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Abstrakt  

Samhället idag visar på en oroande trend vad gäller brottslighet, forskning visar på negativa 

statistiska formkurvor. Halmstads kommun är en av de städer i Sverige där denna statistik är 

högst aktuell då kommunen ligger över genomsnittet vad gäller brottsstatistik. Den höga 

brottsligheten medför negativa konsekvenser i samhället, vilket skapar en stor utmaning för de 

brottsförebyggande instanserna i Halmstads kommun. Undersökningens syfte är att belysa 

betydelsen av brottsförebyggande arbete, för att skapa förståelse kring vikten av 

brottsförebyggande insatser i tidig ålder. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

Hur ser det brottsåtgärdande arbetet ut i Halmstads kommun samt vilka konsekvenser får 

det?  

Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut riktat mot ungdomar i Halmstads kommun?  

Hur ser intervjupersonerna på samarbetet mellan olika brottsförebyggande instanser i 

Halmstads kommun? 

Denna studie antar en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med individer från olika 

kommunala institutioner som har goda möjligheter att arbeta med brottsförebyggande arbete 

för att på så vis kunna förstå och besvara undersökningens frågeställningar.  

Huvudresultatet visar på en generell gemensam syn vad gäller brottslighet och vad som krävs 

för ett fungerande brottsförebyggande arbete i Halmstads kommun. Vidare kan läsas och 

förstås att de olika berörda instanserna inte samverkar gynnsamt vad gäller framför allt 

prevention av ungdomsbrottlighet. Resultatets kontenta är att Halmstads kommun och dess 

invånare blir lidande på grund av en utebliven brottsförebyggande samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna uppsats tog sin början en sen hösttermin 2013 och blev en färdig produkt i början av 

det nya året 2014. Detta är en uppsats som har fått oss att reflektera över samhällets strukturer 

och hur viktigt det är att se till alla människor specifika livsöden.  

Vi skulle vilja ägna ett stort tack till samtliga personer som ställde upp till intervjuerna. Utan 

er hjälp hade inte denna produktion varit möjlig. Vidare skulle vi vilja tacka vår handledare 

Kristina Thorell för den tid och det engagemang hon har lagt ner för att hjälpa oss.  

Vi hoppas på att denna uppsats kan bidra till en tankeställare och reflektion över hur viktigt 

det är att fånga upp ungdomar i tidig ålder för att alla ska kunna få en chans till ett hederligt 

liv. 

 

Tack! 

Halmstad 2014-01-13 

Gabi Morad   

Mikael Nastic 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Idag har vi ett samhälle vars framtid utvecklas destruktivt ur ett brottslighetsperspektiv, 

forskningen uppvisar oroande fakta på en formkurva där brottsligheten ökar
1
. Enligt 

Brottsförebygganderådet har 50 procent av Sveriges ungdomar någon gång stulit något. 

Studier visar på att majoriteten som begår brott gör det i ung ålder, inom denna majoritet är 

det pojkar som dominerar brottsstatistiken. Det är dock en mindre skara unga som står för den 

mesta brottsligheten.
2
 I de allra flesta fall utgör perioden då ungdomar begår brott ett kort 

skede i livet med mindre allvarliga brott så som skadegörelse samt stöldbrott. Vissa ungdomar 

utvecklar dock ett kriminellt beteende som håller i sig in i vuxen ålder. Detta medför inte bara 

stora problem för individen utan också för samhället.
3
 I en undersökning som genomfördes 

2010 påvisades att Halmstads kommun hade högre brottslighet än genomsnittskommunen.
4
 

Många gånger sätts åtgärder in i stället för att förebygga brottsligheten trotts att det finns 

otalig forskning som tyder på att om brottsutövare identifieras i tidig ålder kan deras 

kriminella beteende stoppas.
5
  

Brottsförebygganderådet påvisar att typiska ungdomsbrott är cykelstöld, butiksstöld samt 

skadegörelse. Misshandel och personrån är även brott som är vanliga bland ungdomar.
6
 Något 

som bör tillägas är att brottsstatistik inte påvisar en total sanning av hur många och vilka brott 

som utförs i samhället, det finns även ett mörkertal vad gäller brottslighet. Mörkertalet 

kännetecknas av alla de brott som inte anmäls eller rapporteras till polisen. Brottsligheten är 

därför större i samhället än vad statistiken påvisar.
7
 

I samband med att brottsligheten ökar finns det en social oro där medborgarna i samhället 

visar en rädsla i att falla offer för olika typer av brottshandlingar.
8
 Utöver rädslan för den 

ökade brottsligheten finns även en problematik ur ett ekonomiskt perspektiv för staten, 

gällande den ökande brottsligheten. Att åtgärda brott kostar samhället stora summor, ett 

                                                           
1
 Rolf Lindskog, (2006) Staden, Våldet och tryggheten.  

2
 www.bra.se 

3
 Henrik Andershed, Anna Karin Andershed & Kerstin Söderholm Carpelan, (2010) Ungdomar som begår brott – 

Vilka insatser fungerar? 
4
 www.brottsportalen.se 

5
 www.bra.se 

6
 Ibid 

7
 Anthony Giddens, (2007) Sociologi  

8
 Rolf Lindskog, (2006) Staden, Våldet och tryggheten. 
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enskilt mordfall kan kosta staten upp till 72,6 miljoner kronor.
9
 Kriminalitet leder till stora 

ekonomiska förluster för ett land. Att sätta in förebyggande insatser i tidig ålder blir en 

gynnsam investering för staten.
10

 Alla typer av åtgärdande insatser mot brottslighet är 

kostasamma men trotts detta påvisas ingen tydlig forskning på att åtgärderna motverkar 

återfall av kriminella handlingar. Ett fängelsestraff kostar samhället stora summor pengar men 

många gånger är det samma människor som gång på gång återkommer och avtjänar sina straff 

där.
11

  

Att kriminalitet skapar social oro och medför stora kostnader för samhället är inte de enda 

nackdelarna med en ökad brottslighet i samhället. De människor som utför brotten hamnar 

oftast i ett utanförskap redan i tidig ålder, vilket skapar negativa grupperingar i samhället. 

Normbrytande bettende som leder människor in i kriminalitet kan bidra till långvariga sociala 

problem som påverkar individer på olika sätt under större delen av livet. Kriminalitet kan ses 

som dels en tillfällig kriminalitet eller en mer bestående kriminalitet som håller i sig in i 

vuxen ålder. Den bestående kriminaliteten startar samt utvecklas oftast i ung ålder. Om ett 

normbrytande kriminellt beteende skapas i ung ålder är det vanligt att det kan stärkas och 

fortskrida in i vuxen ålder.
12

  

Oftast är det ett samspel mellan människors förutsättningar, egenskaper, erfarenheter samt 

omständigheter som bidrar till att ett kriminellt beteende uppkommer och utvecklas. Det finns 

både risk och skyddsfaktorer i en individs närhet som kan påverka denna till att begå eller inte 

begå ett brott. Familjerelationer, kamrater, skolan och närsamhället påverkar individen men 

även specifika händelser samt förändringar i miljön kan bidra till att ett kriminellt beteende 

utvecklas. Forskning påvisar att det är familjen och faktorer i närmiljö som påverkar individen 

i tidig ålder, vidare kan kamrater, strukturer och aktiviteter i närsamhället påverka individen i 

samband med äldre ålder.
13

 Då en individ tillbringar större delen av sina unga år i skolan 

påverkas de av normer och värderingar som förmedlas där. Skolan kan ses som en av 

samhällets viktigaste institutioner vars mening är att fostra individer till goda sociala 

                                                           
9
 www.bra.se 

10
 Ibid   

11
 Anthony Giddens, (2007) Sociologi 

12
 Henrik Andershed, Anna Karin Andershed & Kerstin Söderholm Carpelan, (2010) Ungdomar som begår brott 

– Vilka insatser fungerar? 
13

 Ibid 
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medborgare. Skolan har ett stort ansvar att förmedla värderingar och normer som kan ha 

avgörande betydelse för en individs liv men också för ett helt samhälle 
14

 

Det är inte bara polisens ansvar att motverka brottslighet i samhället, ett stort ansvar ligger 

även på kommunen att arbeta med brottsförebyggande insatser. Att samordna olika aktörer 

inom kommunen är viktigt för att genomföra tidiga insatser. Skolan är ett exempel på en 

institution som bör arbeta brottsförebyggande. En samverkan mellan olika aktörer i samhället 

påverkar brottsförebyggande insatser mer effektivt.
15

  I skolans läroplan står det att skolan har 

som uppgift att fostra elever till goda demoratiska medborgare, vilket bör innefatta arbete i att 

motverka samt förebygga brottslighet.
16

 Skolan har som uppgift att undervisa unga om 

brottslighet samt dess konsekvenser, de bör även arbeta kring attityder och normer runt 

brottslighet.
17

  

Då brottsligheten i Halmstad fortfarande är högre än genomsnittskommunen ligger det ett 

intresse i att se om skolor i Halmstad arbetar med brottsförebyggande insatser. Med det 

ovanstående som bakgrund finns det ett intresse i att se hur skolan och polisen kan förbättra 

sitt brottsförebyggande arbete.  

1.2 Problemdiskussion 

Att arbeta förebyggande mot brottslighet har visat sig vara effektivt för att motverka den 

problematik som nämnts tidigare, det vill säga motverka de dyra kostnaderna och arbeta bort 

den sociala oron.
18

 Genom att upptäcka potentiella brottsutövare i tidig ålder så kan samhället 

gagnas.
19

 Att arbeta brottsförebyggande är en svår uppgift och kräver ett gott samarbete 

mellan polis och kommunala krafter, det vill säga att polisen inte enbart kan ta allt ansvar för 

det brottsförebyggandearbetet. Skolan är en kommunal kraft som innehar ett stort ansvar i att 

se brottslighet under ett tidigt stadium för att sedan förebygga det. I denna samverkansprocess 

mellan polis och skola är det viktigt med målsättningar, vidare är det viktigt med tydlighet av 

vilka olika uppgifter skolan samt polisen har i det brottsförebyggandearbetet.
20

   

                                                           
14

 Sabine Gruber, (2008), När skolan gör skillnad – skola, etnicitet och institutionell praktik  
15

 Greta Berg, Charlotta Gustafsson & Marie Johansson Meinke, (2010) Samverkan i lokalt brottsförebyggande 
arbete. 
16

 Lgr 11 
17

 www.bra.se 
18

 Greta Berg, Charlotta Gustafsson & Marie Johansson Meinke, (2010) Samverkan i lokalt brottsförebyggande 
arbete. 
19

 www.bra.se 
20

 Greta Berg, Charlotta Gustafsson & Marie Johansson Meinke, (2010) Samverkan i lokalt brottsförebyggande 
arbete. 
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Problemet är att vi har ett samhälle som åtgärdar i stället för att förebygga. Åtgärderna kostar 

samhället pengar samt resurser och brottsutövarna hamnar i ett utanförskap. Brottsligheten 

medför även ett otryggt samhälle med rädsla hos medborgarna. Trots otalig forskning som 

påvisar att brottsförebyggande arbete är effektivare och mindre kostsamt så åtgärdas brotten 

snarare. Skolan har en stor inverkan på unga medborgares fostran och öde. Polisen i 

samverkan med skolan har ett ansvar i att utbilda samt förmedla kunskaper kring brottslighet i 

ett förebyggande syfte. Uppsatsens avsikt är att se till hur denna samverkan ser ut men även 

vad som kan förbättras eftersom att brottsligheten i Halmstads kommun är relativt hög, vilket 

kommer att försöka urskönjas utifrån utsagor ifrån olika intervjupersoner vilka är aktiva inom 

olika instanser där brottsförebyggande arbete förekommer. 

