att omfatta och omfamna vitala delar av den kontrollmodell som 
vuxit fram. I detta har de brottsförebyggande tekniker associerade med 
denna kontrollmodell, vars effekter är direkta och kortsiktiga och som skulle 
kunna ses som en slags motsats till den långsiktigt verkande socialisation 
som skolan ska bidra med, kommit att framställas som ett sätt att fostra.  
 
Att det finns fostrande inslag i de ansvarsgörande strategier som blivit ett 
centralt inslag i utformningen av kriminalpolitiken har både Sahlin och An-
dersson framhållit. Petersson m.fl. har vidare lyft fram hur ett pedagogiskt 
tänkande fått genomslag i olika verksamhetshetsområden, exempelvis när 
det gäller folkhälsoarbete och inom kriminalvården.573 Genom avhandling-
ens genealogiska angreppssätt tydliggörs emellertid hur detta ansvarsgörande 
kommit att sätta sitt avtryck på ett uppdrag som i sig haft fostran och under-
visning som primär uppgift, samt hur detta kommit att formas och växa 
fram. Den brottsförebyggande fostran av framtidens medborgare som skolan 

573 Petersson, Kenneth, Olsson, Ulf, Popkewitz, Thomas S. & Hultqvist, Kenneth, ”Framtiden 
som styrning: en genealogisk betraktelse av det utbildningsbara subjektet och pedagogisk 
teknologi under det tidiga 2000-talet”, Johansson, Kerstin & Lövgren, Sophia (red.), Viljan att 
styra: individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker (Lund 2007). 
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förväntas bedriva blir här något som ligger i linje med en bredare kriminal-
politisk utveckling. 
 
Emellertid har det varit viktigt att peka på att de diskursiva förändringar som 
visats i avhandlingen inte enbart bör tolkas som en direkt följd av kontroll-
modellens intåg. Dessa måste också förstås i relation till mer övergripande 
styrning, där en förändrad rationalitet gällande demokratins väsen, syfte och 
relation till samhällsutvecklingen, blir minst lika synlig. Det ska också fram-
hållas att den typ av ”mjuka” åtgärder i termer av social prevention som här 
studerats inte beretts något större utrymme i den vetenskapliga diskussionen 
om brottspreventionens förändring under de senaste decennierna. Som disku-
terades i kapitel tre har forskningen istället tenderat att uppmärksamma 
framväxten av det preventionstänkande som ryms inom det kriminologiska 
vetande Garland benämner Criminologies of everyday life, där brottsföre-
byggande strategier som kretsar kring riskbedömning och riskhantering 
kommit att tolkas som uttryck för genomslaget av en nyliberal rationalitet. I 
denna diskussion tycks dock inte alla brottsförebyggande åtgärder, inte minst 
de av mer ”social karaktär”, låta sig inordnas. 
 
O’Malley har följaktligen också självkritiskt påpekat att hans egen tes om 
prudentialism – det massiva genomslaget till trots – möjligen är överskattad 
och att nyliberalismens genomslag inte behöver vara så stabilt som tesen ger 
sken av.574 Det är också långt ifrån alla tendenser inom kriminalpolitiken 
som centreras kring ett risktänkande, tvärtom präglas kriminalpolitiken av ett 
motstridigt innehåll där exempelvis hårdare straff samsas med åtgärder som 
reparativ rättvisa och medling.575 Det tycks med andra ord svårt att samla 
den mångfald av kriminalpolitiska och förebyggande åtgärder som växt fram 
under de senaste decennierna under ett och samma paraply, knappast alla 
kan ses som uttryck för genomslaget av riskbaserad prevention. 
 
Ser vi till förebyggande åtgärder som vanligtvis placeras under det som kan 
benämnas social prevention blir det tydligt att alla åtgärder som förknippas 
med välfärdsstaten inte kastats ut med badvattnet utan i högsta grad lever 
kvar. När det exempelvis gäller insatser riktade mot familjer lyfter O’Malley 

