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”Plötsligt hör de skott utanför sitt klassrum” 

En studie om skolpersonals beskrivning av sin och skolans beredskap att stå i 

stormens öga 

 

“Suddenly they hear shooting outside their classroom”. 

A study about schoolstaffs´ description of their own and their schools´ preparedness 

to stand in the eye of the storm. 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur skolpersonal upplevde sin 

arbetsplats beredskap att hantera krissituationer som innefattar hot och våld. Studien 

undersökte även hur väl förankrad skolans krisplan är bland de anställda. Hela studien 

med dess utformning och resultat ska ses utifrån ett systemteoretiskt och 

sociokulturellt perspektiv. Studiens empiri grundar sig på 100 respondenters 

enkätsvar. Enkätsvaren har analyserats med hänsyn till skolan som arbetsmiljö, 

skolverkets riktlinjer samt utifrån relevant forskning inom området. I studiens resultat 

angav ett flertal respondenter att en krisledningsgrupp saknas på skolan. Resultaten 

visar även att skolpersonal upplever brister i sin självkännedom om krisplanens 

innehåll. Därutöver visar studiens resultat också att krisövningar sker sällan. 

Skolpersonalens enkätsvar pekar även på att respondenterna saknar tilltro till sin, 

kollegors och skolverksamhetens förmåga att hantera hot och våldsamma situationer. 

Respondenter angav även att de någon gång upplevt oro att i framtiden ställas inför en 

situation där individers liv är hotat och en majoritet av deltagarna uppgav att de såg en 

potentiell risk för en ny skolattack på sin skola. De förmedlade riskfaktorer för att detta 

skulle kunna inträffa, såsom samhällsklimatet, elevernas psykiska ohälsa och 

socioekonomiska bakgrund, etnicitet, kulturella skillnader, gruppmotsättningar, samt 

skolans storlek, dess läge och elevernas ålder.  

 

 

Nyckelord 
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Inledning 
 

”Plötsligt hör de skott utanför sitt klassrum. »Pang! Pang!« 

Lärarna vet inte vad som händer, vem som skjuter eller om någon är skjuten. De vet bara att 
de har 50 vettskrämda femteklassare framför sig inne i klassrummet. Och de förstår att 
något hemskt är på väg att hända på andra sidan dörren ute i skolkorridoren” (Lärarnas 
tidning, 2016-03-03)  

Efter att Finland drabbades av skolskjutningar med dödlig utgång två år i rad, 2007 

och 2008 förstod det svenska polisväsendet att även Sverige kunde råka ut för något 

liknande (Polistidningen, 2009-05-18). Det dröjde till 2015, då Sverige tyvärr stod 

inför sin första skolattack på Kronans skola i Tollhättan.  

Ovanstående citat hänvisar till händelsen då Kronans skola och personer som vistades 

där angreps av en beväpnad gärningsman. Enligt en artikel i Lärarnas tidning, 

(160308) var dådet planerat med rasistiska motiv och klassas av polisen som ett 

hatbrott. Attacken på skolan slutade i en tragedi med att fyra människor avled, varav 

en av dessa var gärningsmannen själv. Artikeln ur Lärarnas tidning avslutas med ett 

citat från en förälder med barn på en närliggande skola: ”Vi har pratat mycket med 

barnen efter det som hände. Och det kan hända igen, var som helst.” 

Skolattacken var en händelse som drabbade hela samhället, men som framförallt kan 

antas påverka det framtida arbetet för yrkesgrupper inom polisen och inom skolan. 

Polisens egen branschtidning gjorde redan 2009 gällande att kunskap är det enda som 

kan stoppa skolskjutningar. I artikeln beskrivs hur den svenska polisen efter 

skolskjutningar i Finland sökt kunskap om skolattacker i framförallt USA och hos FBI. 

Anders Björneberg är en av polistjänstemännen som har satt sig in i forskning kring 

skolattacker och han har blivit en av den svenska polisens främsta experter i ämnet. 

Han menar, enligt artikeln i Polistidningen, att för att förhindra ytterligare 

skolattacker krävs det att polis och skolor utvecklar ett samarbete kring förebyggande 

åtgärder. Han betonar dock att ett stort ansvar i att förhindra fler dåd ligger på skolan: 

”Skolledningen i varje skola måste bli uppmärksam på fenomenet. De måste ha 

kunskap och en strategisk plan och struktur för att arbeta med att fånga upp elever i 

riskzonen. Det är skolans ansvar. Från polisen kommer vi in i ett senare skede.” 

(Polistidningen, Hjort, publicerad 2009-05-18).  

Genom skolplikten i Sverige är elever skyldiga att närvara i skolan under den 

undervisning som erbjuds där. Skolans skyldighet gentemot eleverna och deras 

vårdnadshavare är i sin tur att säkerställa att elevernas vistelse på skolan är trygg. 

Kap 7 skollagen 

2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 

Kap 5 skollagen 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen 2010:800). 

För att möjliggöra detta bör skolor enligt Skolverket (2016) utforma en specifik 

krisplan efter tänkbara krisscenarier som skulle kunna inträffa på den enskilda skolan. 
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Efter tragedin i Trollhättan undersökte P4 Jämtland i november 2015 via en enkät 

huruvida skolor följde detta direktiv. Undersökningen visade att av 31 undersökta 

grundskolor hade samtliga, utom en skola, någon typ av krisplan. Däremot var det bara 

en handfull av skolorna som just då funderade på att införa andra krisövningar utöver 

brandövningar (P4 Jämtland, 2015-11-07). 

 

Syfte 
 

Denna studie riktar sig inte på vad som sker under en kris och inte heller på efterarbetet 

utan fokuserar på hur skolor förbereder sig innan kriser med väpnat våld är ett faktum 

och hur förebyggande insatser ingår i krisplaneringen. Syftet med föreliggande studie 

är således att utifrån skolan som arbetsmiljö undersöka skolpersonals uppfattning av 

skolors beredskap att hantera krissituationer när krissituationen innefattar hot och 

väpnat våld samt orsaker till våld på olika nivåer. 

 

Frågeställning 
 

Hur upplever personal sin skolas beredskap att hantera krissituationer med väpnat 

våld? I vilken mån är skolpersonal insatt i skolornas krisplaner? 
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Studiens teoretiska perspektiv  
 

Här följer en beskrivning av de teoretiska perspektiv som studien har som 
utgångspunkt. 

 

Systemteoretiskt perspektiv 
Föreliggande studie tog avspark i ett systemteoretiskt perspektiv, då frågeställningen 
behövde belysas från olika synvinklar. Ett systemteoretiskt perspektiv har som 
grundprincip att information är den kraft som kan åstadkomma utveckling och 
förändring (Öquist, 2008). Tivenius (2015) förklarar systemteorier som något som 
placerar olika fenomen eller delar av en helhet i relation till varandra. Öquist (2008) 
vidareutvecklar att systemtänkandet är cirkulärt där enskilda delar ses i ett större 
sammanhang och där delarna påverkar varandra i ett helhetsperspektiv. Han menar 
även att synsättet är användbart inom alla organisationer oavsett vad dessa är 
verksamma inom. Dock kan det tilläggas att systemtänket inte är repetitivt, som annars 
ett cirkulärt system kan vara, istället skapar systemet en överskådlig bild av hur saker 
och ting hänger ihop. Öquist (2008) beskriver hur ett system är beroende av 
regleringsanordningar, som författaren kallar för konstanter. Konstanterna är det som 
inom systemteorin står för det trygga, säkra och förutsägbara. ”Genom att införa 
konstanter i rummet bringar vi ordning i kaos och möjliggör ett gemensamt arbete mot 
målet” (Öquist, 2008, s. 34). I denna studie står skolans krisplan för systemteorins 
konstant som ska säkerställa och bidra till trygghet. Systemteorin ser helheten till att 
ett problem kan uppstå. Ett problem är på så vis inte en ensam del av helheten. Delen 
kan heller inte lyftas ur sitt sammanhang och betraktas ensam, utan en övergripande 
bild av helheten krävs för att förstå problemet, men även för att se lösningar som kan 
bidra till förändring. Dyregrov (2008) beskriver att arbetet med krisberedskap kan 
vara cirkulärt i sin form. Hur krisplanen tas fram och det förebyggande arbetet bygger 
på förutsägelser och potentiella risker som hämtas från tidigare erfarenheter. 
Organisationen och krisplanen hör ihop och utvecklas utifrån ett systemteoretiskt 
perspektiv om arbetet kontinuerligt utvärderas och uppdateras. På så vis kan planen 
hållas levande i verksamheten, i motsats till om krisarbetet ses som en linjär process 
då det lätt kan missuppfattas att man i arbetet når ett givet mål när krisplanen väl ligger 
i pärmen. Det är istället då det verkliga arbetet med krisplanen börjar (Dyregrov, 
2008). 
 

Sociokulturell och socialkonstruktivistisk teori 

I ett sociokulturellt perspektiv ses individens utveckling och lärande ske i en social och 

kulturell växelverkan med andra. I socialkonstruktivistiska teorier ser man denna 

utveckling ske i ett samspel med den sociala omgivningen och individens egna 

kognitiva förmågor. Människan ses då som en aktivt medveten medkonstruktör av sin 

kunskap, men påverkbar av den sociala kontexten (Säljö, 2010).  I denna studie kan 

perspektivet ge förståelse för hur en individ, grupp av individer eller samhället i stort 

kan påverka andra individers agerande samt hur individer är delar av större sociala 

system med andra individer som utövar ömsesidig påverkan på varandra och systemet. 

På så vis kan både det sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektiven ses 

som delar i studiens systemteoretiska utgångspunkt. 
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Studiens centrala begrepp 
 

Här definieras viktiga begrepp från studiens utgångspunkt med ett förtydligande 

resonemang. Här lämnas även en kortfattad beskrivning av den tragiska händelsen i 

Kronans skola i Trollhättan. Beskrivningen ska ses som en service åt läsaren för att 

underlätta för denne att skapa ett sammanhang till studien.  

 

Enactment – Eriksson- Zetterquist (2007) beskriver begreppet som träning där 

personal får agera ut krisövningar i en så pass verklighetstrogen kontext som möjligt. 

Inrymning- innebär att skolpersonal och elever söker skydd i skollokaler och stänger 

in sig för att förhindra att människor kommer till skada (Skolverket, 2014). 

Katastrof -skiljer sig från begreppen hot och risk i den bemärkelsen att en katastrof 

redan har inträffat, medan hot och risk ännu inte ägt rum (Eriksson-Zetterquist, 2007). 

Kris - Ordet kris kommer från grekiskans/kreesis/ som betydde avgörande vändning, 

plötslig förändring eller ödesdiger rubbning (Burman, 2015). Eriksson-Zetterquist 

(2007) definierar kris som ”en händelse som avviker från det normala, uppstår hastigt, 

oväntat och utan förvarning, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut och 

att arbetet från flera myndigheter koordineras samtidigt” (s, 21). Burman (2015) menar 

vidare att en kris i en verksamhet avviker från den dagliga verksamheten och utmärks 

av att organisationen inte räcker till för att möta en händelse, vilket leder till 

svårigheter att driva verksamheten som vanligt samt kontrollförlust som kan utvecklas 

till kaos. 

Krisberedskap – är att i förväg ha förberett sig för olika krisscenarier, för att undvika 

kaos och handlingsförlamning eller felaktiga beslut i händelse av en krissituation 

(Burman, 2015). 

Krishantering – är ”systematiska åtgärder och metoder som genomförs då en kris 

inträffar” och syftet är att ”minska de negativa konsekvenserna som uppkommer av en 

kris” (Burman, 2015, s. 19). Burman menar att krishantering är uppdelat i tre steg: före, 

under och efter krisen. Denna studie koncentrerar sig på den del av krishanteringen 

som sker före krisen och som kan kallas för krisberedskap. Burman utvecklar att ett 

aktivt arbete med krisberedskap är en förutsättning för att en verksamhets lyckade 

krishantering. 

Krisplan - är ett skriftligt dokument som behandlar tänkbara krissituationer utifrån 

en verksamhet och som beskriver hur personal bör reagera och agera. Burman (2015) 

klargör att framgångsrik krisberedskap förutsätter aktiv förebyggande arbete som 

mynnar ut i en krisplan. Hon uttrycker dock vikten av att krisplaner inte bara 

upprättas, utan att de även förankras inom hela verksamheten och revideras med 

jämna mellan rum. Hon delger att forskning visat att utbildning av personal med 

krisövningar är viktig för god krisberedskap. Burman (2015) förespråkar vidare att 

krishanteringsarbete i verksamheter ska ses som en attityd till säkerhet, något som 

genomsyrar och finns med kontinuerligt i verksamhetens utveckling, istället för 

enstaka punktinsatser. 
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Krisscenario/krissituation – är en händelse där en eller flera individer riskerar att 

utsättas för fysisk och/eller psykisk skada. 

Kronans skola - Kronans skola är en grundskola i småstaden Trollhättan, med drygt 

400 elever från förskoleklass till årskurs nio.  96 procent av eleverna från förskoleklass 

och upp till årskurs sex har utländsk bakgrund, motsvarande 93 procent av eleverna 

på högstadiet (årskurs sju till nio). Av eleverna i årskurserna F–6 har 22 procent 

föräldrar med eftergymnasial utbildning, motsvarande för högstadieeleverna är 15 

procent (Från Lärarnas tidning, 2016-03-03). Polisen har fastställt skolskjutningen i 

Trollhättan som ett hatbrott med rasistiska motiv då gärningsmannen enbart valde att 

angripa personer med invandrarbakgrund. Enligt polisens utredning hade 

gärningsmannen planerat skolattacken noga genom att välja ut en mångkulturell skola 

och genom ritualmässiga förberedelser i form av frisörbesök samt val av utklädnad och 

musik. Han hade även ansökt om ledigt från sin praktikplats, använt slut på sina 

pengar och skrivit ett avskedsbrev. Enligt den nu offentliga gärningsmannaprofilen 

hade han ingen psykisk diagnos men han hade dock tecken på eventuell depression då 

han hade haft tankar på självmord under några månader före dådet. Gärningsmannen 

hade en praktikplats, som han hade hoppats skulle leda till en fortsatt anställning. När 

så inte blev fallet började han planera för skolskjutningen och skulle ha avslutat sin 

praktik dagen efter attacken. Gärningsmannen har vidare beskrivits som 

tillbakadragen och att han upplevt sig själv som annorlunda. Förundersökningen visar 

att han var ensam gärningsman (Från Lärarnas tidning, 2016-03-08). 