Uppsatsens problemformulering lyder därmed enligt följande; hur kommer det sig att 

Halmstads kommun har en brottsstatistik som är högre än genomsnittskommunen, trots att 

kommunen har olika aktiva instanser som ämnar arbeta mot kriminalitet samt sänka 

brottsstatistiken? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att belysa betydelsen av brottsförebyggande arbete, för att skapa 

förståelse kring vikten av brottsförebyggande insatser i tidig ålder.  

Syftet kommer att försöka uppfyllas genom sex intervjupersoners utsagor.  

 Hur ser det brottsåtgärdande arbetet ut i Halmstads kommun samt vilka konsekvenser 

får det? 

 Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut riktat mot ungdomar i Halmstads kommun? 

 Hur ser intervjupersonerna på samarbetet mellan olika brottsförebyggande instanser i 

Halmstads kommun? 
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1.4 Avgränsningar 

På grund av tidsbegränsningar har undersökning fortlöpt under hösten 2013 till början av 

2014. Vi har valt att avgränsa oss till studier inom Halmstads kommun och de instanser som 

har koppling till brottsförebyggande arbete. Uppsatsens avsikt är att inte att gå djupt in på 

statistik, olika brott eller generell brottslighet utan fokus ligger främst på hur brottslighet kan 

förebyggas i tidig ålder.  

Vi har valt att avgränsa oss till sex kvalitativa intervjuer med individer som har olika 

bakgrund och erfarenheter av brottsförebyggande arbete. Intervjuer har utförts med tre 

samhällslärare från tre olika högstadieskolor i Halmstad. Vidare utfördes intervju med en 

närpolis i Halmstad, närpolisen arbetar dagligen med brottsförebyggande arbete ute i olika 

delar av samhället. Slutligen intervjuades två personer från KRIS (kriminellas revansch i 

samhället), personerna har ett kriminellt förflutet och har erfarenheter i brottsutövande.  

1.5 Disposition 

 För att få en övergripande bild av uppsatsens konstruktion samt hur de olika delarna kopplas 

samman påvisas nedan en redogörelse för uppsatsens disposition.  

Kapitel 1 – Inledningen ger en övergripande bild av det problem uppsatsen har till avsikt att 

belysa. Vidare presenteras syfte och frågeställningar samt avgränsningar och disposition.  

Kapitel 2 – Teorin presenterar olika modeller samt begrepp som ligger till grund för vår 

undersökning. I kapitlet framhävs olika teorier och begrepp som berör brottförebyggande 

arbete, detta för att läsaren ska få en grundläggande förståelse kring det valda området. 

Kapitel 3 – Metoden belyser vårt val av tillvägagångssett. Här påvisas hur vi gått tillväga för 

att få svar på våra frågeställningar och därmed uppfylla vårt syfte. I metoden presenteras 

bland annat vetenskapsteoretiskt perspektiv, forskningsdesign, urval, datainsamling, tolkning, 

bearbetning, analys och slutligen giltighet.  

Kapitel 4 – Resultatredovisningen sammanfattar de genomförda intervjuerna eteriskt. 

Intervjuerna presenteras övergripande för att ge ett bra underlag till analys. 

Kapitel 5 – Resultatanalysen kopplar samman teorier och det empiriska resultatet. I detta 

kapitel analyseras materialet för att sedan kunna dra slutsatser och diskussioner kring det 

berörda ämnet.  
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Kapitel 6 - Slutsats och diskussion avslutar uppsatsen. I detta kapitel presenteras de 

slutsatser som framkommit i undersökningen samt en diskussion kring dessa. Här återkopplas 

och avslutas arbetet med reflektioner.  
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2 Teori 

2.1 Inledning 

Då undersökningen ämnar granska brottsförebyggande arbete i motsättning till 

brottsåtgärdande samt hur detta ter sig i samhället, faller det sig naturligt att luta sig tillbaka 

mot kriminologiskteori som analysmodell. Kriminologin i sig är ett brett ämne som behandlar 

såväl strafflagstiftning som det brottsligabeteendet samt straffsystemets uppbyggnad. 

Strukturen på detta kapitel kommer således bestå i en redogörelse för aktuella teorier som är 

av relevans för undersökningen. Förklaringar kring teorier och begrepp kommer att ges för att 

få en inblick i det berörda ämnet men även för att skapa en grund för analys kring den 

insamlade empirin.  

Inledningsvis behandlas straffteori i allmänhet, vad den omfattar samt vad de olika 

huvudsakliga dragen är som denne består utav. Fokus kommer sedan skifta till att i mer detalj 

och mer specifikt fokusera på begreppet brottsprevention och dess innebörd, varför det är utav 

intresse för studien samt redogöra över de olika begrepp och nivåer som brottsprevention och 

brottsförebyggning består utav. 

2.2 Definition av brott 

För att kunna diskutera kring begreppet prevention och brottsförebyggande arbete, är det utav 

intresse att först redogöra för vad som menas med brott. Ett brott är en gärning som av lagen 

är straffbelagd, där brottsbalken definierar det som "Brott är en gärning som är beskriven i 

denna balk eller annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är 

föreskriven."
21

  

Enligt denna definition menar Sarnecki att brott inte existerar om det inte finns en lag som i 

någon utsträckning definierar en given handling och ett straff gentemot individen som begår 

handlingen.
22

 Vidare kan även generalisering dras att brott är något som anses icke önskvärt 

av det organ som kontrollerar samhället. Lidskog menar dock att lagstiftningsprocessen är 

normbaserad. När normer förändras kan detta medföra en ny lagstiftning men också vice 

versa, en lagstiftning kan även förändra rådande normer. 
23

 Därmed förefaller det alltså att alla 

                                                           
21

 BrB kap 1, §1 
22

 Sarnecki, Jerzy (2009). Introduktion till kriminologi. 
23

 Lidskog, Rolf (2006). Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt samhälle.  
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icke-önskvärda handlingar är straffbelagda i dagens samhälle, individer i 

makthavandeposition kan inte stifta nya lagar enbart genom egenintresse utan måste även ta 

hänsyn till vad allmänheten tycker.
24

  

Vidare hävdar Lidskog genom att referera till Max Weber, att legitimitet är den enda grunden 

för att uppnå ett stabilt auktoritärsystem, där legitimitet endast kan skapas genom att 

medborgarna och rådande styre samtycker och enas. Habermas gör här en distinktion mellan 

faktiska samt giltiga lagar. En lag är faktisk då den kan genomdrivas, medborgarnas motvilja 

till trots. En lag är giltig då den har blivit legitimerad genom att den blivit skapad av 

medborgarna och syftar till att tjäna deras intresse.
25

  

2.3 Generell straffteori och brottsprevention 

Kriminologin är en interdisciplinärvetenskap, där naturvetenskap, 

psykologi/beteendevetenskap samt samhällsvetenskap placeras tillsammans med brottslighet, 

brottslingar och brottsbekämpning. Detta i sin tur medför att denna vetenskapliga sfär blir 

öppen och bred, vilket har till följd att enbart en mer generell bild av begreppet kriminologi 

kommer att ges innan inträde till den huvudsakliga fokusen.
 26

 

Straffteori ingår inom den kriminalpolitiska arenan och förklarar med hjälp av olika teoretiska 

modeller hur bland annat brott och straff fungerar, vad brott beror på men även motiveras av 

staten, samhället och individer. Vidare görs även en avskiljning mellan definitionerna av 

teorier om brottsprevention och straffteori, där straffteorin ämnar belysa legitimeringen utav 

bestraffning och följderna av dessa. Brottsprevention å andra sidan berör olika teorier som 

hanterar hur samhället och staten har möjlighet att minska antalet brott som sker.
27

 

2.3.1 Individualprevention 

Begreppet individualprevention är självförklarande då det rör sig om de 

brottsminskadeeffekter vad gäller straff och hur dessa berör en enskild individ. Vidare delas 

individualpreventionen upp i tre mindre beståndsdelar; a) Inkapacitering/oskadliggörande, b) 

Behandling samt c) Avskräckning.
28

 

Inkapacitering innebär att man utesluter en brottsbenägen individ från det övriga samhället då 

man låser in den i fängelse. Detta medför att denna individs oönskade brottsutövande hämmas 

                                                           
24

 Lidskog, Rolf (2006). Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt samhälle. 
25

 Ibid 
26
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och blir inkapabelt att drabba allmänheten. Detta kan förekomma i andra former av 

förhindrande åtgärder, såsom indraget körkort för att på så vis utesluta en vårdslös individ 

ifrån trafiken. Vidare görs även en åtskiljning av kollektiv och selektiv inkapacitering, där den 

kollektiva specifikt innebär att en grupp individer gemensamt låses in i fängelse. En 

selektivinkapacitering är ett mer biologiskt eller psykologiskt tillvägagångssätt. Detta innebär 

att de brottsminskande effekter som medföljer via individer som genom prognoser anses vara 

mer benägna att begå brott.
29

 

Vad gäller behandling så åtgärdas brottsligabeteenden genom prevention utav ytterligare 

framtida brott, dessa behandlingar ämnar göra individen frisk genom terapi eller 

psykologiskanalys. Denna utgångspunkt baseras på ett äldre aningen förlegat tankesätt som 

var som störst under mitten på 1900-talet, där man menar att den individ som uppvisar ett 

brottsligt beteende anses ha symptom på en sjukdom och bör få behandling därefter. Fokus på 

brottsprevention skiftar från att straffa till botande eller behandling av sjukdomstillstånd, 

vilket än idag är förekommande vid straffbedömande insatser.
30

 

Avskräckning som en del utav individualprevention innebär att straffet i sig skall agera som 

ett avskräckande incitament till att undvika från att begå en given brottslig handling. Det vill 

säga att det ligger en psykologisk men likaväl ett pedagogiskt värde i metoden. Hotet om 

böter eller inkapacitering i sig bidrar till att en individ agerar återhållsamt vid ett möjligt 

brottsligt agerande, konsekvenserna av denna handling uppfattas som en preventivmetod.
 31

 

Vidare är det generellt vanligt att se återfall efter avslutat fängelsestraff, Sarnecki menar att 

dessa återfall till stor del beror i att en individ med en längre kriminell karriär gradvis 

eskalerar brottets grovhet, därmed utförs en mindre brant upptrappning utav bestraffningen.  