574 O’Malley, 2009, s 9. 
575 O’Malley, 2009. Dessa motstridiga tendenser inom kriminalpolitiken, där alltså krav på 
hårdare tag i termer av längre straff, samsas med ”mjukare” åtgärder som reparativ rättvisa 
eller idéer om ”enterprising prisoners” har också varit föremål för flera olika förklaringsmo-
deller. Här hittar vi t.ex. Garlands tankar om ”the limits of the soveriegn state” och förnekel-
sepolitiken, Simons tankar om olika åtgärder som postmoderna uttryck för nostalgi, samt 
O’Malleys egen förklaring om hur alla dessa åtgärder kan samsas under ett paraply av nylibe-
ralt inflytande. För genomgång och kritik av dessa olika perspektiv se O’Malley, Pat, ”Vola-
tile and contradictory punishment”, Theoretical Criminology, vol. 3, nr 2, 1999, s 175-196. 
O’Malley har också lyft fram att man förbisett den roll som nykonservatismen spelat i ivern 
att applicera nyliberalism på det mesta. Se O’Malley, 2009. 
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fram de tydliga likheter som finns mellan åtgärder som formuleras idag och 
de som kommit att förknippas med välfärdsstatens interventioner. Värt att 
notera är emellertid hur ett nyliberalt avtryck framträder i det språkbruk som 
omgärdar många av dagens åtgärder, där en begreppsanvändning som beto-
nar aktivitet och empowerment ska signalera motsatsen till den hjälplöshet 
och passivitet som de interventioner den expertbaserade välfärdsstaten påstås 
ha skapat. Även om det till viss del handlar om ett återlanserande av gamla 
åtgärder i ny språklig utformning är ambitionerna att framställa dessa insat-
ser som resultaten av just ett nytänkande tydliga. 
 
Att inte alla kriminalpolitiska företeelser enkelt låter sig beskrivas i termer 
av riskbaserad prevention eller rätt och slätt som implementeringar av en 
statisk, nyliberal rationalitet, är en iakttagelse som blir relevant i relation till 
skolan som brottsförebyggare och fostrande institution. Även om det under 
2000-talet finns ett tydligt risktänkande närvarande i viljan att förebygga 
genom att planera och kontrollera bort brott, paras detta samtidigt med be-
grepp som inflytande, ansvar och demokrati. Själva projektet, att fostra med-
borgare som kan hantera risker och ta ansvar, är i grunden ett långsiktigt 
arbete även om nödvändigheten av denna långsiktighet inte motiveras som 
under 1970-talet. De hoppfulla ambitioner som bar upp den så kallade socia-
lisationsmodellen är något som i högsta grad är levande idag, och viljan att 
fostra via inflytande och ansvar bär på stora likheter med de förslag som då 
formulerades. Men även O’Malleys iakttagelse att sociala åtgärder tenderar 
att återlanseras blir här relevant, liksom att dessa åtgärder inte återkommer i 
exakt samma tappning. Det handlar då inte heller enbart om ett förändrat 
språkbruk utan också om vilka problematiserar som görs, hur dessa förhåller 
sig till samhället och vilket subjekt dessa socialiserande åtgärder i slutändan 
riktar sig mot och ämnar uppnå. 
 
Som framkommit ovan rationaliseras de ansvarsgörande praktiker som un-
dersökts i denna avhandling på helt olika sätt, något som inte minst blir syn-
lig i förskjutningen gällande dessa praktikers förhållande till demokrati. En 
nyckel till att förstå denna rörelse och hur dagens styrning växt fram och 
satts samman hittas just i den nyliberala kritiken mot välfärdsstatens sociala 
styrning som nämndes ovan, en styrning som påstås ha skapat såväl passivi-
tet och hjälplöshet och mot vilket en aktiverande politik kommit att framstå 
som det främsta botemedlet. Samtidigt är det också viktigt att ta fasta på hur 
denna kritik mot välfärdsstaten formulerats från såväl höger som vänster, 
och tillsammans formerat en något oväntad syntes. Här hittar vi inte bara en 
nyliberal kritik som skjuter in sig på välfärdsstatens begränsning av indivi-
dens frihet och allt för stora styrning av marknaden, men också spåren av 
den vänsterkritik som under 1960-talet började lyfta fram problemen med 
vad man menade var en paternalistisk och expertstyrd stat. Det handlar så-
tillvida om olika problematiseringar vilka emellertid haft en gemensam 
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klangbotten i kritiken mot att välfärdsstaten på olika sätt intervenerat för 
mycket och kvävt individens möjligheter till egenmakt. Att dessa skilda kri-
tiska agendor på sikt skulle smälta ihop tycks emellertid kommit som en 
överraskning.576 
 
Beskrivningen av hur denna kritik mot en intervenerande välfärdsstat kom 
att omformuleras och sugas upp i en nyliberal kritik av välfärdsstaten tecknar 
en genealogisk rörelse som även är synlig i det material som studerats här. 
Inte minst är det en rörelse som framträder i den omdefiniering av expertrol-
len som beskrivits ovan. Den expertis som, till skillnad från välfärdsstatens 
uppifrån kommande interventioner, verkar genom att aktivera, vägleda och 
tillhandahålla kunskap, synliggörs exempelvis i trygghetsvandringarna. Ex-
perternas roll blir att konstruera manualer och inspirera, men i slutändan är 
det medborgarna som är såväl experter på sin egen vardag och närmiljö, som 
de aktörer som ska genomföra de åtgärder som behövs. Denna omdefiniering 
av expertisens roll kan emellertid ses som en process som tar sin början i den 
kritik mot välfärdsstaten som kom att formuleras under 1970-talet. I det em-
piriska material som här studerats utgör kritiken mot staten och dess exper-
ters möjligheter att lösa problem en central problematisering av samhället 
under denna tid. Den styrning som skulle gestaltas som motpol till detta for-
merades kring ett ansvarsbegrepp där både experter och formell kontroll blev 
till en del av ett problem som skulle åtgärdas. För att kunna förebygga brott, 
behövdes ett samhälle som var uppbyggt kring ett gemensamt, kollektivt 
ansvar – ett ansvarsbegrepp som tog fasta på en bred och vertikal social kon-
troll snarare än en uppifrån kommande. Detta utgjorde en stark kontrast till 
de ungdomsbrottsutredningar som under föregående decennier hade forme-
rats helt kring experters interventioner. Den sociala kontroll som eftersöktes 
under 1970-talet kom istället att paras med en socialiserande och framtidsin-
riktad agenda där subjektet skulle frigöras genom inflytande och ansvar.  
 
