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 I

Sammanfattning 

 
Denna rapport handlar om Pettersbergsskolan i Trollhättan. Skolan har de senaste 

tio åren upplevt problem med rasism, våld, skadegörelse och mobbing. Detta har 

kommit och gått i vågor och kulminerade i sista omgången i början av mars 2003. 

Rapporten är skriven för att belysa problemen och för att öppna dörrar för att 

kunna angripa problemen.  

 

Problemen började i och med att Kronogårdsskolans högstadiedel lades ner och 

flyttades till Pettersbergsskolan i början av –90 talet. Pettersbergsskolans personal 

var inte beredd på omställningen som detta innebar med nya elever med nya 

behov. Då personalomsättningen var låg på skolan så gav det grogrund för 

informella ledarskap och det var svårt att genomföra riktiga åtgärder mot de 

problem som dök upp. De problem som har nämnts är skadegörelse, mobbing, hot 

mot elever och personal och misshandel.  

 

Bakgrunden till problemen på skolan har sammanställts genom telefon intervjuer 

med personal som arbetar på Pettersbergsskolan och inom socialtjänst i 

Trollhättan. Polisen har utsett ett turlag som ansvarig för Pettersbergsskolan och 

har kunnat bidra bakgrund och en beskrivning av problembilden. De förslag på 

lösningar som finns är hämtade ur teorier och modeller ur kurslitteraturen som 

används vid polisutbildningen. 

 

Problemen vid Pettersbergsskolan är ett mångbottnat problem som inte bara kan 

lösas på skolan. Där krävs insatser av både polis, socialtjänst och skola i 

samarbete. Det gäller att hålla en konsekvent linje. Brister kedjan någonstans 

utefter vägen så är insatserna mer eller mindre verkningslösa. Att analysera 

problemen innan och ordentliga utvärderingar efteråt måste också bli naturlig del i 

arbetet mot en trygg skola. 
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Man måste även ge skolan arbetsro om problemen skall kunna lösas och 

bestämma sig för att hålla en linje. De omorganisationer som har genomförts har 

inte underlättat för skolan ifråga. 

 

En polisanmälan är inte alltid det självklara när man har med ungdomar under 15 

år att göra utan varje enskilt tillfälle måste övervägas noga. Det är att få ungdomar 

att låta bli att begå brott som är det viktigaste. En hög vuxennärvaro i skolan är 

nödvändigt men övervakningen måste vara aktiv för att få någon verkan. Hotar 

man med konsekvenser för vissa handlingar så måste man vara beredd att 

verkställa dem. 
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1 Inledning 

 
Som examensarbete har jag valt att arbeta med ett område som specifikt är knutet 

till Trollhättan, nämligen Pettersbergsskolan. Skälet till detta är till viss del 

egoistiskt. När studietiden är slut skall jag göra min aspiranttjänstgöring i 

Trollhättan. Jag är själv inte född och uppvuxen i staden. Tanken är att den här 

rapporten skall ge mig en möjlighet att få kontakt med människor och personal 

som jag med stor sannolikhet kommer att samarbeta med. Förhoppningen är att 

kunna presentera (eller åtminstone öppna dörren för diskussioner) förslag och 

idéer till vissa lösningar angående de problem som finns på Pettersbergsskolan.  

 

1.1 Bakgrund 

 
Pettersbergsskolan i Trollhättan är byggd i början av –70 talet. Det är en 

förhållandevis liten skola (ca 150 elever) och den består enbart av en högstadiedel.  

Pettersbergsskolan var t.o.m början av -90 talet en skola med en hög status och ett 

upptagningsområde från framförallt Skofteby som är ett bostadsområde i 

Trollhättan.  

 

I slutet av –80 talet fattades ett politiskt beslut att lägga ner Kronogårdsskolans 

högstadium och flytta de elever som gick där till Pettersbergsskolan. Det var en 

period med många motstridiga uppgifter från arbetsgivarens sida. Ena dagen 

skulle skolorna slås ihop, andra dagen inte. Detta ledde till en osäkerhet bland 

personalen. De visste inte vilket ben de skulle stå på. I början på –90 talet (-93) 

blev beslutet verklighet och Kronogårdskolans elever flyttade till 

Pettersbergsskolan och eleverna från Skofteby fick flytta till en annan skola. 