Individualpreventionens motiv är att avskräcka en individ med sträng bestraffning och 

inkapacitering i olika former. På grund av återfall förlorar initiala preventiva medel sin 

slagkraft.
32

 

2.3.2 Allmänprevention 

Andersson & Nilsson beskriver även om en allmänprevention som syn på förebyggandet av 

brottslighet, där detta ämne delas upp i två delar; allmänavskräckning och moralbildning. 
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Vidare beskrivs även omedelbar och medelbar avskräckning som kortfattat kan jämföras med 

avskräckning på lång respektive kort sikt. Allmänavskräckning innefattar en önskan av staten 

att styra och kontrollera en given grupp, i detta fall lämpligtvis befolkningen. Reglerna för ett 

visst kriminellt eller brottsligt beteende är tydliga samt klara i denna aspekt. Vidare ska även 

upptäcktsrisken vara tillräckligt hög och straffet tillräckligt strängt för att det givna brottsliga 

agerandet skall vara avskräckande, det vill säga att de följande sanktionerna skall vara 

tillräckligt strikta för att den givna gruppen på så vis ska överväga konsekvenserna av ett visst 

agerande och således avstå från brottslig handling.
33

 

Moralbildning är en straffteoretisk preventiv metod som ämnar moralisera en viss handling, i 

förutsättning till att handlingen utav samhället upplevs som förkastlig och icke önskvärd. 

Begreppen mala prohibita förklaras som en icke önskvärd handling då den är förbjuden av lag 

och mala par se som en handling som är icke önskvärd då den är moraliskt förkastlig, detta 

bör lyftas fram i detta sammanhang.
34

 Samhällets normer och normbild blir således en 

relevant faktor, då dessa har en förmåga att kunna påverka både avkriminalisering samt ny 

lagstiftning om kriminalisering.
35

 

2.4 Brottsprevention 

Sarnecki definierar brottspreventiva åtgärder som; "Sådana åtgärder och förhållanden som 

minskar sannolikheten för brott och/eller reducerar skadeverkningar (inklusive rädsla) av 

brott.",
36

  vilken är en definition lämplig att använda i den aktuella undersökningen. Dels är 

den bred och dels omfattar diverse åtgärder som ämnar reducera samt förebygga brott. Det bör 

påpekas att denna definition även inkluderar sociala förhållanden samt tar hänsyn till 

individens olika egenskaper som kan medföra en viss brottsbenägenhet, vilket i samma 

utsträckning inte är relevant för denna undersökning men är dock intressanta aspekter att ta i 

beaktning. Den ovanstående definitionen av brottsprevention inkluderar även en strävan i att 

förebygga skador som orsakas av brottsligt agerande och kan delas upp i två olika aspekter; 

direkt och indirekt. 
37

 

Direkt skada som följd av brottslighet syftar till fysiska, psykiska samt ekonomiska skador. 

Indirekt skada syftar till känslor av rädsla och otrygghet som följer med brottslighet. Att ställa 

den indirekta aspekten av skada i förhållande till brottsprevention och förebyggandet av våld 
                                                           
33
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är för all del av stor vikt i det brottsförebyggande arbetet. Den valda metoden och 

problemformuleringen ämnar undersöka något annat, därför är det mer lämpligt och av större 

relevans att istället fokusera mer på de direkta skadorna som uppkommer i samband med 

brottslighet. 
38

 

Sarnecki hänvisar även till Lab (2007) när han delar in brottsprevention och dess 

förebyggande insatser i tre olika nivåer; primär, sekundär samt tertiär.
39

 Dessa används för att 

kategorisera olika sorters prevention, och underlättar i att skapa en klarare bild av var 

problemen ligger. 

Dessa nivåer kan liknas vid begreppen mikro, makro och meso som kan liknas vid ett 

ekonomiskt tänk. Då området är präglat utav preventionstänkande har denna terminologi 

istället delvis hämtats ifrån vården där likartade tänk länge har förekommit.
40

 

2.4.1 Primär prevention 

Primär brottsprevention innefattar mer generella åtgärder för att förhindra brott, till detta 

räknas exempelvis en av de vanligaste brottsförebyggande insatserna som är kontroll. 

Exempelvis så har polisens existens ett avskräckande syfte i sig, enbart genom att de finns 

som institution samt visar upp sig har de en preventiv funktion rent allmänt.  Övrig 

allmänprevention räknas även in hit, såsom minskning av samhällsklyftor vilket enligt 

klassisk marxism ger upphov till spänningar i samhället och därmed även brott.
41

 Även 

åtgärder som minskar våld i hemmen samt mobbning anses vara en form av primär prevention 

och social kontroll. Sarnecki lyfter dock fram att en av de viktigaste formerna av social 

kontroll och primär prevention är av informell karaktär som sker i hemmet, skolan samt i 

övriga offentliga miljöer. Enbart det faktum att de individer som står en människa nära med 

egna värderingar och ser en individs beteende har en preventiv funktion vad gäller 

normbrott.
42

 

2.4.2 Sekundär prevention 

Den sekundära preventionen av brott fokuserar istället på bland annat riskpersoner, -

aktiviteter och miljöer. Detta innefattar försök att tidigt avskärma särskilda individer eller 

områden som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Insatser som ämnar splittra gäng samt 
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motverka gängbildning och förebyggandet av narkotikaanvändning. Polisen har även så 

kallade hotspots vilket innebär bevakning av områden och platser där sannolikheten för 

konflikter mellan individer är som störst, med detta menar man exempelvis krog-stråk under 

storhelger där alkoholkonsumtionen kan antas vara hög.  

Kameraövervakning räknas till den sekundära preventionen, säkerhetskameror placeras i 

områden som anses vara särskilt utsatta. Sarnecki nämner även problematiken kring white-

collar-crime, som är en typ av brott som begås av individer med oftast höga positioner med 

tillgång till stora materiella värden. Därmed är även dessa individer utsatta för stora frestelser 

utan att det existerar några omfattande eller tillräckligt starka kontroller.
43

 

2.4.3 Tertiär prevention 

Den tertiära nivån av prevention ämnar fokusera på att förhindra återfall av brott, såsom 

exempelvis individuell avskräckning genom straff vilket innefattar exempelvis 

punktmarkering, där en av polisen tidigare känd individ som genomfört brottsaktiviteter 

bevakas omfattande i avskräckande syfte. Även inkapacitering i form av fängelse eller 

psykiatriska kliniker är ett mer uppenbart tillvägagångssätt att förhindra återfall under en viss 

given tidsperiod.
44

 

2.5 Samverkan 

Tidigare brottspreventiva metoder som lyfts fram syftar generellt till att enbart reducera eller 

förhindra brott inom särskilda områden. Dock är det få som understryker vikten av ett 

gränsöverskridande samarbete instanserna emellan. Detta är en problematik men även en 

möjlighet som lyfts fram i rapporten Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.
45

 

Rapporten framlägger resonemang som tyder på ett välgrundat arbete mellan olika sociala 

institutioner såsom polisen, skolan och socialtjänsten medför ett positivt resultat vad gäller 

brottsprevention. I rapporten redogörs för processen, uppföljning samt ger exempel på 

tillfällen då detta tillvägagångssätt faktiskt har fungerat i praktiken. 

De ovan nämnda institutionerna har olika typer av förmåga och möjlighet att påverka det 

brottsförebyggande arbetet, samarbetet innebär att varje part bidrar med sitt specialiserade 

område i ett gemensamt försök som ämnar förebygga och minska antalet brott som begås. 
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Varje part tar därmed även ett eget ansvar istället för att negligera ett givet problem, då 

parterna enligt rapportens arbetsplan ges tydliga mål och områden att arbeta med samt sträva 

efter. Genom ett strukturerat samarbete kan således de olika aktuella parternas resurser, 

kunskaper och investeringar tas till vara på samtidigt som det brottsförebyggandet arbetet får 

ett gemensamt konkret mål att arbeta mot. 

Processen som den aktuella rapporten lyfter fram beskrivs i ett antal olika steg, från en 

initiation för samverkan till uppföljning.
46

 

 Steg 1: Initiation till samverkan - I detta första initiala skedet tar en av de inblandade 

parterna initiativ till samverkan samt lägger fram förslag till att det krävs. Parterna 

resonerar här kring huruvida det finns ett behov utav samverkan samt ifall det existerar 

lokala problem som behövs ta itu och huruvida det är möjligt att genom ett gemensamt 

arbete förbättra situationen. I detta skedet, ifall parterna inser behovet av samarbete, 

krävs det även en strukturalisering av det kommande arbetet samt det utses en 

samordnare som har i uppgift att koordinera och kontrollera det kommande pågående 

arbetet. 

 

 Steg 2: Förberedelser, egna/gemensamma – I detta steg formuleras problemet utifrån 

den egna parten, det vill säga vad det består av och vad som kan göras. Samt att det 

sker en inombördes kontroll över de resurser som finns att tillgå. Vidare görs även 

gemensamma förberedelser i den mån att de olika inblandade parterna bildar en 

gemensam syn på problemet utifrån den egna problemformuleringen, samt vad de 

olika parterna kan bidra med. Varpå det bör följa en gemensam orsaksanalys samt en 

åtgärdsplan som syftar till att förhindra de identifierade problemen. 

 

 Steg 3: Genomförande – De inblandade parterna följer planeringen och genomför de 

planerade åtgärderna, alltså att åtgärdsplanen upprättas. Ifall behov finns är det även 

lämpligt att konstruera arbetsgrupper som i sin tur utför de planerade åtgärderna. 

Dokumentation samt protokollförande över processen menas vara av stor vikt för 

kvalitet på efterkommande uppföljning. 
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 Steg 4: Uppföljning – Detta steg beskrivs som en kontinuerlig effekt där det sker en 

granskning utav det arbetet som utförts, samt effekterna av dessa. Det bör ske en 

granskning av hur respektive inblandad part utfört sin arbetsuppgift, hur den har 

utförts samt hur åtgärderna har påverkat problemområdet.
47

 

 

2.5.1 När brottsförebyggande samarbete fungerar 

Rapporten om samverkan  lyfter fram ett antal exempel på kommuner där det funnits ett 

behov av att åtgärda samt förebygga brottslighet, varpå det i sammanhanget kan vara värt att 

ytterst kortfattat redogöra för dessa erfarenheter inom det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Fyra olika kommuner där samverkan har visat sig fungera positivt och även att innan 

initiativet till samverkan togs hade det i samtliga fall tidigare existerat en viss grad av 

samarbete inom kommunerna. Samtliga kommuner har utgått ifrån de fyra olika steg som 

beskrivits tidigare i en samverkans modell.
48

 

 

• Arvidsjaur – Led av en alltmer utökad ungdomsbrottslighet i form av bland annat 

skadegörelse, där man inom kommunen bestämde sig för att gemensamt arbeta för att 

förebygga dessa handlingar. Med ett formulerat mål samt initiativ till samverkan taget, 

identifierades vad man kunde göra. Förebygga orsakerna till ungdomars beteende var målet, 

där utökad bevakning av hot spots var en huvudpunkt, samt att förstärka föräldrakontrollen. 

God samverkan och genomgående planering gav i detta fallet positiva resultat utifrån målet.
49

 

 

• Emmaboda – Avsaknad av lokalt stationerad polis bidrog till en allt ökande inbrottsstatistik. 