I detta emancipatoriska projekt kom, i likhet med det Dean lyft fram, lokal-
samhället att skrivas fram som en betydelsefull arena och som en väg bort 
från paternalistiska maktförhållanden och som en väg mot en social och kul-
turell frigörelse. Men även denna fokusering på lokalsamhället har kommit 
att återfinnas inom ramen för en mer nyliberalt färgad diskurs – om än givet-
vis i omdefinierad form: 
 

What is less often noted is the way in which these movements and their cri-
tiques of the welfare state in the name of autonomy came to be remapped onto 
the critiques of excessive government of neo-liberal thought. Where the polit-
ical and cultural movements sought a utopian vision of the emancipated self, 
however, the neo-liberal critiques of the welfare state sought to redeploy the 

576 Rose, O’Malley & Valverde, 2006, s 98. 
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‘free subject’ as a technical instrument in the achievement of governmental 
purposes and objectives.577 

 
Det självförverkligande subjekt som de sociala vänsterrörelserna ville frigöra 
finner även sin plats i den nyliberala kritiken av en allt för styrande stat, 
dock inte utan en central betydelseförskjutning av begreppet frihet. Här har 
den emancipatoriska strävan som utgjorde kärnan i kritiken mot välfärdssta-
ten bytts ut mot en instrumentell syn på frihet, och det socialt och kulturellt 
frigjorda subjektet som var målet blivit till ett dygdigt, disciplinerat och an-
svarstagande subjekt.578 
 
Ser vi till det material som studerats här blir det också påtagligt att det ge-
mensamma ansvar som ska utspelas under 2000-talet inte byggs upp kring de 
ambitioner att utveckla demokratin, individerna eller samhället som var fal-
let några decennier tidigare. Det fostrande inslag som finns närvarande, i 
exempelvis trygghetsvandringarna, blir något som handlar mer om att prakti-
sera demokratins fastslagna ordning. Det subjekt som via frihet och ansvar 
ska ges medel att förverkliga sig själv går till att bli, för att låna Deans be-
skrivning, ett instrument för styrningen. 
 
Detta förhållande kommer också till uttryck i att det under 2000-talet är me-
toderna som sätts i främsta rummet, snarare än problematiseringarna. Även 
om otrygghet beskrivs som ett problem och en ökad upplevelse av trygghet 
som en klar målsättning, ramas de inte in av samma breda, alarmistiska och 
strukturella beskrivning av samhället och dess faror som tidigare varit fallet. 
De metoder och strategier som skrivs fram under 2000-talet tycks helt enkelt 
inte behöva det för att motivera sin självklara plats på den brottsförebyg-
gande dagordningen. Att problematiseringarna, på ett ytligt plan, inte spelar 
samma roll som de gjorde några decennier tidigare skulle kunna tolkas som 
ett uttryck för att delar av det brottsförebyggande fältet blivit postpolitiskt. 
Begreppet postpolitik, kan, enligt Tesfahuneys och Dahlstedts beskrivning, 
användas för att belysa en maktutövning som utmärks genom att framstå 
som apolitiskt, där frågor som ”tidigare har betraktats som politiska avlägs-
nats från det politiska”.579 Särskilt utmärkande är den ekonomisering som 
kommit att prägla samhället och livet, där politiska frågor kommit att maske-
ras som ekonomiska, och därmed apolitiska. Kriminalpolitiken förefaller 
emellertid vara ett område som fallit utanför postpolitiska processer, snarare 
går det att argumentera för att det motsatta skett – att kriminalpolitiken har 
gått från att vara ett icke-politiskt expertområde till att bli ett fält för politisk 

577 Dean, s 155. 
578 Dean, ibid. 
579 Tesfahuney, Mekonnen & Dahlstedt, Magnus, ”Inledning: betraktelser över en postpolitisk 
samtid”, Tesfahuney & Dahlstedt, 2008. 
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profilering.580 Likväl verkar flera av dagens populära brottsförebyggande 
strategier, särskilt de som kretsar kring ansvarsgörande och som ska omsät-
tas i skolan, inte sättas i relation någon politisk agenda överhuvudtaget. 
Frånvaron av problematiseringar tycks obehindrat kompenseras genom en 
sunda förnuftets logik där en odefinierad, upplevd trygghetskänsla blir det 
övergripande målet. Ett mål som inte låter sig ifrågasättas, givet den un-
danglidande karaktären hos ett problem som främst lokaliseras till den en-
skilde individens upplevelser. 
 