 

 



Pettersbergsskolan – en problemskola 
Rickard Lejon  

05-03-04 

 

 2 

 

1.1.1 Kronogården 

 

Kronogården är ett bostadsområde där de sociala problemen är högre än i andra 

delar av Trollhättan. Andelen personer som antingen själva eller som har föräldrar 

som kommer från ett annat land än Sverige är stor. Bland dessa finns naturligtvis 

flyktingar som har kommit hit ifrån oroshärdar från olika delar av världen. De 

själsliga problemen kan vara stora då de har tvingats iväg från sitt hemland och 

pga vad de har upplevt där. Att sedan bli distanserade av det svenska samhälle 

som hamnade i hjälpte inte situationen. Personalen på Kronogårdsskolan hade, 

efter flera års erfarenhet av just denna problematik, hittat vägar och sätt att hantera 

situationen på. Problematiken fanns där men den var hanterbar.  

 

Personalen på Pettersbergsskolan och de politiker som hade fattat beslutet om att 

flytta om på skolorna var nog inte riktigt medvetna om hur detta skulle arta sig.   

Efter att ha vant sig vid en viss typ av elever så blev det mer eller mindre över en 

natt något helt annat i form av utåt agerande ungdomar som försökte hitta sin plats 

i tillvaron och som ställde andra krav på uppmärksamhet. Till en början blev det 

också konflikter mellan olika invandrargäng på ena sidan och grupperingar med 

rasistiska och nazistiska förtecken på den andra.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att på ett lättöverskådligt och konkret sätt visa 

vilka åtgärder som kan vidtas för att komma tillrätta med den problemsituation 

som råder på Pettersbergsskolan i Trollhättan. Rapporten riktar sig först och 

främst till personal inom skola och socialtjänst de som inte är insatta i 

brottspreventivt arbete. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 

Arbetet utförs genom följande frågeställningar: 

  

1. Hur ser problem bilden ut på Petterbergsskolan? 

2. Kan vedertagna teoretiska modeller angående brottsprevention appliceras i 

skolans vardag? 

3. Vad krävs för att bryta ett brottsligt beteende? 

 

   1.2.2   Avgränsningar 

 
Rapporten håller sig inom ramen för hur situationen se ut på Pettersbergsskolan 

idag. Tanken är att göra rapporten ganska allmän med Petterbergsskolan som bas. 

Jag undviker att ge mig in i politiska resonemang om varför en skola till 93 

procent består av barn till invandrade föräldrar och flyktingar utan nöjer mig med 

att konstatera att så är det. Jag har inte intervjuat några elever på skolan hur de 

upplever skolan. Istället har jag valt att fokusera på de konkreta problem som 

faktiskt finns på skolan och hålla en neutral position både vad det gäller elever 

och personalens arbetsmiljö. 
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2  Teoretisk bakgrund 

 

Den här delen av arbetet kommer att inrikta sig på olika teorier om varför brott 

begås. Teorierna är till största delen hämtade ur den kurslitteratur som ingår i 

kriminologi kursen under Polisutbildningen. Vad man slås av när man läser dessa 

teorier är hur självklara de är i sina slutsatser. Flera av er som läser arbetet har 

säkert över fikabord eller konferensbord lyft upp liknande tankar eller haft 

liknande diskussioner. Dock så stannar de insikterna man har oftast på kontoret 

och gör därför väldigt lite nytta ute i verkligheten.  

Kanske kan man genom att studera teorierna lättare hitta sin egen roll i den kedja 

som samhället bildar mot brottsligheten.  

 

2.1 Teorier om varför brott begås 

 
Till att börja med så måste man förstå att allt hänger samman. Ingen institution 

står på egna ben då gäller förebyggande av brottslig verksamhet. Men helt klart 

finns det finns saker i livet som tar större plats än andra. De enskilt största delarna 

är i unga år familjen och skolan. Det är här den så kallade socialiseringsprocessen 

är som starkast. Kort och gott betyder det att det är här du formas till den 



Pettersbergsskolan – en problemskola 
Rickard Lejon  

05-03-04 

 

 5 

människa och samhällsmedlem som du kommer att bli som vuxen och vilken plats 

man kommer att ta i de grupper man är en del av1. 

 

Alla bär vi med oss ett visst socialt kapital när vi kliver ut och möter andra 

människor. Allt beror vilka erfarenheter vi tidigare har gjort, vad vi har upplevt 

och vad vi har lärt oss. Vi låter oss påverkas av yttre (uppväxtmiljö, vänner) och 

inre faktorer (egen förmåga, känsloliv)2. 

