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Colombine High, Virginia Tech och Conneticut i USA. Winnenden i Tyskland och finska 

Jokula. Namnen på skolorna förknippar vi varken med lysande studieresultat eller 

pedagogiska modeller. Vi förknippar dem med något hemskt. Skolskjutning. Ordet ger en 

ilning utmed ryggraden, vi ser helikopterbilder från tv-sändningar som kretsar kring 

byggnader där människor har blivit mördade. Byggnaderna är skolor, platser där den ljusnade 

framtid är vår och människorna är elever. 

 

Mot bakgrunden av händelser med grovt våld i skolan nationellt och internationellt fick 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag av regeringen att kartlägga det grövre våldet i 

skolan som genererade rapporten Grövre våld i skolan.
1
 Samtidigt fick Skolverket uppdraget 

att ta fram det stödmaterial som blev Grövre våld i skolan - vad man vet och vad man kan 

göra för att öka kunskapen inom området.
2
 Dessa ansatser ger indikationer på att forskning 

kring dessa fenomen bör fortskrida och vara uppdaterad. 

 

Sedan skottdramat på Kungälvs läroverk 1961 då sex ungdomar skadades och en avled har 

skolskjutningar ej inträffat i svenska skolor.
3
 Tidningen Skolvärlden skrev i mars 2013 att 

Sverige har en sviktande beredskap för skolskjutningar 
4
 och hänvisar till den på 

regeringsuppdrag utförda riskbedömningsanalys Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) publicerade 2012. Riskbedömningsanalysen ger ett dystert besked, då det 

är realistiskt att tro att en skolskjutning på en svensk skola kan ske inom en överskådlig tid. 

Sannolikheten är en vart tionde år.
5
 På senare tid har en planerad skolskjutning i Malmö 

stoppats 2004 och hot om våldsdåd har förekommit i Eskilstuna, Örebro och Piteå.
6
 I april 

2013 hittades skjutvapen på ett skoltak i Malmö. Lärarnas nyheter skrev i april 2013 att 

lärarna på Malmö skolor förbereder sig för eventuell skolskjutning. Åtgärderna sker på 

rekommendation från polisen som baseras på statistik och erfarenhet från USA och Finland.
7
 

Skolverket skickade 2012 ut inbjudan till nationellt samarbete mot väpnat våld mot skolor. 

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ser inget behov av nationella riktlinjer och hänvisar 

                                                 
1
 Felipe Estrada, Sven Granath, David Shannon och Törnqvist, Nina (red.). Grövre våld i skolan, 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm 2009. sid. 5  
2
 Skolverket. Grövre våld i skolan: vad man vet och vad man kan göra, Skolverket, Stockholm 2009, sid. 3 

3
 Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB). Risker och förmågor - Redovisning av regeringsuppdrag om 

nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga, 2012, sid. 46 
4
 http://www.skolvarlden.se/artiklar/sviktande-beredskap-skolskjutning Alva Hällberg 

5
 MSB, 2012, sid. 48 

6
 Ibid. sid. 46 

7
 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/03/18/larare-tranas-skolskjutning William Svärd 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/sviktande-beredskap-skolskjutning
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/03/18/larare-tranas-skolskjutning
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till att det finns krisplanering i varje kommun för denna typ av händelser.
8
 Björklund anser att 

det viktigaste är att ha stränga vapenlagar i kombination med att upptäcka människor ”på 

glid”. 
9
 

 

Låt mig ställa två retoriska frågor. Är detta moralpanik framkallad av media? Eller något vi 

forskare inom bl.a. beteendevetenskap måste få fram preventiva åtgärder mot?  

 

Det är ej min mening att ropa varg och kanske är detta frågor lämpade för andra än lärare att 

forska om. Men i den forskning som denna uppsats fokuserat på påpekas behovet att öka 

kunskapsmassan om detta område. Det är även logiskt att lärare som är de som arbetar 

närmast med eleverna bidrar med forskning om området ur sitt perspektiv.  

 

Att skriva ett examensarbete inom pedagogik innebär att lärarstudenten har möjlighet att 

forska om många intressanta och viktiga områden inom skola. Ofta är det områden som det 

forskats mycket om tidigare. Detta område jag valt att rikta in mig mot har det inte forskats 

mycket om nationellt. En orsak kan vara att det är vanligt inom pedagogik i Sverige att forska 

om sådant som är vanliga fenomen inom skola, fenomen har en tendens att analyseras när de 

hänt.  