En gemensam åtgärdsplan formulerades efter att problemet hade identifierats utifrån samtliga 

inblandade parter, där kommunal parkeringsövervakning, nattvandring av frivilliga och en 

utvecklad grannsamverkan. Effekten blev att antalet inbrott i bostäder minskade.
50

 

 

• Landskrona – Diverse trygghetsfrågor i samband med brottslighetens utbredning i form av 

våldsbrott var startskottet till ett lokalt brottsförebyggande arbete. De gemensamma åtgärder  

som formulerades innefattade bland annat en mer ansvarsfull alkoholservering, tidig upptäckt 
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av barn och ungdomar i riskmiljöer samt ett gemensamt ungdomsforum för dialog med dessa. 

Effekterna gav upphov till ett mer långsiktigt och stabilt brottsförebyggande arbete inom 

kommunen, dock menar man på grund av att målen inte var tillräckligt tydliga har det varit 

svårt att revidera resultaten på kort sikt.
51

 

 

• Västerås – Förekommande av våldsbrott  och skadegörelse gav upphov till gemensamt 

samarbete och mål med avsikt att minska detta. Kameraövervakning, polispatrullering, 

medborgarmöten, planprogram för fysiska förändringar i staden samt arbetsmarknadsprojekt 

gentemot ungdomarna var de åtgärder som genomdrevs där man lyckades uppnå målet.
52
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3 Metod 

3.1 Inledning 
I följande kapitel presenteras valda metoder för genomförande av undersökningen. I kapitlet 

introduceras tillvägagångssätt under arbetets olika faser samt kritik och diskussioner kring 

desamma. Diskussioner och motivering kring val av vetenskapligt perspektiv, forskningens 

design, urvalsmetoder, datainsamling, tolkning, analys samt uppsatsens gilltighet presenteras 

nedan. Med hjälp av metodkapitlen vill vi styrka våra val men samtidigt kritiskt granska 

dessa.  

3.2 Vetenskapligt perspektiv 
För att kunna bedriva forskning på ett sanningsenligt vis behövs viss kunskap kring olika 

vetenskapliga perspektiv. Denna uppsats grundar sig i ett hermeneutiskt perspektiv som är ett 

av de två vanligaste angreppssätten då forskning bedrivs. Det andra perspektivet benämns 

positivistiskt och har till avsikt att generalisera en undersökning, då det är många enheter som 

granskas och undersökningsmetoden faller sig bli kvantitativ. Avsikten med ett positivistiskt 

angreppssätt blir såldes att generalisera materialet i undersökning 
53

. Det finns inget utrymme 

för att tolka det insamlade materialet då en positivistisk undersökning sker vilket vi har till 

avsikt att göra. Denna undersökning har som avsikt att gå på djupet kring enskilda människors 

erfarenheter och uppfattningar. Med hjälp av ett hermeneutiskt perspektiv ämnar vi att utföra 

en kvalitativ undersökning som går på djupet. Hermeneutiken syftar till att förstå och tolka ett 

fåtal enheters upplevelser och erfarenheter av problemet 
54

. Då vårt syfte med undersökningen 

är att se närmare på hur människor med olika erfarenheter kring brott samt 

brottsförebyggande insatser upplever detta, anser vi att vårt val av perspektiv är korrekt för 

ändamålet.   

 3.3 Forskningsdesign 

Att relatera empiri och teori till varandra kan ske på olika vis. De tre förhållningssätt som 

finns är deduktiv, induktiv samt abduktiv ansats
55

. Den deduktiva ansatsen utgår från teorier 

för att skapa underlag till empirin. Deduktiv ansats bidrar till att forskaren bildar sig 

kunskaper i förväg för at kunna utforma relevanta utgångspunkter till intervjuer samt annan 
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typ av datainsamling 
56

. Forskare som använder sig av den induktiva ansatsen går från empiri 

till teori. Forskaren har här inga specifika förkunskaper kring forskningsområdet vilket kan 

bidra till att forskaren är fördomsfri och utan specifika förväntningar då forskningen startar
57

. 

Det finns både för och nackdelar med båda metoderna. Fördelarna med att ha kunskaper kring 

det valda ämnet innan empiri smalas in kan vara att datainsamlingen blir mer strukturerad 

samt att trovärdigheten ökar då empirin utgår från redan existerande teorier
58

. Nackdelen med 

att utgå från redan existerande teorier kan vara att resultatet i sig blir självuppfyllande då 

forskaren endast letar efter fakta som stöder de egna förväntningarna, viktig information som 

ligger utom det egna synfältet kan då förbises
59

.  

Vi har valt att använda den abduktiva ansatsen. Det är en ömsesidig samverkan mellan de 

båda ovanstående ansatserna då det sker ett samspel mellan teori och empiri i insamlingen. 

Teorier kring det valda ämnet har studerats innan datainsamlingen ägt rum. Förkunskaper 

kring detta ämne är något som vi även haft sedan innan då detta ämne är något som intresserat 

oss och bidragit till att vi velat fördjupa oss inom det valda ämnet.  För att kunna utforma 

intervjuunderlaget så att frågorna verkligen går på djupet ansåg vi att det var skäligt att ha 

kunskaper kring ämnet.  Efter intervjuerna behövde vi dock komplettera med ytterligare teori 

kring information som framkommit under intervjuerna. Det kan säkerligen riktas kritik till den 

valda ansatsen men enligt oss är det högst relevant att kombinera dessa två ansatser för att 

kunna se till viktig information som vi inte tänkt att med från början.   

I denna uppsats ligger en kvalitativ datainsamlingsmetod till grund. Den avser att gå på djupet 

i undersökningen. I en kvalitativ metod är det fokus på den enskilda individens uppfattningar 

och tolkningar kring ett visst fenomen eller begrepp som tolkas. Det är ett fåtal enheter som 

intervjuvas för att kunna studera deras mening, beteende och upplevelse kring 

brottsförebyggande arbete. Fördelen med denna metod är att den ger en hög intern giltighet 

och detaljerade svar, nackdelen med denna datainsamlingsmetod kan dock vara att det blir 

svårtolkad information och att fakta som framkommer kan vara svår att generalisera då den är 

präglad av både forskaren samt ett fåtal intervjuobjektet 
60

. I motsats till den kvalitativa 
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datainsamlingsmetoden står den kvantitativa metoden där många enheter undersöks via 

exempelvis enkäter. Många gånger då sådana undersökningar genomförs är det siffror samt 

statistik som skall studeras och jämföras
61

. Då vi vill ha detaljrika svar från de enheter vi valt 

ut har vi inte valt att använda oss av denna metod.  

3.4 Urval 

Att göra ett representativt urval är viktigt för uppsatsens trovärdighet samt för att materialet 

ska kunna generaliseras. Detta gäller för såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. 

Med generalisering menas att vissa slutsatser kan dras med utgångspunkter i den information 

som samlas in från enskilda och enstaka fall 
62

. Att se till vilken typ av information som är av 

relevans för undersökningen samt att se till vem som kan bidra med den informationen är 

viktigt då enheter väljs ut till datainsamlingen 
63

.  

I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att göra ett urval av enheter som kan 

representera en större population. Forskare kan istället välja enheter med specifika egenskaper 

och kvalifikationer som antingen är typiska för andra enheter eller extrema enheter som inte 

alls är representativa. Det kan också vara så att forskare väljer enheter utifrån ett specialfall då 

en enstaka händelse eller företeelse ska undersökas
64

. Vi började med att avgränsa oss till 

Halmstads kommun för att sedan se till vilka enheter inom kommunen som skulle kunna vara 

relevanta att intervjua för vårt valda ämne. Då skolan har en tydlig roll när det gäller att 

påverka unga individer samt deras attityder var vårt val av lärare inte svårt. Då kursplaner 

föreskriver att samhällsläraren ska undervisa om brottslighet valde vi att intervjua 

samhällslärare. Då polisens uppgift är att förebygga och åtgärda brottslighet i samhället valde 

vi även att intervjua en representant för polisen. Vi valde även att intervjua polisen på grund 

av att vi ville se hur samarbetet mellan polis och skola ser ut kring brottsförebyggande arbete, 

vilket är av relevans till vår uppsats. Slutligen ville vi få med ytterligare en aspekt nämligen 

tidigare brottsutövares. Vi valde därför att intervjua två tidigare brottsutövare från KRIS. 

Detta för att dessa kan ge en annan bild kring problemet samt att de har erfarenheter kring hur 

skola och polis arbetat brottsförebyggande i deras specifika fall. Vi skulle även kunna 

intervjuat andra instanser så som exempelvis socialmyndigheter. På grund av knappa resurser 

och strama tidsramar valde vi att inte fokusera på mer än ovanvalda.  
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Datainsamlingen skedde under ett tidigt stadie i forskningsprocessen. Vi valde att genomföra 

intervjuerna tidigt för att vi ville att enheternas information skulle vara det som präglade 

arbetet. Utifrån informationen vi fick fram kunde vi bygga vidare kring teorier men också 

återkomma till de intervjuade enheterna om frågor uppkom under processens gång. Det var 

först tänkt att enbart Polismyndigheten samt lärare eller rektorer i skolorna skulle ingå i 

undersökningen. Efter vidare samtal insåg vi att för att verkligen ta reda på hur 

brottsförebyggande insatser kan hjälpa unga till att inte begå brott, kan det vara ytterst 

intressant att se till ytterligare en enhet. Genom intervjuer med två män som själva begått 

brott i tidig ålder ges en synvinkel kring problematiken som enligt oss är ytterst relevant.  

Val av plats för intervjuer kan vara viktigt att ta hänsyn till
65

, där av valdes att genomföra 

samtliga intervjuer på en plats där enheterna kände sig trygga. Vi valde även plats av 

bekvämlighetsskäl för enheterna som intervjuades då det är lättare för oss att åka till 

respektive enhet. Polisen intervjuades på polisstationen, lärarna på sin skola och de båda 

killarna från KRIS i deras samlingssal. Under intervjuerna var vi som forskare närvarande 

samt enheten som skulle intervjuas. Vi ville inte ha någon annan med under intervjuerna då 

det kan påverka intervjuobjektets svar.    

3.4.1 Val av enheter 

I denna uppsats har vårt val av enheter präglats av att ett visst fenomen, brottsförebyggande 

insatser, ska belysas utifrån olika erfarenheter och upplevelser. Eftersom uppsatsen avser att 

belysa problemet i Halmstad har enheter inom kommunen valts.  

Vi har handplockat enheter till undersökningen med omsorg. En polis verksam i Halmstads 

kommun, tre samhällslärare från tre olika högstadieskolor i Halmstad och två medlemmar i 

organisationen KRIS tillhörande Halmstad, är de enheter som har intervjuats. Vi hade önskat 

att det var ett större intresse kring deltagande i undersökningen hos samhällslärarna i 

Halmstads kommun. Vår avsikt var att intervjua minst fyra samhällslärare för att resultatet 

skulle bli mer trovärdigt. Det kan tyckas att vårt val av så få enheter inom varje grupp inte 

utger en representativ grupp men vi anser att utifrån dessa erfarenheter och berättelser kan 

problematiken i denna uppsats belysas. Då ett urval sker som ger möjlighet att jämföra kan 

materialet bli högst intressant eftersom att olika synvinklar ges. Forskaren kan då se till hur ett 
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visst fenomen ter sig i olika omgivningar
66

. Den kvalitativa metoden används inte för att 

kunna generalisera materialet utan för att se det unika
67

, vilket vi har till avsikt att göra.  