Denna rörelse bort från uttalade ideologiska målsättningar kan också illustre-
ras genom hur den gemensamma tankefiguren om det föränderliga samhället 
problematiseras över tid i det material som här studerats. Bilden av ett sam-
hälle i konstant förändring, vars komplexitet medför nya utmaningar som 
styrningen måste hantera, är, som Dahlstedt visar, närvarande i utformningen 
av skolans fostransuppdrag under 1900-talet. När det gäller skolans brottfö-
rebyggande potential blir denna bild av ett ständigt föränderligt samhälle 
också själva fonden mot vilken sörjandet av den förlorade informella sociala 
kontrollen utspelas, en problematisering som alltså är närvarande i 1970-
talets kritik mot en alltför paternalistisk välfärdsstat men som då, liksom nu, 
gör att styrningen bär på ett inslag av nostalgi. Det är emellertid i hur effek-
terna av denna förlorade kontroll beskrivs som vi kan se hur förskjutningen 
av ansvarsbegreppet går från att ramas in av en emancipatorisk agenda till att 
bli något individuellt och kontrollskapande. Om de negativa följderna av 
denna utveckling tidigare varit något som drabbar det sociala livet och sub-
jektet, särskilt det unga, blir det under 2000-talet istället en problematik som 
diskuteras i termer av dess effekter på situationer och brottstillfällen. Det 
gemensamma inslag av nostalgi som styrningen bär på omsätts i två skilda 
sätt att se på demokratins relation till samhällsutvecklingen: från ett trans-
formerande till ett restaurerande demokratibegrepp där ett svunnet ideal ska 
försöka återskapas. I allt detta befinner sig skolans brottsförebyggande fost-
ransuppdrag i skärningspunkten mellan ett nostalgiskt då, ett problematiskt 
nu och en hoppfull framtid.  
  

580 Se t.ex. Andersson, 2002. 
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English summary 

Introduction 
Politicians as well as scholars often frame obligatory schooling as one of 
society’s most important crime preventive measures. The significance of 
public education has been emphasized on the basis of its ability to influence 
and guide the pupils’ actions by means of influencing their attitudes towards 
crime, but is also often seen as an institution in which pupils’ behavior can 
be monitored and observed, thus allowing both early interventions in relation 
to problematic behavior and an opportunity to obtain research data.  
 
Making use of a criminological discourse, one could talk on the one hand 
about the general preventive effects of schooling and education, and on the 
other about the opportunities for individual preventive measures that public 
education provides by way of gathering young people in one place. 
 
The focus of this study is directed at the general preventive effect that is said 
to stem from what is conceptualized as the crime preventive educational task 
of public schooling and its historical trajectory as expressed in government 
reports and publications.  
 
The practice of moral education has always been an integrated part of public 
schooling. The assumed crime preventive benefits of such moral education, 
however, first made their way into the crime policy discourse in the early 
1970s, when attention was focused on the question of how to formulate the 
content and curriculum of a subject matter conceptualized as law and justice. 
The project of law and justice education also incorporated the newly nation-
alized police – the only government agency that has had schooling as an 
assignment. Out of this discussion originated a series of public inquiries and 
reports published by government agencies, which were intended to specify 
the task at hand, and which provided recommendations, all of which focused 
on establishing both the content and the goals of education in law and jus-
tice. 
 
The intensity of the attention paid to the crime preventive educational task of 
public schooling that developed from the early 1970s is given two main ex-
planations in the thesis. The first of these focuses on the nature of the crimi-
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nological knowledge that was emerging at the time: learning theories ac-
companied by control theories directed the focus at learning and the internal-
ization of norms as means of curbing crime. As conditions of possibility, this 
theoretical rationalization of socialization came to assign education an im-
portant role in the Swedish discourse on crime prevention. The second ex-
planation focuses on the Swedish Police which, since being nationalized in 
1965, had been participating in schooling as a means of improving public 
perceptions of the police. During the 1970s, these teaching activities came to 
be seen as a self-evident part of the preventive work of public education. 
 
The overarching purpose of the thesis is thus to examine and problematize 
the hopes and ambitions that have evolved around the crime preventive edu-
cation of schools. Special emphasis is placed on the way the conceptualiza-
tion of this preventive education has evolved, since the 1970s, as manifested 
in recommendations for action produced by government authorities agencies, 
thus with the intention of exposing the underlying rationality of this crime 
preventive work. 
 
