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ABSTRACT 

This study purposes to examine the safetyness of the educational school environment at two junior 

high schools, in two smaller municipalitys in the middle of Sweden, and to find out the principals 

vision  about the possibility of a school shootings at their school, if they´ve taken measures to 

prevent attacks like the last decades school shootings in the United States and Finland. 

Investigations was also made to look into how the 9th grade students reflects around the safety at 

their school after theese occurence. 

   This study is made by qualitative interwievs and quantitative questionnaires. The qualitative 

interwievs searches for significance from what the informant have said. The quantitative 

questionnaires is seracing for answers from a representative group of people. 

   Research has been made by searching previous scientific studys, litarature and electronic 

referenses focused on threat and violence directed at schools in hope to find earlier studys made in 

reason of the growing violence at school and what´s been done to prevent it. 

   The result showed that the principals at the examine schools doesn t́ think that a school shooting 

will happend at their school, despite that they are aware that threats and violence at schools keeps 

growing stronger. And for that reason they haven´t done anything to prevent this kind of attack.  If 

their schools is exposed by a acute external threat they don t́ know what to do. 

   Some students is carying weapons at school to feel tuf and safe. The majority of the students have 

noticed that nothing has been done to improve the safetyness at their school. 

   . 

Keywords: Violence in school, Educational influence, School Safety 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten i den pedagogiska skolmiljön vid två 

högstadieskolor i Mellansverige, att utröna rektorernas syn på sannolikheten att en skolmassaker 

ska inträffa på deras skola, om de vidtagit förebyggande åtgärder mot sådana efter det senaste 

decenniets skolmassaker i USA och Finland, samt undersöka hur två klasser ur årskurs 9 reflekterar 

kring säkerheten i skolan efter dessa händelser. 

   Studien är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer, kvalitativa intervjuer söker efter innebörder 

och tolkar utifrån vad intervjupersonen sagt. Författaren har även använt sig av kvantitativa enkäter 

där svar söker svar från en representativ grupp. 

   Vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska dokument med fokus på hot och våld riktat mot 

skolan, skottlossning i skolan och säkerhet i skolan har studerats för att få fram fakta över tidigare 

studier som gjorts med anledning av det ökade våldet i skolorna, samt vad som gjorts för att 

förebygga detta. 

    Resultatet visar att rektorerna på de undersökta skolorna inte tror att en skolmassaker ska inträffa 

på deras skola, trots att de är medvetna om att våld och hot i skolorna har ökat. Men de har inte 

vidtagit några säkerhetsåtgärder. Om deras skola skulle bli utsatt för ett yttre hot vet de inte hur de 

ska agera då de inte har någon handlingsplan för detta. 

   Somliga studenter bär vapen i skolan för att det är tuff och för att de vill känna sig trygga. 

Majoriteten av eleverna har lagt märke till att inga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten på 

skolan, efter skolmassakerna. 

 

Nyckelord: Våld i skolan, Pedagogisk påverkan, Säkerhet i skolan 
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1. INTRODUKTION 
 
"- I'm a teacher here at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot 

out a window. Oh God. Oh God. The school is in a panic and I'm in the library and I've got 

students down under the table, kids' heads under the table. Kids are screaming and the teachers 

are trying to take control." 

Detta är ett utdrag av det samtal som larmcentralen fick från Columbine High School i Colorado 

den 20 april 1999 (ABC News, 1999).  

   Dylan Klebold, 18, och Eric Harris, 17, utförde den värsta skolmassakern i USA:s historia. De 

sköt ihjäl tolv elever och en lärare och skadade ytterligare 23 personer och begick därefter 

självmord. Varningstecknen var tydliga. Dylan och Eric såg sig själv som laglösa och ansåg sig 

tillhöra den så kallade trenchcoatmaffian1, de dyrkade Hitler, pratade tyska med varandra och bar 

hakkors. Under rasterna spelade de krigsspel med spelkort, de bar armbindlar med texten "Jag 

hatar människor". Året innan gjorde de även en video där de sågs skjutande i skolans korridorer. 

Många reagerade - men ingen ingrep (Herlin & Munthe, 2005). 

 

Elever och vuxna ska känna sig trygga på sin skola. Men det hårda klimatet i samhället har ökat och 

det avspeglas dessvärre i skolan, där våld och hot ökar. För att komma till rätta med detta är det 

viktigt att rektor tillsammans med både lärare, elever och övrig personal gör regelbundna 

riskinventeringar beträffande våld och hot och omgående åtgärdar aktuella arbetsmiljöproblem 

(Arbetsmiljöverket, 2008). 

    

Gång på gång har familjer, vänner, lärare och klasskamrater låtit bli att agera trots att de hört talas 

om kommande vansinnesdåd, av den anledningen att de finner det otänkbart att en människa skulle 

kunna genomföra sådana hot som de framkastat. Andra påstår att de hört gärningsmannen tala om 

hot så ofta att de inte tagit det på allvar. Under de senaste åren har vi här i Sverige fått erfara hur 

psykiskt sjuka personer som begår våldshandlingar. Det kan inte ligga någon sanning bakom 

påståendena att inga varningstecken synts till (Herlin & Munthe, 2005). 

    

Vissa händelser kan kanske förebyggas, men eftersom det kan vara fråga om kort tid mellan 
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gärningsmannens planerande och genomförande av dåd måste ingripandena ske snabbt. Det 

handlar inte bara om att avslöja själva planeringen av attacken. Det stora problemet med att 

förebygga målinriktat våld i skolor är att avgöra hur man på bästa sätt ska hantera elever som man 

redan vet är i behov av hjälp (Herlin & Munthe, 2005). 

    

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Definitioner – våld, hot, trygg, säker 

”Våld” beskrivs användning av fysisk styrka som påtryckning eller bestraffningsmedel mot någon. 

(Nordstedts PLUS-ordbok, 1997) ”Våld/föra” benämns som utövande av våld och genom det 

överträda eller kränka. (Nordstedts PLUS-ordbok, 1997) Steinitz och Goldman (1995) definierar 

”våld” som en destruktiv form av aggression, ett bruk av styrka som bryter mot det normala. 

(Steinits & Goldman, 1995) 

   

 ”Hot” innebär en varning om en obehaglig följd som talaren kan utsätta den tilltalade för om denne 

inte handlar på önskat sätt. (Nordstedts PLUS-ordbok, 1997) Det benämns som en hotande fara, 

liksom att framställa hot mot någon, hota någon med stryk, hota någon till livet, hota någon med 

kniv. (Malmström, Györki & Sjögren 2006) Det definieras även som något allvarligt och 

vanmäktigt, tvinga någon till något, driva någon till något, sätta hot till verket och att bruka hot mot 

någon. (Svenska Akademiens ordbok, 2008) 

 

”Trygg” betyder att vara säker, inte oroat eller hotad. (Språkrådet, 2008) 

    

”Säker” motsvarar oräddhet, bekymmerslöshet, sorglöshet. En egenskap att vara säker och 

skyddad mot fara. (Svenska Akademiens ordbok, 2008) 
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2.2 Pedagogisk påverkan 

Pedagogik betyder läran om uppfostran och undervisning och dess praktiska utövning. (Svenska 

Akademiens ordbok, 2008) 

   Det är lättare att lära i en miljö där man känner sig trygg och säker. Utveckling och lärande sker i 

relation till andra och så även i ett sammanhang, i skolhuset, i skolhusets fysiska närmiljö och i det 

pedagogiska arbetet. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla de värden som 

samhällslivet handlar om, men har också i uppgift att se risker och händelser som kan vara sårbara 

och komma skada individer (Göteborgs Stad Utbildning). 

 

Enligt Heidi Peltonen på Utbildningsstyrelsen (2005) är främjande av säkerhet en process. Den 

objektiva säkerheten påverkas av det som bland annat sker i skolan. Upprätthållande och repetition 

av handlingsberedskap är en del av processen som kan främja säkerhet. Färdiga krismodeller och 

anvisningar hjälper inte, utan det behövs överenskomna handlingsmodeller kan hjälpa individen att 

upprätthålla funktionen i situationer som hotar säkerheten. Peltonen menar att för att 

krisberedskapen och säkerheten i skolor ska kunna stärkas så måste det till kunskap om de 

skyldigheter, ansvar och rättigheter som verksamheten styrs av. Hon presenterar en modell vilken 

inkluderar utbildning av personal i kunskap, färdigheter och beredskap och att en person ska vara 

ansvarig för säkerheten och regelbunden repetition av handlingsberedskapen, som till exempel att 

regelbundet kartlägga risker och situationer som utgör fara. Att förhindra olyckor innebär inte bara 

förbud och begränsningar, utan målet är att skapa en verksamhetsmiljö där barn och unga kan 

arbeta tryggt. (Utbildningsstyrelsen, 2005). 

   Den pedagogiska verksamheten ska i första hand främja tryggheten i skolan. Skollagarna ska 

främja ett gott lärande samt elevernas välmående och trygghet. (Utbildningsstyrelsen). 

 

2.3 Våldsdåd mot skolor utrikes  

Bjurman och Thoresson (Aftonbladet, 2005) berättar att Jeff Wiese,17, gick till Red Lake high 

school i Minnesota och sköt ner säkerhetsvakten, efter att metalldetektorn i entrén gett larm. 

Därefter gick han in i ett klassrum och sköt både mot lärare och elever, vilka vädjade för sina liv. 

Han dödade läraren, fem elever och tog slutligen sitt eget liv. Uppgifter tyder på att Jeff redan ett år 
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tidigare pratat om komma till skolan och skjuta2 (Aftonbladet, 2005).    

   Den 13 september 2006 dödades en person i skottdrama på Dawson College i Kanada. Enligt 

Bjurman (Aftonbladet, 2006) klev en man in på skolans kafeteria och började skjuta. Tjugo 

personer skottskadades och en person avled senare av sina skador. Även gärningsmannen avled 

efter eldgivning från polis3 (Aftonbladet, 2006). 

  

 Enligt Castelius och Stén (Aftonbladet, 2007) sköt en 18-årig gymnasieelev, i början av november 

2007, vilt omkring sig mitt under en lektion på Jokela skola i Finland. Dramat började på 

förmiddagen. När skottlossningen började uppmanades de som inte kunde fly att istället gömma 

sig. Skolans rektor var ett av de första offren, därefter kammade 18-åringen systematiskt igenom 

hela skolan på jakt efter offer, vilka valdes slumpmässigt. Totalt dödades åtta personer. 

Gärningsmannen tog slutligen sitt eget liv (Aftonbladet, 2007). 

   Hallengren (Aftonbladet, 2008) berättar att gärningsmannen planerade attacken mot Jokela skola 

i flera månader, vilket framkommer av hans dagboksanteckningar där han skrev att han skulle döda 

så många som möjligt. I anteckningarna gav han även en utförlig beskrivning av sina 

massakerplaner och drar paralleller till skolmassakern i Columbine och skriver detaljerat om 

beskjutningen (Aftonbladet, 2008). 