Risk - Eriksson-Zetterquist (2007)  förklarar begreppet risk som ett samhällsfenomen 

och hur risk växer fram genom att människan förutser olika situationer som kan tänkas 

ha ett skadligt utfall. Begreppet har även en stark anknytning till moderniteten som 

formar samhället och till dess utveckling. Samhällsutvecklingen i samtida 

sammanhang har också inneburit en progression av kontroll. Med det menar 

författaren att i takt med att samhället utvecklas förändras även risksituationen. I 

tidigare samhällsepoker har begreppet risk inneburit en okontrollerbar påverkan på 

samhället orsakad av naturens krafter.  Detta ställs i kontrast till dagens innebörd, där 

människan via sina handlingar både skapar och är i kontakt med riskerna och som 

upphovsmakare på så vis även kan ha kontroll över dessa. Denna förändring av 

riskbegreppet menar författaren att det moderna samhället har bidragit till.  

Ovanstående beskrivning är främst ämnad för den moderna människans påverkan på 

naturen och hur effekten av denna kan skapa konsekvenser som innebär risker. Dock 

menar Eriksson-Zetterquist (2007) att samma beskrivning går att applicera till andra 

sorters risker och hot, då människan är den gemensamma nämnaren som skapare för 

sådana situationer. Författaren talar i samband med detta om risker på det personliga 

planet, hur bland annat tillgång till medicin/droger kan påverka individen negativt och 

även utsätta andra personer i omgivningen för olika typer av risker. Författaren 

beskriver även katastrofer som åstadkommits av människor som kriser och talar i 

anknytning till detta om våldshandlingar som inneburit att människors säkerhet inte 

kunnat bevaras. Författaren menar även att människors uppfattning om risker är 

socialt konstruerad och beroende av samhället och dess kulturella kontext. 

Riskanalys/Riskbedömning - är en process där man utvärderar ett hot och 

förhållandena kring hotsituationen för att utröna sannolikheten för att hotet kommer 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning
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att verkställas. I riskbedömning av hot riktade av elever är det elevers beteende som är 

föremål för utvärdering. I riskbedömningen ligger intresset på att avgöra huruvida 

eleven har intentioner och medel att verkställa hot som uttryckts. I bedömningen ingår 

således att förhindra att hot verkställs (Cornell, 2009). 

En annan förklaring av begreppet riskbedömning lämnas av Burman (2015) som 

menar att det är en kartläggning av vilka sårbarheter en verksamhet har som kan leda 

till olyckor eller krisutvecklingar, samt hur stor sannolikheten är att riskerna inträffar. 

Syftet med riskanalysen är att förebygga eller minimera riskerna med rätt hantering 

och anger således riktningen för verksamhetens krisberedskap och krisplan. 

Skolvåld - som benämns i forskning är, enligt Knight, Göransson och Sverke (2011) 

aggressivt beteendet som sker inom skolan. Det som enligt tradition har definierats 

som skolvåld är fysiska attacker, stölder och vandalism, vilket författarna menar är en 

för snäv definition, eftersom en stor del av skolrelaterat våld då hamnar utanför 

definieringen, till exempel mobbning. Författarna föreslår istället en bredare definition 

av begreppet skolvåld som ”omfattar alla situationer eller förutsättningar som skapar 

ett klimat där elever och lärare känner sig rädda eller hotade” (s.10). Föreliggande 

studie är intresserad av den typen av skolvåld enligt ovan definition men begränsad till 

situationer där våldsförövaren hotar och avser att åsamka allvarlig skada på andra 

fysiska personer. 

Utrymning- innebär att skolpersonal och elever lämnar skolbyggnaden för att söka 

skydd (Skolverket, 2014). 

Våld – Knight, Göransson och Sverke (2011) beskriver att våld kan utövas på många 

olika sätt och kan därför vara ”fysiskt, verbalt, relationellt/socialt, sexuellt och 

cybervåld, samt hot” (s.9). I denna studie avser begreppet våld fysiskt och direkt 

skadligt våld på fysiska personer, samt hot om att orsaka sådan skada. Knight m.fl. 

utvidgar sitt resonemang om begreppet våld genom att tillägga att det inom forskning 

om hot och våld i skolan ofta likställs att även begreppet aggressivitet betecknar våld. 

i föreliggande studie likställs begreppet aggressivitet dock inte med begreppet våld, 

utan ses snarare som en faktor som kan leda till våldsamt beteende.  
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Bakgrund 
 

Här ringas problemområdet in med de lagar och krav som skolor har att förhålla sig 

till för att skapa en säker och trygg arbetsplats för skolpersonal och elever, samt med 

hjälp av det stödmaterial som skolor har till sitt förfogande i detta arbete ifrån 

Skolverket och Arbetsmiljöverket. 

 

Skolverkets (2014) material Väpnat våld i skolan - hur skolor kan agera om det 

händer, riktar sig till hur kommuner och framförallt skolor kan hantera 

säkerhetsfrågor. Publikationen tar bland annat upp hur skolor kan arbeta 

förebyggande och innehåller riktlinjer om hur skolor kan agera ifall en händelse med 

väpnat våld skulle utspela sig på skolan.  Dokumentet fokuserar till stor del på mental 

kännedom och förberedelse och hur denna medvetenhet om olika handlingsalternativ 

kan verka avgörande för att rädda liv. Skriften pekar på hur viktigt det är att samtliga 

i verksamheten är förberedda på olika handlingsstrategier då en akut situation kan 

kräva en omedelbar handling och att det därför sällan finns tidsutrymme att rådslå 

med någon annan.  

Dyregrov (2008) beskriver i Skolverkets stödmaterial När det värsta händer – om 

krishantering i förskola och skola att det viktigaste med god krisberedskap är att den 

skapar beredskap till handling när den som mest behövs. Att kopiera andras krisplaner 

ger inte den effekten, varnar Dyregrov. Tvärtom lämnar en sådan förenklad lösning 

personalen utan tilltro till sin egen och verksamhetens förmåga att hantera 

krissituationer. Istället menar han att beredskapen utvecklas och tar form under 

arbetet med krisplanen, när den görs från grunden och anpassas till varje skolas lokala 

och unika förutsättningar. Således är beredskap ”inget vi har – den måste skapas” 

(s.113).  

 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som på uppdrag av regering och riksdag 
kontrollerar att arbetsmiljön på arbetsplatser i så väl offentlig verksamhet som privat 
är säker och trygg och att de regler som finns efterlevs (av.se, hämtad 2016-04-26). 
Arbetstagaren har enligt arbetsmiljölagen inget formellt ansvar, men ska delta i 
arbetsmiljöarbetet och meddela arbetsgivaren om det finns risker eller brister i 
arbetsmiljön, istället för att på egen hand försöka tillrättalägga dem (av.se, hämtad 
2016-05-03). Burman (2015) anger att arbetsgivare däremot är skyldiga att se till att 
arbetsmiljön på arbetsplatsen blir bra utifrån de krav som anges i: 
 

 Arbetsmiljölagen (SPS 1997:1), en ramlag. 
 Arbetsmiljöföreskrifter, cirka 150 stycken som kompletterar Arbetsmiljölagen.  

 
Burman (2015) benämner några av de föreskrifter som förtydligar Arbetsmiljölagen 
vid arbete där det finns risk för hot och våld är: 
 

 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 

 AFS 2001:1 Om systematiskt arbetsmiljöarbete  

 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
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Arbetsmiljöverket (av.se, hämtad 2016-04-28) skildrar hur oro och stress över att bli 

utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen kan påverka den anställdes psykiska hälsa 

negativt. Detta kan undvikas genom att göra personal mer medveten hur de ska agera, 

exempelvis med hjälp av rätt information om säkerhetsrutiner som en del av det 

förebyggande arbetet. Arbetsmiljöverkets (2002) publikation om Våld och hot inom 

omsorg och skola bygger på arbetsmiljöföreskrifterna om Våld och hot i arbetsmiljön 

(AFS 1993:2) och förankrar, samt beskriver dessa regler praktiskt i skolverksamheten. 

Man talar om att information är källan till att minimera risker i arbetsmiljön, såsom 

risker för hot och våld. Välinformerad personal kan med stärkt uppmärksamhet 

förhindra vissa typer av hotfulla situationer. Det ligger i arbetsgivarens uppdrag att 

regelbundet säkerställa att personalen känner till de risker som finns inom 

verksamheten samt att personal har rätt kunskap att agera och hantera situationer som 

innefattar hot och våld. Rutiner som ska följas i situationer där hot eller våld 

förekommer ska finnas inom skolverksamheten och dessa ska vara välkända bland 

både personal och elever. Personals kännedom och beredskap bidrar även till dess 

välbefinnande och känsla av trygghet på arbetsplatsen. Det är vanligt att arbetsgivare 

fördelar uppgifter kring arbetsmiljöarbetet bland övrig personal, beskriver 

arbetsmiljöverket. Detta innebär inte att arbetsgivaren förlorar det yttersta ansvaret. 

Arbetsgivaren ansvarar för att utreda de risker om hot och våld som finns inom 

verksamheten och vid delegering se till att personal har fått tillräcklig information och 

instruktioner vad det gäller uppdragets utformning och vikt.  

 

Föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har regler om 

arbetsmiljöpolicy och förebyggande arbete exempelvis att arbetsgivaren regelbundet 

ska göra riskbedömningar och kunskapsinsatser om arbetsmiljöfrågor i 

verksamheten. Den senaste i raden av föreskrifter från Arbetsmiljöverket är 

föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som reglerar 

arbetsbelastning, kunskapskrav och mål och som gäller från och med den 31 mars 

2016. Syftet med de nya föreskrifterna är att ytterligare förebygga ohälsa och främja 

god arbetsmiljö genom att konkretisera arbetsmiljölagen och det systematiska 

arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare måste sköta.  
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Tidigare forskning 
 

Här följer en överblick av hur forskningsläget som bedrivits om väpnat våld och hot 

på skolor ser ut. 

 

Att forska om hot och våld 

Eftersom Sverige har varit förskonat från skolskjutningar och andra våldsamma 

skolattacker, fram till 2015, har det av naturliga skäl inte funnits behov av svensk 

forskning om fenomenet. Den kunskap som vi i Sverige har om ämnet bygger på 

internationell forskning som nästan enbart är västerländsk och starkt knuten till USA 

där skolmassakrer förekommer betydligt oftare. En stor del av forskningen fokuserar 

på vad som sker efter en skolattack. Många studier undersöker psykosociala aspekter 

av krisen som uppstår efter att katastrofen har inträffat, t.ex. hur elever och personal 

mår och kan stöttas för att de på bästa sätt ska kunna bearbeta och komma över 

traumat. Forskning om förebyggande arbete från USA har ett förövarperspektiv och 

fokuserar på aggressivt beteende, samt gärningsmannaprofiler och deras 

tillförlitlighet. Europeisk forskning är istället mer inne på offerperspektiv och utsatthet 

(Knight, Göransson & Sverke, 2011).  

 

Många av skolors säkerhetsrutiner i USA har mycket liten förankring i forskning 

hävdar Borum, Cornell, Modzeleski och Jimerson (2010) i sin artikel What Can Be 

Done About School Shootings? A Review of the Evidence. Detta gäller även 

förebyggande åtgärder för att förhindra skolskjutningar, såsom användningen av 

personlighetsprofiler och varningssignaler, menar författarna. Förövarnas motiv för 

skolattacker skiljer sig åt så pass mycket att tillförlitliga personlighetsprofiler eller 

varningssignaler på förövare inte kan fastställas med säkerhet. Det behövs dock mer 

forskning om skolvåld och skolskjutningar, menar författarna och tillägger att det i 

första hand är för att hitta bra strategier för att förebygga våld, men även för att 

undanröja missförstånd, fördomar samt ogrundad oro. Att forska om våld och hot är 

belagt med svårigheter uttrycker de, i synnerhet på skolor där det vistas minderåriga. 

Av självklara skäl kan en hotfull situation som utgör fara för människors hälsa inte få 

fortlöpa utan försök att förhindra den. Forskare kan således inte låta våldsamma 

individer härja bland oskyldiga offer, utan att ingripa, enbart för forskningens skull. 

En av slutsatserna som författarna drar är att skolor behöver utforma krisplaner för att 

stärka sin beredskap även för sällan inträffade krishändelser, såsom skolattacker. En 

övergripande krisplan för att förebygga våld på skolor behöver också ta hänsyn till flera 

olika metoder eller strategier. Målet är att i krisplanen och personalgruppen utveckla 

ett brett synsätt på våld, som rymmer allt ifrån mildare former av dåligt uppförande 

till livshotande situationer och hur säkerheten i alla lägen ska upprätthållas.  

 

Det finns som nämnts få svenska studier om hot och våld på skolor och de som finns 

är mer allmänt hållna och inkluderar alla typer av våld. Den forskningen går också 

hand i hand med forskning om mobbning och trakasserier, vilket är vanligt inom 

skandinavisk forskning av skolvåld (Knight, Göransson och Sverke, 2011). Någon 

forskning om grövre våld eller beväpnat våld i svenska skolförhållanden har inte 
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kunnat påvisas vid skrivandet av föreliggande studie, därför görs här en allmännare 

sammanfattning av den forsknings- och kunskapsöversikt om hot och våld i skolor som 

Arbetsmiljöverket gav i uppdrag åt Knight m.fl. vid Stockholmsuniversitet 2011, samt 

kopplingar till internationell forskning. 

 

Varför uppstår våld i skolmiljö?  

Knight, Göransson och Sverke (2011) menar att barns och ungdomars 

problembeteenden, exempelvis våldshandlingar, bäst ska förstås som ”del av ett 

syndrom, snarare än olika isolerade händelser” och författarna utvecklar att ”olika 

beteenden påverkar varandra och det kan finnas en mängd olika orsaker. Dessutom 

kan en mängd faktorer ha betydelse för den process där tänkbara orsaker leder till 

konsekvenser”. Författarna förklarar ytterligare att ett aggressivt beteende bäst förstås 

”om man lyfter blicken och sätter in det i sitt sammanhang av olika relationer och 

kontexter” (s.20). Efter att ha sammanställt mängder av aktuell forskning om våld och 

hot på skolor, bekräftar Knight m.fl. att det saknas tillräcklig forskning för att fastställa 

exakta orsaker till skolvåld, samt vilka konsekvenser olika typer av våld kan medföra. 