Att intervjua tre samhällslärare var ett val vi gjorde eftersom dessa kan besvara hur 

kunskapsförmedlingen kring brottsförebyggande arbete ser ut i skolan. Enligt Lgr 11 står det 

att kunskaper kring brottslighet ska ske i samhällskunskapsundervisningen, vilket förstärker 

vårt val av samhällslärare. Vi valde även att intervjua en polis för att se hur denna ser på 

brottsförebyggande arbete och skolans roll i detta. Polisens roll i samhället är att både 

förebygga samt åtgärda brottslighet vilket gör det ytterst intressant att undersöka deras arbete 

kring brottsförebyggande åtgärder. Att vi endast intervjuade en polis beror således på att han 

står för Polismyndighetens talan utåt.  Vi såg det även synnerligen intressant att se till ännu ett 

perspektiv, nämligen tidigare brottsutövare, därför valde vi att intervjua två enheter från 

KRIS.  

3.4.2 Intervjuobjekt 

Polisen - Arbetat som polis i 38 år.  

En del i närpolisens arbete är att samarbeta med skolor i Halmstad för att förebygga 

brottslighet. Att intervjua samt avgränsa oss till närpolisen är relevant för uppsatsens syfte, då 

vi kan få närpolisens synvinkel av hur ett samarbete ser ut mellan berörda skolor i Halmstad 

och polisen. 

Lärare1-jobbat som samhällslärare i 5 år 

Lärare2-jobbat som samhällslärare i 9 år 

Lärare3- jobbat som samhällslärare i 35 år 

Genom intervjuer med lärare ges en intressant synvinkel kring hur deras skola arbetar 

brottförebyggande. Det är ingen slump att valet föll på samhällslärare, denna lärarkategori har 

ett ansvar med grund i skolans läroplan att föreläsa om brottslighet. 

KRIS1- Man i 35 års ålder. Har haft ett förflutet som kriminell i 17 år. 

KRIS2- Man i 22 års ålder. Har haft ett förflutet som kriminell i 11 år.  
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Vi ansåg det ytterst intressant att få intervjua två tidigare brottsutövares synvinkel på 

brottslighet och hur det brottsförebyggande arbetet hade kunnat se annorlunda ut i deras liv. 

Denna synvinkel kan höja undersökningens trovärdighet, då vi kan se om skolan och polisens 

förebyggande arbete inverkat på dem. 

Vi ansåg att sex intervjuer med det ovanstående som bakgrund skulle ge oss ett bra underlag 

för att uppfylla syftet med uppsatsen.  På grund av knapp tid samt resurser till uppsatsens 

undersökning fanns liten möjlighet att intervjua fler enheter.  

3.5 Datainsamling 

När data samlas in är det viktigt att se till giltighet och relevans samt tillförlitlighet och 

trovärdighet. Giltighet och relevans syftar till att forskaren samlar in det material som behövs 

och att detta sedan är av relevans. Tillförlitlighet och trovärdighet är termer som belyser 

aspekter kring resultatet och huruvida det stämmer överrens med verkligheten. Det finns 

många parametrar som kan påverka resultatet bland annat forskaren i sig, intervjuobjektet och 

miljön
68

. Genom en medvetenhet kring detta har vi försökt att se till dessa parametrar då 

resultatet analyserats.  

Då en kvalitativ undersökning genomförs är öppna individuella intervjuer att föredra för att få 

djupgående svar som belyser enhetens tankar och upplevelser kring fenomenet
69

. Vi valde 

därför att genomföra öppna intervjuer med en viss struktur på de frågor som ställdes. Utan 

någon som helst struktur kring frågorna blir det svårt att samla in den information som behövs 

vilket bidrog till att vi utformade frågor innan intervjuerna men då olika ämnen diskuterades 

lade vi även till följdfrågor. Ställa rätt frågor är ytterst viktigt för att få fram ändamålsenlig 

fakta. Litteraturöversikt kring redan tidigare forskning hjälper till i arbetet att formulera 

frågorna så att deltagarna förstår vad som menas.
70

 Vi valde därför att läsa på om det berörda 

ämnet innan vi utformade frågor.  

Tanken kring intervjun var att vår roll skulle vara att leda intervjun men samtidigt låta 

intervjuobjektet tala öppet och djupgående kring de frågor som ställdes. Vi valde att spela in 

intervjuerna till ljudmaterial. Materialet lades in i datorn och dokumenterades sedan. Att spela 

in samtalet kan vara till stor fördel i skedet då data som samlats in ska analyseras eftersom att 

forskaren kan lyssna på materialet flera gånger. En nackdel med inspelning av samtalen kan 
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vara att intervjuobjekten blir nervösa över inspelningen i sig.
71

 Trotts detta valde vi att spela 

in alla intervjuer utom en.  Det var ett intervjuobjekt som inte ville bli inspelad vilket vi 

respekterade, intervjun antecknades då istället. Forskare har ett ansvar gentemot de enheter 

som intervjuats. Deltagarna ska inte under några omständigheter vara oroliga för att det de 

säger som anonyma ska komma fram, inte heller ska den informationen som publiceras kunna 

skapa obehag för dessa.
72

 

3.6 Tolkning, bearbetning, analys 

Då materialet var insamlat valde vi att analysera och jämföra empirin med teorier. För att det 

empiriska materialet skulle bli lättare att koppla samman med teorier strukturerade vi upp data 

som samlats in. Det finns olika kriterier för hur kvalitativ data analyseras. Detta för att 

förenkla och få en översikt över materialet, vilket är nödvändigt för uppsatsen.
73

 Att 

kategorisera, strukturera och systematisera har givit oss en klarare bild över vårt material och 

hur detta kan analyseras. Vi valde att utgå från specifika teman i frågeställningarna och 

därefter jämföra svaren från samtliga enheter. De olika temana som uppkom valde vi därefter 

att jämföra med valda teorier. Vi har hela tiden utgått ifrån våra frågeställningar då teorier 

samt data analyserats eftersom att det ger arbetet en tydlighet. Materialet har bearbetats från 

ljudkälla till skriftlig sammanfattning, för att sedan eteriskt dokumentera det som är av mest 

relevans i uppfyllandet av uppsatsens syfte. Den eteriska dokumentationen sker flyktigt och 

övergripande, det vill säga att transkriberingen inte har skett i detalj.
74

 På grund av en 

omfattande datainsamling ansåg vi att den eteriska dokumentationen var bäst lämpad, detta 

för att skapa en tydlig förståelse för vad som är relevant.    

3.7 Giltighet 

När uppsatsens giltighet diskuteras syftar det framför allt till att kritiskt granska data som 

ligger till grund för undersökningen. Vi kan se till både intern och extern giltighet i uppstasen. 

Intern giltighet avser att besvara om undersökningen fått den information som ämnas. Extern 

giltighet påvisar om resultatet som samlats in kan användas i andra kontextuella situationer, 

alltså om informationen går att generalisera. 
75

 För att se om det finns intern och extern 

gilltighet kan vi dels se till om rätt enheter intervjuats men även till om data kan analyseras 
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med hjälp av redan befintlig teori.
76

 Det är även av vikt att se till om de urval som genomförts 

av intervjuobjekt gjorts ändamålsenligt och att dessa är representativa för en större grupp. 
77

 

Vi valde ut intervjuobjekten med omsorg men vi övervägde även att ta med andra enheter. Vi 

ansåg dock att dessa inte var av relevans för att besvara vårt syfte. Eftersom vi främst ville 

fokusera på hur skolan kan arbete mer brottsförebyggande samt hur samverkan med polisen 

sker, anser vi att våra valda enheter är av relevans. Kritiskt sett hade det varit bra om fler 

personer hade intervjuats. Det var endast en polis som representerade hela Polismyndighetens 

brottsförebyggande arbete i Halmstads kommun, vilket kan ha påverkat resultatet då vi endast 

förlitade oss på hans ord angående polisens arbete. I och med att han var talesman för hela 

poliskåren och deras brottsförebyggande arbete anser vi dock att resultatet kan generaliseras.  

Det finns risker i att intervjuobjekten inte håller sig till sanningen 
78

, detta är ett fenomen som 

inte kan bortses ifrån men det är heller inget vi kan utgå ifrån. Genom att samtliga personer 

varit anonyma hoppas vi att detta kan ha bidragit till att de vågar vara mer ärliga. De 

teoretiska källor som använts är av vetenskaplig grund. Olika källor och teorier har studerats 

och bidragit till att vi utformat en teoretisk referensram samt intervjuunderlag kring dessa. 

Genom att jämföra begrepp samt teoretiska sammanhang och se att dessa stämmer överens 

bidrar till begreppets giltighet samt teoretisk giltighet.
79

  

Slutligen vill vi påvisa undersökningens tillförlitlighet samt granska den kritiskt. Det kan 

finnas sätt att genomföra undersökningen som i sig påverkar resultatet. Det kan exempelvis 

vara interaktionen mellan intervjuaren och intervjuobjektet, frågornas utformning, egenskaper 

hos intervjuobjektet, kodning och analys av data.
80

 Genom en medvetenhet om att detta kan 

inträffa har vi försökt att vara så objektiva vi kan i vår bearbetning och analysering. Vi har 

både skrivit ner och spelat in intervjuer för att vi ska kunna lyssna på materialet och tolka det 

efter bästa förmåga. Vi har även läst om ämnet för att kunna utforma frågor som är av 

relevans för vårt ändamål. Diskussioner kring tolkning och analys av empiriskt material i stort 

har även skett. Då vi kunnat analysera materialet med hjälp av tidigare forsknings teorier 

anser vi att vårt resultat är både giltigt samt tillförlitligt.  
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4. Resultatredovisning  

4.1 Inledning 

I följande kapitel presenteras en kort sammanfattning av det intervjumaterial som bringats 

fram, detta på grund av den stora mängd insamlat material och den strama tidsramen som var 

tillgänglig för undersökningen. Intervjuerna är sammanlagt sex stycken varav en närpolis, två 

individer från organisationen KRIS med kriminell bakgrund och slutligen tre lärare från tre 

olika högstadieskolor. Samtliga intervjuobjekt befinner sig och arbetar i Halmstads kommun. 

Intervjufrågorna är formade och anpassade till tre olika kategorier; en lärarkategori, 

poliskategori och KRIS-kategori. Där av kommer resultatet redovisas i tre kategorier, det bör 

även nämnas att sammanfattningen sker tematiskt. Då intervjufrågorna varierar i viss mån 

baserat på vilken kategori de ställdes till, är det även lämpligt att jämföra dem utifrån teman 

med grund i undersökningens huvudsakliga ämne, det vill säga brottsförebyggande arbete. 

Svaren kommer att sammanfattas generellt eteriskt, där svar av mest relevans för uppsatsens 

syfte presenteras.  

Nedan kommer två tematiska punkter att presenteras. Dessa två teman anses vara mest 

aktuella och innefatta en övergripande information, som är av vikt till att besvara uppsatsens 

frågeställningar och slutligen ge stöd till att uppfylla syftet för undersökningen. 