 

2.2 Familjens del i socialiseringsprocessen  

 

Familjen är den enskilt viktigaste delen när det gäller kunna knyta an till ett 

samhälle. Det handlar alltså om de som står en närmast. Det är genom sin 

uppväxt, genom att iaktta, lyssna och lära av vad mamma, pappa, stora syskon och 

släktingar gör och har att säga som man skaffar sig värderingar som sedan 

kommer att vara vägledande genom livet. Beroende på vilka förväntningar man 

har på barnet när det växer upp så styr föräldrarna medvetet eller omedvetet 

barnets utveckling. Det kan vara genom att förstärka ett beteende genom beröm, 

peka ut och själva vara förebilder eller genom tillrättavisningar och instruktioner 

styra barnets utveckling. Det är genom familjen man skaffar sig en identitet, 

utvecklar sin sociala förmåga, utvecklar empati osv. Allt hänger på hur mycket tid 

på och vilket sätt som föräldrarna ger sitt barn uppmärksamhet3. 

 

2.3 Skolans del i socialiseringsprocessen 

 

För att skolan skall kunna lösa sin uppgift som ”samhällsfostrare” krävs en god 

vuxennärvaro och en god kontroll. Ungdomar glider in och ut ur sina olika roller 
                                                
1
 Kompendium i kriminologi, Sociologiska institutionen Stockholms universitet (Socializiation, Victor Geca      

–92) 
2
 Kompendium i kriminologi, Sociologiska institutionen Stockholms universitet (Socialization, Victor Gecas       

-92) 
3
 Kompendium i Kriminologi 
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beroende på vilken situation de befinner sig i. En roll för lektioner, en roll för 

raster och en roll för hemmet. Skolan måste ta ett helhets grepp på situationen i 

skolan om man skall lyckas. För det är utanför lektionstid, bland vänner och 

kamrater på raster och håltimmar, som socialiseringsprocessen är som starkast. 

 

Skolans uppgift har genom åren och i takt med samhället förändrats. ”Skolan skall 

överföra viktiga värden och ge unga ett slags etisk kompass och en moralisk 

kompetens. Inget barn skall behöva känna sig otrygg i skolan eller riska att 

utsättas för en kränkande handling4”. Detta är läroplanens portal paragraf och den 

visar att skolans uppgift är betydligt mer komplex än den var tidigare. Skolans 

personal förväntas vara delaktig barnets fostran. En roll som tidigare till mycket 

större del låg på familjen. Detta är också vad samhället förväntar sig.  

 

Som det har sagts ovan är skolan en stor del av barnens liv och intar därför en 

central roll i det brottsförebyggande arbetet. Genom att lära och fostra och genom 

att skapa trygghet och stabilitet så motverkas ett brottsligt och destruktivt 

beteende. 

 

2.4 Stämplingsteorin 

 

Det är i skolan man på allvar börjar interagera med andra personer. Skolan har 

som direkt uppgift att göra barn till goda samhällsmedborgare5. Man bedöms 

utifrån andra perspektiv än hemifrån. Lärarna ger ”feed back” på det man gör 

liksom omgivningen i form av klasskamrater. Uppskattning från lärare kommer 

både genom betyg och genom beröm. En klapp på axeln ger utrymme för 

självuppskattning. Misslyckanden, särskilt sådana som blir kända av 

omgivningen, ger motsatta resultat. Beroende på hur mycket man får av det ”ena” 

i förhållande till det ”andra” så kan man skapa en ”självuppfyllande förutsägelse”. 

Är man duktig på något så är det den uppmärksamheten man vill ha och 

                                                
4
 BRÅ rapport 2001:9 sid 7, Karin Bodén Andersson 

5
 Skollagen (1985:1100 2§) 



Pettersbergsskolan – en problemskola 
Rickard Lejon  

05-03-04 

 

 7 

anstränger sig då lite extra. Motsatsen blir att det jag är dålig på anstränger jag 

mig inte alls för att genomföra. Det genererar ändå inte något positivt. Man 

garderar sig därigenom mot ett misslyckande i omgivningens ögon6. 

 

Viktigt, förutom lärarnas och de vuxnas uppfattning, blir kamraternas åsikter och 

tankar. Till skillnad från familjen så är en kamratgrupp en frivillig 

sammanslutning där man hittar sin egen roll i gruppen. Gruppen fungerar till stor 

del utan vuxenkontroll och spelar en viktig del i frigörelsen från familjen. Man 

säger att kamratgruppen ökar i betydelse från och med lekparken för att sedan 

kulminera i tonåren7. 

 

Vad stämplingsteorin visar är att beroende på vad man är bra på formar 

identiteten. Detta oavsett om det är till ”godo” eller till ”ondo”. Om det visar sig 

att mina kamrater ger mig uppmärksamhet för det jag gör så väger det tyngre än 

vad de vuxna säger åt mig att jag borde göra. Är det något jag inte är bra på så kan 

jag skapa mig en identitet genom att bli sämst på det samma. Uppmärksamhet ger 

pluspoäng. 