Däremot tillägger de att forskning har kunnat identifiera vilka riskfaktorer som kan 

kopplas med våldsamt beteende. Författarna är noga med att påpeka att forskning 

visar att barn och ungdomar som blir utsatta för våld eller som blir våldsamma mot 

andra på många sätt skiljer sig åt, precis som amerikans forskning visat. Dock, menar 

de att det har framkommit vissa faktorer som ökar risken för att en individ ska bli offer 

eller förövare. Dessa faktorer går att finna på följande nivåer: samhällsnivå, 

närområdesnivå, organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå. På individnivån 

skiljer sig orsakerna åt för förövare och offer, men på de andra nivåerna är det samma 

riskfaktorer som ligger bakom både risken att bli utsatt -som att bli den som utövar 

våld. Det är endast hur dessa variabler påverkar individen som kan leda antingen till 

att hen riskerar att bli utsatt för våld eller att hen kan bli våldsutövare (Knight m.fl., 

2011).  

 

Våld på samhällsnivå kan förklaras utifrån den kultur och de normer som råder, menar 

Knight m.fl. (2011). Det är framför allt de genusnormer kring mäns och kvinnors roller 

som finns i samhället som påverkar förekomsten av våld, tillägger de. Forskning har 

funnit störst stöd för könsnormens betydelse i grova våldsbrott och skolskjutningar, i 

synnerhet i USA. Förövarna har då ofta mobbats för att inte ha passat in i rådande 

mansbild och utövat hämnd genom mord på sina plågoandar eller på någon av motsatt 

kön som avvisat dem. Författarna redogör vidare att forskning på samhällsnivå visat 

att sambandet är lågt mellan etnicitet och våld i skolor, men att det däremot finns 

samband mellan socioekonomisk status och alla typer av våld i skolan. Vidare kan våld 

ha orsaker som kan relateras till grannskapsnivån och även där finns förklaringar att 

finna i socioekonomiska skillnader i grannskapet. Sambandet mellan grannskapet och 

förekomsten av våld i skolan tycks bara gälla för grövre typer av våld, medan mildare 

former av våld på skolor inte verkar ha samband med våldsnivån i skolans närområde. 

För mildare våldshandlingar tycks skolmiljön spela större roll än hur närområdets 

våldsbild ser ut (Knight m.fl., 2011).  
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Institutionella och organisatoriska förklaringar till förekomsten av våld kan finnas i 

den fysiska miljön, organisationskulturen, relationer samt de anställdas kompetens att 

hantera våld. Det går att dela in skolans miljö i två huvudgrupper: Den psykosociala 

miljön som inkluderar relationer inom och mellan elev- och personalgruppen, 

klassrumskultur och skolnormer samt den fysiska miljön (Knight m.fl., 2011). Cornell 

(2010) har forskat om skolmassaker-fenomenet i USA i ett försök att ringa in vilka 

åtgärder som bäst kan förebygga attacker. För att bibehålla en trygg skola måste 

säkerhetsarbetet  baseras på verklighetstrogna riskbedömningar och evidensbaserade  

metoder, klarlägger Cornell (2009). Det gäller framför allt att förhindra 

våldshandlingar innan de går så långt som att gärningsmannen står beväpnad vid 

dörren. Det är på de förebyggande insatserna som fokus ska vara, hävdar Cornell och 

talar för ett förebyggande arbete som baserar sig på hotbedömning. Han förtydligar att 

hotbedömning  visat sig fungera eftersom de skolor som använt sig av det har minskat 

skolvåldet samt att elever har fått strategier till att våga  söka hjälp. I ett sådant 

våldsförebyggande arbetet förutsätts olika yrkesgrupper vara med och engagera sig i 

ett lagarbete t.ex. skolledning, lärare och skolhälsovård. Arbetet poängterar vikten av 

att tidigt  förebygga våldshandlingar genom att aktivt uppmärksamma mobbning, 

retning och andra former av konflikter mellan elever. Detta görs helst innan 

konflikterna eskalerar eftersom det visat sig att många av förövarna blivit utsatta för 

det och att det i förlängningen kan ha lett till våldsdåd.  

 

Förklaringar till våld på gruppnivå kan ses i de roller som individer tillskrivs i nära 

sociala relationer såsom inom familjen, bland vänner eller klasskamrater. För att förstå 

våldsamt beteende är det viktigt att titta på i vilket sammanhang det uppstår. Den 

sociala gruppen runt individen (familj, vänner, lärare) påverkar på olika sätt individens 

agerande. Hur familjen fungerar har betydelse för om individer riskerar att bli offer 

eller förövare, men det är inte klarlagt hur viktig familjebilden är i sammanhanget. Det 

som är gemensamt för mobbares familjer är att det finns någon typ av svårigheter med 

i bilden, så som missbruk, psykisk ohälsa eller konflikter mellan föräldrarna. För 

offrets del är föräldraskapets roll omtvistat, men föräldrastilar som i större grad 

signalerar för barnen att de är svaga och hjälplösa tycks öka (gäller både kyligt 

oengagerade föräldrastilar och överbeskyddande) risken för att bli våldsoffer. Det som 

forskning däremot har identifierat som mest betydelsefullt för utvecklande av ett 

våldsamt beteende och särskilt mobbning, är kamratgruppen av jämnåriga. Här tros 

identitetsskapande, makt och status ha stor roll för beteenden.  Kamratgruppens 

inflytande har visat sig vara störst för både offer och förövare. (Knight m.fl., 2011). 

Eftersom en person som blir utsatt för våld också själv kan svara med våldsamhet är 

det inte alldeles enkelt att dela upp individer som har del i våldssituationer som 

antingen förövare eller offer, förklarar Knight m.fl. (2011), och tillägger att det som 

däremot är klart är att ”våld kan ses som en process som alstrar mer våld” (s. 9). 

Forskning har dock identifierat riskfaktorer på individnivå för att en individ ska riskera 

att bli våldsbenägen såsom biologiska (t.ex. kön, hormonnivåer), personlighetsmässiga 

(låg impulskontroll), socialkognitiva (misstolkar andras avsikter). Enligt författarna 

har forskning av våld på skolor identifierat två typer av vålds- och mobbningsoffer – 

passiva- och aggressiva offer: De passiva offren beskrivs som underlägsna, svaga och 

har få vänner. De drar sig gärna undan, har ängslig läggning, låg självkänsla och har 

ofta inslag av depression. Aggressiva offer liknar mobbare i den mån att de är impulsiva 
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och reaktivt aggressiva, t.ex. så kan de misstolka och uppleva även olyckshändelser 

som illvilligt menade och då svara med våld. Medan det passiva offret drar sig undan 

försöker det aggressiva offret istället hämnas på sina mobbare. De blir således både 

attackerade själva, som att de attackerar andra. Förövare har i studier identifierats ha 

liknande egenskaper som aggressiva offer, vilket kanske inte är så långsökt eftersom 

forskning även bekräftar att ”den som har utsatts för våld, själv riskerar att ta till 

våldsamt beteende” (Knight m.fl., 2011, s.22). Amerikansk forskning om skolrelaterat 

våld är som tidigare nämnts ofta fokuserad på förövaren i försök att identifiera 

gemensamma nämnare för dem i s.k. gärningsmannaprofiler. Försök att med hjälp av 

forskning göra personlighetsprofiler för att i förväg upptäcka tänkbara förövare har 

visat sig vara svårt, eftersom förövarnas personliga karaktärer har skiljt sig åt så pass 

mycket att profilerna passar in på en alltför bred grupp av människor för att vara till 

någon nytta. Dock har man identifierat gemensamma nämnare som man 

rekommenderar skolor att använda i förebyggande arbete med riskbedömning. 

Omständigheter som är bra att personal på skolor känner till är att  förövare ofta 

planerar sitt dåd länge och läcker information till omgivningen, samt att de tenderar 

att må psykiskt dåligt och har många gånger en bakgrund som mobboffer eller är på 

annat sätt socialt isolerade (Cornell, 2010).   
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Metod 
 

Här följer en redovisning av den metod vi använt för att samla in data, vårt val av 

respondenter, hur studiens data bearbetats samt de etiska överväganden som tagits i 

beaktande. Avslutningsvis följer en diskussion om studiens giltighet och tillförlitlighet. 

 

Datainsamlingsmetod  

Vi valde att utforma en webbenkät som datainsamlingsmetod för studien och dess 

syfte. För att få en överblick av hur läget med arbetet kring krishantering uppfattades 

på skolor runt om i landet konstruerades en webbenkät på webbsidan Survey Monkey. 

Bryman (2006) skildrar vad man bör tänka på vid utformningen av en enkät såsom att 

undvika att ha många öppna frågor samt att hålla enkäten kort. Dessa råd tog vi hänsyn 

till genom att använda slutna frågor med fasta svarsalternativ samt att vi begränsade 

enkätens innehåll till tio frågor. För många frågor kan enligt Bryman leda till att 

respondenten inte fullföljer enkäten. I några av enkätens frågor erbjöds funktionen att 

lämna en valfri kommentar. Vi valde att hålla kommentarsfunktionen valfri för att 

undvika den enkättrötthet som Bryman ser som en risk när en respondent besvarar 

enkäter som kräver för många och utförliga svar. Eftersom enkäten både levererade 

numeriska och språkliga data kan inte en distinkt skillnad göras om huruvida studien 

är kvantitativ eller kvalitativ (Tivenius, 2015). Dock skiljer sig den kvalitativa 

forskningen från den kvantitativa, enligt Bryman (2006) genom att kvalitativa forskare 

oftast ger uttryck att vilja förstå empirin i förhållande till den sociala omgivning där 

studieobjektet befinner sig. Kvalitativa studiers resultat är på så vis påverkade av 

människan och dess omgivning och kan inte med upprepbarhet inbringa samma 

resultat, då människan och dess sociala kontext är föränderlig. Detta medför att denna 

studie är mer kvalitativ i ovanbeskriven bemärkelse.  

 

Urval 

Vi gjorde valet att publicera enkäten på fyra Facebookgruppers hemsidor som riktar 

sig till yrkesverksamma inom skola: The Big Five, The Grej Of The Day, Bild och 

skapande skolan samt NO och Teknik år 1-3. Vi valde dessa grupper eftersom 

medlemmarna är yrkesverksamma inom skolan samt att dessa grupper har ett stort 

antal medlemmar från hela landet vilket sammantaget möjliggjorde att enkäten kunde 

få större spridning. Bryman (2006) skriver att det är viktigt att formulera ett tydligt 

syfte som ska locka respondenter att delta och därför förklarade vi inledningsvis vilka 

vi som skapare av enkäten var och vem enkäten riktade sig till, sedan var det upp till 

varje individ/medlem i grupperna att aktivt deltaga eller ej. Detta resulterade i att 

etthundra arbetande inom skolverksamheten runt om i landet valde att besvara 

enkäten.  

 

Databearbetning 

Tivenius (2015) förklarar att man i forskarsammanhang tolkar sin empiri genom att 

titta på resultaten med hjälp av studiens teoretiska perspektiv. För att sätta sig in i 
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enkätresultaten i denna studie har respondenternas svar summerats procentuellt. I 

enkätresultaten har vi kunnat avläsa vad varje individ svarat på de tio frågorna, men vi 

valde att inte redovisa samtliga 100 personers individuella respondentsvar. Vi har 

istället redovisat samband mellan respondenternas svar genom att göra anataganden 

till resultaten. Det har inneburit att vi exempelvis valt ut de som svarat ”osäker” på en 

fråga och jämfört vad de svarat i andra frågor för att försöka tolka helheten i en analys 

utifrån ett systemteoretiskt och sociokulturellt perspektiv där helheten byggs upp av 

olika delar. Detta i och med Öquist (2008) beskrivning av att svaren i en analys inte 

står för sig själv utan att svaren förstås utifrån den sociala kontext där de svarande 

befinner sig i, vilket i föreliggande studie är inom skolans värld, men även som 

delaktiga i det svenska samhället som i sin tur verkar i ett alltmer globalt 

världssamhälle (Öquist, 2008).  

 

Studiens etiska forskningsprinciper 

Studien har tagit etiska ställningstaganden genom följande fyra forskningsriktlinjer: 

Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till när vi utformade webbenkäten så att 

respondenternas kunde delta anonymt. Informationskravet har uppmärksammats 

genom att respondenterna blev informerade om vad deras participation innebar för 

studien. Samtyckeskravet var inte aktuellt att ta hänsyn till då enkäten riktade sig till 

myndiga arbetstagare inom skolan. De deltagande har även på eget bevåg samtyckt till 

att både besvara enkäten och delta i studien. Nyttjandekravet tar studien hänsyn till 

genom att studien inte avser att användas för kommersiella eller andra ovetenskapliga 

syften (Tivenius, 2015).  

 

Metoddiskussion 

Studiens utformning ska även den förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv då vi 

som författare likväl som respondenterna är påverkade av vår kontext i form av kultur, 

nyhetsrapporteringar, sociala omgivningar och våra individuella preferenser. Detta 

har i sin tur påverkat vårt val av ämne men även hur vi formulerat frågorna i enkäten. 

Vårt sätt att analysera resultaten kan även det förstås utifrån detta perspektiv, då 

samband påträffades utifrån våra förutfattade meningar då vi ställde hypoteser till 

insamlade data.  

 

Validitet  

Tivenius (2015) förklarar begreppet validitet som ett mått på att studien mäter eller 

studerar det ämne som är uttalat i syftet. Bryman (2006) beskriver hur enkäter som 

datainsamlingsmetod kan påverka studiens validitet då risken finns att bortfallet ökar 

med respondenter som inte besvarar alla enkätfrågorna eller inte besvarar enkäten 

alls. Detta är enligt Bryman ett vanligt problem, vilket har kunnat undvikas i denna 

studie då enkäten inte riktade sig till specifikt utvalda individer. Istället riktade sig 

enkäten till de yrkesgrupper som verkar inom skolan och byggde på deras valfria 

deltagande. På så vis har studiens validitet kunnat stärkas då vi inte hade 

förutbestämda mål för hur många som skulle besvara enkäten. Denna studies validitet 

kan säkerställas genom att enkätfrågorna har direkt koppling till forskningsfrågorna. 
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Reliabilitet  

Genom den första enkätfrågan var intentionen att någorlunda säkerställa att den 

svarande arbetar inom skola, antagandet är på så vis att respondenterna har svarat 

ärligt när de uppgett detta. Eftersom studien bygger på en webbenkät som lades ut i 

fyra Facebookgrupper fanns det ingen faktisk möjlighet att kontrollera att de som 

svarade verkligen är verksamma inom skolan, vilket vi inser kan ha påverkat studiens 

reliabilitet. Detta är även något som Bryman (2006) beskriver som en risk, att man 

aldrig kan riktigt veta eller vara säker på att den tilltänkta respondenten faktiskt är den 

som besvarar enkäten. Dock anser vi att denna risk är minimal med anledning av att 

enkäten publicerades i Facebookgrupper som är väl etablerade i lärarkretsar. 