4.2 Synen på brottslighet  

Vid frågan på vad brottslighet är framkom det en tämligen gemensam syn på begreppets 

innebörd. Alla tre kategorier var ense om att brottslighet definieras som en lagbrytande 

handling, det vill säga när en individ trotsar brottsbalkens paragrafer. Lärarkategorin hade 

dock ytterligare en dimension i synen på brottslighet, här menar samtliga lärare på att det även 

finns oskrivna lagar i skolans miljö som bör efterföljas av disciplinära skäl. En följdfråga i 

detta tema berörde huruvida det existerar en distinktion i en skala av allvarlighet på brott, 

grov respektive mindre grov. Lärare 1 och Lärare 2 delade en generell åsikt om att de 

oskrivna mer normbaserade lagarna var brottsliga, de uttrycks samt uppfattas som mindre 

grova då normerna inte direkt bryter mot en av statens författade lagar. Vidare belyser KRIS-

kategorin med kriminell bakgrund att de tidigare gjorde distinktioner angående sina egna 

brottsliga handlingar, där lyfter de fram att brott såsom stöld eller inbrott klassificeras som 
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mindre grova, varpå mer våldsbenägna kriminella handlingar som fick som följd att en individ 

fysiskt blev lidande ansågs som betydligt mer grov, de menar dock att deras kriminella 

handlingar möjligen kan ha bidragit till att öka rädslan hos individer i samhället att 

personligen drabbas för brott. Även polisen menar på att brott där inga individer skadas 

fysiskt eller psykiskt, anses vara mindre grova men gör vidare ytterligare en distinktion 

gällande ålder där en individ som av olika skäl kan tänkas vara mindre kapabel att värja för 

sig själv råkar ut för brott, anses detta utav polisen vara av en grövre karaktär. 

4.3 Synen på brottsförebyggande arbete  

Samtliga kategorier uppvisar en gemensam åsikt om att ett förebyggande arbete bör påbörjas i 

en tidig ålder, där den exakta åldern för detta dock skiljer sig. Inom lärarkategorin ges 

exempel såsom att man redan i förskolan bör se till att undervisningen genomsyras av ett 

tankesätt som ämnar fostra barnen till att bli goda demokratiska medborgare. Genom sådant 

arbetssätt kan brottslighet förebyggas menar majoriteten av lärarna. Lärare 3 i denna kategori 

uttrycker även en tanke om att det inte finns en undre gräns för när det är relevant att påbörja 

ett brottsförebyggande arbete, utan menar att det bör finnas ett genomsyrande tänk vad gäller 

rätt och fel i uppfostran från såväl hemmet som skolan. Denna tanke är något som delas av 

Lärare 2. Polisen ger konkret svar på att brottsförebyggande arbetet bör implementeras innan 

tolv till tretton års ålder, detta på grund av statistisk fakta som visar på att det är oftast den 

ålderskategori där en utveckling av brottsligt beteende sker. KRIS-kategorin menar även de 

att arbetet bör påbörjas tidigt, där KRIS 2 menar att det är relevant redan vid elva års ålder 

och refererar tillbaks till sina egna erfarenheter där det egna kriminella beteendet utvecklades. 

KRIS 1 lyfter fram femtonårsåldern som en startpunkt och uttrycker vikten av att någon 

instans tar tag i problemet, ifall en ung individ börjar med mindre grova saker men inte utsätts 

för någon sorts reprimand så existerar det en risk att det kriminella beteendet eskalerar. 

Polisen framhäver primära punkter inom brottsförebyggande arbetet där fördomar lyfts fram 

som en sådan punkt, alltså att en individ inte enbart skall dömas utifrån sina handlingar utan 

att det istället är viktigt att lyssna samt höra på denna individ och föra en dialog, för att genom 

detta tillvägagångssätt kunna avstyra ett kriminellt beteende i ett tidigt stadie. Vidare menar 

Polisen att utbildning är viktigt för inblandade myndigheter vad gäller brottsförebyggande 

arbete i exempelvis skolan, då det kan krävas en viss kompetens för att bemöta ungdomar som 

behöver särskilt stöd och avstyra dem från att träda in i den kriminella världen. Polisen 

understryker dock att den viktigaste punkten är samverkan mellan de olika myndigheterna där 

det finns en part med huvudansvar som i sin tur delegerar vidare ansvar till relevanta parter. 
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Polisen understryker att det sker ett samarbete, dock inte särskilt genomgående med skolan, 

utan istället med kommunen ifråga om bevakning av exempelvis krogar där överservering av 

alkohol ofta förekommer. Även bevakning av speciellt utsatta platser sker i förebyggande 

syfte. 

Både KRIS 1 och KRIS 2 lyfter fram en åsikt om vikten av samarbete mellan inblandade 

myndigheter, båda har erfarenhet av att skickas runt bland dessa då ingen ville ta ansvar och 

ta tag i problemet, vilket de menar medförde en känsla av utanförskap och att inte tillhöra 

samhället. KRIS 1 menar vidare att ifall ett tydligt tecken på potentiellt brottsligt beteende 

påvisas hos en ungdom, är det av stor vikt att personer som arbetar med sådana fall har 

kompetens att hantera situationen samt veta vad som bör göras. KRIS 2 menar å andra sidan 

att utbildning hos en sådan individ inte nödvändigtvis behövs, då det i hans fall hade varit 

tillräckligt med att någon uppmärksammat, som han uttrycker det ett rop på hjälp och samtalat 

samt lyssnat kring det. Även KRIS 1 belyser vikten av en empatisk dialog där motparten visar 

intresse av den drabbades situation och visar att det finns någon som bryr sig. 

Lärare 2 och Lärare 3 lyfter fram vikten av att samarbeta, inte enbart inom skolans ramar utan 

även att det bör ske ett omvälvande samarbete mellan de olika myndigheterna exempelvis 

polisen och socialförvaltning. Samtliga tre lärare lyfter fram läroplanen och dess fostransplan 

som ämnar forma eleverna till goda demokratiska medborgare och införliva dem i en god 

värdegrund. Lärare 2 understryker även att det krävs tydliga roller samt en tydligt utvecklad 

arbetsplan vad gäller brottsförebyggande arbete, där ansvarsfördelningen är tydlig. Lärare 1 

och Lärare 3 framhäver även vikten av empati och lyhördhet, det vill säga att likt KRIS-

kategorin uttrycker det, lyssna på individen samt visa att man bryr sig.  

Det nuvarande brottsförebyggande arbetet anses inte vara tillräckligt i Halmstad enligt 

Polisen. Han menar på att samverkan inom kommunen inte är tillräckligt bra, då skolorna 

själva har som ansvar att kontakta Polismyndigheten i brottsförebyggande syfte. Utöver detta 

har polisen knappa resurser vad gäller detta, då det enbart är han själv i hela Halmstads 

kommuns polismyndighet som är direkt anställd för att arbeta med brottsförebyggande 

information och insatser, vilket Polisen menar inte är tillräckligt. Statistik ger erkända resultat 

som mer tydligt går att visa upp, menar Polisen, vilket är en stor del i att åtgärdande arbete 

sätts framför förebyggande inom Polismyndighetens arbete. Brottsförebyggande arbete är 

enligt Polisen ett osynligt arbete, vilket inte ger ett kvitto på polisens insatser till skillnad mot 

åtgärdande arbete. Alla tre lärare menar på att det betungande administrativa arbetet i skolan 
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medför att skolan inte ges utrymme för en konkret brottsförebyggande arbetsplan, Lärare 1 

och Lärare 2 ger förslag om en extra insatt resurs som arbetar specifikt med detta område. 

Lärare 1 hävdar att ett samarbete med andra myndigheter som exempelvis att kontakta polisen 

kräver extra arbete på eget bevåg, vilket medför att inget konsekvent samarbete sker.  Lärare 2 

och Lärare 3 lyfter fram att brottslighet undervisas inom samhällskunskapen under temat lag 

och rätt, dock påpekar båda två att detta ämne riskerar att bli en ytinlärning hos eleverna, detta 

på grund av den knappa tid som tillhandahålls för det avsedda ämnet.  KRIS 1 och KRIS 2 

förstärker oberoende lärarnas samt polisens syn på sviktande insatser vad gäller 

förebyggandet av brott, här har båda intervjuobjekten framhävt majoriteten av ovanstående 

påståenden och belyst dem som problem. Sammanfattat anser alla sex intervjuobjekt att det 

befintliga brottsförebyggande arbetet i Halmstad inte är tillräckligt.  

Lärare 2 och 3 understryker att samarbete mellan olika myndigheter i Halmstads kommun 

oftast sker i åtgärdande syfte, exempelvis att man skickar ungdomar med problem till 

socialmyndigheten som har större kompetens att handskas med dessa situationer. Lärare 1 

talar även om uteblivna befogenheter att handskas med situationer där brottslighet 

förekommer, och att läraren måste kontakta någon som besitter rätt befogenhet. KRIS 1 

uttrycker även en åsikt att de åtgärdande insatser han utsatts för inte uppfyllde någon relevant 

effekt, utan istället bara agerade en tillfällig förvaring och att återfall var en konstant 

återkommande faktor. Polisen uttrycker även att risken för återfall är stor efter åtgärdande 

insatser, såsom kriminalvård, fängelse och böter då dessa ofta inte följs upp konsekvent, och 

ofta då i avskräckande syfte. 

Samtliga sex intervjuobjekt anser att åtgärdande insatser vad gäller brottslighet inte är att 

föredra, då det blir kostsamt för Halmstads kommun och även att det förebyggande arbetet är 

mer etiskt rättfärdigat då man istället ger individer en ärlig chans att skapa ett lagligt liv. 

Tabell 1 – Sammanfattning: Synen på brottslighet? 

Lärare 1 Lagbrytande handling, oskrivna normbaserade lagar/regler i skolan 

Lärare 2 Lagbrytande handling, oskrivna normbaserade lagar/regler i skolan 

Lärare 3 Lagbrytande handling 

Polis Handling som bryter mot brottsbalken, distinktion på allvarlighet baserat på våld 

KRIS 1 Brott där ingen skadas anses mindre grova, kategorisering  
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KRIS 2 Brott där ingen skadas anses mindre grova, kategorisering 

 

Tabell 2 – Sammanfattning: Synen på brottsförebyggande arbete? 

Lärare 1 Påbörjas tidigt, genomsyra skolan, moralbildning. Brist på resurser. 

Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 

Lärare 2 Samarbete viktigt. Moralbildning. Tydlig ansvarsfördelning, väl utvecklad 

arbetsplan. Brist på resurser. Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 

Lärare 3 Ingen undre gräns när det bör påbörjas, genomsyra skolan/hemmet, 

moralbildning. Brist på resurser. Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 

Polis Påbörjas tidigt, 12-13års ålder och hänvisar till statistik. Inte enbart reprimander 

av unga för att åtgärda, utan dialog för att förebygga. Understryker vikten samt 

avsaknaden av samarbete. Brist på resurser. Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 

KRIS 1 Bör påbörjas i tidigt tonår, refererar till egna erfarenheter. Någon instans bör 

hantera problem innan de eskalerar, inte skicka vidare. Dialog viktigt. 