 

Ryan Schallenberger, 18, planerade att spränga sin skola i Chesterfield, USA, berättar Chaaban 

(Expressen, 2008). Det var hans föräldrar som slog larm efter upptäckten att Schallenberger 

beställt mer än 4,5 kilo ammoniak nitrat. 

   Han skrev om sina planer i sin dagbok, att han tänkte döda så många som möjligt. Han planerade 

attacken i över ett år och hade ritat kartor över skolan, men uppgav aldrig vilken dag det skulle ske. 

I dagboken skrev han även att han beundrade Eric Harris och Dylan Kebold, som låg bakom 

skolmassakern i Columbine 1999. 

   Ingen vet vad som fick Schallenberger att planera attacken mot skolan. Enligt polisen har han inte 

haft några problem och var en av de bästa studenterna på skolan (Expressen, 2008). 
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2.4 Våldsrelaterat hot mot skolor i Sverige 

På årsdagen, fem år efter skolmassakern vid Columbine, planerade tre pojkar att mörda elever och 

lärare och spränga bomber i en skola i Malmö, och slutligen ta sina egna liv, enligt Tagesson 

(Aftonbladet, 2004). Planerna hade stora likheter med massakern vid Columbine high. En 16-åring 

hade en ledande roll för attentatet och i hans dator hittades avgörande bevis med förberedelser och 

tidpunkter. I hans bostad hittades även jaktvapen och stora mängder kemikalier som kan användas 

vid bombtillverkning. 

   16-åringen hade problem med både lärare och kamrater, vilket kan vara orsaken till att det i hans 

datordagbok fanns namngivna offer. En före detta kamrat uttalade sig om att alla som känner 

16-åringen är medvetna om att han har vapen hemma, att han kan tillverka bomber och är känd för 

att vara farlig (Aftonbladet, 2004). 

 

I november 2007 hotade en elev både skolpersonal och elever till livet vid ett gymnasium i Malmö. 

Han hamnade i bråk med skolpersonalen och hotade att skjuta folk, samt hävdade att han hade 

vapen hemma. Polisen fann dock inget misstänkt efter husrannsakan i pojkens bostad (DN, 2007). 

 

Wenströmska gymnasiet i Västerås fick utrymmas på grund av ett yttre hot, berättar Bygdén (VLT, 

2007). 

En elev på skolan fick ett meddelande via datorn där eleven kunde se hur två killar lekte med en 

pistol samtidigt som de stoppade ett magasin i den. De ska även ha antytt att det skulle bli en 

skolmassaker som den vid Jokela skola i Finland. Troligtvis var killarna inte elever på skolan (VLT, 

2007). 

 

På en skola i Hörby klottrades ett hot på en vägg, vilket hänvisade till massakern i Finland och 

uppmanade att tänka på skolmassakern i Finland, att det skulle hända på den skolan den 8 januari 

2008. 

 

Enligt Wikström (Västerås, 2008) hittade fem elever på en skola i Sala hotbrev i sina skåp i vilka 

det stod att det planerades ett attentat mot skolan där ett tiotal elever och lärare skulle dödas innan 

gärningsmannen slutligen skulle ta sitt eget liv. I breven ska gärningsmannen ha gjort kopplingar 

till skolmassakern i Finland. En 22-årig man, med kopplingar till skolan, greps på sannolika skäl 
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misstänkt för olaga hot. (Västerås, 2008).  

 

 2.5 Skolans fysiska säkerhet – vad gör man för att förebygga hotelser av allvarlig grad? 

När det handlar om skolans fysiska säkerhet så är det sannolikt att brandmyndigheten är den 

organisation som har störst inverkan, enligt Herlin och Munte (2005). Då är utrymningsövningar, 

brandsläckare, utrymningsvägar och kontroll genom lagstiftning en självklarhet. Dock är det inte 

lika självklart att ha övningar vid exempelvis allvarliga kriser som kräver väldigt stora 

förberedelser. Det finns lagstiftning, arbetsmiljölag, skollag och förordningar även för detta, men 

det finns inget som får skolorna att ta till denna beredskap (Herlin & Munthe, 2005). 

    Fortsättningsvis skriver Herlin och Munte att det i dagsläget inte hör till ovanligheterna att 

ungdomsgäng söker upp elever på en annan skola för att "göra upp". I vissa fall har gängen varit 

stora och beväpnade med knivar eller andra tillhyggen, i andra fall en enstaka individ som försöker 

komma in på skolan. Herlin och Munte tar som exempel den elev som 2002 blev misshandlad mitt 

under en lektion på en skola i Helsingborg, då ett ungdomsgäng på fem till sju ungdomar rusat in 

och misshandlat en 16-årig elev. Händelsen är anmärkningsvärd dels därför att gärningsmännen 

var fräcka nog att kliva in på skolan mitt på dagen och att de obehindrat kunde söka upp offret utan 

att någon ingrep. Det fanns vuxna som såg dem, men trots det kunde de ta sig fram till den elev de 

ville komma åt (Herlin & Munthe, 2005). 

 

I januari 2001 rörde sig två obehöriga ungdomar inne på en gymnasieskola i Stockholm. Det 

framgick vid flera tillfällen att de var ute efter att skada en elev på skolan. Andra elever hade sett 

och hört mordhot uttalas. Pistolen som mördaren hade med sig hade visats upp vid flera tillfällen - 

ingen agerade. Klockan 12.03 var en sextonåring skjuten till döds och det första svenska 

skolmordet var ett faktum (Herlin & Munthe, 2005). 

   Efter mordet tillsattes en utredning från bland annat socialtjänsten, lärarförbunden och polisen 

för att undersöka säkerheten Stockholms i skolor. Dessa kom fram till att våld och övergrepp i 

huvudsak sker i verbal form mellan elever på skolan. Uppfattningen av denna utvärdering delades 

även med majoriteten av rektorerna (Herlin & Munthe, 2005). 

 

Flera av de nuvarande interventionsprogrammen för att förebygga hot och våld i skolorna bygger 

på att förändra eleverna, enligt en studie av Marachi, Astor och Benbenishty (2007). Dessa 
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program är designade på antagandena att eleverna inte vet hur man uppför sig korrekt och behöver 

bli mer informerade om våldets konsekvenser samt tränade i hur man tyder sådana situationer. 

   Trots att det bland annat är lärarnas ansvar att eleverna är säkra på skolan så verkar de inte vara 

intresserade av vad tidigare forskning kring våld i skolan visat. Lärarna spelar en stor roll gällande 

förebyggandet av våld i skolan och kan bidra med värdefull information som kan effektivisera 

ansträngningarna för att skapa en trygg skolmiljö (Marachi, et al. 2007). 

   Många skolor hävdar att förebyggande av våld är en prioritet, men det är oklart om denna 

betoning gäller om a) skolpersonalen aktivt förebygger våld i skolan, b) skolan reducerar våldets 

grad och får det att framstå som mildare än vad det är.  

   Intervjuer bland lärare i grundskolor har visat att lärare ofta tvekar att ingripa vid våldsamma 

incidenter bland elever i oro för sin egen säkerhet (Marachi, et al. 2007). 

 

2.6 Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagens föreskrifter och ändamål  

Elever ska känna att det finns någon på skolan som de kan prata med om de känner sig hotade. 

Även lärare som upplever hot från en eller flera elever ska få stöd från rektor eller någon annan 

person för att kunna hantera situationen. För en lärare som inte klarar av att hantera "störande 

elever" krävs ett öppet klimat så att denne vågar ta upp detta med skolledningen och få hjälp innan 

det går så långt som till hot och våld (Arbetsmiljöverket, 2008). 

 Föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön ställer krav på att arbetsgivaren utreder riskerna och 

vidtar förebyggande åtgärder, samt ha rutiner för omhändertagande av utsatt arbetstagare. Enligt 

arbetsmiljölagen är skolan en arbetsplats och därför gäller arbetsmiljölagen och 

Arbetsmiljöverkets regler alla personalkategorier samt alla elever från och med förskoleålder. Om 

någon på skolan utsatts för våld eller hot ska denne snabbt få hjälp och stöd för att lindra 

skadeverkningarna (Arbetsmiljöverket, 2008). 

   Arbetsmiljölagens ändamål, 1§, är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även uppnå en 

god arbetsmiljö (Paragren ändrad genom SFS 1994:579). (Arbetsmiljöverket, 2008) 

 

Eisenbraun (2007) påvisar att i USA har skol- och ungdomsvåld ökat under de senaste åren. Mellan 

1996-1997 rapporterades att 57 % av skolorna i landet drabbats av våldsamma incidenter som 

krävde polisiär hjälp. Under samma termin rapporterades även cirka tusen brott på allmänna skolor, 

varav ungefär femtio stycken var av allvarlig grad (mord, sexuellt våld, självmord, etc.). 
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   Bruk av droger och vapeninnehav är, enligt artikeln, inte brott som ökat så kraftigt i grundskolor 

och gymnasium i USA, men de är de brott som samhället är oroade över ska öka. 

   Våldet i skolan har en negativ inverkan på eleverna; forskningen visade att somliga elever kände 

sig tryggare i skolan än vad de gjorde på vägen dit eller hem, medan vissa valde att stanna hemma 

av rädsla för att vara i skolan överhuvudtaget. Generella betänkligheter kring våld påvisade att 

56 % av flickorna och 41% av pojkarna upplevde rädsla för att falla offer för våldsamheter. 33 % av 

resten av pojkarna och flickorna var rädda för att själva vara direkta måltavlor för våldet 

(Eisenbraun, 2007). 

 

 

2.7 Hot eller allvar?  

Herlin och Munthe (2005) redovisar en sammanfattning av ett utdrag ur en utredning, vilket är ett 

dokument för amerikanska skolförhållanden, men som i det mesta även anses kunna vara mycket 

användbar för svenska skolor. Sammanfattningen visar att elever som ger sig in på målinriktat våld 

i skolan inte bara får en "knäpp". Attacken är ofta en utvecklad idé om att skada offret/offren. I 

nästan samtliga fall hade gärningsmännen haft dessa idéer minst två veckor innan dådet och 

därefter tillkom planering av attacken. Vissa gärningsmän hade dock planerat händelsen samma 

dag som de utförde den, men mer än hälften hade planerat det minst två dagar innan attacken. I 

flertalet av fallen hade gärningsmannen berättat om sina planer för antingen vänner, syskon eller 

klasskamrater, men i endast två av fallen berättade den informerade om planerna för en vuxen (ibid). 

Familj, vänner, lärare, klasskamrater och polis kan, oberoende av varann, ha anat något men väljer 

av olika skäl att inte kommunicera med varann. Föräldrarna visste inte vart de skulle vända sig eller 

hoppades att aggressiviteten var en övergående fas. Vänner kanske inte ville skvallra för att inte 

verka okamratliga (Herlin & Munthe, 2005). 