Gruppernas främsta målgrupp är de som arbetar inom skola, därmed bedömer vi att 

detta talar för att enkätfrågorna i studien har blivit besvarade av rätt yrkesgrupp, d.v.s. 

professionella inom skolan. Däremot kan enkäten ha påverkats på andra vis genom 

urvalet av de som deltog. Många av medlemmarna i Facebookgrupperna är personer 

som är engagerade och intresserade av att utvecklas i sitt yrke. Detta kan ha påverkat 

studien på så vis att de som besvarade enkäten kan tänkas ha större kännedom om 

krishantering än vad lärare kanske har generellt.  Vi ser dock inte detta som något stort 

problem för studiens tillförlitlighet då vi med vårt begränsade urval av hundra 

personers enkätsvar, ändå inte kan dra generella slutsatser om vad de flesta lärare i 

Sverige känner till i frågan om krishantering. Studien är med andra ord inte 

generaliserbar (Tivenius, 2015), utan påvisar endast tendenser baserade på vad ett 

fåtal skolpersonal i landet har svarat i ämnet. Studiens reliabilitet kan även stärkas 

genom vårt val att använda enkäter för att generera data. Enligt Bryman (2006) kan 

man genom enkäter undvika att respondenten blir påverkad av frågeställaren. Denna 

inverkan skulle i sin tur kunna leda till att denne inte svarar sanningsenligt för att 

framhäva sig själv på bästa sätt i strävan efter att behaga frågeställaren. 

Respondenternas anonymitet har kunnat säkerställa att den yttre effekten av påverkan 

har kunnat undvikas. Bryman talar även om att en enkät passar respondenternas 

behov bättre på så vis att denne slipper att avsätta en tid för intervju med kanske 

omkringliggande stress eller andra faktorer som kan påverka respondenten i hur denne 

svarar. Studiens enkät byggde på valfritt deltagande vilket gör att vi författare gör ett 

antagande att respondenterna svarade med vilja och eget intresse samt att denne 

kände sig ha tiden att besvara utan att exempelvis ha tiden som påverkande 

stressfaktor. Avsaknaden av kunskap för metoder att sammanställa statistik samt av 

att redovisa data som studien genererat kan till viss del ha inverkat på studiens 

reliabilitet. Detta av den anledningen att studien beskriver samband mellan 

individuella svar, genom upplysningar som enbart vi författare har haft tillgång till. 

Därmed saknas möjligheten för läsaren att granska samma siffror mer än de 

övergripande procentuella svar för samtliga 100 respondenter, vilket påverkar 

tillförlitligheten för studiens resultatredovisning. 

Resultat och analys 
 

Här nedan presenteras en sammanställning av numerisk data från respondenternas 

enkätsvar med summeringar som anger samband mellan olika enkätsvar, där sådana 
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framkommit. Därefter följer förankring av resultatet i forskning och andra relevanta 

skrifter. 

 

 

 

Summering: Säkerställer att svaranden arbetar inom skolan. Studien går inte in på 

att jämföra svar mellan olika yrkesgrupper. 

 

 
 

 76 % av studiens deltagare uppgav att deras skola hade en krisledningsgrupp. 

 24 procent uppgav att de inte hade en krisledningsgrupp eller inte visste. 

Summering: Majoriteten av respondenterna i studien svarade att de har en 

krisledningsgrupp, medan nästan en fjärdedel uppgav att de saknade en 

krisledningsgrupp eller kännedom om den. 
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Summering: 14 procent av de tillfrågade uppgav att de tillhör sin skolas 

krisledningsgrupp. 

 

 

 
 

 Av samtliga svarade 6/100 att de inte alls kände till skolans krisplan.  

 53/100 kände inte till krisplanen särskilt bra (kunde ha bättre koll + inte alls). 

Vi undersökte enskilda svar från dem som sade sig ingå i krisledningen för att se hur 

de svarat om sin kännedom av krisplanen varav: 

 43 procent svarade att de kände till sin krisplan utmärkt och lika många kände 

till den bra.  

 14 procent tyckte att de kunde ha bättre koll på krisplanen. 

 

Motsvarande svar för gruppen som inte ingick i krisledningen var:  

 Sex procent svarade att de kände till krisplanen utmärkt,  
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 35 procent kände till den bra,  

 Majoriteten (52 procent) tyckte att de kunde ha bättre koll.  

 Sju procent svarade att de inte kände till krisplanen alls. 

 

Summering: Mer än hälften av de tillfrågade uppger att de inte känner till krisplanen 

särskilt väl. De som är i krisledningsgruppen anser sig ha bättre koll på krisplanen än 

övriga. 

 

 

 
 

 71 procent av studiens deltagare uppgav att de aldrig hade andra övningar än 

brandövningar på sin skola.  

 Bland de 29 procent som uppgav att de övade på annat, fanns det i 

kommentarerna exempel på andra övningar: behandling av allergichock, 

inrymning, evakuering vid kärnkraftsutsläpp, telefonkedja, hjärt- och 

lungräddning, bomblarmsövningar. 

 

Summering: Majoriteten av respondenterna utför inte andra krisövningar utöver 

brandövningar. 
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 23 procent av de tillfrågade svarade ”ja”  

 77 procent angav antingen att de inte hade någon inrymningsplan eller att de 

saknade kännedom om den. 

Summering: Majoriteten av respondenterna uppgav att de saknade inrymningsplan 

eller kännedom om den.  

 

 
 

 69 procent svarade ”nej”.  

 84 procent av samtliga tvivlar (”nej” + ”vet inte”) på skolans beredskap. 

Summering: Majoriteten (69 procent) anser inte att deras skola har beredskap att 

hantera ett yttre hot så som en beväpnad person. Respondenterna uttrycker sin oro 

även i kommentarer och ser brister i sin skolas krisberedskap: ”Info en gång på ett 

möte är inte att kalla beredskap”. Respondenter saknar dessutom tillit till sin och 

andras förmåga att agera enligt plan: ”Vi tar det inte riktigt på allvar och behöver 

diskutera en sådan händelse ofta eftersom ingen vet hur elever och personal kommer 

att reagera vid sådant hot”. 
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 66 procent svarade ”nej” eller ”osäker”. 

 

Vi jämförde ovannämnda 66 procent med fråga fyra, hur väl de känner till sin krisplan. 

 Det visade sig att 67 procent av de som kände sig osäkra eller inte visste hur de 

ska agera när de hotades av en beväpnad person även svarat att de kunde ha 

bättre koll på krisplanen (varav nio procent inte kände till krisplanen alls). 

 

Summering: En majoritet av samtliga tillfrågade kände sig osäkra på hur de ska 

agera i en situation där skolan hotas av en beväpnad person, eftersom de svarat ”nej” 

eller att de är ”osäkra”. Majoriteten av dessa som är osäkra på hur de ska agera uppger 

även att de kunde ha bättre koll på krisplanen.  
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8. Vet du hur du ska agera i en 
situation där skolan hotas av en 
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 Nästan var fjärde (24 procent) uppgav att de, någon gång eller ofta, känt oro. 

  

Vi jämförde de som känt oro, någon gång eller ofta, med andra frågor för att hitta 

eventuella samband och förklaringar till oron. Personalens oro kopplad till andra 

frågor: 

 

Jämförelse med fråga 4. Hur väl känner de oroliga och icke oroliga till sin krisplan?  

 Över 54 procent av de tillfrågade som har känt oro (någon gång eller ofta) tyckte 

att de kunde krisplanen bra eller utmärkt på sin egen skola.  

 45 procent av de motsvarande som sällan eller aldrig oroade sig, tyckte att de 

kan krisplanen bra eller utmärkt (47 procent av alla).  

 Av de som aldrig oroade sig kände lika många till krisplanen utmärkt -som inte 

alls (13 procent). 

Summering: De som oroar sig kan krisplanen något bättre än de som inte oroar sig. 

 

Jämförelse med fråga 5. Utför de oroliga andra krisövningar på sina skolor 

 75 procent av alla oroliga har aldrig genomfört andra krisövningar på sin skola 

än brandövningar.  

 Motsvarande siffror för de som inte är oroliga är 70 procent. 

Summering: De som är oroliga uppger att de genomfört andra krisövningar än 

brandövningar mer sällan än de som inte oroar sig.  

 

 

Jämförelse med fråga 6. Har de oroliga inrymningsplan på sin skola? 
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 Av de tillfrågade som känt oro har 21 procent uppgett att deras skola har en 

inrymningsplan. (46 procent vet att de inte har någon och 33 procent vet inte)  

 23 procent av samtliga tillfrågade uppgav att deras skola har en inrymningsplan 

(40 procent svarar ”nej” och 37 procent ”vet inte”), ett marginellt större antal 

mot de som oroar sig (21 procent).  

Summering: Något fler av de som oroar sig känner till huruvida skolan har en 

inrymningsplan eller inte (33 procent är osäkra jämfört med 38 procent av de som 

sällan eller aldrig oroar sig).  

 

Jämförelse med fråga 7. Anser de oroliga att skolan har beredskap att ta hand om beväpnade 

personer? 

 Av alla de tillfrågade som har känt oro ansåg cirka 17 procent deras skola har 

beredskap att hantera yttre hot såsom en beväpnad person (”ja” svar). 

 Av samtliga 100 tillfrågade ansåg 16 procent att de har beredskap att hantera 

yttre hot såsom en beväpnad person (”ja” svar). Nästan samma procentuella 

antal som för de oroliga. 

”Nej” svar: 75 procent av de oroliga, 67 procent av de inte oroliga. 

”Vet inte”: 9 procent av de oroliga, 17 procent av de inte oroliga. 

Summering: Något fler av dem som är oroliga anser att skolan inte har beredskap än 

de som inte är oroliga. De oroliga har oftare bildat sig en uppfattning, då de är mindre 

osäkra på sitt svar.  

 

Jämförelse med fråga 8. Vet du hur du ska agera i situationer då skolan hotas av en 

beväpnad person? 

 Av de tillfrågade som känt oro svarade 75 procent att de är osäkra eller inte vet 

hur de ska agera vid en situation där skolan hotas av en beväpnad person.  

 Av de som inte är oroliga kände sig 63 procent osäkra på hur de ska agera om 

skolan hotas av en beväpnad person. 

Summering: Här märks den största skillnaden mellan de som känner oro och de som 

inte gör det. De oroliga är mer osäkra på sitt agerande, dock är samtliga 100 

respondenter osäkra på hur de ska gå tillväga. 
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 88 procent av de tillfrågade angav att de ser att det finns en potentiell risk för 
en ny skolattack. 

 Tolv procent ansåg att det aldrig kommer att inträffa just på deras skola. 

Summering: Majoriteten av respondenterna ansåg att det fanns en sannolikhet att 
deras skola skulle kunna utsättas för en beväpnad skolattack och enkätsvarande 
uppfattade att det fanns olika orsaker som bidrog till hur stor risken för skolattentat 
var: 

 Följande faktorer bedömdes av deltagare bidra till ökad risk: skolor i centrala 
områden, lättåtkomliga, stökiga elever, etnicitet, invandrarfientlighet, 
ambassadbarn, psykisk ohälsa bland elever, elevers socioekonomiska bakgrund 
(elevers psykiska handikapp och frånvarande föräldrar) samt stora skolor.  

 Andra riskfaktorer som studiedeltagarna bedömde öka risken för skolattentat: 
samhällets utveckling med hårdare klimat och ökat flyktingmottagande som 
skapar motsättningar mellan olika folkgrupper.  

 Faktorer som deltagarna upplevde bidra till mindre risk: landsbygdsskola, skola 
på landet, små skolor (mindre anonymitet), låg- och mellanstadium, lugna 
villaområden. 
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Vad säger studiens efterforskningar om resultatet? 
 

Krisledningsgrupp 

Eriksson- Zetterquist (2007) beskriver hur verksamheter kan organisera arbetet med 

riskberedskap utifrån riskmedvetenhet. Författaren kopplar samman begreppet risk 

med beslutsfattande, vilket även anses vara en viktig del i organiseringen av en 

verksamhets riskhantering. Detta kan relateras till den krisledningsgrupp som 

Skolverket (2016) anser att varje skolverksamhet bör ha. Studiens resultat visar att 

majoriteten av deltagarna uppger att de har en krisledningsgrupp, medan nästan en 

fjärdedel inte har någon eller inte har kännedom om den.  

Arbetsmiljöverket (2002) förklarar att det är arbetsgivaren som står som ytterst 

ansvarig för att utreda risker inom verksamheten. Detta kan gå till på varierande sätt, 

bland annat kan arbetsgivaren utse andra som ansvarar för detta, såsom en 

krisledningsgrupp. Dock är arbetsgivaren skyldig att tillgodose att alla som arbetar 

inom verksamheten har kännedom om de risker som finns, men också att se till att de 

anställda vet hur de ska agera om något allvarligt skulle ske. Även Cornell (2010) 

poängterar att framgångsrikt våldsförebyggande arbete kräver att samtliga 

yrkesgrupper inom skolan arbetar tillsammans och bildar gemensamma strategier mot 

t.ex. mobbning som visat sig vara en riskfaktor för ökat våld. Dyregrov (2008) 

beskriver hur en krisledningsgrupp kan organisera krishanteringsarbetet genom att ta 

initiativ till krisövningar, öka medvetenheten hos samtliga om vikten av krishantering 

samt leda arbetet vidare med att utveckla krisplanen. Han menar också att kunskap 

om krishanteringsarbetet ska kännas till av alla och att detta kan möjliggöras via en 

krisplan.  