The empirical material used in the study consists of official documents pro-
duced by government agencies such as the National Council for Crime Pre-
vention, the National Police Board and The Swedish National Agency for 
Education. The material used can be described as either knowledge produc-
tion, in the form of reports and public inquiries, or recommendations for 
action, i.e. handbooks, pamphlets or manuals that provide advice on how to 
shape and formulate the work itself. The common denominator, however, is 
that the texts analyzed in the study all give expression to a will to shape, in 
terms of both content and action, crime preventive public education through 
the teaching of law and justice. 

Theoretical point of departure 
The theoretical starting point is dual; firstly the study uses a genealogical 
approach, the object being to problematize the self-evident conceptualization 
of public education as one of society’s most vital crime preventers. This is 
done by analyzing the conditions of possibilization that are comprised of 
power/knowledge relations, and the question of how it is possible to think in 
one way instead of another. The overarching question is thus that of how the 
means and measures adopted attain their status as self-evident and natural 
solutions by showing how these means and measures are not indisputable 
resolutions but rather historically contingent. 
 
The study takes governmentality as its primary theoretical point of departure 
and the goal is that of writing a history of the present regarding the crime 
preventive educational task of public schooling. The study is grounded in 
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governmentality in that the object of the analysis is comprised firstly of the 
knowledge process that constitutes the framework of governing, and second-
ly of the production of the subject that is the object of governing and from 
whom it proceeds. In particular, focus is directed at the liberal conception of 
the autonomous and self-regulating subject, and at how the liberal mode of 
government works through the governing of freedom. The educational mate-
rial from the 1970s onwards is characterized by the central role given to 
pupil influence and responsibility, where the underlying idea is that pupils, 
in order to develop into democratic, law-abiding and free individuals, must 
learn to engage in activities that cultivate their responsibility. The govern-
mentality perspective may, however, dispute liberal understandings of pupil 
influence and participation as an emancipatory project or as a strategy to 
replace unjust power relations, by showing how power is always present and 
works through the governing of “free” subjects.  
 
The thesis uses discourse analysis as a tool to study the different rationalities 
that are embedded in the recommendations for action regarding how schools 
should work with crime preventive education: an analysis that draws its pri-
mary concepts from governmentality. The thesis places its emphasis on Mil-
ler and Rose’s conceptualization of government as “a problematizing activi-
ty” since “issues and concerns have to be made to appear problematic”581. 
This also means that problems need to be framed in such a fashion as to 
make the problems susceptible to certain solutions: “the activity of problem-
atizing is intrinsically linked to devising ways to seek to remedy it”582. A 
vital part of the analysis is thus about exploring how specific problems are 
constructed and visualized. It is also in the identification of problematiza-
tions that different rationalities emerge, or in the words of Walters and 
Haahr: “It is in acts and moments of problematizations that mentalities and 
their forms of reason can be identified”.583 
 
The analysis focuses on which threats and other problems the practice of 
crime preventive education is said to remedy. But it also focuses on dis-
placements of these problematizations. Essential here is the examination of 
the knowledge underpinning the problematizations made as well as the 
measures taken, knowledge that is comprised of assumptions concerning the 
needs and problems of youths, alongside a criminological knowledge con-
cerning the causes of crime and crime prevention.  
 
These analytical framings are boiled down to a set of thematic questions that 
are applied to the empirical material:  

581 Miller & Rose, p 14. 
582 Ibid., p 15. 
583 Walters & Haahr, p 6. 
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What problematizations are made over time and how are problems con-
structed and visualized?  
 
What solutions and technologies of agency and responsibility relate to these 
problematizations? 
 
What kind of knowledge is imbedded in these practices of governing in 
terms of assumptions concerning the needs and problems of youths, and 
criminological knowledge concerning the causes of crime and crime preven-
tion? 
 
How is the subject at whom this governance is directed presented and consti-
tuted?  
 
A central starting point is how supposedly emancipating practices can be 
analyzed as governing and as an employment of power. The regimes of re-
sponsibilization, wherein the pupil is to see and assume responsibility over 
his or her actions, may in a Foucauldian sense be seen as a productive use of 
power that works by guiding the pupil’s actions towards certain desired 
ends. The liberal way of governing, based on freedom as something tangible 
and something pre-given but still produced by sound government, directs a 
major focus at schooling and socialization as means of rendering this free-
dom open and accessible to the subject able to assume it – thus public educa-
tion becomes a vital arena for the realization of a liberal governmentality. 