 

Jag har valt att forska om något som vi aldrig ska låta ske inom svensk skola. Med personlig 

motivation att som blivande lärare med skolan som arbetsplats har jag en önskan om att det i 

framtiden ska vara en plats genomsyrad av ett positivt skolklimat där prioritet är trygghet för 

elever och personal. Genom att belysa nationella undersökningar om våld inom skolan och 

internationell forskning kring preventiva åtgärder mot grovt våld hoppas jag kunna bidra med 

en pusselbit för att öka kunskapen inom detta forskningsområde. Detta för att förbereda större 

forskningsansatser om hur skola kan förebygga att en händelse aldrig sker inom svensk skola. 

Händelsen är skolskjutning.  

 

 

I det följande avsnittet ges läsaren en ämnesteoretisk bakgrundskunskap i form av begrepp 

och relevanta idéer om prevention mot grövre skolvåld. Definitioner av våld, skolvåld, 

                                                 
8
 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/12/17/nationellt-stod-skolor-aktuellt-efter-ny-massaker 

Mats Thorén 
9
 http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/12/17/nationellt-stod-skolor-aktuellt-efter-ny-massaker 

Mats Thorén 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/12/17/nationellt-stod-skolor-aktuellt-efter-ny-massaker
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/12/17/nationellt-stod-skolor-aktuellt-efter-ny-massaker
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skolskjutningar kommer att presenteras först. Sedan presenteras definitioner av prevention 

och hur de kan delas upp mellan primära, sekundära och tertiära åtgärder samt olika specifika 

kategorier av åtgärder som är inriktade mot dessa olika nivåer. Etablerade program i Sverige 

för våldsprevention presenteras sedan innan detta kapitel mynnar ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Våld i skolan 

Arbetsmiljöverket har i två kunskapsöversikter beskrivit hot och våld inom skola. 

Arbetsmiljöverket beskriver våld som ett brett begrepp med många delkomponenter. I 

huvudsak handlar det om att den som utför handlingen vill skada och den som utsätts för 

handlingen far illa. De olika delkomponenterna kan vara relationellt våld som enskilda 

uttryck för våld vid enskilda tillfällen och mobbning när handlingar som åsyftar att skada 

pågår systematiskt under längre tid. Våldet kan vara verbalt i form av ord som skadar, fysiskt 

mot person t.ex. slag eller mot egendom i form av att ta sönder någons saker. Det kan även 

handla om sexuella trakasserier (sexuella inslag) eller hot om våld (ett löfte om att våld 

kommer ske).
10

 Då våldet sker elektroniskt med hjälp av t.ex. Internet eller mobil kallas det 

cybervåld.
11

 Aggressivitet benämns ofta synonymt med våld när det gäller forskning kring hot 

och våld i skola och när ett aggressivt beteende äger rum i skola kallas det inom forskning 

ibland för skolvåld.
12

 

 

 Arbetsmiljöverket beskriver skolvåld på följande sätt: 

 

                     skolvåld inbegriper samtliga de situationer eller förutsättningar som bidrar till ett klimat i 

                     skolan där elever och lärare känner rädsla eller känner sig hotade 
13

  

 

Våldet sker alltså i den kontext skolan utgör bland de elever och lärare som befinner sig där. 

Jag ämnar använda den definitionen i min forskningsansats men byter ut lärare mot 

skolpersonal för att täcka alla de aktörer som befinner sig i skolans kontext.  