 

 

Krisplan 

Arbetsmiljöverket (2002) är likstämmig med ovanstående, när de skriver att källan till 

att undvika risker som innefattar hot eller våld är att säkerställa att de anställda är 

välrustade med information och rutinkännedom. De senaste förordningarna från 

arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som började gälla fr.o.m. 31 mars 2016 har som syfte 

att minska ohälsa på arbetsplatser t.ex. genom ohälsosam arbetsbelastning. Reglerna 

berör arbetsbelastning som framför allt kan leda till psykisk ohälsa t.ex. situationer 

med trauman, konfliktlösningar och där svåra beslut behövs fattas under press och 

förordningarna beskriver arbetsgivarens ansvar att utbilda sina anställda så att de 

utvecklar kunskaper som motverkar skadlig arbetsbelastning. Förordningarna styrker 

även arbetsgivarens ansvar att göra arbetstagare delaktiga i målsättningen gällande 

den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, samt ansvaret för att målen förmedlas 

till alla inom verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att i möjligaste mån 

motverka ohälsosamma arbetssituationer. Detta kan göras genom att kalla in experter 

inom vissa områden, sätta in insatser för information och utbildning samt genom att 

införa rutiner för hur krävande situationer ska hanteras. Borum, Cornell, Modzeleski 

och Jimerson (2010) poängterar i sin tur vikten av att skolor sammanfattar sådana 

rutiner i egna krisplaner. Burman (2015) framställer en sådan krisplan som en skriftlig 
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strategisk grundstomme att luta sig mot i händelse av en kris och den ska därför spegla 

verksamheten som bedrivs. I föreliggande studie uppger mer än hälften av de 

tillfrågade att de inte känner till sin skolas krisplan särskilt väl. Burman (2015) menar 

att detta är gängse förekommande, då hon identifierar att det vanligaste felet vid 

krishanteringsarbete är att krisplanen inte är implementerad i verksamheten, vilket 

även resultat från denna studie bekräftar. Studiens resultat visar även att 

krisledningsgruppen anser sig ha bättre koll på krisplanen än övriga, vilket kan 

indikera på att det Burman påvisar stämmer. Burman uttrycker vidare angående att 

alla i en verksamhet ska ha kunskap om krishantering och säkerhetsarbete: ”Rutiner 

är värdelösa”, skriver hon, ”om bara ledningen kan dem” (s.31).  

 

Krisövning 

Studiens resultat visar att majoriteten (71) procent av deltagarna uppgav att de aldrig 

hade andra övningar än brandövningar på sin skola, samt att dessa övningar skedde 

sällan. I skolverkets publikation (2014) föreslås att innehållet ur det materialet kan tas 

upp och diskuteras med personal, samtidigt som andra säkerhetsfrågor i skolan 

behandlas, exempelvis brandföreskrifter. Publikationen uppmanar dock till att 

innehållet ska anpassas efter hur den enskilda skolans förutsättningar ser ut. 

Arbetsmiljöverket (av.se) anser vidare att välinformerad personal med rätt kunskap är 

rustad att hantera hot och våld i arbetsmiljön och att detta kan motverka psykisk ohälsa 

och stressfaktorer. I föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

poängterar arbetsmiljöverket särskilt att ohälsosam arbetsbelastning enligt 

beskrivningen ovan, kan förebyggas genom att kunskaper tillförs verksamheten. Detta 

kan t.ex. göras via övningar. Vidare beskriver Eriksson- Zetterquist (2007) att i 

samband med säkerhetsfrågor bör personal ges möjligheter att i förebyggande syfte 

arbeta och förankra krishanteringsplanen genom verklighetstrogna övningar. 

Författaren väljer att benämna sådana övningar med begreppet enactment, vilket 

innebär att man agerar utifrån tilltänkta scenarion och får möjligheten att använda de 

rutiner och redskap krisplanen planerat för. Eriksson- Zetterquist menar att detta 

medför att personalen blir tryggare och mer säker på hur de ska agera om 

verksamheten skulle bli utsatt för någon form av hotfull situation. Nyttan med 

verklighetstrogna riskbedömningar och evidensbaserade  metoder bekräftas av den 

amerikanske professorn Cornell (2009) som forskat om skolmassaker. Han menar att 

fokus i skolors säkerhetsarbete ska vara i de förebyggande åtgärderna så att  

våldshandlingar förhindras innan det står en beväpnad gärningsman på skolgården. 

Burman (2015) förklarar att syftet med krisövningar är att minska de konsekvenser 

som en kris kan innebära för en verksamhet. Hon redogör för fördelar med att ta tid 

till krishantering i förebyggande syfte och menar att nyckelpersoner i verksamheter 

känner sig tryggare både före, under och efter en kris om de har fått öva på aktiv 

krishantering innan.  Ytterligare en positiv konsekvens som författaren beskriver är att 

verksamheter som övat på krishantering innan ofta återhämtar sig snabbare efter 

kriser. En tänkbar förklaring kan vara att hon skildrar hur övning kan minska eller 

lätta på de känslor av skuld som många reagerar med efter en krishändelse. 

Krisövningar ska alltså ses som möjligheter att öva på verkliga krisscenarion som 

verksamheten identifierat i sin krisplan. Optimal krisberedskap ska även innehålla 

utvärdering av och uppföljning i ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete, 
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framhåller Burman. Slutsatsen är att arbetet med krisplanen ska hållas nära praktiken 

och övas frekvent medan studiens resultat som sagt påvisar det motsatta, att 

krisövningar förutom brandövningar sker sällan eller aldrig. 

 

Inrymningsplan 

Inrymning är ett begrepp som skolverket (2014) har valt att beskriva i sina riktlinjer 

för hantering av skolvåld. Det går inte att framställa en inrymningsplan som 

övergripande ska kunna fungera på alla skolor, menar Skolverket. Istället redogör man 

för skolans uppdrag att själv utforma en krisplan och ger endast riktlinjer och mallar 

för hur en sådan skulle kunna se ut. Det är skolans uppgift att forma krisplanen utefter 

verksamhetens egna förutsättningar och tänkbara risker och där kan en 

inrymningsplan behöva upprättas. Även Dyregrov (2008) instämmer i att det är varje 

skolverksamhets uppgift att utforma en egen krisplan som är unik och anpassad efter 

vad som passar på just den enskilda skolan. Resultatet visar dock att majoriteten (77 

procent) av respondenterna i studien uppgav att de antingen inte hade någon 

inrymningsplan eller att de saknade kännedom om den. Studien visar också att 

krisövningar sker sällan och att få känner till inrymningsövningar.  

 

Personalens upplevelse av skolans beredskap 

Personalens attityder till säkerhetsarbete kallar Burman (2015) för säkerhetskultur (s. 

20). Burman menar att hur väl en verksamhet kan hantera en kris beror på 

verksamhetens krisberedskap genom säkerhetskulturen. Hur säkerhetskulturen tar sig 

uttryck i en verksamhet beror både på ledningens attityder och på de enskilda 

individerna. Eftersom beteenden är uttryck för vilka normer och prioriteringar som 

värdesätts och dessa smittar av sig, så behöver all personal vara delaktig i ett 

säkerhetsarbete om den ska genomsyra hela verksamhetens säkerhetskultur (Burman, 

2015). 

Respondenterna i föreliggande studie uttrycker oro och brister i krisplaner liksom att 

de saknar tillit till sin och andras förmåga att agera enligt plan. Eriksson- Zetterquist 

(2007) beskriver begreppet enactment i betydelsen av att man iscensätter något. Ett 

sådant iscensättande kan bidra till att de inblandade ser allvarligare på tänkbara 

risksituationer och får möjlighet att agera och använda den riskberedskap som finns 

till hands. Författaren menar att reella övningar kan bidra till personalens förmåga att 

undvika att en risk utvecklar sig till en kris. Burman (2015) bekräftar att verkliga 

upplevelser kan bidra till en förändrad inställning bland personal och medverka till att 

de blir mer riskmedvetna. Ökad medvetenheten leder till att personal blir mer 

observant och i större utsträckning kan arbeta med förebyggande åtgärder samt att de 

kan se värdet av det förebyggande arbetet. Arbetsmiljöverket (2002) reglerar 

arbetsgivarens ansvar gentemot sina anställda och att den fysiska eller psykiska 

arbetsmiljön inte får inverka negativt på personers hälsa. Detta kan exempelvis ske 

genom att arbetsgivaren arbetar för att göra personalen medveten om vilka risker som 

finns inom verksamheten, men också för hur dessa ska hanteras. Arbetsmiljöverket 

skildrar hur okunskap bland annat kan bidra till stress som i sin tur kan utvecklas till 

att de anställda inte mår bra psykiskt (av.se hämtad 2016-04-28).  Arbetsmiljöverket 
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(2002) uttrycker även att riskmedveten personal, som är välbekant med rutiner och 

krisplaner faktiskt kan förhindra situationer med hot eller våld från att uppstå.  

 

Personalens upplevelse av sin egen beredskap 

En majoritet av samtliga tillfrågade känner sig dock osäkra på hur de ska agera.  
Säkerhetsarbete går ut på att i förväg tänka ut möjliga krisscenarion för verksamheten 
och där ingår även att urskilja verksamhetens sårbarheter och att förbereda personal.  
För att lyckas med det bör man ta sig ner i verksamhetens rötter menar Burman (2015). 
Vill man förstå sin verksamhet måste man utgå från en nulägesanalys, där inte bara 
organisationsstrukturer ska granskas utan även medarbetares beteenden och den 
osynliga kulturen bakom dem. Dyregrov (2008) förklararar att förebyggande arbete 
med krisberedskap bör innehålla någon form av mental förberedelse på t.ex. sina egna 
reaktioner och gemensamt skapade realistiska förväntningar på vad som kan uträttas. 
Han uttrycker också att krisberedskap kan liknas vid att skapa handlingsberedskap 
som kan aktiveras när det väl gäller. En krisplan kan således generera tilltro till sin 
egen och verksamhetens förmåga att hantera kriser.  Majoriteten (67 procent) av de 
som svarade att de var osäkra på hur de ska agera i en situation där skolan hotas av en 
beväpnad person uppgav även att de kunde ha bättre koll på krisplanen. Burman 
(2015) varnar för att krishanteringsarbetet kan fastna på planeringsstadiet och bli en 
krisplan som inte ger några krusningar på vattnet ute i verksamheten. Hon menar att 
det som kommer att möjliggöra en bra krishantering är inte krisplanens utformning 
utan att den har lyfts och reflekterats kring. Detta är något som de senaste 
föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) förtydligar genom regler som ska 
hjälpa arbetsgivare att ”förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 
sociala förhållanden i arbetsmiljön” (§1, s.5). Detta kan göras genom att tillföra 
kunskap t.ex. via personalutbildning, vilket i förordningarna ses som en direkt åtgärd 
för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Utbildningssatsningar som ska främja 
personalens hälsa kan liknas vid den mentala förberedelse som Dyregrov (2008) 
förespråkar. Burman (2015)  förklarar vidare att människors reaktioner på kriser är 
individuella och beror på kunskap, kön, ålder, etnicitet samt tidigare erfarenheter och 
levnadsbakgrund. Därtill påverkas individer av samhället och de normer som råder där 
liksom i verksamheten. Studien visar på denna komplexitet i personalens upplevelser 
då respondenterna visade på oklara mönster i sina svar. Exempelvis att en respondent 
kände sig osäker på hur hen skulle agera i en krissituation och uttryckte: ”Vi tar det 
inte riktigt på allvar och behöver diskutera en sådan händelse ofta eftersom ingen vet 
hur elever och personal kommer att reagera vid sådant hot”. Denna respondent uppgav 
sig trots detta svar inte känna någon oro. Komplexiteten kan förstås ur ett 
systemteoretiskt och sociokulturellt perspektiv där olika delar såsom denna individs 
bakgrund, personlighet och samverkan med andra kan ligga till grund för hur 
respondenten svarat.   
 

Personalens oro 

I studien uppgav nästan var fjärde (24 procent) att de, någon gång eller ofta, känt oro 

inför att ställas i en situation där individers liv är hotat på skolan. Detta kan relateras 

till det Burman (2015) beskriver om att krisberedskap och krisarbete främst handlar 

om trygghet och att känna sig säker och att oro skiljer sig mellan individer då de 

uppfattar risker på olika sätt påverkade ett flertal faktorer. I krisberedskapsarbetet är 

det därför viktigt, förklarar Burman, att lyssna på vad alla medarbetare har att säga. 

En konsekvens av lärares oro och hur eller om denna uppfattas av elever kan påverka 
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förekomsten av våld på skolan menar Knight m.fl. (2011). Om lärare hanterar 

våldsbeteenden med osäkerhet kan det påverka elevers uppförande. Hur läraren agerar 

kan påverkas av dennes kännedom om regler och för rutiner, har lärarna denna 

kännedom kan det förebygga och motverka hotfulla situationer, förtydligar författarna. 

Detta kan ha att göra med det som Dyregrov (2008) är inne på, att personalen genom 

att öva på krishantering får förfogande över strategier för sitt eget sätt att agera vilket 

skapar handlingskraft. Ett säkert agerande från lärares sida kan i sin tur, enligt 

ovanstående argumentation, stilla elevers benägenhet till våld. Burman (2015) 

tillägger dessutom att krishantering och utbildning av personal inte bara gör skolan 

säkrare i det våldsförebyggande arbetet eller när en kris väl är förestående, utan kan 

även förkorta efterverkningarna. Om personal redan före krisen har gått igenom 

strategier och förutsättningar för olika krisscenarion har de lättare att acceptera krisers 

konsekvenser utan att t.ex. skuld- eller skambelägga sig själva, förklarar Burman. 

 

Deltagarnas upplevelse och riskbedömning  

88 procent av de tillfrågade anger att de ser att det finns en potentiell risk för en ny 
skolattack. Eriksson-Zetterquist (2007) förklarar hur det moderna samhället har 
påverkat synen på riskbegreppet, då människan via sina handlingar både kan ses som 
den som utsätts för risker och den som skapar dem.  Respondenten som enskild individ 
påverkar bara till viss del dennes riskbedömning, då skolan utgör en del i ett modernt 
och globalt samhälle.  Ett arbete med krishantering och riskbedömning bör således ta 
hänsyn till många olika faktorer, vilket även studiens resultat påvisar. Respondenterna 
angav följande riskfaktorer för ett nytt skolattentat: skolor i centrala områden, 
lättåtkomliga, stökiga elever, etnicitet, invandrarfientlighet, ambassadbarn, psykisk 
ohälsa bland elever, elevers socioekonomiska bakgrund (elevers psykiska handikapp 
och frånvarande föräldrar) samt stora skolor. Andra riskfaktorer som studiedeltagarna 
bedömde öka risken för skolattentat var även: samhällets utveckling med hårdare 
klimat och ökat flyktingmottagande som skapar motsättningar mellan olika 
folkgrupper. Deltagarna uppgav även faktorer som de upplevde bidra till mindre risk: 
landsbygdsskola, skola på landet, små skolor (mindre anonymitet), låg- och 
mellanstadium, lugna villaområden. De olika faktorer respondenterna angett kan även 
urskiljas i Knight m.fl. (2011) beskrivning av våld på skolor utifrån olika nivåer: individ, 
grupp, organisation, närområde och samhället. De menar att orsaker till våldsamt 
beteende kan hittas på samtliga nivåer.  Studien bekräftar detta genom deltagarnas 
kommentarer gällande huruvida de tror att en skolattack kan ske på deras skola och 
studien identifierar riskfaktorer inom samtliga av ovannämnda nivåer såsom: 

 Individnivå: ”vi får fler barn som lider av psykiska handikapp och frånvarande 
föräldrar”.  