 

2.5 Styrande faktorer 

 
Det finns många faktorer som gör att människor bryter mot regler och begår 

brottsliga handlingar. Först och främst så måste man ha klart för sig att brottsliga 

handlingar definieras av det samhälle man lever i. Känner man en stark 

anknytning till samhället och samhällets värderingar minskar risken att man bryter 

mot dess regler. Förlusten, både moraliskt och kanske även ekonomisk, skulle bli 

för stor. Att påverka individens självkontroll och sociala band8 till det 

konventionella samhället kallas för social brottsprevention. 

 

                                                
6
 Kompendium i Kriminologi, Soc. Inst, St. Uni (Beckert, Lemert) 

7
 Kompendium i Kriminologi, Soc. Inst, St. Uni (Beckert , Lemert) 

8
 Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, Torstensson, Wikström 
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Runt omkring oss finns dagligen frestelser som vi utsätts för. Situationell 

brottsprevention syftar inte så mycket till att påverka individens benägenhet att 

begå brott som den påverkar individens möjligheter att begå brott. Främst är det 

utsattheten för frestelser och friktioner som man försöker att minska9. 

 

 

 

 

2.6 Social brottsprevention 

 
En individs självkontroll och sociala band till samhället interagerar med varandra. 

Stark självkontroll och starka sociala band är naturligtvis det absolut bästa ur en 

brottspreventiv synvinkel. Men beroende på uppväxtmiljö, skolgång och 

personliga egenskaper (ex. dålig impulskontroll) kan detta se olika ut. 

 

Våran självkontroll i stort styrs först och främst av vår uppväxtmiljö. Självkontroll 

kan definieras enligt: 

  

”Den förmåga som individen har att motstå stundens frestelser och 

provokationer10” 

 

Det sägs att bygga upp och stärka barn och ungdomars självkontroll är det enskilt 

effektivaste sättet att förebygga brott. Det innebär att kunna reflektera över 

konsekvenserna av sitt handlande, öka förståelsen för andras behov samt att 

minska behovet av omedelbar behovstillfredsställelse11.  

 

                                                
9
 Dahl, Gunnar, Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen -99 

10
 Brottprevention och problemorienterat polisarbete (sid 21), Torstensson M och Wikström P-O  

11
 Problemorienterat polisarbete (enligt Värmlandsmodellen), Gunnar Dahl -99 
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Man skall dock ha klart för sig att självkontroll är starkt knuten till en individs 

personlighet. Man kan därför inte förvänta sig att en person förändrar personlighet 

från en dag till en annan. 

 

Enbart en stark självkontroll är ingen garanti för att en individ inte skall begå 

brott. Det krävs också en grad av inlevelse och förståelse för det samhälle som 

individen lever i. Ju mer ”integrerad” en person är i ett samhälle ju svårare har 

personen i fråga att bryta mot reglerna som samhället har ställt upp. Ju mer den 

enskilde har investerat i samhället (utbildning, socialt, kulturellt, ekonomiskt) ju 

mer har man på att förlora på att bryta mot dess konventioner. De sociala banden 

till samhället utvecklas som mest under skoltiden. Vad som är starka respektive 

svaga sociala band är inte lika klart definierbart som hög respektive låg 

självkontroll. De sociala banden är beroende av samhällets utformning och kan 

förändras från dag till dag beroende på samhälls och livssituation12. 

 

Låg självkontroll och svaga sociala band ökar naturligtvis riskerna för att 

individen kommer att begå brott. Låg självkontroll kännetecknas av risktagande, 

kortsiktighet och impulsivitet. En individ med låg självkontroll men med starka 

sociala band finns i riskzonen för att begå t.ex enstaka våldshandlingar, (s.k 

impulsbrott)13. 

 

2.7 Situationell brottsprevention 

 
Det brukar heta att tillfället gör gärningsmannen och det är vad det handlar om när 

det gäller situationell brottsprevention. Runt omkring oss finns det ständigt 

frestelser att begå brott och risker att hamna i konflikt (friktion) med någon. Har 

man starka sociala band och god självkontroll så reagerar man inte över de mest 

vardagliga situationer man ställs inför. Man passerar dagligen förbi jackor som 

hänger på krokar i omklädningsrum utan att känna efter om det ligger någon 

                                                
12

 Brottprevention och problemorienterat polisarbete, Torstensson M och Wikström P-O 
13

 Brottsprevention och problemorienterat polisarbete Torstensson M, Wikström P-O,   
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plånbok i fickorna. Man ställer sig alltid sist i matkön för det är helt enkelt så man 

gör. Det har man ju lärt sig sedan man var liten.  