Understryker vikten av samarbete. Brist på resurser. Åtgärdande insatser 

bristmässiga. Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 

KRIS 2 Påbörjas innan tonåren, hänvisar till egna erfarenheter. Understryker vikten av 

samarbete. Kompetens ej nödvändigt, huvudsaken är att uppmärksamma. Dialog 

viktigt. Brist på resurser. Förebyggande arbetet ej tillräckligt. 
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5. Resultatanalys  

5.1 Inledning 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet med de valda teorier som presenterats 

tidigare. Det undersökta resultatet kommer att analyseras med hjälp av tidigare teori i ett 

försök att besvara den rådande frågeställningen för att vidare uppfylla huvudsyftet med 

uppsatsen. Undersökningen baseras på svar utifrån sex stycken olika intervjuobjekt i olika 

offentliga sektorer inom Halmstads kommun, varpå vi kommer analysera samtligas svar med 

den valda teorin i ett försök att uppnå en relevant slutsats. 

5.2 Hur ser det brottsåtgärdande arbetet ut i Halmstads kommun samt vilka 

konsekvenser får det? 

Undersökningen visar att ett åtgärdande arbete där olika former av individualprevention och 

allmänprevention är det som i första hand sker i praktiken. KRIS 1 belyser även detta, då de 

åtgärder som vidtagits i dennes fall huvudsakligen bestod utav ett fåtal teoretiska aspekter 

såsom inkapacitering eller förvaring och behandling.
81

 Vidare menar KRIS 1 och KRIS 2 att 

deras liv påverkats av direkta skador
82

 då de drabbats både fysiskt samt psykiskt av deras egna 

kriminella handlingar i form av bland annat utanförskap och våld, de menar även att det egna 

brottsliga beteendet vidare givit upphov till utomstående direkta skador gentemot specifika 

individer, men även indirekta skador
83

 i form av otrygghet och övriga samhällets rädsla av att 

drabbas av brottsliga handlingar. 

Lärare 2 och 3 samt Polisen förstärker KRIS 1 påstående vad gäller det åtgärdande arbetet, 

där de understryker att de individer som är på väg in i en kriminell bana huvudsakligen 

skickas runt till olika instanser i Halmstads kommun utan att någon egentlig preventiv åtgärd 

faktiskt tas vid, och ifall så sker är det generellt genom olika former av 

individualprevention.
84

 

Kris 1 menar att det åtgärdande arbetet inte hjälpt honom i hans situation till ett mer lagligt liv 

och till en assimilering in i det icke-kriminella samhället, utan här menar han istället att det 

skedde flertalet återfall då han inte fick den hjälp som behövdes. Vilket också kan härledas till 
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en brist av en tertiär prevention, där bevakning eller till och med punktmarkering möjligtvis 

hade varit nödvändigt för att i avskräckande syfte förhindra dessa återfall.
85

 Vidare har inte 

åtgärdande handlingar rent generellt visat sig vara effektiva i den mån vad gäller att motverka 

återfall
86

, vilket även är något som Polisen instämmer med i intervjun där han menar att 

åtgärdande avskräckande insatser såsom bötesstraff inte visar sig vara effektiva i motverkande 

syfte för återfall. Teorin understryker detta vidare, då individer med en längre kriminell 

karriär upplever mindre effekter av avskräckningsmetoder. Dessa individer blir härdade och 

känner inte någon rädsla för åtgärdande straff som sker i samband med deras handlingar, 

istället försöker de få ett så lindrigt straff som möjligt.
87

  

Konsekvenserna av det rådande brottsåtgärdande arbetet blir således endast kortsiktigt 

positivt, då problemen enbart tillfälligt försvinner. Polisen återkopplar till detta med tanken att 

brottsåtgärdande arbete ger resultat på pappret som faktiskt går att uppvisa, varpå snabbt och 

kortsiktigt åtgärdande prioriteras då det uppvisar tillsynes effektiva samt positiva resultat rent 

statistiskt. KRIS 1 och KRIS 2 stärker även detta då återfallsfrekvensen för dessa var tämligen 

hög, där primär och individualprevention inte var tillräckligt för att avskräcka deras kriminella 

handlingar. 

5.3 Hur ser det brottsförebyggande arbetet ut riktat mot ungdomar i 

Halmstads kommun? 

Samtliga intervjuobjekt menar på att det befintliga brottsförebyggande arbetet i Halmstads 

kommun inte är tillräckligt, detta kan visa sig stämma i teorin då Halmstads kommun har 

högre brottsstatistik än genomsnittskommunen i Sverige.
88

 Resultaten visar på att polisens 

brottsförebyggande arbete består ofta utav olika former av sekundär prevention, såsom 

bevakning och närvaro vid olika hot-spots.
89

 Sekundär prevention ämnar fokusera på särskilda 

individer som har tidigare kriminell bakgrund för att på så vis enbart förhindra dennes 

handlingar istället för att erbjuda individen hjälp att återigen assimileras in i samhället, vilket 

Polisen samt KRIS 1 och KRIS 2 instämmer med enligt intervjuresultaten. Även bevakning 

av så kallade hot-spots, det vill säga exempelvis kroggator under en storhelg, existerar i viss 

mån. Polisen lyfter även fram att det råder vissa former utav primär prevention, i den mån att 

polisen arbetar offentligt och visar sig ute utan bevakningssyfte i många fall, vilket agerar 
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som en sorts skrämsel eller avskräckning genom att de syns och uppvisas. KRIS 1 och KRIS 

2 lyfter fram att även deras organisation arbetar i avskräckande syfte genom föreläsningar ute 

i skolorna, dock ska det sägas att det inte sker ofta och att det finns en stor risk i att deras 

föreläsningar ibland kan romantiseras samt förskönas. Detta kan i många fall resultera i en 

motsatt effekt då eleverna istället motiveras till kriminella handlingar.  

Enligt intervjuresultaten anser samtliga personer att förebyggande arbete är att föredra framför 

det åtgärdande, på grund av ekonomiska samt etiska aspekter. Ekonomiska i den mån att den 

rådande formen av allmänprevention och individualprevention är oerhört kostsamt, vilket 

även stämmer överens med statistik framtagna av Brottsförebyggande rådet.
90

 Etiska i den 

mån att som intervjuobjekten uttrycker det, individer som åtgärdas inte ges en ärlig chans att 

träda tillbaka in i samhället, vilket förstärks genom att brottsutövaren kan hamna i ett socialt 

utanförskap från tidig ålder till vuxen ålder.
91

  

Lärarna lyfter fram en tämligen oklar bild av skolans brottsförebyggande arbete, där det 

mestadels består utav allmänprevention och moralbildning.
92

 Dock understryker lärarna att 

knappa resurser samt strama tidsmässiga ramar sällan ger utrymme för ett kvalitativt 

brottsförebyggande arbete. Vidare anser samtliga sex intervjuobjekt att brottsförebyggande 

arbete bör aktualiseras i tidig ålder hos ungdomar, resultatet visar för all del på skilda 

meningar i exakt ålder men det råder en generell kontenta att brottsförebyggande arbetet bör 

ske i en tidigare ålder. Teorin visar på att ungdomar som har ett kriminellt beteende i låg ålder 

brukar oftast ta med sig detta beteende in i vuxenlivet.
93

 Vidare har skolan enligt läroplanen 

ett ansvar att fostra ungdomarna och eleverna till att bli goda sociala medborgare samt 

förmedla goda värderingar och normer.
94

 Lärarna verkar införstådda i ansvaret gällande 

fostran av elever men vill ändå skilja detta med det brottsförebyggande arbetet, detta som 

nämnts tidigare på grund av de knappa resurserna och tidsramarna. Lärare 1 och Lärare 2 ger 

som förslag till en extra resurs som tar ett specifikt ansvar för brottsförebyggande arbetet i 

skolorna.  
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5.4 Hur ser intervjupersonerna på samarbetet mellan olika 

brottsförebyggande instanser i Halmstads kommun?  

I resultatredovisningen framgick det att polisen som intervjuades var den enda aktiva 

anställda med förebyggande syfte inom Halmstads kommuns polisverksamhet, detta ansågs av 

den själv inte vara tillräckligt. Med detta som bakgrund faller det sig naturligt att samarbetet 

med andra instanser blir lidande, istället menar polisen på att exempelvis skolorna får ta 

initiativ till samarbete i brottsförebyggande syfte. I en rapport där brottsförebyggande arbete 

visats sig fungera i praktiken framkommer det hur vitalt ett bra samarbete är mellan olika 

instanser, detta för att förebygga brott.
95

 Det framgår återkommande av intervjuobjekten att 

samarbetet är sviktande. KRIS 1 och KRIS 2 lyfter fram att samarbetet enligt deras 

erfarenheter varit undermåligt, att de blev omplacerade till olika åtgärdande myndigheter där 

ingen ville ta ett konkret ansvar för att hjälpa dem i förebyggande syfte redan i tidig ålder. 

Enligt rapporten om samverkan är instansernas egna ansvarstagande en viktig del i det 

brottsförebyggande arbetet, då dessa instanser är medvetna om dess egen påverkan har de 

förmågan att ta tag i ett specifikt problem istället för att skicka vidare ansvaret till någon 

annan part som inte besitter nödvändig kompetens.
96

 

Intervjuresultaten visar på att det råder en gemensam syn på vad problemet är gällande den 

höga genomsnittssiffran för brottslighet i Halmstads Kommun. Samtliga påpekar att arbetet 

gällande brottslighet i huvudsak är åtgärdande framför förebyggande samt som nämnts 

tidigare det förebyggande arbetet bör ske i tidig ålder. Rapporten framhäver vikten av att ha 

en gemensam syn på ett rådande problem, för att på ett effektivt vis kunna arbeta med samt 

förebygga det givna problemet.
97

 KRIS 1 och KRIS 2 menar på att de olika instanserna bör 

nyttja sina speciella kompetenser för att nå ett optimalt arbetsresultat i det brottsförebyggande 

arbetet. Lärare 1 framhäver de uteblivna befogenheterna som ett problem, i detta fall finns 

inte specialisering eller kompetens för en lärare att handla vid kriminellt definierade 

situationer. Specialisering och kompetens inom de olika instanserna är en grundläggande del i 

att kunna handskas med brottsliga handlingar samt att förebygga dem, i rapporten framhävs 

denna aspekt som viktig i en modell för samverkan i ett brottsförebyggande arbete.
98
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6. Slutsats och diskussion 

6.1 Inledning 
I följande kapitel presenterar vi de slutsatser som framkommit i undersökningen. Diskussioner 

förs även kring dessa samt huruvida vi kunnat uppfylla vårt syfte. I detta kapitel knyter vi 

även ihop säcken genom att besvara våra frågeställningar.  

6.2 Slutsatser och diskussion 
I början av undersökningen förstod vi att det existerade ett problem vad gäller 

brottslighetsfrekvensen i Halmstads kommun. Här visade det sig att brottsligheten i Halmstad 

låg över genomsnittet för kommuner i Sverige, detta väckte ett intresse i att undersöka och ta 

reda på hur det befintliga arbetet ser ut gällande motverkan av denna problematik i 

kommunen.  