Three discourses on crime preventive education 
The empirical results of the study are primarily discussed in terms of three 
identified discourses. The discourses themselves are structured around a 
discussion emanating from the thematic questions used to analyze the empir-
ical material, i.e. what problematizations are made over time, how are prob-
lems constructed and visualized, and what kinds of solutions and technolo-
gies of agency relate to these problematizations? Central is also the 
knowledge imbedded in these practices of governing: what assumptions are 
made concerning the needs and problems of youths? And what kind of crim-
inological knowledge is put to work? What kind of subject is sought after? 
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The discourse of emancipation (dominating from the 1970s to 
the mid-1980s)  
 
The primary problematization of this period was centered on a conception of 
the negative effects of societal change. Social planning hostile to the needs 
of children, absent parenting and consumerism were all factors that had led 
to the lack of informal social control that characterized modern society. With 
the rapid development of society, the needs of children and young people 
had been left out, excluding them from a sound social order and forcing 
them into passivity. This reasoning is profoundly inspired by a Marxist al-
ienation hypothesis, with the child having become estranged from her or his 
own everyday life. In this problematization, where the subject is one of 
abandonment and vulnerability, commercialism and consumerism take shape 
as an imminent threat to coming generations, threatening to turn them into 
passive consumers instead of active democratic citizens. 
 
To counter the hazards produced by this problematization, the 1970s and 
early 1980s came to see a range of practices that set out to strengthen chil-
dren’s place and involvement in society. The primary technologies of agency 
deployed involved training pupils in the practices of democracy by giving 
them influence over decisions, as well as making them participate in the 
decision making process concerning, for example, the work environment of 
the school. Measures like these were thought to counter passivity, while at 
the same time functioning as a form of training in democracy focused on the 
future. Crime prevention thus becomes a side effect that will follow automat-
ically from a more inclusive society. 

The discourse of deterrence (emerging from the late 1980s)  
During the late 1980s, a new problematization emerged concerning the eve-
ryday life of youths and children and the threats posed to their development. 
The criticism that in the 1970s had focused on structural aspects of societal 
change was now replaced by a more direct threat concerning the negative 
effects of video violence. The 1970s conceptualization of children and 
youths as alienated and powerless subjects, lost in the humdrumness of life, 
gave way to one of the child as an impressionable and easily lead subject – a 
subject in need of being taught how to defend itself against damaging influ-
ences that might threaten a normal and sound development. This was further 
enhanced in another central problematization that emerged in the early 
1990s: the need for early interventions to prevent the development of “crim-
inal careers”, a career option seemingly open to children at risk. The crimi-
nological knowledge rationalizing this problematization thus framed crime 
as a career choice, thereby making it viable and logical to intervene as early 
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as possible, but it also served as a rationale that provided legitimacy for in-
terventions directed at minor acts and offences, since the deterrent effect as a 
pedagogical instrument was that which was sought after. The crime preven-
tive education project was thus framed as something that should react to 
unwanted behavior and promote self-discipline (rather than focusing on in-
fluence, participation and democracy training), a government of the self that 
displayed itself in the ability to say no to unwanted impulses as well as nega-
tive peer-pressure. What emerged here was a deterrence rationale, in which 
the ability to see and understand the consequences of one’s actions became 
the central lesson to be learnt. 

The safety/security discourse (dominating from the 21st century) 
The crime preventive education material produced from the 2000s onwards 
builds, just like in the emancipatory discourse, on an activating pedagogy, a 
pedagogical approach focused on turning the pupil into an active participant. 
This is something that is thought to be achieved by, amongst other things, 
actively working with the question of the school environment. Thus what is 
being sought is a pupil who takes an active part in what are described as the 
common tasks of the school. The criminological knowledge that rationalizes 
this, however, is very different from the criminological knowledge that un-
derpinned the emancipatory discourse, as is the problematization of the 
needs of young people. 
 
The technologies used for the responsibilization process of the safe-
ty/security discourse are strongly influenced by the rationale of situational 
crime prevention and they primarily address how to deal with situations that 
are perceived as risky and unsafe. These technologies are also mirrored in 
the crime prevention technologies manifested in civil society. The subject of 
responsibilization that is sought after here is given its best description in Pat 
O’Malley’s concept prudentialism. But this is also a course of events in 
which the aims and ambitions underpinning crime policy in general, i.e. the 
promotion of feelings of safety and security, more than make their mark on 
the crime preventive education. 
 
These technologies for responsibilization are, as was also the case in the 
emancipatory discourse, motivated as constituting opportunities for schools 
to strengthen pupils’ needs for participation and “voice” and hence as strate-
gies for democracy training. There is however a decisive difference: If crime 
prevention during the emancipatory discourse was the presumed effect of a 
more democratic school environment, since the need for committing crime 
would disappear, the reverse is now the case: schooling in democracy be-
comes a consequence, a side effect, of the crime preventive education. Also, 
if pupil influence during the 1970s and early 1980s was framed as an ad-
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justment to pupils’ need for “voice”, the subject is here to function as a piece 
in a puzzle in the larger crime preventive work of society. 
 