 

Men för alla är detta inte lika självklart. Det kan ha med uppväxt att göra, inre 

eller yttre påverkan i form av självkontroll eller uppväxtmiljö. För att kunna 

minska risken för att brott begås så måste vi kanske förändra de platser och de 

situationer som en potentiell gärningsman möter varje dag.  

2.8 Beslutsteori 

 

Varje gärning som bryter mot de uppställda reglerna kräver någon typ av 

bedömning. Man måste bedöma riskerna och väga riskerna man tar gentemot det 

man får ut genom att bryta mot reglerna. 

 

En modell för hur beslutsprocessen går till kan se ut enligt följande14: 

 

 

 

 

 

 

 

De sociala banden och självkontrollen är de skyddsanordningar man bär med sig 

genom livet. Beroende på uppfostran och umgänge så värderar man situationer på 

olika sätt. För vissa är det faran med att åka fast som får dem avstå att begå brott. 

För andra är det utbytet av brottet som får dem att avstå. Dessa faktorer vägs 

samman till ett beslut om huruvida man skall avstå från att begå brottet eller inte. 

                                                
14

 Figur: Dahl, Gunnar, Problem orienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen. 

Sociala band / 
självkontroll 

Upptäcktsrisk / 
straffrisk 

Beslutsfattande 

Storleken på 
frestelser och 
friktioner 

Handlar  

Avstår 
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Denna process kan man således påverka genom att: 

1.    Försvåra genomförandet av handlingen 
2.  Öka upptäcktsrisken 
3.  Minska utbytet av brottet15 

 

2.9 Rutinaktivitetsteorin 

 
Vad krävs för att något skall börja brinna? Denna liknelse användas när man skall 

beskriva vad som krävs för att brott skall begås. För att något skall brinna krävs 

tre saker: brännbart material, syre och värme. Påverka en av dessa faktorer och det 

blir ingen brasa. 

För att ett brott skall ske krävs enligt rutinaktivitetsteorin att följande tre 

förutsättningar sammanfaller med varandra:  

 

1.  Motiverad gärningsman 

2. Lämpligt objekt (eller person) 

3. Bristande kontroll 

 
Ta bort en av dessa faktorer och inget brott kommer att äga rum. Även om det kan 

kännas svårt att helt eliminera någon av dessa faktorer helt så kan de i alla fall 

påverkas. Gör man det så minskar risken betydligt för att brott kommer att 

begås16.   

 

 

                                                
15

 Torstensson M, Wikström P-O, Brottsprevention och problemorienterat polisarbete -95 

 
16

 Torstensson M, Wikström P-O, Brottsprevention och problemorienterat polisarbete -95 
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4 Metod 

 

I arbetet så har jag utgått ifrån att skolan är som ett samhälle i miniatyr. Det finns 

vanliga lagar och regler som gäller för samhället i övrigt. Det finns också oskrivna 

spelregler som skall följas i samspelet mellan människor som blir mer påtagligt 

när man lever så nära inpå varandra som skolmiljön kräver att man gör. När någon 

bryter mot dessa regler så blir också många som blir lidande. Jag tror att om man 

angriper problemen på ett konsekvent och konkret sätt så underlättar det för både 

personal och elever som lever med det dagligen. 

 

4.1 Telefonintervjuer  

 
Den information jag har fått angående Pettersbergsskolan har jag fått via ett antal 

telefon intervjuer och kontakter med polisen i Trollhättan. Eftersom en del av de 

personer har uttalat en olustkänsla av att nämnas med namn i rapporten har jag 

valt en konsekvent linje att inte nämna några vid namn som jag talat med över 

telefon. Det är dock deras uppgifter som ligger till grund för bakgrunden till 

beskrivningen av Pettersbergsskolan. Eftersom jag själv inte har besökt skolan så 

har jag inte själv kunnat bilda mig en uppfattning om problemets omfattning. Allt 
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är grundat på de uppgifter som jag har fått in den vägen. Jag har varit noga med 

att få allt bekräftat åtminstone från två håll innan jag har beslutat mig för att ta 

med det i arbetet.  