Efter datainsamling i olika former har en generell förståelse skapats för vart problemet har sin 

grund. Redan i ett tidigt stadie när intervjun utfördes med Polisen uppmärksammades att 

resurserna gällande brottsförebyggande arbete är bristfälliga då denna individ ensam hade 

tjänsten som brottsförebyggare inom Halmstads kommuns polisväsende och mycket riktigt 

kunde polisen instämma i detta resonemang. Vid de senare intervjutillfällena med Lärarna 

framhävdes samma problematik vad gäller knappa resurser, vi förstod här att de berörda 

skolorna inte hade tid eller resurser för att skapa en stabil grund för ett brottsförebyggande 

arbete. Intervjuerna med individerna från KRIS förstärkte detta resonemang, då de framhävde 

av egen erfarenhet att de inte tillhandahölls mycket hjälp från Halmstads kommun under den 

kriminellt utsatta perioden i deras liv. Efter att ha läst rapporten om platsen där 

brottsförebyggande arbete visat sig fungera, kan vi dra en slutsats att resurser och tid är vitala 

delar för ett väl fungerande brottsförebyggande arbete. Här måste Halmstads kommun förstå 

vikten av att sätta in ekonomiska resurser i det förebyggande arbetet kontra det åtgärdande, 

detta för att skapa en hållbar situation. Som går att läsa i uppsatsen är det brottsåtgärdande 

arbetet både oetiskt och dyrt ekonomiskt. På frågorna om hur det brottsåtgärdande arbetet 

samt det brottsförebyggande arbetet ser ut i Halmstads kommun, visar undersökningen att det 

åtgärdande arbetet dominererar vilket anses vara en negativ utveckling.  

En primär punkt i att förebygga brott är ett en god samverkan mellan olika berörda instanser, 

undersökningen visar en ömsesidig önskan om ett samarbete mellan exempelvis skola och 

polis men detta samarbete visar sig vara tämligen svagt i praktiken.  
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I tidigare välfungerande fall vad gäller brottsförebyggande arbete så är kollaboration den 

viktigaste punkten, sett ur den aspekten att den befinner sig i uppstarten av ett 

brottsförebyggande arbete. Finns det inget gott samarbete eller att det överhuvudtaget inte tas 

initiativ till samarbete, så blir det även problematiskt att gå vidare till de efterföljande stegen 

för brottsförebyggning som rapporten för samverkan lyfter fram. Gemensamma 

problemformuleringar samt gemensamma mål har stor potential att medföra markanta positiva 

resultat men då detta första initiativ och steg till samverkan ännu inte har fullföljts fullt ut i 

Halmstads kommun så faller det sig ganska logiskt att de inte kan gå vidare till nästa steg.  På 

frågan hur intervjupersonerna ser på samarbetet mellan olika brottsförebyggande instanser i 

Halmstads kommun, så visar undersökningen på att det finns en vilja till kollaboration men att 

ett sådant samarbete uppenbarar sig vara svagt mellan de olika parterna i praktiken. 

Undersökningen visar en förvirrad situation gällande ansvarstagande, polisen hävdar att det är 

skolans ansvar till initiativtagande för brottsförebyggande samarbete medan lärarna menar på 

att de varken har tid eller utrymme för att ta det initiativet. Denna situation ger slutsats i en 

icke hållbar utveckling för att motverka brott i Halmstads kommun, att förstå sitt eget ansvar 

samt den kompetens de olika parterna kan tillföra är vitalt för ett förebyggande samarbete.  

Vem ansvaret egentligen ligger på bör inte spela någon roll, utan här måste de inblandade 

parterna förstå sina roller så att inte kommunen och dess invånare blir lidande. 

Undersökningen visar på att parterna är införstådda i vad som bör göras men att det sedan i 

praktiken inte lever upp till detta av olika skäl.  

Undersökningens syfte var att belysa betydelsen av brottsförebyggande arbete, för att skapa 

förståelse kring vikten av brottsförebyggande insatser i tidig ålder. Det kan tyckas att syftet är 

uppfyllt men en mer djupgående belysning kan dock alltid göras. Denna uppsats har endast 

gett ytliga förståelser för varför problematiken ser ut som den gör i Halmstads kommun vad 

gäller brottslighet. Vi anser dock att denna undersökning skall ge en tankeställare till 

framförallt skolor i Halmstad. Skolorna har möjligheten att arbeta med individer i ett tidigt 

stadie i livet, varpå det brottsförebyggande arbetet i skolan blir av stor vikt. Vi förstår även att 

skolan omöjligen kan göra allt arbete själva, varpå vi har belyst vikten av ett samarbete 

mellan olika parter i kommunen, såsom exempelvis polis. Vi vill avslutningsvis säga att 

många enheter som arbetar tillsammans bildar en större enhet med betydligt starkare slagkraft.



 
 

Referenslista 

Tryckta källor: 

Andershed, Henrik, Andershed, Anna-Karin & Söderholm Carpelan, Kerstin (red.) (2010). 

Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? 1. uppl. Stockholm: Gothia 

Andersson, Robert & Nilsson, Roddy (2009). Svensk kriminalpolitik. 1. uppl. Malmö: Liber 

Berg, Greta, Gustafsson, Charlotta & Johansson Meinke, Marie (2010). Samverkan i lokalt 

brottsförebyggande arbete. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Tillgänglig på Internet: http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2011-01-27-

samverkan-i-lokalt-brottsforebyggande-arbete.html 

Denscombe, Martyn (2004). Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Lund: Studentlitteratur 

Giddens, Anthony & Griffiths, Simon (2007). Sociologi. 4., omarb. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Gruber, Sabine (2008). När skolan gör skillnad: skola, etnicitet och institutionell praktik. 1. 

uppl. Stockholm: Liber 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2., [utök. 

och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

Lidskog, Rolf (2006). Staden, våldet och tryggheten: om social ordning i ett mångkulturellt 

samhälle. Diss. Uppsala : Univ., 2007 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 2011. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 



 
 

Sarnecki, Jerzy (2009). Introduktion till kriminologi. 2., [uppdaterade och utök.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Söderlund, Magnus (2005). Mätningar och mått: I marknadsundersökningarnas värld. 

Malmö: Liber AB  

Thorell, Kristina (2005). Bevarandeplanering i landsbygdens landskap: vägar mot förankring i 

det lokala. Lic.-avh: Göteborgs universitet, 2005 

 

 

Internetkällor: 

Annika Larsson. 2008. Dyrt med brott. 

https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2008-10-01-dyrt-med-brott.html (Hämtat 

25-11-2013) 

bra.se. 2008. Lönsamt förebygga ungas brott 

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2008-05-16-lonsamt-forebygga-ungas-

brott.html (Hämtat 26-11-2013) 

Brottsbalken kapitel 1, §1  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-

1962700_sfs-1962-700/#K1 (Hämtat 03-12-2013) 

Brottsförebyggande rådet. 2010. Brottsstatistik i Halmstad 

http://www.brottsportalen.se/index.php?curPage=26&kommun=34 (Hämtat 25-11-2013)



 

Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjufrågor till Lärarkategorin: 

 

Frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv?(exempel din historia, bakgrund, jobb osv) 

 

Vad har du/din skola för syn på vad brottslighet är? ”Grov mindre grov” (Varför)? 

 

Under dina år som lärare har du sett någon förändring i brottslighet exempelvis olika 

trender? Varför? 

 

När anser du att det är aktuellt med brottsförebyggande arbete i samhället/skolan för 

ungdomar vad gäller ålder och varför? 

 

Vad tycker du är de primära punkterna i brottsförebyggande arbete? Varför? 

 

Hur arbetar er skola med att förebygga brottslighet? 

 

Hur ofta pratar ni om brottslighet i skolan? 

 

Hur pratar ni kring brottsliget?  

 

Inom vilka ämnen undervisas om brottslighet? Är detta tillräckligt? 

 

Finns det samarbete med externa organisationer när det gäller kunskapsförmedling 

kring brottsliget? Vilka? 



 
 

Finns det ett sammarbete mellan skolan och polisen gällande brottsförebyggande 

insatser? 

 

Hur ser detta sammarbete ut?  

 

Varför tror du att brott sker även om samhället arbetar för att förebygga just 

brottsligheten?  

 

Vad anser du är viktigaste arbetet i brottsbekämpning: Förebyggande eller 

Åtgärdande? Och varför tycker du så? (Ekonomiskt? Etiskt? Osv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Poliskategorin: 

 

Frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv?(exempel din historia, bakgrund, jobb osv) 

 

Vad har polisen och du för syn på vad brottslighet är? 

 

Hur ser utvecklingen ut vad gäller brottslighet i kommunen och generellt i landet? 

(Ökar det minskar det?) Följd fråga- varför tror du att utvecklingen ser ut som den 

gör? 

 

Ser du olika trender i brottsligheten och hur det förändras över tid? (Moderna 

samhället-internet och teknisk utveckling överlag) 

 

Har polisens arbete försvårats eller förenklats i samband med trendskiften i 

brottsligheten? 

 

Hur åtgärdas de flesta brotten? Följd fråga- Varför ser det åtgärdande arbetet ut som 

det gör, vilket syfte har det? 

Hur arbetar ni (bara polisen) för att förebygga brottslighet ute i samhället? 

 

Har ni något samarbete med skolan vad gäller brottsförebyggande arbete och i sådant 

fall hur ser det samarbetet ut?  Följd fråga- Har ni några ytterligare samarbeten med 

någon eller några institutioner och organisationer vad gäller brottsförebyggande 

arbete? 

 

När anser du att det är aktuellt med brottsförebyggande arbete i samhället/skolan för 

ungdomar vad gäller ålder och varför?  

 



 
 

Tycker du att det befintliga brottsförebyggande arbetet är tillräckligt, Ja eller 

Nej(Varför?) 

Vad tycker du är de primära punkterna i brottsförebyggande arbete? Varför? 

 

Varför tror du att brott sker även om samhället arbetar för att förebygga just 

brottsligheten?  

 

Vad anser du är viktigaste arbetet i brottsbekämpning: Förebyggande eller 

Åtgärdande? Och varför tycker du så? (Ekonomiskt? Etiskt? Osv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till KRIS-kategorin: 

 

Frågor: 

Kan du berätta lite om dig själv?(exempel din historia, bakgrund, jobb osv) 

 

Varför och hur kom du in i brottsligheten? 

 

Vad har du för syn på vad brottslighet är? ”Grov mindre grov” (Varför)? 

 

Under dina år har du sett någon förändring i brottslighet exempelvis olika trender? 

Varför? 

 

Vilka konsekvenser har brottslighet medfört för dig? -Följdfråga, hur har staten 

åtgärdat dina kriminella handlingar? 

 

V ad har dessa åtgärdande handlingar bidragit? Positivt, Negativt, varför? 

 

Vad hade kunnat gå annorlunda i ditt liv gällande brottslighet, hur hade samhället 

kunnat förhindra och förebygga dina brottsliga handlingar? Varför? 

 

När anser du att det är aktuellt med brottsförebyggande arbete i samhället/skolan för 

ungdomar vad gäller ålder och varför? 

 

Tycker du att det befintliga brottsförebyggande arbetet är tillräckligt, Ja eller 

Nej(Varför?) 

 

Vad tycker du är de primära punkterna i brottsförebyggande arbete? Varför? 

 



 
 

Varför tror du att brott sker även om samhället arbetar för att förebygga just 

brottsligheten?  

 

Vad anser du är viktigaste arbetet i brottsbekämpning: Förebyggande eller 

Åtgärdande? Och varför tycker du så? (Ekonomiskt? Etiskt? Osv). 
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