 Gruppnivå: ”Motsättningar mellan olika grupper och invandrarfientlighet.”  

 Organisationsnivå: ”Stor skola mitt i centrum. Lättåtkomlig”. 
 Närområdesnivå: ”Arbetar på en landsbygdsskola, långt från ev. oroshärdar”. 
 Samhällsnivå: ”Det hårdare klimatet i samhället.” 

Respondenter har kommenterat elevers dåliga mående och familjebilden som 
tänkbara risker för framtida attentat (individnivå och gruppnivå): ”Vi har många 
ungdomar som mår väldigt dåligt och mycket väl kan tänkas hämnas på skolan, vi har 
t o m diskuterat vissa namn”. Forskning (Cornell, 2010) bekräftar respondenternas 
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kommentarer eftersom många förövare har haft hämnd som motiv för skolattacker 
samt att det är vanligt att de mått psykiskt dåligt. Familjens påverkan är omstridd men 
forskning har visat att det är vanligt att om det finns svårigheter i familjen så ökar 
risken att elever utvecklas till mobbare eller blir offer. Föräldrastilar tycks även de ha 
betydelse, såsom en av respondenterna var inne på. 

När det gäller skolans organisation har forskning identifierat orsaker till våld av 
psykosocial och av fysisk natur. När det gäller den fysiska miljön på skolan har följande 
omständigheter visat sig öka förekomsten av våld:  

 

 Klassens storlek, då fler elever per lärare leder till mer våld. 

 Skolans skick, då skolmiljö som upplevs positiv minskar våldet på skolan.  

 Skolans storlek, som dock är en omstridd orsaksfaktor där studier har fått 

motstridiga resultat. 

 Platser på skolområdet där lärare är frånvarande ökar våldet (Knight, 

Göransson och Sverke, 2011, s.27). 

Förutom den fysiska miljön pekar forskning således även ut psykosociala förklaringar 
till våld som organisationskulturen, hur relationer fungerar, samt de anställdas 
kompetens att hantera våld. Det har t.ex. visat sig att om lärare uppfattas som varmt 
stöttande och uppmärksamma så förekommer mindre våld. Detta bekräftas även av 
amerikansk forskning (Cornell, 2009). I denna studie nämner ingen av 
respondenterna sin egen roll som personal på skolan som betydelsefull för 
förekomsten av skolvåld. Ingen nämner t.ex. sin kompetens att hantera kriser eller att 
bygga relationer som påverkansfaktorer för förekomsten av våld. Däremot identifierar 
respondenterna andra faktorer som risker eller tänkbara orsaker till skolvåld.  Det 
framkommer t.ex. att deltagarna upplever att risken för våld varierar beroende på hur 
stor skolan är, samt skolans läge i närområdet. Detta kan tolkas som att dessa orsaker 
ligger på organisatoriska och närområdesnivåer, enligt Knight, Göranssons och 
Sverkes (2011) definition. Deltagarna bedömer att centrumnära och större skolor har 
ökad risk: ”Stor skola mitt i centrum. Lättåtkomlig”, ”Jag tror att risken är större på en 
stor skola där människor är mer anonyma”, samt att mindre skolor har lägre risk: ”Det 
är en liten skola där vi har koll på vilka som passerar in och ut”, ”Geografiskt läge, det 
ligger i en lugn villaområde”, ”Arbetar på en landsbygdsskola, långt från ev. 
oroshärdar”, ”Lugn låg/mellanstadieskola”, ”Jag jobbar på en liten L-M skola på 
landet”. Enligt Knight, Göransson och Sverke (2011) finns det ingen enighet om i vilka 
åldersgrupp våld i skolan är vanligast förekommande eftersom olika forskare har nått 
olika resultat, därmed kan forskning inte bekräfta studiedeltagaranas upplevelse av att 
låg- och mellanstadiumskolor har mindre våld än skolor med högstadieungdomar. 
Forskning har heller varken kunnat bekräfta eller dementera det respondenterna 
antagit om att skolans storlek påverkar förekomsten av våld. Däremot finns det ett visst 
samband mellan våld i närområdet och skolvåld och det tycks främst gälla för grövre 
typer av våld, medan mildare våld har mer med skolans klimat att göra än närområdets 
(Knight m.fl., 2011).  

Deltagarna uttrycker även att de upplever att risken för skolattacker är kopplad till 
samhället och dess hårdare klimat: ”det kan ske överallt”, ”med den utvecklingen som 
har varit i samhället den senaste tiden tycker jag vi måste ta detta på allvar och se till 
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att vi är förberedda”, ”Med allt som händer på flyktinganläggningar med bråk, så 
känner man viss oro då vi tar emot flyktingar på skolan”, ”Det hårdare klimatet i 
samhället.”, ”Det kan ju hända var och när som helst”, ”Motsättningar mellan olika 
grupper och invandrarfientlighet”. Eriksson- Zetterquist (2007) talar om hur risk i 
dagens samhälle kan ses utifrån ett perspektiv om människans kunskap. Risk är på så 
vis inget okänt utan istället något man tidigare hört talas om. De riskbedömningar en 
människa gör behöver i själva verket inte vara en verklig risk, utan riskbedömningen 
kan ha växt fram genom samhällets sociala förmedlingar. På så vis kan studiens 
deltagare ha påverkats av vad som har förmedlas eller skett i omvärlden, vilket kan 
innebära att studiedeltagarnas riskbedömningar är socialt konstruerade som inom 
socialkonstruktivistisk teori. Detta ser vi uttryck för då deltagarna i sina kommentarer 
kopplar en ökad risk för skolattacker med mångkulturella skolor: ”Invandrartät skola”, 
”Grannskola med Kronan”, ”Skolan domineras av barn med annan etnicitet än svensk. 
Detta skulle kunna locka likasinnade gärningsmän som vid tidigare attacker”, ”vår 
skola skulle kunna vara ett mål för en sjuk människa eftersom vi är en mångkulturell 
skola”, ”Arbetar på en skola med många olika kulturer där bråk mellan olika länder 
följer med till skolan”. Detta tyder på att de associerar risken med att det var en 
mångkulturell skola (Kronan) som attackerades i Trollhättan, i ett attentat som polisen 
definierar som ett rasistiskt hatbrott.  

Forskning har inte bekräftat studierespondenternas upplevelser av att etnisk mångfald 
kan vara kopplad till ökat våld i skolan. Knight m.fl. (2011) redogör nämligen i sin 
forskningsöversikt att studier som har undersökt samband mellan våld i skolor och 
etnicitet har kommit fram till att sambandet däremellan är lågt. Mobbning har t.ex. 
visat sig förekomma i lika stor utsträckning i alla delar av världen, i alla skolor och 
inom alla klasser och kan därför inte härledas till någon specifik kultur. Etniciteten kan 
spela in för förekomsten av våld på så vis att barn och ungdomar ur minoritetsgrupper 
kan uppleva rasism eller ojämlikheter och svara med motreaktioner som aggressivitet 
och normrevolt. Däremot är det orelevant vilken etnisk grupp dessa tillhör, den viktiga 
faktorn är vilken etnisk grupp som är i minoritet eller majoritet i klassrummet. 
Däremot visar deras forskning samband mellan den socioekonomiska statusen och 
samtliga typer av våld i skolan. Det har även visat sig att ju större inkomstskillnader i 
skolans upptagningsområde desto vanligare är det att barn mobbar varandra, vilket 
ofta leder till mer våld menar författarna. 
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Diskussion 

 

Här följer ett resonemang om resultatet utifrån forskning och andra relevanta 

skrifter. 

 
 
Om krisledningsgrupp och krisplan  
Denna studie har inte gått ut på att ingående se över skolans krisplaner, istället har vi 
på ett övergripande sätt velat se hur personal inom skolan känner till, upplever och 
arbetar med krishantering. Enligt Skolverket (2016) ska det finnas en upprättad 
krisplan inom varje skolverksamhet, hur denna tas fram tycks det inte finnas några 
särskilda bestämmelser om. Däremot har Skolverket (2014) publicerat material som 
skolor kan ta till hjälp för att utforma egna krisplaner. Arbetsmiljöverket (2002) 
beskriver arbetsgivarens uppdrag att systematiskt utreda risker om hot och våld i 
arbetsmiljön. Vanligtvis brukar arbetsmiljöarbetet delegeras till andra anställda vilket 
kan likställas med den krisledningsgrupp som ska finnas på skolan enligt Skolverket 
(2014). Respondenterna enkätsvar visade att en krisledningsgrupp inte förekommer 
inom alla skolor. Detta kan betyda att dessa skolor är i behov av att se över 
verksamhetens arbetsmiljö- och krishanteringsarbete. Arbetsgivaren ska enligt 
Arbetsmiljöverket (2002) utreda riskfaktorer och planera för hur dessa ska arbetas 
med. Arbetsgivaren ansvarar även för att samtliga inom verksamheten är 
välinformerade och med rätt redskap får möjligheter att förebygga eller hantera 
situationer där hot eller våld kan förekomma. Skolverket (2014) indikerar även de på 
vikten att all personal ska vara mentalt förberedda för att kunna skrida till handling i 
våld- eller hotfulla situationer, vilket kan brista om en krisledning saknas. 
 
Studiens resultat har åskådliggjort att skolans krisplan inte är väletablerad hos alla 
arbetande inom verksamheten. Det skulle kunna medföra personal som inte känner till 
sin krisplan, faktiskt inte vet hur de ska reagera eller agera om något plötsligt skulle 
hända. I samma mening talar Burman (2015) om begreppet krisberedskap. Hon menar 
att en beredskapsplan innebär att man i förväg är beredd om en krissituation skulle 
ske. Med denna mentala förberedelse och kännedom för rutiner för olika scenarion kan 
man undvika att bli handlingsförlamad vilket skulle kunna leda till ödesdigra 
konsekvenser. Eriksson- Zetterquist (2007) beskriver i samma bemärkelse att 
förebyggande arbete och att information kring hur man ska agera i tänkbara hotfulla 
situationer faktiskt kan utgöra att en risk inte utvecklar sig till en kris, en kris som 
annars kräver snabba beslut och handlingar. I en analys av respondenternas svar 
framkom det att de som kände oro för en ny skolattack där individers liv är hotat i 
större utsträckning hade koll på sin skolas krisplan. Detta fynd leder vidare till 
funderingar kring varför de ändå känner oro? Spekulationer kan leda till att dessa 
respondenters oro kan bero på att krisplanen är bristfällig vilket även respondenternas 
valfria kommentarer pekar åt. Flertalet av kommentarerna skildrar hur de deltagande 
inte anser att skolan har rätt förutsättningar eller rutiner att möta en beväpnad person. 
Dyregrov (2008) bekräftar hur bristfälliga krisplaner kan medföra att personalen 
förlorar sin tilltro till sin och verksamhetens beredskap att hantera situationer som 
innefattar hot eller våld. 
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Om krisövningar och inrymningsplan  
Majoriteten av respondenterna uppgav att andra krisövningar utöver brandövning inte 
förekommer på de skolor där de arbetar. Skolverket (2014) beskriver i sina riktlinjer 
hur mental förberedelse om hotfulla situationer samt hur man ska agera i dessa lägen 
kan vara betydelsefullt för att bevara individers säkerhet. Dyregrov (2008) och Cornell 
(2010) talar i samma mening om riskbedömning och hur förberedelse i form av 
handlingsalternativ anslutna till verklighetstrogna krissituationer behöver skapas i 
anpassade former för verksamheten. Det är således inget man kan förutsätta finns hos 
alla som arbetar inom verksamheten, gemensamma strategier behöver diskuteras fram 
så att alla känner sig välförstådda med skolans krisberedskapsplan. Arbetsmiljöverket 
(2002) instämmer att ur arbetsmiljösynpunkt behöver alla som vistas inom 
skolverksamheten känna till olika typer av risker men också vara välmedvetna om hur 
de ska hanteras. Detta beskriver arbetsmiljöverket som en del av det förebyggande 
arbetet, en välinformerad personal som genom att vara riskmedveten kan undvika att 
riskerna utvecklar sig till något allvarligare såsom situationer som innefattar våld. 
Eriksson- Zetterquist (2007) talar i samband med detta om vad som sker när en risk 
utvecklar sig till en kris. När en kris uppstår har något som tidigare bara setts som en 
tänkbar situation hastigt blivit till verklighet. Detta kräver skyndsamma beslut och 
handlingskraft, beskriver författaren, vilket förutsätter att personalen inom 
verksamheten är förberedd. Burman (2015) är av samma åsikt och skildrar hur en 
krismedveten personal i större mån har lättare att ta beslut som kan bidra till att 
situationen inte utvecklas till en katastrof. Vidare beskriver författaren att forskning 
har visat att kontinuerliga krisövningar leder till att krisberedskapen växer inom 
verksamheten. Eriksson- Zetterquist (2007) talar i detta sammanhang om att 
verksamheter systematiskt och upprepande bör använda realistiska krisövningar. 
Författaren använder begreppet enactment som tidigare nämnts vilket innebär att 
man övar olika krissituationer genom att dramatisera dessa i en verklighetstrogen 
kontext. På detta vis får personalen inom verksamheten möjlighet att praktiskt 
använda krisplanen till faktiska situationer, vilket författaren menar skulle höja 
verksamhetens beredskap. Med denna beskrivning lutar studiens resultat åt att skolor 
där respondenterna arbetar kan behöva höja sin krisberedskap genom att arbeta för 
att krisplanen blir verklighetsförankrad bland de anställda genom åtskilliga realistiska 
krisövningar.  
 