 

4.2 Kontakt med polisen 

 
Hos polisen i Trollhättan finns det ett turlag som har tagit sig an Pettersbergs-

skolan. Genom en speciellt ansvarig i turlaget har jag kunnat ta del av åtgärder 

som har vidtagits och den åtgärdsplan som har skrivits. Eftersom jag själv inte 

(som jag nämnt tidigare) har kunnat vara på plats så har turlaget hjälpt mig att få 

in information, ge en bakgrund till problemet och även gett personliga reflektioner 

och infallsvinklar angående Pettersbergsskolan. 

 

4.3 Brottsförebyggande rådet 

 
Som bakgrund har jag läst på allmänt om våld och brottslighet i och omkring 

skolan och dess verksamhet. Detta främst genom Brottsförebyggande rådets 

hemsida som ger ett stort antal träffar om man söker på ”skola, förebyggande och 

brott”. Det verkar som om skolan är en verksamhet som alla tycker borde spela en 

tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet men kunskaperna som är samlade 

där kommer inte skolorna till del. 

 

4.4 Kurslitteratur 

 
Den teoretiska bakgrunden är till stor del hämtad ifrån det kursmaterial som delas 

ut på polisutbildningen till kursen i kriminologi. Kursen tar upp teorier om varför 

brott begås och teorier om hur man förebygger dessa. Denna rapport har bara som 

mest över skådligt snuddat vid teoriernas mest basala idéer och vill man sätta sig 
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in djupare i de olika sociala strukturer och mänskliga beteendet så hänvisar jag till 

källförteckningen och de författare och forskare som är uppskrivna där. 

 

4.5 Problemorienterat polisarbete 

 
De olika strategier som finns utgår ifrån något så vackert som heter 

problemorienterat polisarbete och är en viktig del av närpolisreformen. Modellen 

jag har utgått ifrån kallas för Värmlandsmodellen. Den grundar sig på de teorier 

som finns om varför brott begås och anger på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 

hur man kan ”mota Olle i grind”.   

 

5 Resultat 

 

De flesta elever som går på Pettersbergsskolan har en bakgrund där föräldrarna 

kommer ifrån ett annat land än Sverige. Orsakerna till att de befinner sig i Sverige 

kan variera. Men i förutom att de skall anpassa sig till ett nytt levnadssätt och en 

ny kultur så kan det vara så att de bär med sig hemska minnen och trauman från 

sitt forna hemland. Oron sprider sig naturligtvis till barnen som även de i vissa fall 

bär på sina egna trauman. Hur mycket kraft har man då över till sina barn?  

Eftersom barnen mycket snabbare lär sig språket än sina föräldrar så kan 

föräldrarna inte bli de förebilder som visar vägen in i samhället som de borde. 

Barnen står med ena foten i den gamla världen och en fot i den nya. De märker 

snart att det de får med sig ifrån hemmet inte stämmer helt överens med den 

verklighet som finns utanför hemmets dörr. Detta föder frustration och rotlöshet.  

 

5.1  Särskilt utsatta elever 
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Särskilt utsatta elever med särskilda behov har på Pettersbergsskolan fått 

möjlighet att gå i en speciell klass. De har haft en anpassat schema och vid vissa 

friluftsdagar fått göra saker tillsammans. Detta har medfört att det har uppstått 

spänningar mellan eleverna då det har varit svårt att motivera varför ett fåtal får 

åka till Vänersborgs badhus när resterande måste vandra på Hunneberg.  

 

I denna klass har det skapats en speciell gemenskap. De fyra elever som anses 

ligga bakom den största andelen av mobbing, misshandel och påtryckningar på 

andra elever gick i den här speciella klassen. Elevernas problematik ligger, som 

jag nämnt, tidigare i emotionella störningar från tidigare upplevelser eller från 

problem hemma. De är utåt agerande och har dålig impulskontroll. De har getts en 

möjlighet att få uppmärksamhet genom att bete sig illa. Deras identitet ligger i det 

”dåliga” utanförskap som har skapats. Detta utanförskap kan verka lockande för 

andra elever på skolan. Det finns exempel på elever som försökt straffa ut sig för 

att hamna i den här klassen. (se 2 kap Stämplingsteorin) 

 

5.2 Rörig organisation 

 
Rent organisations mässigt så har Petterbergsskolan alltid hamnat mellan stolarna. 

Eftersom den enbart är en högstadieskola så har det varit svårt att placera in den i 

den sk 0-16 organisationen. Tanken med 0-16 organisationen är skolans ansvar för 

barnen från dagis via förskola till dess att de går ut grundskolan. Pettersbergs- 

skolan har fått flytta fram och tillbaka mellan olika skolområden. Detta har fått till 

följd att det mer än en gång blivit nya områdeschefer som fått sätta sig in i skolans 

speciella situation. Administrationen på skolan har flyttats fram och tillbaka 

mellan kommunhus och skolan. Oron i organisation sprider sig naturligtvis. 