   I de senaste fallen av dödsskjutningar på skolor har gärningsmännen berättat om sina planer för 

minst en kamrat innan de agerat. Detta för att i första hand säkra sig en ställning som ger dem hög 

status för att vinna uppmärksamhet och respekt, vilket ofta är vad gärningsmännen är ute efter 

(Newman, Fox, Harding, Mehta & Roth, 2004). Hoten tas ofta dessvärre inte på allvar av 

kamraterna. Även vänner till gärningsmän som hört eller sett specifika hot, till exempel 

sett ”offerlistor” eller uttryckligen blivit uppmanade att hålla sig undan en viss plats vid en speciell 

tidpunkt för att inte bli drabbade, har trots detta inte blivit övertygade att deras kamrat skulle göra 
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allvar av sitt hot, eftersom de ansett att det bara var fantasier. Än mer överraskande –och varnande- 

är att studenter som Newman et al. (2004), intervjuat skulle göra om samma misstag vid hotfulla 

situationer, till och med efter att ha sett vilken skada de kan åsamka genom att inte föra sådan viktig 

information vidare. De säger sig ska försöka urskilja om hoten är allvarliga eller inte. Dessa försök 

till urskiljningar är dock svåra att göra och liknar de misstag som gjordes innan dödsskjutningarna 

– att inte kunna avgöra av som är ”prat” och vad som är viktigt att följa upp. Följden för de 

ungdomar som inte berättat om hoten är att de anklagar sig själva för händelserna, men trots det så 

kvarstår svårigheterna att ta hoten på allvar (Newman et al. 2004). 

   Herlin och Munthe (2005) skriver att liksom mellan myndigheter så är det viktigt att föräldrar 

och skola samverkar – men inte bara då det föreligger skyldighet att göra det, som vid exempelvis 

utvecklingssamtal och vid anmälan till socialtjänst (ibid). 

 

2.8 Tidiga varningssignaler  

Amerikanska utbildningsdepartementet har tagit fram en lista på vad som kan vara tidiga 

varningstecken, vilken har tagits fram som syfte att hjälpa ansvariga att upptäcka barn som kan 

behöva hjälp. Exempel på tidiga varningstecken är: 

 

• Överdrivna känslor av ensamhet 

• Överdrivna känslor att inte bli sedd 

• Socialt avståndstagande och utanförskap 

• Känsla av att vara förföljd 

• Uttryck av våld i teckningar och i skrift. 

• Bestraffande genom att slå andra 

• Disciplinproblem 

• Hot om våld 

• Mobbningsbeteende och kränkningar 

• Föredömande attityd gentemot andra 

• Bruk av alkohol och narkotika 

(Herlin & Munthe, 2005) 
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2.9 Resurser för att upptäcka potentiella hot i tid 

Skolverket har kommit med en rapport som visar att många elever som i dagsläget får särskilt stöd 

inte får det stöd som är anpassat efter deras behov. (Myndigheten För Skolutveckling, 2005) Enligt 

Eva-Lis Preisz på Lärarförbundet beror detta på att de ekonomiska förutsättningarna prioriteras. 

Stödet till skolhälsovården måste utökas och förstärkas. En lärare kan inte vara skolkurator, 

skolläkare och klassföreståndare på samma gång. Lärare kan inte lösa alla problem själva. De vet 

vad eleverna behöver och måste ges rätt att ordinera åtgärder och insatser. Därför behövs fler 

skolsköterskor, kuratorer, skolläkare och ett utökat samarbete mellan myndigheter så som polis, 

socialtjänst och BUP4 (Lärarförbundet, 2008). 

 

Utbildningsminister Jan Björklund ställer sig frågan om en skolmassaker, likt den på Jokela skola i 

Finland, kan hända i Sverige. Det går inte att utesluta. Björklund tror inte att det räcker med 

säkerhetsåtgärder som kameraövervakning och inpasseringskontroller för att kunna förebygga 

händelser som den i Finland till hundra procent. Åtgärderna som måste vidtas är att begränsa 

tillgången till skjutvapen och att ungdomar med psykiska problem upptäcks och får hjälp. Han 

utesluter inte Lärarförbundets önskan om ökad satsning på skolhälsovården, men att man ska ha 

klart för sig att vi i Sverige har den mest utbyggda elevvården av alla länder (Aftonbladet, 2007) 

 

2.10 Hotets utbredning i skolorna 

Hösten 2007 blev en rektor på en skola i Upplands Bro knivskuren av en man som saknade 

behörighet till skolan. Attacken skedde mitt på dagen, då mannen gick in i personalrummet och 

överföll rektorn med cirka åtta knivhugg, trots att det var känt för skolledningen att rektorn varit 

utsatt för tidigare hot. Eleverna fick kort information om det inträffade och fick sedan gå hem 

medan personalen satt i samtal med psykolog och kuratorer. Enligt Folkpartiets 

kommunalstyrelseordförande Yvonne Stein skulle skolundervisningen fortgå som vanligt dagen 

därpå, då hon inte ansåg att de hade någon hotbild som sådan (SR, 2007).  
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(Lärarförbundet, 2008) 

”Lärarförbundet kräver att dagens olika förordningar om disciplinära åtgärder ersätts med tydliga bestämmelser i 
skollagen. Rektor och lärare måste få ett klart mandat att vidta tillfälliga åtgärder för att upprätthålla en trygg 

skolmiljö.” (Lärarförbundet, 2008, lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/006DB850?OpenDocument) 
 

 

Enligt Härdmark och Jällhage (DN, 2007) visar en undersökning från Arbetsmiljöverket att nästan 

var tredje lärare utsätts för våld eller hot på jobbet varje år. Det börjar bli vardag på skolorna – 

Sveriges största arbetsplats. En rapport från Lärarnas riksförbund visar dessutom att hälften av 

landets lärare upplever att våld och hot blir allt vanligare. Många törs inte prata öppet om 

händelserna. 

   Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas riksförbund, säger att flera lärare väljer att lämna yrket 

eftersom de ha svårt att gå tillbaka efter att ha blivit utsatt för hot eller våld (DN, 2007). 

   Var tredje anmälan till Arbetsmiljöverket, 2007, handlade om skolan. Flera anmälningar 

handlade om lärare, men oftast är det elever som drabbas och ligger bakom våldet. Anmälningarna 

rör allt från dödshot till grov misshandel och trots att siffrorna fortsätter stiga så är mörkertalet 

fortfarande omfattande, enligt Härdmark och Jällhage (DN, 2007). Trots skyldigheten att anmäla 

missförhållanden inom skolvärlden så har skiljelinjen för vad som betecknas som allvarlig skada 

för liv och hälsa suddats ut. Två tredjedelar av lärarna har i en arbetsmiljöundersökning uppgett att 

de inte fick någon hjälp efter att ha blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. Nästan lika många 

hävdar att det överhuvudtaget inte vidtogs några åtgärder efter händelsen. Ändå väljer cirka 14 000 

studenter att påbörja lärarutbildningen varje år (DN, 2007). 

   Polisen tror att skolor inte vågar anmäla våld i rädsla för dålig publicitet, därför väljer de att sopa 

problemen under mattan, vilket utbildningsminister Jan-Åke Björklund håller med om, enligt 

Anderberg (STHLM, 2007). Konkurrensen om eleverna kan få rektorerna att undvika 

polisanmälningar, eftersom det finns en stark inställning om att en anmälan skulle förvärra 

konflikten. Men Björklund vill att alla misstänkta brott ska rapporteras till polisen (STHLM, 

2007). 

 

Daniels, Bradley och Hays (2007) berättar att närmare 234 000 lärare i USA faller offer för 

vapenrelaterat våld varje år; i november 1991 dödades både en elev och en lärare vid Thomas 

Jefferson high school i New York. I februari 1996 sköts två elever och en lärare till döds vid Moses 
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Lake junior high i Washington. I mars 1998 sköt två elever ihjäl fyra andra elever och en lärare vid 

en grundskola i Arkansas. Listan på liknande händelser blir bara längre. 

   Daniels et al. (2007) berättar fortsättningsvis om en studie som gjordes med elever, lärare och 

tjänstemän vid ett försäkringsbolag, vilka uppskattade riskerna för våld på skolor. Resultatet visade 

att 16 procent av lärarna på allmänna skolor hade drabbats av våld på, eller i närheten, av skolan. 

Av dessa lärare uppgav 90 procent att gärningsmannen var elev på skolan och 5 procent hade blivit 

attackerade av en förälder. Studien bevisade att lärare, och även annan skolpersonal, upplever 

otrygghet på sin skola och har fallit offer för våld, men väljer att inte ta emot rådgivning eller stöd 

för att hantera sina reaktioner. 

 

Sedan 1995 har antalet arbetsskador på grund av hot och våld mot lärare tredubblats, enligt Sunt 

Liv (2005). Katarina Reinbeck, arbetsmiljöombudsman på Lärarnas riksförbud, säger att det är 

bedrövligt att det blivit så här, att man på något sätt accepterar att det händer på våra skolor.  

Lärarnas riksförbund gjorde egna undersökningar som visade att åtta procent av alla lärare utsätts 

varje år för hot eller våld, varav hälften av anmälningarna är våldsrelaterade. 

   Reinbeck berättar att även att vaktmästare inte vågat säga till stökiga ungdomar utan väljer att gå 

och hämta rektor, och hur städpersonal ignorerar bråk för att själva inte bli utsatta för våld (Sunt 

Liv, 2005). 

   Ett annat problem som blivit värre, enligt Lärarnas riksförbund, är att många rektorer inte 

rapporterar våld och hot, vilket visar att rektorerna inte tar frågan på tillräckligt stort allvar. 

Reinbeck säger att rektorernas mål är att hålla budget, inte den pedagogiska verksamheten. Denna 

ökade budgetfixering är något som bekräftas av Lena Busck på Skolledarförbundet. Hon pekar på 

att det som rektor är lätt att hamna i kläm mellan budgetkraven och upprätthållandet av den 

pedagogiska verksamheten och berättar att det dessutom finns många rektorer som inte har riktig 

koll på skolans regelverk. Det är även omvittnat av Skolledarförbundets medlemmar att det saknas 

kunskaper i vad som enligt lag måste rapporteras (Sunt Liv, 2005). 

 

Lindle (2008) talar i sin studie om att merparten av litteraturen om rädsla i skolor definierar rädsla 

i relation till frågor kring just säkerheten i skolan.  

   Skolpersonal, elever, familjer och andra medborgare i samhället ser på statistiken över våld i 

skolor på olika sätt. Huruvida elever verkligen är rädda avgörs i den grad de väljer att inte gå till 
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skolan för att undvika att bli utsatta för våld. Rektorerna är ständigt misstänkta för att se mellan 

fingrarna och för att underrapportera händelser för att undvika publicitet, vilket försämrar deras 

förtroende bland både sin personal, elever och dess föräldrar. Detta märker ofta personer med 

våldsamma tendenser och drar sig inte för att utnyttja situationen (Lindle, 2008). 

 

Från och med juli 2007 har lärare och rektorer rätt att omhänderta föremål som använts på ett 

störande sätt i skolverksamheten, eller som upplevs utgöra en säkerhetsrisk. Möjlighet finns även 

att mot vårdnadshavares önskan förflytta elever till en annan skola med hänsyn till övriga elevers 

trygghet (Lärarförbundet, 2008).  