Studiens resultat visade även att majoriteten av de skolor där respondenterna arbetar 
inte har en inrymningsplan. Orsakerna till detta kan bero på olika faktorer såsom det 
faktum att Sverige sedan tidigare varit befriad (fram till 2015) från våldsamma 
skolattacker (Knight, Göransson & Sverke, 2011). Eriksson-Zetterquist (2007) 
beskriver hur människans potentiella riskbedömningar är socialt konstruerade och 
påverkas av de källor av information som människan möter i vardagen. Denna sociala 
påverkan kan komma från andra individer men även från olika typer av medier. Med 
anledning av att Sverige tidigare inte drabbats av en skolattack har media heller inte 
haft anledning att rapportera om grövre våld på Sveriges skolor. Eftersom 
riskbedömningar påverkas av den sociala omgivningen kan detta tillsammans med 
frånvaron av attacker utgöra en förklaring till varför majoriteten av respondenter 
delger att deras arbetsplats krisplan inte inbegriper en inrymningsplan. Studiens 
litteraturefterforskningar visar även på att begreppet inrymningsplan inte förekommer 
hos skolverket innan publikationen om råd och riktlinjer vid väpnat våld (2014) 
publicerades. Att publikationen just bygger på riktlinjer och inte är i lagstadgad form 
kan även det vara en anledning till att majoriteten av respondenternas skolor inte har 
en inrymningsplan. Tidsaspekten efter dådet i Trollhättan, tillsammans med tidigare 
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nämnda orsaker kan således utgöra anledning till att några av respondenterna uppger 
att inrymningsplaner fortfarande är ett ämne under bearbetning på skolorna. Dock 
anser vi att utifrån skolverkets (2016) rekommendationer över vad en krisplan ska 
innehålla, såsom tänkbara krissituationer, kan krisplanerna behöva uppdateras och 
motiveras utifrån den skolattack som tidigare skett i Sverige. 
 
 
Om personalens upplevelse av skolans och individens beredskap  
Eriksson- Zetterquist (2007) skildrar hur individers riskuppfattning och oro är socialt 
betingat och ständigt påverkas av den kulturella och samhälleliga kontexten, vilket 
även bekräftas av Knight, Göransson och Sverke (2011) som beskriver att våldsbilden 
bland annat påverkas av kulturella och sociala faktorer. Detta skulle till viss del kunna 
förklara varför flertalet av respondenter inte anser att de har tillräcklig beredskap, 
påverkade av krisbilden som förmedlades efter tragedin i Trollhättan. Åtskilliga 
respondenter uppgav även att de inte vet hur de ska agera ifall skolan skulle hotas av 
en beväpnad person, ungefär lika många svarade att de vet vad de ska göra. Dock pekar 
de valfria kommentarerna åt att även om respondenterna uppgav att de vet hur de ska 
agera, så saknas tillit till planen samt sin egen och andras förmåga att agera enligt plan 
ifall en krissituation skulle uppstå. Denna misstro skulle kunna förklaras utifrån 
studiens resultat att krisövningar sker sällan och framförallt att majoriteten av 
respondenter uppgav att skolan inte har en inrymningsplan. Osäkerheten om hur man 
ska agera eller om skolan har beredskap nog att hantera en beväpnad person kan 
således förklaras med att man inte övat på detta. Vilket bringar blickfånget åter till det 
som tidigare står beskrivet i arbetsgivarens uppdrag, att se till att all personal inom 
verksamheten känner till risker och har rätt kunskap att agera ifall en risk skulle 
utvecklas till en hotfull eller farlig situation (Arbetsmiljöverket, 2002). 
Arbetsmiljöverket hävdar även att personal med rätt beredskap bidrar till ökad 
trygghet och psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen. Som tidigare nämnts kan denna 
beredskap komma att höjas genom förebyggande övningar såsom att 
verklighetsförankra krisplanen hos all personal genom varierade och naturtrogna 
övningar, som både Eriksson- Zetterquist (2007) samt Burman (2015) redogör för.  
 
 
Om personalens oro  
Av studiens resultat framkom att nästan en fjärdedel av respondenterna har upplevt 
eller känner oro att ställas inför en situation där personers liv kan vara hotat på skolan. 
Arbetsmiljöverket (av.se hämtad 2016-04-28) skildrar hur oro kan leda till att personal 
utvecklar psykiska besvär. I sin publikation beskriver skolverket (2002) arbetsgivarens 
ansvar gentemot sina anställda vilket bland annat innebär att involvera och 
medvetandegöra personal om risker men även hur dessa ska hanteras. Detta är en del 
i att göra personal riskmedveten och handlingskraftig, vilket som tidigare nämnts flera 
respondenter upplever att de inte är. Forskning har visat att det är angeläget att 
diskutera regler och rutiner för våldsamt beteende så att personalens agerande kan 
påverka skolklimatet i positiv riktning, genom att de med mer kunskap i bagaget kan 
agera mer medvetet och självsäkert (Knight m.fl., 2011). Forskning har även visat att 
ett positivt skolklimat kan minska våldet inom skolan (Cornell, 2010; Knight m.fl., 
2011). En viktig faktor för ett sådant klimat anser vi bland annat vara lärarens 
välmående. Enligt skollagen (kapitel 5:3) har läraren och skolan ett ansvar att 
tillgodose elevernas trygghet, vilket förutsätter att personalens arbetsmiljö skapar 
dessa möjligheter så att alla som vistas inom skolan kan känna sig trygga. 
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Studiens resultat visar på samband mellan den oro personalen känner samt det faktum 
att krisplanen inte är välförankrad hos alla som arbetar inom verksamheten. Ett 
förebyggande arbetssätt som går ut på att informera personalen skulle på så vis kunna 
minska den upplevda oron. Cornell (2010) menar att riskbedömning kan utgöra en del 
i en övergripande strategi i att skapa en trygg skola och han menar att graden av 
säkerhet och trygghet kan öka genom sådana förebyggande insatser. En annan 
koppling i studien visade att de respondenter som kände oro också mer sällan hade 
andra typer av krisövningar. Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) menar att personal via 
kunskapsinsatser och övning kan rustas för att klara ohälsosam arbetsbelastning. 
Därmed kan vi hävda att införandet av fler krisövningar skulle kunna bidra till ökad 
trygghet och i förlängningen mindre oro hos personalen. Vi hade ursprungligen en 
hypotes om att personalens oro skulle kunna vara kopplad till deras kunskap om 
krisplanen. Det visade sig stämma, men på motsatt sätt än vad vi hade tänkt oss. Vi 
förväntade oss att de som var mest oroliga hade sämst koll på krisplanen, vilket visade 
sig vara tvärtom. De som oroar sig känner på så vis till krisplanen något bättre än de 
som inte oroar sig - alltså kan vi inte rakt av dra slutsatsen att med mer kunskap om 
krisplanen – mindre oro. Däremot vet vi ingenting om hur just deras krisplaner ser ut, 
t.ex. vilken information som finns i krisplanerna, inte heller hur de som svarat värderar 
sin krisplan, som bra eller dålig – bara i vilken grad de tycker sig känna till den. Det 
kan vara så att de med nervös/orolig läggning skaffar sig kunskap för att slippa oroa 
sig lika mycket och därför har bättre koll på krisplanen. Det kan dock också vara så att 
de oroar sig för att de vet att krisplanen är bristfällig och då skulle vi kunna hävda att 
en mer uppdaterad krisplan som man arbetar med aktivt skulle kunna skapa trygghet 
hos personalen. 
 
 
Om personalens riskbedömning om en framtida skolattack  
Knight, Göransson och Sverke (2011) menar att många pojkar socialiseras in i en 
maskulinitetsnorm där de förväntas vara dominanta, tuffa och aggressiva och där 
motsatta egenskaper riskerar att bli en källa till trakasserier. Föreliggande studie 
påvisade varken om personal upplevde könsroller som tänkbara riskfaktorer eller inte. 
Däremot bekräftar studien det tidigare forskning visat, att hämnd och dåligt mående 
uppfattas som tänkbara motiv för våldsdåd och därmed riskfaktorer att ta hänsyn till i 
det förebyggande arbetet. Risken består inte bara i att våldsoffer kan pressas till att bli 
förövare, utan att ett aggressivt beteende även kan bli normaliserat om det är en del av 
en könsnorm. Detta kan förhindra att åtgärder sätts in, eftersom vissa beteenden inte 
identifieras som risker, menar Knight m.fl. (2011). Det kan även vara svårt för 
omgivningen att se hur dessa pojkar mår bakom sin påtvingat tuffa fasad. I studien 
kommenterade respondenter elevers mående som en tänkbar orsak för nya 
skolattacker: ”Vi har många ungdomar som mår väldigt dåligt och mycket väl kan 
tänkas hämnas på skolan, vi har t o m diskuterat vissa namn”. Denna bild bekräftas av 
forskning (Cornell, 2010) då många förövare som legat bakom skolattentat har mått 
dåligt. Ofta har deras mående berott på att de under lång tid varit offer för mobbning. 
Detta är något som vi tänker att skolor kan ta fasta på i riskbedömningar och det 
förebyggande arbetet. Forskning har även påvisat att skolattentat inte är spontana 
aggressionsutbrott utan sker efter längre tids planering. Något som också varit vanligt 
är att förövare i förväg på olika sätt läckt information om sitt tilltänkta dåd informerar 
Cornell. Det här är information som vi ser att personal på skolor kan ha stor nytta av 
att känna till, så att de kan reagera i tid. 
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Orsak och verkan kan vara svår att urskilja i sådana här komplexa frågor, men 
diskussioner i personalgruppen och med eleverna om normer kring våld, aggressivitet, 
könsroller och mående skulle kunna bidra till att individer som mår dåligt vågar söka 
hjälp eller uppmärksammas av omgivningen. Detta är också en av huvudpoängen med 
de våldsförebyggande strategier som utarbetats av Cornell (2010) som skolan kan 
arbeta efter. Studier har visat att de fungerar åtminstone så till vida att elever som går 
på skolor där strategierna används, i större utsträckning vågar söka hjälp (Cornell, 
2010). Cornell betonar även skolklimatets betydelse som en förebyggande insats. 

Studiens respondenter uppgav ett flertal faktorer som bakomliggande orsak till 
skolvåld exempelvis skolans storlek. Skolans storlek är en omstridd orsaksfaktor där 
olika studier har gett motstridiga resultat (Knight m. fl., 2011). Studiens respondenter 
bedömde att en större skola utgör en högre risk. En tänkbar förklaring är att fler elever 
per lärare försvårar för läraren att ha uppsikt och att kunna utveckla goda relationer 
till alla. Som redan nämnts påverkar ett varmt och stöttande skolklimat förekomsten 
av skolvåld (Cornell, 2010). Respondenterna uttryckte i sin riskbedömning att de även 
ansåg att faktorer i skolans närområde kan ha en inverkan. Knight m.fl. (2011) 
bekräftar deras syn med att forskning har visat att om man i sitt grannskap utsätts för 
våld och kriminalitet, så ökar risken att individer utvecklar ett aggressivt beteende. De 
berättar även att forskning visat på samband mellan den socioekonomiska statusen 
och samtliga typer av våld i skolan. Detta kan ha att göra med att skolor i områden med 
låg socioekonomisk status kan ha för lite resurser i hänsyn till sitt behov och därför 
inte kan förebygga våld i samma utsträckning som de skulle behöva. 
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Slutdiskussion 
 

Här följer en sammanfattning av studiens resultat samt diskussion om 

forskningsläget i ämnet och förslag på framtida forskning. 

 

Slutsats 

Vi har visat att myndigheter och forskare rekommenderar att det ska finnas en 

krisledningsgrupp medan studiens resultat visar att så inte alltid är fallet. Vidare bör 

en verksamhets krisplan, enligt rekommendationer, förankras inom hela 

verksamheten. Studien visade att det fanns brister i kunskaper om krisplanens 

innehåll. Förvånande visade studien att personal som känner sig orolig har något 

bättre kunskap om sin krisplan än övriga. Studien visade att krisövningar sker sällan, 

medan forskning pekar på att kontinuerligt genomförda och realistiska övningar höjer 

krisberedskapen. Begreppet inrymning nämns av Skolverkets material för väpnat våld 

på skolor, men få av studiedeltagarna känner till begreppet eller har övat på det. 

Studiedeltagarna tvivlar dessutom på skolans och sin egen beredskap att hantera 

krissituationer med beväpnat våld. Nästan var fjärde uppgav att de någon gång eller 

ofta känt oro inför att ställas i en situation där individers liv är hotat på skolan. 

Arbetsmiljöverket menar att stress och oro kan leda till psykisk ohälsa och forskning 

har visat att krisberedskap handlar om att stilla oro genom att skapa trygghet. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att det också finns en risk för en ny skolattack. Hur 

de svarande uppfattade risken berodde på olika faktorer såsom samhällsklimat, 

elevernas psykiska ohälsa och socioekonomiska bakgrund, etnicitet, kulturella 

skillnader, gruppmotsättningar, samt skolans storlek, dess läge och elevernas ålder, 

något som studien belyst utifrån olika orsaksnivåer som forskning identifierat för våld 

vilket även kan ses genom ett systemteoretiskt perspektiv. 

 

Fortsatt forskning  

Det var med viss bävan som vi tog oss an ämnet för studien, att undersöka svenska 

skolors beredskap för något så hemskt som en väpnad skolattack. Vi har dock erfarit 

under studiens gång, när vi har diskuterat ämnet med människor som vi har mött, att 

det finns ett uppdämt behov för att ha en dialog om ämnet – inte bara hos personal på 

skolor, utan runt om i det svenska samhället.  Således har vi fått studiens praktiska 

signifikans som allmännyttig information bekräftad. Vi har även stött på flertalet 

kommentarer som väckt en oroskänsla hos oss, om en olycksbådande framtid där 

terrordåd och skolattacker förväntas öka i vårt land, som om framtiden redan vore 

utstakad och kriser liknande Trollhättandådet oundvikliga tragedier. ”Detta kommer 

vi tyvärr att se mer av” har vi fått uttryckt för oss.  

 

Av studiens enkätsvar fick vi veta att viss personal som arbetar på skolor ansåg att 

mångkulturella skolor löpte större risk att drabbas av skolskjutningar. Det vore 

intressant att forska vidare på varifrån den slutsatsen kommer. Är det så av rädsla för 

rasistiska motiv, såsom fallet i Trollhättan eller har den slutsatsen dragits av att på 

mångkulturella skolor kan elever eller deras släktingar själv ha upplevt våld och 

trauman i sina hemländer? Är det så att personal i skolor besitter omedveten och 
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outtalad kunskap som skulle kunna användas i förebyggande syfte så att 

skolskjutningar kan undvikas eller är dessa farhågor fördomar som i sin tur kan få 

negativa konsekvenser om de inte lyfts fram i öppen dialog? 