Denna brist på stabilitet underlättar ju naturligtvis inte arbetet mot de problem 

som finns på skolan.  
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5.3  Bristande lojalitet 

 
Personalomsättningen på skolan har varit väldigt låg.  När väl beslut har tagits om 

specifika åtgärder så är det (återigen som en del av oron i organisationen) svårt att 

få dem genomförda. Det har varit lättare att blunda för problemen och jobba på 

som man alltid har gjort. Lojaliteten gentemot ledningen bland personalen brister 

till förmån för informella ledarskap. 

 

 

 

 

5.4  Konsekvenser. 

 

Skolans uppgift är en fin balansgång. På samma sätt som lärande och fostran 

motverkar brott så kan mobbing, utsatthet för våld och andra typer av kränkningar 

få rakt motsatt effekt. Den som blir utsatt för kränkningar får låg självkänsla och 

låg tillit till andra människor vilket minskar deras livskvalitet. De som inte vågar 

ingripa av rädsla för för att råka illa ut får ofta en försämrad självkänsla. De som 

utsätter andra för kränkningar utvecklar ett destruktivt beteende och blir ett offer 

på grund av att de missar grundläggande delar av sin fostran (se kap 2 Stämplings-

teorin). De kan utveckla ett aggressivt beteende och få koncentrations-

svårigheter17. 

 

Vi får inte heller glömma personalen som arbetar på skolan också utsätts för våld 

och kränkande handlingar. Om det inte sker direkt så kan det ske indirekt genom 

att personalen ofta föraättsi svåra situationer vilket naturligtvis ökar pressen på 

dem.  

                                                
17

 Brå-rapport 2001:9, Karin Andersson 
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5.5  Vikten av analys och utvärdering 

 
Ett av de stora problemen inom all typ av brottspreventiv verksamhet är att det 

saknas en ordentlig analys av problemen man skall åtgärda. För att åtgärder skall 

ha någon som helst effekt så krävs det att man tittar på: 

 

1. Var det inträffar (ex. matsal, skolgård, klassrum) 

2. När det inträffar (ex. raster, för/eftermiddagar, skoltid) 

3. Hur ”brottet” genomförs (ex. ensam, tillhyggen, hänsynslöshet) 

4. Vem/vilka har begått brottet (ex. kända sedan tidigare, nya förmågor) 

5. Tidigare åtgärder (resultat av dessa) 

 

Enkelt sagt så måste man ha klart för sig vad det är för något man skall åtgärda 

och vilket resultat fick åtgärden. Detta är grundläggande för all långsiktig 

planering vad det gäller brottsförebyggande arbete.Genom en bra kartläggning av 

problemet så kan man se vad man skall inrikta sig på. Som nämndes tidigare så 

krävs det (se 2.9 Rutinaktivitetsteorin) en motiverad gärningsman, ett lämpligt 

objekt / person och att frånvaron av kontroll sammanfaller med varandra. Det 

räcker att man påverkar en av dessa tre för att hindra att brott begås. Ibland så kan 

ett problem verka stort och oöverskådligt men, genom att ändra en liten detalj så 

kan man påverka skeendet. 

 

Det sker inte allt för sällan att man gör insatser och genomför projekt för att det 

verkar bra och att man har hört att det har fungerat på andra skolor. Då gör man 

det lite för lätt för sig. Även om problemen kan te sig likadana på olika platser så 

är det inte alls säkert att bakgrunden till problemen är densamma och därför blir 

även lösningen till problemen annorlunda.  
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Att vara lyhörd för när problemen dyker upp är också det otroligt viktigt. Det som 

drabbade Pettersbergsskolan är och var ingen överraskning. Det är viktigt att vara 

beredd att sätta in åtgärder i tid och vara beredda.   

 

Viktigt är också efter att ha lyft ett problem till ytan och beslutat sig för att göra 

något åt det att man följer upp och utvärderar insatsen. Genom att göra det så 

behöver man inte gå på samma misstag flera gånger och det ger också möjlighet 

att utveckla de idéer som finns till något ännu bättre.  