 

Trots att betoning läggs på att skapa säkra skolor förekommer fortfarande höga grader av våld och 

vi vet fortfarande lite om hur exponeringen av våld på skolor påverkar elevernas mentala hälsa och 

beteende, enligt en studie av Flannery, Wester och Singer (2004). 

   Skolor undkommer inte de hårdaste former av våld; mellan 1992 till 1994 inträffade 105 dödsfall 

i skolrelaterat våld i USA.  Mellan 1994 och 1999 inträffade 220 våldsamma incidenter, med 

dödlig utgång. Totalt bland dessa 220 händelser var 68 % av de döda elever. 

   Cirka 90 % av elever i grundskolor och gymnasium i USA rapporterar att de bevittnad när någon 

blivit hotad i skolan, och en av fyra uppger att de sett någon bli misshandlad (Flannery, et al, 2004). 

 

2.11  Hur kan man förebygga våldet i skolan? 

Enligt Lindström (1995) är de grova våldsbrotten svåra att förutsäga och därmed även svåra att 

förebygga. Det finns ett klart samband mellan olika typer av våld såväl på individ- som skolnivå. I 

de skolor där det förekommer grovt våld inträffar också lindrigare former av våld oftare än på 

andra skolor. Ju mer som görs för att förebygga de lindriga formerna av våld, desto större är 

chansen att kunna förebygga det grövre våldet. 

   Under läsåret 1993/94 uppgavs i en undersökning att var femte skolledare vid gymnasium i 

Stockholm att de vid flera tillfällen tillkallat polis på grund av våld. Samma sak sa var femtonde 

skolledare på högstadiet (Lindström, 1995). 

 

En studie visar att i samband med dödsskjutningarna på skolor i USA, under 90-talet, började bland 

annat skolor, polis och lagstiftare göra försök till identifikation av sådant som kunde utgöra hot mot 
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skolor. Strategin var bland annat att skapa en profil av hur gärningsmannen kan se ut (Brank et al. 

2007). Skottlossningar på skolor är dock ett så pass ovanligt att det blir svårt att skapa 

gärningsmannaprofiler. Däremot kan händelser av detta slag undvikas genom att uppmärksamma 

gärningsmannens varningstecken, som vanligtvis visar sig i tidigt skede; till exempel på dennes 

hemsida och genom någon form av meddelanden på skolan och till sina klasskamrater.  

   Forskare har fokuserat på vilka elever som tar med sig vapen till skolan och resultatet har visat att 

det främst är killar som bär vapen i skolan. Gemensamt för dessa är att de upplever ett lågt socialt 

stöd, har en kriminell livsstil och känner sig tryggare med vapen. Att somliga bär vapen i skolan är 

även relaterat till en tro på att andra också gör det (Brank, et al, 2007). 

 

Stancato (2001) påvisar att det varje år arresteras över 1500 amerikanska ungdomar under 18 år för 

mord eller dråp. En dålig självkänsla kombinerat med, förnedringar, social avvisning och 

frustration är en direkt orsak till att ungdomar uttrycker sig med ett våldsamt beteende. Social 

avvisning var en av orsakerna till Harris och Klebolds agerande vid Columbine high school; en 

student vid skolan beskrev klimatet på Columbine som bra om det inte hade varit för Harris och 

Klebold. De flesta studenter ville inte ha dem där. 

   Det framgår att denna sociala avvisning bidrog till att Harris och Klebold sökte sig till 

trenchcoatmaffian, vilket i sin tur ledde till känsla av desperation och förvirring. 

   Händelserna vid Columbine har lett till att skolpersonalen måste utreda vad som leda till 

våldsamheter på skolan. Det är tydligt att skolorna måste vidta drastiska åtgärder för att kunna 

förebygga våld och för att kunna identifiera studenter som befinner sig i riskzonen och visar 

benägenhet att kunna utföra våldsamheter (Stancato, 2001). 
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3. SYFTE 
Syftet med min studie är undersöka säkerheten i den pedagogiska skolmiljön vid två 

högstadieskolor i Mellansverige, att utröna rektorernas syn på sannolikheten att en skolmassaker 

ska inträffa på deras skola, och om de vidtagit förebyggande åtgärder mot sådana efter det senaste 

decenniets inträffade skolmassaker i USA och Finland, samt undersöka hur två klasser ur årskurs 9, 

i vardera skola, reflekterar kring säkerheten i skolan efter dessa händelser. 

 

3.1 Frågeställningar 

Den pedagogiska skolmiljön - 

undersökning av säkerheten vid två högstadium. 

• Har rektorerna på två högstadium, i två av Mellansveriges mindre kommuner, vidtagit 

säkerhetsåtgärder för att förebygga våld och hot efter det senaste decenniets skolmassaker i 

USA och Finland? 

• Hur reflekterar eleverna i årskurs 9 över skolans säkerhet efter dessa händelser? 

 

3.2 Problemformulering 

En god pedagogisk miljö ska även vara en trygg och säker miljö, men våld i skolan är ett växande 

problem i Sverige och vid många hot gentemot skolor har paralleller dragits till de inträffade 

skolmassakerna i USA och Finland. Trots det fokuserar rektorer, och så även politiker, på budget 

istället för på pedagogik samt elevernas trygghet och säkerhet. 
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4. METOD 

4.1 Design  

Denna studie har en kvalitativ och kvantitativ inriktning med en induktiv utgångspunkt.   Studien 

är gjord med intervjuer, vilket kräver att intervjuaren utvecklar och följer upp vad som kan vara 

ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med studien. Intervjuer har beskrivits som 

vägledd konversation, då det under intervjun utvecklas frågor och svar som följd av tidigare frågor 

och svar, vilket på så sätt gör den kvalitativa intervjun oförutsägbar (Starring & Renck, 1996). 

   Även kvantitativa enkäter, med fasta svarsalternativ, har använts vid studien, vilket innebär att 

forskaren söker svar från en representativ, bred, grupp. Fördelen med enkäter är att svar ges från en 

stor mängd rekryterare, samt att det inte är en inte allt för tidsödande metod (Användarcentrerad 

systemdesign, 2008). 

 

4.2 Intervju 

En intervju är en form av samtal med syfte att samla information vars mål är att försöka upptäcka 

nya egenskaper, företeelser eller innebörder. Man är intresserad av att ”upptäcka” vad som händer, 

snarare än att bestämma omfattningen på något som redan är bestämt (Starrin & Renck, 1996). 

   Intervjuerna grundades på listan över frågeområden i syfte att ta reda på hur rektorerna ser på 

sannolikheten att en skolmassaker skulle kunna inträffas på deras skola och om de vidtagit några 

extra säkerhetsåtgärder efter dessa händelser. Förfarandet var icke-standardiserat, vägledd 

konversation, det vill säga att det utvecklas fler frågor och svar till följd av tidigare frågor och svar 

(Starring & Renck, 1996). 

    

4.3 Enkät 

Enkäter liknar de personliga intervjuerna med den skillnaden att den som svarar på frågorna själv 

noterar sina svar på ett eller annat sätt, utan att någon intervjuare finns med i bilden. Termen enkät 

betyder frågor som besvaras med den svarandes egen hand (Trost, 2007).  

   Enkäternas frågor baserades på syftet med undersökningen, det vill säga att ta reda på hur 

eleverna i årskurs 9 upplever skolan efter massakerna i USA och Finland och om de känner att 

säkerheten på deras skola blivit annorlunda efter dessa händelser. 
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4.4 Begränsningar 

Närmare undersökning om tidigare forskning inom ämnet våld och hot riktat mot skolan har visat 

sig begränsad, liksom litteratur och vetenskapliga artiklar, som skulle kunna ge svar på huruvida 

högstadieskolor vidtagit åtgärder för att skydda sin skola mot vapenhot, efter skolmassakerna i 

USA och Finland, och hur eleverna reflekterar över säkerheten i skolan efter dessa händelser. 

   Artiklarna som resultatet baserades på hämtades från PsycInfo och Eric (CSA), vilka är databaser 

inom pedagogik. Dessa skulle vara publicerade från år 2000 till 2008, med undantag för studien av 

Steinitz och Goldman från 1995, vilken användes i syfte för att definiera ordet ”våld”. Artiklarna 

skulle vara peer reviewed och publicerade på engelska. Artiklarnas innehåll skulle stämma överens 

med studiens frågeställning samt syfte. 

 

4.5 Population och urval 

Något av det första man frågar sig då man funderar över population och urval är vilken del av 

befolkningen som man har i åtanke för sin studie. Många gånger kan man inte samla data från alla 

medlemmar ur den population man tänkt sig eftersom det skulle blir för dyrt och komplicerat att 

exempelvis skicka enkäter till alla. Därför gör man ett urval av befolkningen, eller populationen, 

enligt Trost (2007). 

   Var och en av de utvalda motsvarar eller representerar en del av befolkningen på ett sådant sätt 

att hela urvalet är en miniatyr som ska representera alla de andra – så kallat representativt urval 

(Trost, 2007). 

   Urvalet till denna studie har bestått av två högstadierektorer, samt både manliga och kvinnliga 

elever ur fyra klasser i årskurs 9, från två kommuner i Mellansverige. Det totala antalet utlämnade 

enkäter var 73. Samtliga blev inlämnade och korrekt ifyllda, med reservation för en fråga som tre 

elever valde att avstå att besvara. 

   Valet av elevernas åldersgrupp grundade sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2008) för att inte behöva inhämta samtycke hos föräldrar. Vid första 

telefonkontakten med rektor söktes däremot tillstånd av denne för utlämnande av enkät. 
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4.6 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes avskilt, utan åhörare, på intervjupersonernas arbetsrum. 

   Vid intervjuer har man inga formulär med förberedda frågor, utan en lista över frågeområden (se 

bilaga 4). Intervjupersonerna önskade ta del av denna lista innan intervjuerna påbörjades, vilket 

gjorde att de själva kunde styra ordningsföljden (Trost, 2005). Frågorna följde därmed det som 

intervjupersonen svarat på och skapade följsamhet under intervjun. (Starrin & Renck, 1996) 

  Intervjuerna utfördes med hjälp av bandspelare för att inte gå miste om vikig information och för 

att författaren skulle kunna ägna uppmärksamheten till intervjupersonen. Enligt Trost (2005) kan 

anteckningar verka störande för den intervjuade, därför ska personliga anteckningar om intervjun 

göras direkt efter intervjun istället.  

   Enkäterna som lämnades ut bland eleverna i årskurs 9 var så kallade ”gruppenkäter” (se bilaga 5), 

vilka är vanligt förekommande i skolor (Trost 2007), då flera är samlade och lätta att nå. 

Författaren själv skötte distributionen och insamlandet av svaren för att kunna förklara eventuella 

oklarheter och frågor, samt berätta om studien för att försöka motivera dem att svara på ett 

tillfredsställande sätt (ibid). 

   Innan enkätbesvarandet ombads eleverna sära på sina bänkar för att få avstånd från närmsta 

bänkgrannen i syfte att öka elevernas motivation till att svara sanningsenligt. 