A further difference is visualized in how the question of social control is 
problematized. The trajectory here is from the emancipatory discourse’s 
problematization, where a lack of social control was framed as letting chil-
dren and adolescents down, to a social control of everyday life, where social 
control gets to be enacted through children’s and youths’ ability to spot and 
assess crime risks and factors causing unsafety. 
 

Conclusion and discussion 
The discursive shifts identified in this study are discussed with respect to 
how i) the explanation of crime, and the relationship between the deviant and 
the law-abiding subject, ii) control and iii) freedom, are conceptualized over 
time. 

The explanation of crime, and the relationship between the 
deviant and the law-abiding subject 
The three discourses on crime preventive education present, as discussed 
above, different conceptions of the law-abiding subject, conceptions that 
simultaneously construct the deviant subject. The relationship between these 
two subjects in the material analyzed has gone through major changes, also 
reflecting a transformation in how crime is explained in the material ana-
lyzed – that is, how pupils are to understand crime. 
 
During the 1970s and early 1980s, the children and the deviants were framed 
as victims of a shared problematic – a society that, in various ways, had left 
them behind. Hence, both groups needed to be re-included in society. This 
depiction of the deviant was also congruent with the, at the time, dominating 
crime policy discourse – a discourse that highlighted crime as a consequence 
of social injustice. The crime preventive education formulated during the 
period correspondingly came to stress the importance of making the pupils 
understand the problems of deviants, e.g. “what it meant for a person to be 
stigmatized as a criminal, and how powerfully the mechanisms of exclusion 
function in society”.584 The deterrence discourse, on the other hand, concep-
tualized the two subjects as each other’s counterparts. The deviant subject 
now came to take shape, not as an excluded subject, but as one amounting to 
nothing more than a discouraging example – a warning sign for the law-
abiding. In the safety/security discourse, the deviant subject instead appears 

584 SOU 1973:26, p 130. 
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as something almost metaphysical – deviation here becomes an abstract risk 
that is there only to function as a form of beacon, shedding a dim light on the 
right course of action. The trajectory of the deviant from someone who 
needed to be included in society through just being a discouraging example 
to becoming an abstract risk is also illustrated in Garland’s concepts of crim-
inologies of the other and criminologies of everyday life. 
 
The trajectory of the deviant subject is also in phase with how the causes of 
crime are presented in the different discourses, and can also be seen as an 
illustration of the theoretical shift in criminological knowledge regarding 
crime and crime prevention that has been described by several researchers, 
e.g. O’Malleys and Hutchinson’s claim that crime prevention has gone from 
being a rather “latent issue, thought to be effected largely through social 
engineering” to being permeated by a focus on risk585, making the root caus-
es of criminal offending unnecessary.586 
 
This theoretical change of course is highly visible in the material from the 
studied period, in which the theoretical framing of causes of crime is ration-
alized away in the 1990s. Criminal behavior thus goes from being the conse-
quence of social deprivation and a lack of social control to become nothing 
more than a calculated act stemming from a rational choice. Framing crime 
as the result of individual choices also carries with it a moral dimension, 
since any other reason than rational calculation becomes nothing other than a 
way of excusing the act. 

The conceptualization of control 
The findings in this thesis are very much in line with the downfall of welfare 
criminology discussed by several other researchers. This is further illustrated 
by a discussion of how control is visualized and conceptualized. All of the 
crime preventive effects sought after in the project of crime preventive edu-
cation relate to an idea of social control in one way or another. One can thus 
argue that there is an overarching common problematization of social control 
that stretches over the entire period studied – a problematization that re-
volves around the idea that crime preventive education should be about re-
storing and resurrecting a control that has been lost.  
 
In the emancipatory discourse of the 1970s and early 1980s, the social con-
trol that has been lost and that needs to be restored and reestablished is con-
ceptualized through the understanding of crime and social problems as being 
the result of structural factors and social inequality. The general solution to 

585 O’Malley, 2006. 
586 Garland. 
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this is a thorough rearrangement of a society that is forfeiting its ability to 
exercise positive social control by excluding children and the young. An 
inclusive society built on solidarity among everyone produces a social con-
trol that nullifies the need for criminal behavior. However, the control visu-
alized and conceptualized in the safety/security discourse is something else. 
If the social control of the emancipatory discourse was regarded as the natu-
ral result of a more cohesive and inclusive society, in the 21st century, soli-
darity has instead become something that is achieved by abiding by the rules 
of society. In this sense, control is something that the subject should apply to 
him- or herself by being attentive about risk and behaving in a prudent man-
ner. Thus social control is not something that stems from genuine social 
interaction, but rather something that curbs and controls proper social inter-
action. 