 

 

 

 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Att polisanmäla eller inte 

Man kan konstatera att Pettersbergsskolan är långt ifrån ett unikt fall. Detta både 

vad det gäller problemen med integrationen och våldsnivån på skolan. Det finns 

undersökningar som visar att antalet polisanmälningar varierar kraftigt från skola 

till skola men att elever som upplever att de är hotade eller är utsatta för våld 

faktiskt varierar ganska så lite skolorna emellan. En del skolor upplever det som 

självklart att polisanmäla både skadegörelse och våld samtidigt som andra skolor 

väljer att helt mörklägga vad som händer på skolan. Vad som blir svaret på frågan 

om man skall polisanmäla eller inte är inte alldeles självklart. Är man under 15 år 

så kan man i Sverige inte lagföras för ett brott18. Det är socialen som blir ansvarig 

för den vård och uppföljning som den unge kan tänkas vara i behov av. Därför kan 

en polisanmälan i vissa fall verka ganska meningslös. Man måste ta i beaktande 

för att nå ett effektivt brottspreventivt resultat så måste risken att åka fast utgöra 

                                                
18

 Brottsbalken 1kap 6§ 



Pettersbergsskolan – en problemskola 
Rickard Lejon  

05-03-04 

 

 19 

någon form av hot för att det skall vara fungera. En alltför tät kontakt med polisen 

som inte resulterar i några sanktioner kan då i sista ändan motverka sitt syfte, 

vilket måste vara att få ungdomarna att låta bli att begå brott. 

 

6.2 Vuxnas närvaro 

 
På samma sätt gäller det med vuxenkontroll och vuxnas närvaro på raster och 

håltimmar. Det är inte närvaron i sig som avskräcker utan det är vad som kan bli 

resultatet av att bli upptäckt som är avskräckande eller för den delen stödjande för 

de som behöver det. En passiv närvaro kan göra mer skada en nytta då 

ungdomarna kan vänja sig vid att vuxna inte ”vågar” ingripa när det sker 

regelbrott i skolmiljö. Av denna anledning så tycker jag att man allvarligt skall 

överväga tanken på att anlita utbildade ordningsvakter som kan arbeta på skolan 

när man tycker att situationen är på väg att utanför kontroll. Det är inte åtgärden i 

sig utan det upplevda hotet om konsekvenserna av en handling som kan påverka 

motivationen hos en gärningsman.  

 

6.3 Att inse var gränsen går 

 
En sak bör man ha klart för sig när man arbetar brottsförebyggande. Oavsett hur 

mycket man än förebygger och kämpar för att få allt att fungera så finns det alltid 

en liten kärna som kommer att bryta mot reglerna. Dessa finns det inte mycket att 

göra åt annat än att använda något som på fint språk heter tertiär brottsprevention. 

Det betyder mer eller mindre att man plockar bort dom och berövar dom 

möjligheten att begå brott.  

Tar man det på en liten nivå kan det innebära att man stängs av ifrån datasalen 

eftersom man skickar en massa skräpmejl till folk. Tar man upp det till en större 

nivå så innebär det lagföring och i sista hand vård eller fängelse.  
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Man måste i vissa lägen vara beredd att som en sista åtgärd ta till dessa medel. 

Men man skall ha i minnet att se till när man hotar med det yttersta att det 

verkligen också får en effekt. Annars blir det återigen ett verkningslöst beslut som 

i sista hand undergräver det brottspreventiva arbetet man försöker att genomföra. 

Beslut som fattas måste följas konsekvent. Brister kedjan någonstans på vägen så 

riskerar allt att falla samman. 

 

6.4 Vem sätter ribban 

 
Som i fallet var med Petterbergsskolan den senaste tiden så visade det sig den 

egentliga oroshärden bland 150 elever var enbart fyra personer. Detta är ofta vad 

det handlar om. Ett fåtal som genom att bete sig på ett visst sätt utmärker sig. 

Deras extrema beteenden gör att flera kan ändra sitt sätt att vara på utan att för den 

skull utmärka sig. Man kanske klottrar, fast inte lika mycket, man kanske stör, fast 

inte lika ofta osv. I den ålder där man testar gränser och bryter mot uppställda 

regler och konventioner är det bekvämt att kunna göra så utan att få 

uppmärksamhet för det. 

 

Därför är det viktigt att de som behöver stöd och specialundervisning får det. Inte 

enbart för deras egen skull utan även för deras kamrater skull i klassrummen. 

Koncentrationssvårigheter föder ofta oro och rastlöshet och för att skapa en god 

miljö för lärande så måste den på något sätt tyglas. 

 

En fara med specialundervisning som har visat sig med Pettersbergsskolan är att 

sker den för isolerat så kan ungdomarnas identitet av utanförskap stärkas och 

faktiskt förvärra situationen. Återigen….uppföljning, utvärdering och att våga 

agera på ett tidigt stadium när man ser att det börjar att gå snett är enormt viktigt. 
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