 

4.7 Artikelsökning 

De vetenskapliga artiklarna valdes ut efter att först ha läst flertalet av dess sammanfattningar. Ett 

urval gjordes där artiklar som valdes var relevanta för våld i skolan, skottlossning i skolor, säkerhet 

i skolan. De artiklar som inte besvarade studiens syfte och frågeställning valdes bort. Bortfall 

förekom även på grund av dubbelträffar. 
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Figur 1. Artikelsök – använda databaser, sökord, limits, träffar och antalet valda artiklar  

(Källa: Rora Hagos  & Jenny Jansson, 2008, Sjuksköterskans hantering av daglig stress i arbetet - en litteraturstudie. 
Högskolan i Gävle: Gävle) 

 

Databas Sökord Limits Träffar Valda 

PsycInfo  och Eric 

(CSI) 

Violence in school Artiklarna var publicerade 

2007 respektive 2004, 

samt att de skulle vara peer 

reviewed. 

110 2 

PsycInfo och Eric 

(CSI) 

School shooting Artiklarna var publicerade 

2007 respektive 2001, samt 

att de skulle vara peer 

reviewed. 

 

183 2 

PsycInfo och Eric 

(CSI) 

School safety Artiklarna var publicerade 

2008 och 2007, samt att de 

skulle vara peer reviewed. 

922 3 

 

 

PsycInfo och Eric  ”Violenece”+ 

definition 

Artikeln var publicerad 1995 

samt att den skulle vara peer 

reviewed. 

9 1 

Totalt   1224 8 

* Några dubbelträffar förekom 

Nyckelord: Violence in school, School shooting, School Safety, “Violence”+defenition. 

 

Figur 1 visar vilka databaser som använts vid artikelsöken, samt använda sökord, begränsningar, 

hur många träffar som gjordes och antalet valda artiklar. 

 

4.8 Tillvägagångssätt 

Enkäten granskades av en utvald högstadielärare, på annan skola än de undersökta, och bedömde 

frågorna som väl formulerade för elever i årskurs nio. 

   Innan intervjuerna och enkätbesvarandet påbörjades upplystes rektorerna och eleverna om syftet 

med undersökningen samt att forskaren följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se 

avsnittet för Etiska överväganden) och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
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4.9 Etiska överväganden 

Inför studien har Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2008) fyra allmänna huvudkrav tagits i 

noggrannbeaktning;  

Informationskravet  -  rektorerna och eleverna informerades om syftet med studien, samt att deras 

deltagande var frivilligt och att det kunde avbrytas närhelst de önskade. 

Samtyckeskravet  -  samtycke inhämtades från rektorerna, att genomföra intervju och lämna enkäter 

till två klasser i årskurs 9, samt elevernas samtycke att besvara enkäten.    

Konfidentialitetskravet – uppgifterna (bandinspelning och enkäter) från inblandade parter förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av den. 

Nyttjandekravet – de insamlande uppgifterna används enbart till forskningen syfte 

I studien har inga minderåriga personer medverkat.  

   Vid första telefonkontakten informerades intervjupersonerna om vilken författaren är, vilken 

institution och högskola denne tillhörde, samt syftet med studien. Vidare ombads tillstånd för att 

genomföra intervju via bandinspelning, samt att lämna enkäter i två niondeklasser. 

Intervjupersonerna informerades även om att deras deltagande anonymt och frivilligt och att 

deltagandet kan avbrytas närhelst denne önskar, samt att personlig data kommer att kodas i den 

färdigställda uppsatsen och att resultatet kommer att e-publiceras i systemet DIVA. 

   Vid mötet med eleverna informerades de om enkätens innehåll och syfte, att deras deltagande är  

frivilligt och att inga svar kan leda till enskild individ eller till vilken skola enkäterna gjorts på. 

Även de fick informationen att det färdiga resultatet kommer att e-publiceras. 

 

4.10 Reliabilitet och validitet 

Traditionellt med validitet, eller giltighet, är att instrumentet eller frågan ska mäta det den är 

avsedd att mäta (Trost, 2005). 

   Idén med reliabilitet, eller tillförlitlighet, att en mätning ska vara stabil, att intervjuaren ska fråga 

alla på samma sätt och att situationen är likadan för alla och att eventuella slumpinflytelser noteras 

inför analysen av intervjuaren (Svensson 1996). Validitet och reliabilitet är centrala begrepp vid 

både kvalitativa och kvantitativa studier, i anslutning till kvaliteten i datainsamlingsförfarande, 

analys av data, etc. Validitet är överordnat i jämförelse med reliabilitet, det vill säga om validiteten 

är god så är även reliabiliteten det. Vid kvalitativa studier bör reliabiliteten ses ur sitt sammanhang, 
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det vill säga att den bedöms utifrån den situation som råder vid intervjutillfället (Svensson, 1996). 

   Gällande validering av kvalitativ forskning menar Kvale att det innefattar kontroll av 

trovärdigheten, en försäkran att det finns empiriska belägg och att tolkningen är rimligt gjord. 

(Svensson, 1996) 

   För att intervjuernas reliabilitet skulle bli så hög som möjligt hölls bestämdes personligt möte för 

intervjuerna. Intervjuerna ägde på intervjupersonernas respektive arbetsrum, för att miljön skulle 

bli likvärdig. 

   Enkäterna är granskade och av en utvald högstadielärare, vilken bedömde frågorna som väl 

formulerade för elever i årskurs 9. De är dock inte testade på personer som representerar det 

tilltänkta urvalet, vilket kan komma sänka resultatets reliabilitet. Även den mänskliga faktorn 

avgör i vilken grad eleverna väljer att svara sanningsenligt, till exempel eventuella stressorer att de 

inte vågar svara ärligt. Författaren skötte personligen distributionen och insamlandet av enkäterna 

och gav på samma gång information gällande studiens syfte och fanns till hands för eventuella 

oklarheter över frågorna, samt bad eleverna hålla avståndet till närmsta bänkgrannen. 
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5. RESULTAT 

5.1 Resultatpresentation 

Resultaten baseras på svar från två undersökningsgrupper; intervjuer med rektorer samt enkätsvar 

från elever från två klasser i årskurs 9. 

   Intervjuerna presenteras i löpande text, liksom enkätresultaten vilka presenteras svar för svar i 

procentform. Enkäterna sammanfattas även med stapeldiagram för varje fråga, där det framgår hur 

många killar respektive tjejer som svarat vad, samt hur många som lämnat frågan om kön 

obesvarad och eventuella bortfall av svar. 

   För att förenkla textens läsbarhet betecknas skolorna som skola 1 och skola 2 och 

intervjupersonerna som R1 och R2.  

   Statistisk från Centrala Studiestödnämnden (CSN), presenteras med figur 16 som visar antalet 

sökanden till grundläggande lärar- och pedagogikutbildningar under de senaste sju läsåren. 

 

5.2  Sammanställning av intervju med R1 

R1 upplever inte sannolikheten att liknande händelser, som skolmassakerna i USA och Finland, 

ska inträffa på deras skola eftersom vi i Sverige inte har samma frikostiga lagar vad det gäller 

vapen. Däremot har det blivit allt vanligare med skolbränder på skolor i vårt land, vilket tyder på att 

det finns barn och ungdomar som inte mår bra. R1 hoppas att ingen kommer in och skjuter på deras 

skola, men har inte vidtagit några extra säkerhetsåtgärder för att kunna förebygga en sådan 

situation, därför att de anser att det inte finns någon direkt hotbild mot skolan.  

   Skola 1 har regler om vilka som får komma in på skolområdet under skoltid. Obehöriga körs ut, 

eftersom skolan är barnens arbetsplats, men det är svårt att ha kontroll över entréerna.  

   Precis då massakern i Finland inträffat så pratade eleverna mycket om det sinsemellan. R1 

upplevde dem som förbannade, förvånade, lite undrande och på sin höjd lite oroade, men inte akut 

rädda. 

   Vad skolplanen beträffar har skola 1 en plan mot kränkningar och kränkande särbehandling, så 

som mobbing, där hot ingår. Men då handlar det om hot elever emellan, vuxen och elev, eller 

mellan elev och vuxen. Någon plan mot yttre hotbilder finns inte och R1 säger att deras skola är 

oskyddad mot det och att de inte tänkt tanken att skydda sig mot yttre hot, av den anledningen att de 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



   23 

anser risken minimal att något sådant ska inträffa i Sverige. Detta trots att det ligger i R1´s 

kännedom att det på andra skolor i södra delen av landet förekommit hot mot skolpersonal, där 

elever hotat lärare med motorcykelgäng om de inte fick de betyg de ville ha. Men R1 hävdar att på 

deras skola upplever skolpersonalen inga som helst hotbilder varken från elever eller utifrån. 

   Det är R1´s arbetsuppgift att göra riskinventeringar över vad i skolmiljön som kan upplevas 

farligt, men någon specifikt ansvarig vid akuta hotsituationer finns inte, då risken för sådana inte 

upplevs sannolik. Enligt den allmänna lagen är det dock förbjudet med vapeninnehav i skolorna 

och den lagen förbjuder knivar, kaststjärnor, knogjärn, etc. Lagen innefattar även revolvrar, men 

R1 tror inte att eleverna bär sådana. 

   

5.3 Resultat av enkäter vid skola 1  

Resultatet av enkäterna från två klasser i årskurs 9 visade att 89 % av eleverna vid skola 1 inte 

upplever någon oro för att händelser, som skolmassakerna i USA och Finland, ska inträffa på deras 

skola, medan 11 % känner lite rädsla, varav majoriteten är tjejer. 54 % av eleverna tänker bara på 

händelserna då de inträffar någonstans i världen, medan 24 % inte bryr sig om dem överhuvudtaget. 

18 % tänker sällan på händelserna. Ingen tänker på dem dagligen och 4 % tänker aldrig på dem. 

   På frågan om niorna bär vapen i skolan, så som knivar, rakblad, knogjärn, mindre järnrör och 

annat som lätt går att gömma uppger 20 % av killarna på skola 1 att de bär vapen för att det är tufft 

och för att känna sig trygga. Ingen av tjejerna på skola 1 bär vapen men 24 % svarar att de känner 

någon som gör det. 45 % bland killarna uppger att de känner någon som bär vapen i skolan. 

   Beträffande säkerheten på skola 1, efter skolmassakerna i USA och Finland, har 55 % av 

eleverna inte märkt någon skillnad jämfört med innan. 16 % har aldrig tänkt på säkerheten och 

21 % uppger att ingenting gjorts. 8 % har valt att inte besvara frågan. 

   Dödsskjutningarna har inte påverkat elevernas skolgång, men 8 % av tjejerna uppger att de 

känner lite oro med tanke på att de inte vet vem som kan få för sig att skada en hel skola. 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



   24 

 

5.4 Sammanfattning av enkäter, skola 1 

 

Killar: 20 

Tjejer. 14 

Kön obesvarat: 4 

Total: 38 

 

Figur 3. Sammanställning av enkät, från skola 1. 
Fråga 1. Har Du sedan Du började högstadiet upplevt rädsla/oro för att händelser, som dödsskjutningarna i USA och 
Finland, ska inträffa på Din skola? 
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Figur 3 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga besvarar 

enkätens fråga 1; har Du sedan Du började högstadiet upplevt rädsla/oro för att händelser, som 

dödsskjutningarna i USA och Finland, ska inträffa på Din skola? 
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Figur 4. Sammanställning av enkät, från skola 1. 
Fråga 2. Hur ofta tänker du på dessa händelser? 
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Figur 4 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga 2; hur ofta 

tänker du på dessa händelser? 