The conceptualization of freedom 
It is limiting, however, to understand the discursive shifts solely in terms of a 
new rationality regarding control. An equally important aspect is visualized 
through the conceptualization of freedom during the studied period. What 
emerges is a displacement concerning the kind of freedom and the kind of 
responsibility that is being taught. 
 
The predominant aim of crime preventing education, to produce law-abiding 
subjects who are able, in a prudent fashion, to manage their democratic free-
dom, has remained over time. The technologies of responbilization for as-
sembling these subjects, who, in the words of Nikolas Rose, are “capable of 
bearing the burdens of liberty”, has however been transformed. It is a trans-
formation in the content as well as in the design of the technologies put to 
use. This process can be visualized in what the study views as three distinct 
concepts of responsibility. 
 
First and foremost: the notion of a collective responsibility has been super-
seded by a belief in individual responsibility. If responsibility during the 
1970s and early 1980s was framed as a collective enterprise firmly rooted in 
an understanding of crime as a common and shared problem, it came to be 
transformed in the 1990s into something that was assigned to and upheld by 
the individual, by framing crime as individually taken acts of transgression 
in relation to which the guilty individual should both assume responsibility 
and face the consequences.  
 
This also means that the project of crime preventive education is transformed 
from being part of a bigger democratic movement for societal change to 
becoming something that is more about transferring a set of pre-defined 
views about right and wrong. Accordingly, crime preventive education ceas-
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es to be part of a vision whereby pupils are to be given a democratic ability 
to be used in transforming society for the better, and instead becomes incor-
porated into a crime preventive project with the rationale of protecting socie-
ty against change by upholding the unquestionable pre-given democratic 
order. Democracy thus goes from being something in constant flux to be-
coming a morally given, incontestable social order. 
 
These two tendencies, an increased focus on the individual and a re-
conceptualization of democracy, see their parallels in the principal pedagog-
ical discourse concerning the democratic task of the school. This is a dis-
course in which democracy and the pupils’ “voice” have primarily come to 
be about freedom of “choice”, and the personalized responsibility concern-
ing ones own future that comes with it.587 
 
The conceptualization of responsibility that has crystallized during the 21st 
century is best described as an ability, that of being prudent. Being responsi-
ble is being able to assess, process and act upon risk calculations. It is a con-
ceptualization based on the same type of personalized responsibility as the 
one launched in the 1990s, but with a re-focusing from controlling oneself to 
controlling situations framed as threatening or risky. What is sought is a 
pupil who willingly assumes the subject position of an active crime prevent-
er by means of the rationale manifested in situational crime prevention’s 
understanding of the crime problem. The vision of an active participating 
subject given the means to influence and thus take responsibility for demo-
cratic society that was so central to the emancipatory discourse has here in 
some sense returned. But instead of being given influence over how to order 
society at large, and how to make it better by transforming it into something 
much more democratic and cohesive, it is the so-called civil society and its 
protection, that the subject is given responsibility for. The responsibility 
manifested in the safety/security discourse is responsibility for preserving a 
local social order, an order threatened by crime, and not a responsibility for 
changing a flawed social order. 

Concluding remarks 
Many of the findings in this thesis are in line with what other researchers 
have shown in their studies on crime policy and crime prevention. Neverthe-
less, this previous research has had a tendency to focus on the political 
breakthrough of “tough on crime”, harsher measures, more control and the 
boundless success of situational crime prevention. Moreover, it is research 
that tends to overestimate these “changes” as the result of neoliberalism and 
its implementation. “Softer” measures, positive preventive measures, have 

587 Dahlstedt & Olson. 
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often been overlooked in the context of analyses of prevention and crime 
policy. 
 
One of the main contributions of this study lies in its examination of how 
positive preventive measures, in this case crime preventive education, both 
relate to crime policy in general and can be understood in the context of a 
successive displacement of the conception of freedom and responsibility. By 
focusing on the technologies for responsibilization, a genealogy has materi-
alized wherein the criticism that evolved during the 1970s, aimed at the 
highly interventionist welfare state, eventually came to be engulfed in a 
more neoliberal criticism of the welfare state588. The conceptual move from 
collective responsibility, and the promotion of a vertical social control, to an 
individualistic and more prudence-based conceptualization of responsibility, 
clearly illustrates this. The framing of democracy fortifies this interpretation, 
since the 1970s’ highlighting of participatory democracy drew upon a criti-
cism of how the expert-based interventions of the centralized welfare state 
had come to threaten a social and collective responsibility towards society. 
Responsibilization in the 1970s amounted to taking responsibility for the 
lack of “real” influence on society that endangered the lives of children and 
young people – this was also a process thought to strengthen their abilities as 
citizens in a democracy. Responsibilization in the 1990s and 2000s amounts 
to producing a prudent citizen capable of managing risk, thus producing 
control for society rather than taking measures to deal with threats toward 
themselves and their own personal development. 
 
  

588 cf. Dean. 
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