 

Burman (2015) uttrycker samma tanke som en deltagare i studien: ”Hur ska vi kunna 

skydda alla barn? Vi kan ju inte ha pansarplåt runt skolan”, nämligen att det inte går 

att skydda eller förbereda sig mot alla tänkbara risker. Cornell varnar från att fatta 

beslut baserad på rädsla och fördomar, vilket han menar har fått politiker i USA att 

fatta orationella beslut, som att förbjuda vissa typer av kläder som gärningsmän 

tidigare haft på sig på skolskjutningar. Det har även förekommit förslag som att lärare 

ska beväpnas med skjutvapen och att elevers skolböcker ska ha kolfiberpärmar som 

kan användas som skyddande sköldar. Sådana dramatiska lösningar har visat sig vara 

föga effektiva.  Inte heller dyra övervakningssystem med kameror eller nolltolerans 

mot våld har fungerat, menar professor Cornell. Det som fungerar är evidensbaserade 

metoder som bygger på forskning.  Dock gäller det att inte stanna vid att hävda att mer 

forskning behövs, utan att tänka steget längre för att ringa in vilken typ av forskning 

som det finns behov av, tillägger forskarteamet Borum, Cornell, Modzeleski och 

Jimerson (2010). Istället för att studera dåd med dödlig utgång – som inträffar mycket 

sällan- kanske det är mer gynnsamt att studera fall med dödshot eller där 

våldshandlingen inte fullföljdes, alternativt fall med grovt våld som dock inte varit 

dödlig, spekulerar de vidare. Författarna håller för att de fall som ofta får mest 

uppmärksamhet är de som är mest unika eller extrema och de är vetenskapligt sett inte 

de bästa att studera -om syftet är att skaffa allmängiltig kunskap om dödligt våld på 

skolor. Artikelförfattarna efterlyser också mer forskning om hur elever i högre grad kan 

uppmuntras att söka hjälp, eller hur de kan uppmanas att berätta när andra elever 

uttrycker sig verbalt hotfullt, vilket vi instämmer i då tidigare forskning visat att 

flertalet våldsförövare också själv varit offer för våld. 

 

I Sverige finns lite forskning om hot och våld på skolor och Knight, Göransson och 

Sverke (2011) poängterar att det fokus som forskare har valt, har fått konsekvenser för 

”vilka interventioner man har rekommenderat, samt hur dessa har fallit ut” (s.4 ). Vi 

ställer oss då frågan, hur kan vi påverka detta mörka orosmoln som målats upp framför 

oss och som bara tycks bida sin tid, i väntan på att få sättas i rullning? Är det rentav så 

att vi med denna studie är med och bidrar till att ge den fart, som en självuppfyllande 

profetia? Om så är fallet, så torde även det motsatta ha motsatt verkan: om vi talar om 

framtiden i positiva ordalag – kan vi då vara med och bidra till att göra den ljusare? 

För visst måste framtiden, som i våra ögon förblir orörd och oviss, kunna målas i 

många olika färger -om vi hellre vill ha det så? 

 

Enligt ovanstående resonemang faller vikten på fortsatt forskning i ämnet tungt på hur 

dessa tragedier ska kunna undvikas. Enligt bl.a. Modern Psykologi (3/2016) är flertalet 

gärningsmän för skolskjutningar psykiskt ostabila människor. Hur kan skolan bidra 

med att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa? Här öppnar sig en dörr 

för oss alla i samhället att visa tolerans och ta ett större ansvar när det gäller att se, 

stötta och vårda den stora grupp människor som lider eller riskerar att drabbas av 

psykisk ohälsa. Här kan vi se en ingång mot en framtid i regnbågens alla färger.  
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https://www.av.se/om-oss
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljo-i-samband-med-flyktingsituationen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljo-i-samband-med-flyktingsituationen/
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/03/trollhattan-efter-attacken
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/08/mordaren-trollhattan-planerade-skolattacken-tva-veckor
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/08/mordaren-trollhattan-planerade-skolattacken-tva-veckor
http://polistidningen.se/2009/05/kunskap-enda-sattet-stoppa-skolskjutningar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6295117
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
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Skolverket om krishantering  

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/kriser-1.201707 (hämtad 2016-

05-17). 

 

Webbenkäten på Survey Monkey. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsv.surveymonkey.com%2Fr%2F8TPZ5W

2&h=vAQFVeXlFAQFiwu82DJ5GvySrehhCTFxIcAMPTayF9d8fDQ 

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/kriser-1.201707
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsv.surveymonkey.com%2Fr%2F8TPZ5W2&h=vAQFVeXlFAQFiwu82DJ5GvySrehhCTFxIcAMPTayF9d8fDQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsv.surveymonkey.com%2Fr%2F8TPZ5W2&h=vAQFVeXlFAQFiwu82DJ5GvySrehhCTFxIcAMPTayF9d8fDQ
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Bilaga: Diagram 1-10 
 

 

1. Vilken befattning har du inom skolan? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Lärare 

90,00% 

90 

 

Rektor 

4,00% 

4 

 

Resurs 

1,00% 

1 

 

Övrigt 

5,00% 

5 

Totalt 100 
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1. Vilken befattning har du inom skolan?
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…  

2. Har din skola en krisledningsgrupp? 

 
Svarsval– Svar– 

 

Ja 

76,00% 

76 

 

Nej 

7,00 % 

7 

 

Vet inte 

17,00% 

17 

Totalt 100 
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2. Har din skola en krisledningsgrupp?

Ja

Nej

Vet inte
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3. Ingår du i skolans krisledningsgrupp? 

 
Svarsval– Svar– 

 

Ja 

14,00% 

14 

 

Nej 

86,00% 

86 

 

Vet inte 

0,00 % 

0 

Totalt 100 

 

 

Ja 14

Nej 86

3. Ingår du i skolans krisledningsgrupp?
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4. Hur väl känner du till din skolas krisplan? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Inte alls 

6,00 % 

6 

 

Skulle kunna ha bättre koll 

47,00% 

47 

 

Bra 

36,00% 

36 

 

Utmärkt 

11,00% 

11 

Totalt 100 
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5. Hur ofta eller sällan har ni andra krisövningar än brandövning? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Aldrig 

71,00% 

71 

 

1 gång per läsår 

19,00% 

19 

 

1 gång per termin 

8,00 % 

8 

 

Oftare 

2,00 % 

2 

Totalt 100 

 

11 Kommentarer, beskriv gärna vilken typ av krisövning ni gör:  

En gång per läsår: ”utrymningsövningar, hantering av allergichock, samtal kring 
#inrymningsövningar” 
Oftare: ”Brandövning” 
En gång per läsår: ”Inrymning” 
En gång per läsår: ”evakuering i händelse av utsläpp från kärnkraftverk” 
En gång per termin: ”Brandövning, pedagogisk träff om krishantering” 
En gång per läsår: ”Testar telefonkedja, finns för varje arbetslag” 
Aldrig: ”Vi planerar för att öva för attentat mot skolan/inrymning.” 
En gång per läsår: ”Telefonskedja” 
En gång per läsår: ”Hlr” 
En gång per läsår: ”Första hjälpen” 
En gång per termin: ”Vi gör brandövningar, bomblarmsövningar samt då och då har 
vi workshop kring olika krissituationer.” 
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6. Förutom en utrymningsplan, har skolan en inrymningsplan? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Ja 

23,00% 

23 

 

Nej 

40,00% 

40 

 

Vet inte 

37,00% 

37 

Totalt 100 

 

9 kommentarer, beskriv gärna er inrymningsplan: 

”Vi samlas i klassrummet, läser dörren och håller oss ifrån dörrar och fönster.” 
”Pågående projekt.” 
”Kartlagda trygga utrymmen och beskriven rutin för inrymning” 
”Snart klar och ska vara gemensam i hela kommunen” 
”Bl.a. stänga alla dörrar, barrikadera, ner på golvet, tystnad, direktiv om sms, ej 
samtal.” 
”alla elever ska vara i sina hemklassrum tills order kommer om utgång till bussar sker 
efter särskild plan” 
”Plan för yttre hot, dörrvakter osv.” 
”Vi skriver på en som ska vara klar inom kort.” 
”Vi har ingen inrymningsplan just nu men vi håller på att ta fram en” 
 

Ja 23

Nej 40

Vet inte 37

6. Förutom en utrymningsplan, har skolan en 
inrymningsplan?
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7. Anser du att skolan har beredskap att hantera ett hot såsom en beväpnad person? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Ja 

16,00% 

16 

 

Nej 

69,00% 

69 

 

Vet inte 

15,00% 

15 

Totalt 100 

15 kommentarer, varför? 

Vet inte: ”Tror ingen utan vapen kan hantera det.” 
Nej: ”Finns inget sätt att snabbt nå alla klassrum/lärare. Alla dörrar har glasrutor så även om de är 
låsta kan det slås sönder.” 
Nej: ”Finns ingen plan. Saknas dörrar som kan låsas genom ett knapptryck.” 
Ja: ”Beredskap… Vi har diskuterat och gjort workshop med all personal på skolan. Om det funkar i 
praktiken (paniksituation) är svårt att bedöma” 
Vet inte: ”Inte helt klar” 
Vet inte: ”Har aldrig hänt så det är svårt att veta om alla skulle agera enligt planen.” 
Vet inte: ”Vi har en plan som förbättrar våra chanser, men det är allt” 
Vet inte: ”Jag skulle tro att vi har det. Kan tänka mig vilka personer som kan agera på vilka sätt” 
Nej: ”Vi tar det inte riktigt på allvar och behöver diskutera en sådan händelse ofta eftersom ingen vet 
hur elever och personal kommer att reagera vid sådant hot.” 
Nej: ”Info en gång på ett möte är inte att kalla beredskap.” 
Nej: ”Finns en plan för det, som ska förankras, eftersom hot ökat!” 
Vet inte: ”Om ett sådant hot uppstår tror jag ingen har verklig beredskap för. Det man lutar sig emot i 
ett sådant fall är den krishanteringsplan som finns.” 
Vet inte: ”Både och. Men dörrarna står ju öppna.” 
Nej: ”Vi har fått veta hur vi ska agera OM det skulle hända, men delfinansiering inte nedskrivet i 
krisplanen och det var flera år sedan och sedan dess har vi haft två nya rektorer och flera nya 
medarbetare.” 
Ja: ”I teorin har vi det... men det är svårt att veta om det fungerar om något skulle ske.” 

 

Ja 
16

Nej
69

Vet inte
15

7. Anser du att skolan har beredskap att 
hantera ett yttre hot så som en beväpnad 

person?
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8. Vet du hur du ska agera vid en situation där skolan hotas av en beväpnad person? 

 
Svarsval– Svar– 

 

Ja 

34,00% 

34 

 

Nej 

38,00% 

38 

 

Osäker 

28,00% 

28 

Totalt 100 
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8. Vet du hur du ska agera i en situation där 
skolan hotas av en beväpnad person?
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9. Känner du oro inför att ställas i en situation där individers liv är hotat på skolan? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Aldrig 

38,00% 

38 

 

Sällan 

38,00% 

38 

 

Det har hänt 

22,00% 

22 

 

Ofta 

2,00 % 

2 

Totalt 100 
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10. Ser du det som sannolikt att din skola skulle kunna utsättas för en beväpnad skolattack? 

 

Svarsval– Svar– 

 

Aldrig 

12,12% 

12 

 

Inte i nuläget 

55,56% 

55 

 

Kanske i framtiden 

20,20% 

20 

 

Ja 

12,12% 

12 

Totalt 99 

 

27 kommentarer, varför? 

Kanske i framtiden: ”Stor skola mitt i centrum. Lättåtkomlig.” 
Ja: ”Om det kan hända på andra skolor/instanser då kan det nog hända på vår skola 
också.” 
Ja: ”Jag är inte orolig men vår skola likväl som en annan.” 
Inte i nuläget: ”Lugn låg/mellanstadieskola. Dock stökigare och stökigare elever” 
Kanske i framtiden: ”Känner inget överhängande hot men med den utvecklingen som 
har varit i samhället den senaste tiden tycker jag vi måste ta detta på allvar och se till 
att vi är förberedda.” 
Kanske i framtiden: ”Det hårdare klimatet i samhället.” 
Ja: ”Med allt som händer på flyktinganläggningar med bråk, så känner man viss oro 
då vi tar emot flyktingar på skolan” 
Kanske i framtiden: ”Skolan domineras av barn med annan etnicitet än svensk. Detta 
skulle kunna locka likasinnade gärningsmän som vid tidigare attacker.” 
Inte i nuläget: ”Geografiskt läge, det ligger i en lugn villaområde” 
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Ja: ”Internationell skola. Många ambassadbarn.”  
Kanske i framtiden: ”Motsättningar mellan olika grupper och invandrarfientlighet.” 
Ja: ”Arbetar på en skola med många olika kulturer där bråk mellan olika länder följer 
med till skolan”  
Inte i nuläget: ”Förmodligen inte, men vad vet man?” 
Inte i nuläget: ”I vårt upptagningsområde-aldrig, men det kan ske överallt” 
Ja: ”Det kan ju hända var och när som helst. Ingenting man kan gå omkring och oroa 
sig över dock.” 
Ja: ”Vi har många ungdomar som mår väldigt dåligt och mycket väl kan tänkas 
hämnas på skolan. Vi har t o m diskuterat vissa namn.” 
Ja: ”Invandrartät skola” 
Inte i nuläget: ”Trots segration etc. tror jag att det är ytterst ovanligt och vill hoppas 
tro att Sverige är bättre än så.” 
Ja: ”Grannskola med Kronan” 
Inte i nuläget: ”Risken är mycket liten, men ökar då vi får fler barn som lider av 
psykiska handikapp och frånvarande föräldrar.” 
Ja: ”Kan hända överallt” 
Inte i nuläget: ”Arbetar på en landsbygdsskola, långt från ev. oroshärdar.” 
Inte i nuläget: ”Man tänker inte att det händer. Det vore hemskt om det hände. Hur 
ska vi kunna skydda alla barn? Vi kan ju inte ha pansarplåt runt skolan.” 
Inte i nuläget: ”Jag tror det är osannlikt att det händer, men vår skola skulle kunna 
vara ett mål för en sjuk människa eftersom vi är en mångkulturell skola.” 
Inte i nuläget: ”Jag jobbar på en liten L-M skola på landet.” 
Inte i nuläget: ”Det är inget jag dagligen funderar på men då och då kommer tanken 
upp och hur jag ska agera. Fast, superduperrädslan att något kan ske med vår/någon 
skola är så sjukt läskigt.” 
Inte i nuläget: ”Det är en liten skola där vi har koll på vilka som passerar in och ut. 
Jag tror att risken är större på en stor skola där människor är mer anonyma.” 

 
 

 

 