 

 
Figur 5. Sammanställning av enkät, från skola 1. 
Fråga 3. Bär Du vapen i skolan, t ex vassa föremål (ex. knivar, rakblad), mindre järnrör, knogjärn, etc, sådant som går 
lätt att gömma? 
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Figur 5 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga fråga 3; bär 

Du vapen i skolan, t ex vassa föremål (ex. knivar, rakblad), mindre järnrör, knogjärn, etc, sådant 

som går lätt att gömma? 
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Figur 6. Sammanställning av enkät, från skola 1. 
Fråga 4. Om Du svarat ja – varför bär Du vapen? 
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Figur 6 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 4; om du svarat ja – varför bär du vapen? 

 

 

Figur 7. Sammanställning av enkät, från skola 1. 

Fråga 5. Känner Du någon som bär vapen på skolan? 
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Figur 7 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga; känner Du 

någon som bär vapen på skolan? 
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Figur 8. Sammanställning av enkät, från skola 1 

Fråga 6. Hur upplever Du säkerheten på skolan efter dödsskjutningarna i USA och Finland? 
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Figur 8 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga 6; hur 

upplever Du säkerheten på skolan efter dödsskjutningarna i USA och Finland? 

 

 

 

Figur 9. Sammanställning av enkät, från skola 1 

Fråga 7. Har dödsskjutningarna påverkat din skolgång? På vilket sätt i så fall? 
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 Figur 9 visar killarna, respektive tjejerna, vid skola 1 har besvarat enkätens fråga 7; Har 

dödsskjutningarna påverkat din skolgång? På vilket sätt i så fall? 
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5.5 Sammanställning av intervju med R2 

R2 upplever sannolikheten att en skolmassaker ska inträffa på deras skola som väldigt låg, men att 

osäkerhet finns eftersom de aldrig kan veta vad som rör sig i huvudet på eleverna. Om man ser till 

eleverna på skolan så kan R2 inte identifiera någon kandidat till en skolmassaker, och vet inte 

heller hur man skulle kunna få fram det. Några förebyggande åtgärder har inte vidtagits efter 

händelserna i USA och Finland och de har heller inte pratat om att göra det. Precis då 

skolmassakern i Finland inträffat var det ett hett diskussionsämne. Skolpersonalen pratade mycket 

om händelserna med eleverna, men därefter är det ingen som tagit upp det. Någon reaktion i form 

av rädsla eller oro märktes inte från eleverna och heller inget de la fokus på. 

   Skola 2 är en öppen skola och har en besökspolicy, men den är dock lätt att förbise. Därför vill de 

att både lärare och elever säger till om de ser någon obehörig på skolan, frågar denne vilket ärende 

hon eller han har och vem som söks. Kan personen i fråga inte uppge det så blir denne ombedd att 

avlägsna sig från skolans område. R2 anser att det är det minsta de kan göra, men att de aldrig kan 

ha fullständig koll vid exempelvis entréerna. Men skulle det hända något så skulle oundvikligen 

frågan komma om vad som kunde ha gjorts och varför är det ingen som har gjort något?     

   Skola 2 har en handlingsplan mot våld vilken till stor del handlar om att i efterhand utreda vad 

som har hänt. De har ingen handlingsplan över vad som bör göras när något händer, eftersom det, 

enligt R2, finns otroligt många typer av situationer med olika konstellationer som kan uppstå. Om 

till exempel en lärare blir hotad eller om en elev hotar en annan elev måste man agera olika – men 

de vet inte på vilket sätt de ska och bör agera. 

   Verbala hot från elever har förekommit gentemot andra elever och lärare, men aldrig handgripligt 

våld, därför har det inte setts så allvarligt och heller inte fått några påföljder. 

   Det är skolans uppdrag att försöka förstå eleverna utifrån en helhet, hur de funkar, vad som 

påverkar dem, och så vidare, men det inte finns tillräcklig ekonomiska resurser för det, i form av 

utökat samarbete med fler kuratorer, skolsköterskor, etc. 

   Om något skulle hända så ligger ansvaret på skolan och framför allt R2´s i egenskap av rektor, 

men han hävdar att det kan ju komma uppstå oväntade händelser och då är det oklart om vem som 

bär ansvaret. Om en enskild person agerar fullständigt oberäknerligt så anser R2 att man inte kan 

lasta någon annan en den personen. 
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 5.6 Resultat av enkäter, skola 2 

Resultatet av enkäterna från två klasser i årskurs 9 visade att  86 % av eleverna, vid skola 2, inte 

upplever någon rädsla eller oro att en liknande händelse som skolmassakerna i USA och Finland 

ska hända på deras skola. 14 % upplever lite oro, varav majoriteten är killar. 54 % av eleverna har 

bara tänkt på händelserna då de har inträffat någonstans i världen. 37 % bryr sig inte om dem och 

9 % tänker sällan på händelserna. 

   Ingen av tjejerna bär vapen på skolan, men 63 % av dem känner någon annan elev som gör det. 

Bland killarna uppger 11 % att de bär någon form av vapen för att känna sig trygg och säker. 58 % 

av killarna känner någon som bär vapen på skolan. 

   Vad gäller skolans säkerhet märker 51 % av eleverna i årskurs 9 ingen skillnad efter 

dödsskjutningarna i USA och Finland. Enligt 34 % har ingenting gjorts och 14 % har aldrig tänkt 

på säkerheten i skolan. 

   Skolmassakerna har inte påverkat någon av elevernas skolgång. 
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5.7 Sammanställning av enkäter, skola 2 

 

Killar: 19 

Tjejer: 16 

Total: 35 

 
Figur 10. Sammanställning av enkät, från skola 2. 
Fråga 1. Har Du sedan Du började högstadiet upplevt rädsla/oro för att händelser, som dödsskjutningarna i USA och 
Finland, ska inträffa på Din skola? 
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Figur 3 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 1; har Du sedan Du började högstadiet upplevt rädsla/oro för att händelser, som 

dödsskjutningarna i USA och Finland, ska inträffa på Din skola? 

 
 

Figur 11. Sammanställning av enkät, från skola 2 

Fråga 2. Hur ofta tänker Du på dessa händelser? 
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Figur 3 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 2; hur ofta tänker du på dessa händelser? 
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Figur 12. Sammanställning av enkät, från skola 2. 

Fråga 3. Bär Du vapen i skolan, t ex vassa föremål (ex. knivar, rakblad), mindre järnrör, knogjärn, etc, sådant som går 

lätt att gömma? 
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Figur 12 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 3; bär du vapen i skolan, t ex vassa föremål (ex. knivar, rakblad), mindre järnrör, knogjärn, 

etc, sådant som går lätt att gömma? 

 

 

Figur 13. Sammanställning av enkät, från skola 2. 

Fråga 4. Om Du svarat ja – varför bär Du vapen? 
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Figur 13 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 4; om du svarat ja – varför bär Du vapen? 
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Figur 14. Sammanställning av enkät, från skola 2. 

Fråga 5. Känner Du någon som bär vapen på skolan? 
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Figur 14 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 
fråga 5; känner Du någon som bär vapen på skolan? 
 
 

 

Figur 15. Sammanställning av enkät, från skola 2. 

Fråga 6. Hur upplever Du säkerheten på skolan efter dödsskjutningarna i USA och Finland? 
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Figur 15 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 
fråga 6; hur upplever Du säkerheten på skolan efter dödsskjutningarna i USA och Finland? 
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Figur 16. Sammanställning av enkät, från skola 2. 

Fråga 7. Har dödsskjutningarna påverkat din skolgång? På vilket sätt i så fall? 

0

5

10

15

20

Ja Lite Nej

Kille

Tjej

 

Figur 15 visar hur killarna, respektive tjejerna, vid skola 2 har besvarat enkätens fråga enkätens 

fråga 6; Har dödsskjutningarna påverkat din skolgång? På vilket sätt i så fall? 
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5.8  CSN-statistik över sökanden till pedagogik- och lärarutbildningar 

För att få ytterligare pedagogisk aspekt kontaktade författaren till denna studie Centrala 

Studiestöds Nämnden (CSN) för uppgifter över hur många studenter som sökt studiemedel för 

grundläggande pedagogik/lärarutbildningar från läsåren 2000/2001 till 2006/2007, i syfte att ta 

reda på om skolmassakerna i USA och Finland, samt det ökade våldet i skolorna, påverkat antalet 

sökande till dessa utbildningar.  

 

Figur 16. CSN-statistik 

(Källa: Johnny Svanström, utredare, 2008, Studerande i Sverige med studiemedel i grundläggande högskoleutbildning 
inom pedagogik- och lärarutbildningar, CSN utvärderings- och statistikenheten)  

Läsår Antal personer 

2001/2002 33 641 

2002/2003 36 711 

2003/2004 38 503 

2004/2005 40 027 

2005/2006 39 668 

2006/2007 38 137 

    

 
Figur 16 visar CSN-statistik över hur många studenter som sökt studiemedel i grundläggande 

högskoleutbildningar inom pedagogik- och lärarutbildningar mellan läsåren 2001/2002 till. 

2006/2007. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Huvudresultat 

I de undersökta kommunerna verkar skolmassakerna i USA och Finland inte ha påverkat 

rektorernas syn på skolans säkerhet. Trots att vapenrelaterat våld förekommer i Sverige och att våld 

med dödlig utgång faktiskt har inträffat även här, så tror rektorerna vid två skolor i Mellansverige 

att sannolikheten att det ska hända på just deras skola är väldigt liten och har därför inte vidtagit 

några säkerhetsåtgärder, vilket är något som eleverna märkt. Även fast det redan har hänt –om än 

inte på deras skola – går de i tron att det är något som händer på andra ställen, men inte hos dem. 

Om skola 1 och skola 2 skulle bli utsatta för yttre hot så är deras skolor oskyddade mot detta, då de 

inte har någon åtgärdsplan. Gemensamt för skolorna är att de har regler för vem som får vistas på 

skolans område under skoltid, men att de trots det inte har full kontroll på detta. 

   Det finns även oklarheter kring ansvarsfrågan om en akut hotsituation skulle uppstå på de 

undersökta skolorna.  

 
6.2 Resultatdiskussion    

Det finns en medvetenhet bland rektorerna vid högstadieskolorna i Mellansverige att hot och våld i 

skolorna ökar, men trots det ser de med naivitet på det som inträffat i USA och Finland och 

resonerar att sannolikheten att det ska hända på deras skola är väldigt liten, trots att hot om 

skolmassaker och andra våldsdåd, även med dödlig utgång, har inträffat i Sverige. Det ligger i R1´s 

kännedom att det på andra skolor i landet förekommit hot från elever till skolpersonal om eleverna 

inte tilldelats det betyg de ville ha. R2 medgav att det förekommit verbala hot från elever gentemot 

både elever och lärare, men att detta inte fått några påföljder, vilket är ett problem som Newman et 

al. (2004) beskriver, att hoten inte tas på allvar. Detta påvisas även av Lärarnas riksförbund att 

många rektorer väljer att inte rapportera våld och hot, just eftersom de inte tar frågan på tillräckligt 

stort allvar och därför att deras mål är att hålla budget – inte den pedagogiska verksamheten. 

   Det finns lagstiftning, arbetsmiljölag, skollag och förordningar för allvarliga kriser, enligt Herlin 

och Munthe (2005). Trots det har inte de undersökta skolorna inte vidtagit säkerhetsåtgärder för att 

förebygga vålds- och hotrelaterade händelser, vilket resultatet av enkäterna visar att eleverna i 
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årskurs 9 är medvetna om, då totalt 51 % av eleverna, vid de båda skolorna, inte upplever att 

säkerhetsåtgärder vidtagits.  

   Intervjuerna inför studien visar att om en akut hotsituation skulle uppstå vid de undersökta 

skolorna står skolpersonalen handfallna då de inte har någon handlingsplan för hur de bör agera vid 

ett sådant tillfälle. Det finns även en osäkerhet kring vem som bär ansvaret vid en sådan situation; 

vid skola 1 finns ingen specifik ansvarig överhuvudtaget. Vid skola 2 är rektorn ansvarig, enligt 

honom själv, men hävdar samtidigt att den enda som kan belastas vid en sådan händelse är 

gärningsmannen själv. Marachi et al. (2007) tar i sin studie upp att de interventionsprogram som 

finns för att förebygga våld och hot i skolorna bygger på att förändra eleverna, att de inte vet hur 

man uppför sig och att de måste bli informerade om våldets konsekvenser och hur man tyder 

sådana situaioner. Ansvaret läggs på eleverna, men det är skolpersonalen som kan bidra med 

värdefull information och det är de som måste anstränga sig för att skapa en trygg skolmiljö. 

     Det som gjorts på de undersökta skolorna i Mellansverige är att de har utfärdat regler över vem 

som får vistas på skolans område under skoltid. Gemensamt för skola 1 och skola 2 är att de trots 

reglerna inte har full kontroll över entréerna, vilket inte gör det svårt för obehöriga att ta sig in. 

   Det finns tidigare forskning kring våld och hot i skolan, men enligt Marachi et al. (2007) är 

lärarna inte intresserade av att ta del av denna. Herlin och Munhte (2005) menar att bland annat 

lärare har låtit bli att agera trots att de hört talas om annalkande attacker, eftersom de anser det 

otänkbart att någon skulle kunna genomföra en sådan sak. Vidare menar de att det inte kan vara 

möjligt att inga varningstecken synts till. Men eftersom många lärare inte är intresserade av 

tidigare forskning och inte tar lärdom av detta så ser de ut att missa tecknen – vare sig de gör det 

medvetet eller omedvetet. 

   Då brutalt våld inte är så vanligt förekommande på svenska skolor kan det tyda på viss okunskap 

från rektorernas sida. Skolledarförbundets medlemmar vittnar om att det saknas kunskaper i vad 

som enligt lag måste rapporteras, enligt Sunt Liv (2005). Stacantos (2001) studie har visat att 

skolpersonalen måste utreda vad som kan leda till våldsamheter på skolan och att de måste vidta 

åtgärder dels för att kunna förebygga våldet och även för att ha möjlighet att identifiera studenter 

som är benägna att utföra våldsamheter. 

   Det kan finnas en koppling mellan dålig kunskap och svårigheten att identifiera kandidater som 

skulle kunna utföra en vålds- eller hotrelaterad handling mot skolan, så som exempelvis en 

skolmassaker. På så sätt skulle rektorerna, vid en sådan situation, kunna säga att de aldrig misstänkt 
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att den personen skulle kunna utföra något sådant, av den anledningen att de är medvetna om att det 

är i princip omöjligt att identifiera möjliga gärningsmän. Studien av Brank et al. (2007) visar att det 

är svårt att skapa gärningsmannaprofiler eftersom skottlossningar i skolan är så pass ovanliga, att 

det därför är viktigt att försöka uppmärksamma varningstecken som vanligtvis visar sig i tidigt 

skede. Enligt Newman et al. (2004) har gärningsmännen, vid de senaste fallen av dödsskjutningar 

på skolor, berättat om sina planer för minst en kamrat innan de agerat. 

 

Några av eleverna vid de undersökta skolorna i Mellansverige bär vapen i skolan, trots att detta är 

förbjudet enligt den allmänna lagen. I likhet med Brank et al. (2007) har även författaren till denna 

studie kommit fram till att det främst är killar som bär vapen i skolan. De killar som bär vapen vid 

de undersökta skolorna gör det för att känna sig trygga och även av den anledningen att de anser det 

tufft, till skillnad från studien, gjord av Brank et al. (2007), där de vapenbärande killarna bland 

annat upplever ett lågt socialt stöd.   

   Mörkertalet bland de elever som bär vapen på skolorna är förmodligen stort, då det visade sig att 

24 % av tjejerna och 45 % av killarna i två av klasserna i årkurs 9, vid skola 1, känner någon som 

bär vapen i skolan. I skola 2 är antalet högre, då 63 % av tjejerna och 58 % av killarna, i två 

niondeklasser, känner någon som bär någon typ av vapen.  

   Även om högstadieelever i Mellansverige inte bär vapen i skolan i så hög grad så förekommer det, 

trots förbud. Elever som bär någon form av vapen, väljer föremål som är lätta att gömma. För att 

skolpersonalen ska få kontroll över detta kan en idé vara att införa stickprovskontroller. Lärare och 

rektorer har rätt att omhänderta föremål som utgör en säkerhetsrisk, enligt Lärarförbundet (2008). 

Sådana kontroller behöver inte kosta mer än skolpersonalens tid, samtidigt som de får en bild av 

vilka som är benägna att bära vapen på skolan. Både lärare och elever skulle få en tryggare 

arbetsmiljö och verkligen markera att de inte tolererar vapen på skolans område, samt förtroendet 

för skolpersonalen skulle öka i och med att de visar engagemang för att skapa en trygg och säker 

skola. Enligt Lindle (2008) är många rektorer i dagsläget ständigt misstänkta för att se mellan 

fingrarna för att undvika publicitet, vilket försämrar deras förtroende bland personal, elever och 

deras föräldrar. 

 

Många rektorer avgör själva vad som ska betecknas som allvarlig skada för liv och hälsa och 

författaren tror att de reducerar våldets och hotets grad och får det att framstå som mildare än vad 
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det är, vilket Marachi et al. (2007) tar upp i sin studie. Detta för att slippa vidta åtgärder och riskera 

dålig publicitet, vilket förmodligen gör mörkertalet av hot och våld stort. Varje skola bör ha en 

policy för vad betecknas som allvarlig grad för liv och hälsa och vad detta innefattar, så att inga 

frågetecken kring allvarlighetsgraden uppstår och att det inte finns några som helst tvivel för vad 

som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Detta är en förutsättning för att rektor och lärare 

överhuvudtaget ska kunna upprätthålla en trygg skolmiljö. Rektorerna borde gå med inställningen 

att en skola som anmäler händelser till Arbetsmiljöverket visar att de tar problemen på allvar och 

att de inte tolererar vilket beteende som helst. Författaren till denna studie finner det som en 

självklarhet att en god pedagogisk miljö även ska vara en trygg miljö. 

 

Utbildningsminister Jan-Åke Björklund uttalade sig om att det bästa sättet att förebygga framtida 

skolmassaker är att begränsa tillgången till skjutvapen (Aftonbladet, 2007). Men i jämförelse med 

USA och Finland så har Sverige redan strikta krav och regler för vad som gäller för innehav av 

vapen (bilagorna 1, 2 och 3). I och med vapenamnestin ges dessutom möjlighet att lämna in 

olicensierade vapen, utan påföljd, vilket många tar chansen till. 

   Samtidigt som Björklund hävdar att det bästa sättet är att begränsa tillgången till skjutvapen 

håller han med polisen om att rektorerna är rädda att ge deras skolor dålig publicitet vid 

anmälningar och att de därför väljer att sopa problemen under mattan. Han är uppenbarligen 

medveten om att våld och hot i skolan är ett problem, därför kan det tolkas som att han ser lika 

mycket mellan fingrarna på detta som många av rektorerna gör och tänker mer på ekonomin än på 

elevernas och skolpersonalens hälsa och säkerhet. 

   Flera av gärningsmännen som utfört dödsskjutningar på skolor i USA och Finland under 

2000-talet har varit inspirerade av Eric Harris och Dylan Kebold som utförde skolmassakern i USA 

och har dragit paralleller till den. Parallell till denna massaker, och även den i Finland, har dragits 

vid hotelser mot skolor här i Sverige också, vilket tyder på hur viktigt det är vidta förebyggande 

åtgärder innan något verkligen händer. Det känns inte trovärdigt att begränsning av tillgången till 

skjutvapen här i Sverige kommer att minska antalet anmälningar våld och hot i skolan. Rektorer 

och skolpersonal bör i första hand skaffa sig mer kunskap i hur de kan skapa en säker skolmiljö,  till 

att börja med genom att kanske ta del av den forskning som redan gjorts kring området, för att 

förändringar ska kunna genomföras. 
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Beträffande statistiken från CSN visade sig att läsåret 2004/2005 hade 40 027 

studiemedelssökanden till dessa utbildningar och att det sedan dess minskat. Läsåret 2006/2007 

sökte 1890 färre studerande studiemedel jämfört med 2004/2005. Samtidigt måste det finnas i 

åtanke att alla studerande inte söker studiemedel.  

   Det framkommer inte om minskningen beror på det ökade våldet i skolorna eller ej, men med 

tanke på de incidenter som har inträffat under årens lopp, av vad som framgår av media, och att 

många av landets nuvarande lärare upplever hot och våld som vardag, kan minskningen möjligen 

ha haft en viss påverkan, då 2007 förutspåddes bli det värsta året i antalet anmälningar till 

Arbetsmiljöverket gällande våld och hot mot lärare. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Syftet med min studie är undersöka säkerheten i den pedagogiska skolmiljön vid två 

högstadieskolor i Mellansverige för att utröna rektorernas syn på sannolikheten att en skolmassaker 

ska inträffa på deras skola, och om de vidtagit förebyggande åtgärder mot sådana, efter det senaste 

decenniets inträffade skolmassaker i USA och Finland, samt undersöka hur två klasser ur årskurs 9, 

i vardera skola, upplever säkerheten i skolan efter dessa händelser. 

  

Artikelsök genomfördes i databaserna för pedagogik; Eric (CSA) och PsycInfo. Begränsningar 

gjordes genom att artiklarna skulle vara peer reviewed och senast från år 2000 och framåt, med 

undantag för studien av Steinitz och Goldman från 1995, vilken användes i syfte för att definiera 

ordet ”våld”, samt att de skulle vara på engelska. Styrkorna i studien var att författaren valde att 

använda sig av vetenskapligt granskade artiklar och att det var forskning tidigast från år 2000. 

Detta i syfte att studien skulle vara uppdaterad med nyare forskning. Flera artiklar valdes bort då de 

inte innefattade studiens frågeställning och syfte, samt att det förekom dubbelträffar. 

Begränsningar vid artikelsöken kan inkludera författarens språkkunskaper, då denne hade svårt att 

förstå det engelska språket. En risk finns därför att författaren kan ha misstolkat artiklarna. 

 

Ytterligare svaghet är att enkäten som användes vid studien inte är testad på personer som 

representerar det tilltänkta urvalet, vilket kan sänka resultatets reliabilitet. Dock kan reliabiliteten 

komma höjts då författaren själv distribuerade enkäterna till eleverna, samt skötte insamlandet av 

dessa, och fanns till hands för att besvara frågor kring enkäten. Reliabiliteten steg även i samband 
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med att eleverna ombads hålla avstånd till närmsta bänkgrannen, vilket ökade chansen till ärliga 

svar. 

 

Då författaren fick en helhetsbild av studiens resultat kom denne på ytterligare enkätfrågor till 

eleverna som vore väsentliga för studien;  

* Har de bevittnat när en elev utfört hot eller våld gentemot annan elev eller lärare på skolan? 

* Har de själva blivit hotade eller utsatt för våld av annan elev? 

* Skulle de informera sin lärare om de såg någon bli hotad, eller själva blev hotade eller usatta för 

våld? 

Detta för att få en bild över hur vanligt/ovanligt det är att elever undanhåller information som kan 

vara väsentlig för skolas säkerhet. 
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Bilaga 1 

SVENSKA VAPENLAGAR 

För att få vapenlicens i Sverige krävs att man är fyllda 18 år och att man är laglydig och skötsam. 

För licens för ett vapen för målskjutning krävs att man under minst sex månader varit aktiv medlem 

i en godkänd skytteförening som bedriver skytte med den typ av vapen som licensen gäller, enligt 

Rikspolisstyrelsen (2008). 

   Beträffande enhandsvapen, så som pistol eller revolver, krävs att man uppfyllt de poäng som 

fordras för pistolskyttemärket i guld. 

   För att importera skjutvapen i Sverige krävs ett särskilt införseltillstånd, vilket utfärdas av 

polismyndigheten på den ort där vapnet ska föras in. Om en person planerar att behålla vapnet i 

Sverige kan denne istället direkt ansöka om svensk vapenlicens. Har man ansökt och fått ett 

införseltillstånd, till exempel av den anledningen att man inte vet vilket vapen man kommer köpa 

utomlands, måste man när man kommer till Sverige även ansöka om svensk vapenlicens. 

   För den som tillfälligt kommer till Sverige med skjutvapen, för att exempelvis delta vid 

skyttetävling, krävs också införseltillstånd. Om personen är bosatt i ett EU-land krävs dessutom att 

denne har ett europeiskt skjutvapenpass utfärdat i hemlandet, vilket ska medföras vid resa till 

Sverige. 

   Medborgare i Danmark, Norge och Finland får, i syfte för jakt eller målskytte, föra in skjutvapen 

till Sverige utan införseltillstånd under högst tre månader (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

   Enligt Regeringskansliets rättsdatabas SFST, sjätte kapitlet §6, ska en läkare som bedömer att en 

patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen skall omedelbart anmäla detta till 

polismyndigheten i den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det med 

hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd för skjutvapen. 

Lag (2006:386) (Regeringskansliet, 1996). 

 

I och med utgången av vapenamnestin i maj 2007 lämnade många in vapen och ammunition som 

de saknade licens för, för att undvika påföljder. 14 000 illegala vapen och 18 ton ammunition och 

vapen är därmed ur omlopp. 
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   Polisen tar alltid emot illegala vapen, men efter vapenamnestins slut måste polisen göra en 

anmälan om brott mot vapenlager om licens saknas (Rikspolisstyrelsen, 2007). 

Bilaga 2 

VAPENINNEHAV I USA 

Vapenlagarna i USA varierar mellan delstaterna, enligt Pehrson (Sydsvenskan, 2007). Det har 

funnits en federal lagstiftning sedan 30-talet och efter mordet på Martin Luther King och Robert 

Kennedy, 1968, höjdes kraven på vapenhandlarna. Efter skolmassakern vid Columbine kom nya 

krav som gjorde att kongressen tog upp förbud mot attackvapen och bakgrundskontroller för 

vapenköpare (Sydsvenskan, 2007). 

 
I Washington ska amerikanernas rätt att bära vapen testas av Högsta domstolen för första gången 

på 69 år. Det som ska prövas är inskränkningen i rätten att bära vapen, vilken Washington införde 

1976 i hopp om att minska gatuvåldet och antalet mord (DN 2008). 

   I Washington är det förbjudet att äga vapen privat. Skjutvapen och gevär får dock förvaras i 

hemmet under förutsättning att de är isärplockade eller förvarade i vapenskåp. 

   Diskussionen kring denna fråga har varit het sedan skolmassakern vid Columbine high school. 

   I USA dödas i genomsnitt 80 människor per dygn. Detta förklaras bland annat med att det inte är 

några svårigheter med att få tag på vapen. 

   Målet som är på väg upp i Högsta domstolen kallas District of Columbia versus Heller efter en 

vakt som 2003 ville ta med sig sitt tjänstevapen hem för att kunna använda det vid självförsvar. 

   Den amerikanska tudelningen i inställningen till medborgarnas rätt att bära vapen går ända upp 

på regeringsnivå. 

   Justitiedepartementet ställer sig bakom Washington DC:s beslut, medan vicepresidenten 

undertecknat ett upprop mot Washingtons vapenförbud. 

   Splittringen grundar sig i hur konstitutionens andra tillägg ska tolkas. Tillägget lyder:  

”Eftersom en väl reglerad milis är nödvändig för säkerheten i en fri stat, får folkets rätt att inneha och bära vapen inte 
kränkas.” (dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=753249&rss=1400) 
    

Washington DC hävdar att tillägget skyddar en milisgrupps rätt att beväpna sig och gäller inte 

individer. Det som inte stället upp på den tolkningen lägger istället vikten vid individens rätt att 

inneha och äga vapen inte får kränkas (DN, 2008). 
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Efter universitetsmassakern i Virginia, USA, har kraven på nya vapenlagar skärpts (DN, 2007). En 

rad ledande politiker väljer dock att ligga lågt, bland annat John McCain som blir republikansk 

kandidat inför presidentvalet 2008. Hans försök i att framstå som konservativ har inneburit att han 

avvisat krav på lagskärpningar efter dödsskjutningarna i Virginia, 2007, där 30 personer miste livet. 

Denna händelse påverkar inte hans övertygelse om den enskilde individens rätt att inneha vapen 

och hävdar att konstitutionens andra tillägg innebär just att alla har rätt att bära vapen (DN, 2007). 

   Vapenlagarna i USA varierar mellan delstaterna. Det finns lokala lagar, men dessa kan kringgås 

bara genom att åka till förorterna och skaffa vapen. I Virginia är det relativt enkelt att skaffa vapen 

då alla invånare över 18 år har rätt att handla sådana. Det krävs ingen licens. För köp av 

attackvapen (exempelvis Uzis och AK-47:or) görs en bakgrundskontroll om kriminell belastning 

(dock gör kryphål att bakgrundskontroll kan undvikas vid särskilda vapenmässor), men för lättare 

vapen är åldergränsen 12 år (DN, 2007). 
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Bilaga 3 

 

FINLANDS VAPENLAGSTIFTNING 

Finland överväger att ändra sin vapenlagstiftning, främst när det handlar om minderårigas rätt att 

inneha vapen. Denna förändring hade dock sannolikt inte berört artonårigen som sköt ihjäl åtta 

personer vid Jokelaskolan i november 2007. Han fick sin licens av Helsingfors Skytteklubb – en 

klubb som han bara besökte en gång, vid ett informationsmöte i somras, skriver SR (2007). 

   Klubben kände inte honom inte särskilt väl, men genom medlemskapet i skytteklubben gav 

polisen honom vapenlicens. Enligt Jori-Peter Björkqvist, viceordförande i en annan skytteförening, 

läggs för stort ansvar på skytteföreningarna. Han anser att det mer borde vara polisens sak eftersom 

det finns så många som ansöker om medlemskap i skytteföreningarna, för att sluta efter ett år. De 

har då sitt vapen och därefter har skytteföreningarna ingen koll. 

   I Finland beviljas varje år omkring 80 000 vapenlicenser och i hela landet finns cirka 1,6 miljoner 

registrerade vapen, vilket gör Finland till ett av världens vapentätaste länder om man ser till legala 

vapen. För att få vapenlicens räcker det att vara 15 år, ostraffad, och medlem i en skytteförening 

   Till skillnad från  Sverige har finska läkare ingen skyldighet att kontakta polisen om han eller hon 

misstänker att man bör ta vapnet ifrån en exempelvis psykiskt sjuk person (SR, 2007). 
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Bilaga 4 

 

Frågeområden 

 

* Sannolikheten att en skolmassaker ska inträffa 

* Vidtagande av extra förebyggande åtgärder 

* Eventuella reaktioner från eleverna efter massakerna 

* Skolplanen – akuta hotsituationer 

* Ansvar vid akuta hotsituationer 
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Bilaga 5 

 

Enkät 

 

Kille [  ]                                                    Tjej [  ] 

 

1. Har Du sen Du började högstadiet upplevt rädsla/oro för att händelser, som 

dödsskjutningarna i USA och Finland, ska inträffa på Din skola? 

Ja [  ]           Nej [  ]           Lite [  ] 

 

2. Hur ofta tänker Du på dessa händelser? 

Dagligen [  ]     Sällan [  ]     Bara när de inträffat nånstans i världen [  ]     Bryr mig inte [  ]  

Annat [  ] ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………........ 

 

3. Bär Du vapen i skolan, t ex vassa föremål (ex. knivar, rakblad), mindre järnrör, knogjärn, 

etc, sånt som går lätt att gömma? 

Ja [  ]     Nej [  ] 

 

4. Om Du svarat ja,  

varför bär du vapen? 

För att skrämmas [  ]     Det är tufft  [  ]     Av rädsla [  ]     För att kunna försvara mig [  ]      

För att känna mig trygg och säker [  ]     

Annat [  ] ……………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Känner Du någon som bär vapen på skolan? 

Ja [  ]     Nej [  ] 
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6. Känner Du att säkerheten på skolan blivit annorlunda efter dödsskjutningarna i USA och 

Finland? 

Den har blivit bättre [  ]     Den har blivit sämre [  ]     Märker ingen skillnad [  ] 

Har aldrig tänkt på säkerheten i skolan [  ]     Ingenting har gjorts [  ] 

 

7. Har dödsskjutningarna påverkat din skolgång? 

    På vilket sätt i så fall? 

Ja [  ] …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….... 

Lite [  ] …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….... 

Nej, inte alls [  ] 
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