 

                                                 
10

 Sara Göransson. Kunskapsöversikt: hot och våld i skolan : en enkätstudie bland lärare och elever, 

Arbetsmiljöverket (Stockholm 2011), sid. 17 
11

 Göransson, 2011, sid. 25 
12

 Robin Knight, Sara Göransson och Magnus Sverke, Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan: ur ett 

jämställdhetsperspektiv : kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket (Stockholm 2011), sid. 9 
13

 Göransson, 2011, sid. 17 
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De tragiska våldsdåd inom skola vår omvärld drabbats av på senare år går inom forskning 

under benämning skolskjutningar. Med benämningen menas den grövsta formen av skolvåld 

när en elev som går eller har gått på skolan skjuter en eller flera personer i skolan. Eleven som 

utför dådet går inom forskning under benämningen skolskjutare.
14

  

  

Benbenishty m.fl. rekommenderar att säkerhetsåtgärder måste baseras på evidensbaserade 

undersökningar för att få fram perspektivet från alla aktörer inom skolan.
15

 Skolors problem 

med våld skiljer sig åt sinsemellan och det är viktigt att undersöka den enskilda skolans bild 

för att veta vilka specifika behov av åtgärder skolan har.
16

 Genom att ha evidensbaserade 

program som är skapade genom återkommande undersökningar i skolan skapas kontinuerlig 

data kring skolans problem. Av analys av denna data kan beslut om vilka åtgärder skolan 

behöver implementera tas.
17

 

 

1.2 Preventiva åtgärder 

Det finns olika sätt att beskriva prevention. Förebyggande arbete kan vara:  

 

                      att bygga upp en buffert mot oönskade framtida konsekvenser 

                      och att främja möjligheten till en positiv morgondag 
18

 

 

Ferrer-Wreders definition är poetisk och handlar om att samla på sig verktyg i form av 

åtgärder för att motverka oönskade händelser i syfte att bereda väg för en ljus framtid. I denna 

uppsats ämnar jag definiera prevention på ovanstående sätt med ett förtydligande att oönskade 

framtida konsekvenser blir grövre våld inom skola i allmänhet och skolskjutningar i synnerhet. 

Prevention hänger ihop med promotion som innebär åtgärder att gynna en positiv utveckling. 

Tillsammans kan de ses som åtgärder för att skapa konkreta, positiva och varaktiga 

förändringar för människor.
19

  

 

Primär, sekundär och tertiär preventionsnivå 

                                                 
14

 Estrada, m.fl. 2009, sid. 6, 10 
15

 Benbenishty, Rami, Avi Astor, Ron och Estrada, Joey Nuñez. "School Violence Assessment: A Conceptual 

Framework, Instruments, and Methods." Children & Schools 30, 2008, no. 2, sid. 71 
16

 Benbenishty m.fl. 2008, sid. 72 
17

 Ibid. f. 
18

 Laura Ferrer-Wreder, Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga: en forskningsöversikt 

(Stockholm 2005), sid. 19 
19

 Ferrer-Wreder, 2005, sid. 19 
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Prevention har olika nivåer som avgörs av den risk- eller skyddsgrad som föreligger. Inom 

forskning om barn och ungas problembeteende kan klassificeringen av prevention vara 

uppdelad i primär, sekundär och tertiär.
20

 Estrada m.fl. diskuterar nivåuppdelningen i 

anslutning till prevention mot grövre våld inom skola. Primära preventiva åtgärder är 

inriktade mot hela populationen och kan ses som primär prevention då alla elever utrustas 

med färdigheter att hantera situationer fredligt. Sekundära preventiva åtgärder är inriktade 

mot undergrupper i riskzonen för att begå våldshandlingar. Det kan vara individer med t.ex. 

beteendemässiga svårigheter som får särskilda insatser, dessa åtgärder räknas som sekundära. 

Den tredje nivån av preventionsarbetet, den tertiära kan anammas när våldet är ett faktum.
21

  

 

Det finns många kategorier av åtgärder som är riktade mot dessa olika nivåer. I denna 

forskningsansats kommer i huvudsak primära och sekundära preventioner att diskuteras, det 

kommer dock att pekas på tertiära åtgärder inom vissa kategorier. Om en metod är effektiv 

avgörs av den specifika skolkontextens behov utefter dess styrkor och svagheter. 

Preventionsåtgärder bör därför utformas lokalt efter genomförda kartläggningar och 

analyser.
22

 

 

I den tidigare forskningen går det skönja vissa kategorier av preventiva åtgärder mot våld 

inom skola som dels används i förebyggande syfte och dels riktat mot visst beteende. 

Estrada m.fl. anser att aktivt arbete med att upprätthålla ett bra skolklimat, som innefattar 

insatser mot mindre grova våldshandlingar och mobbning ses som prevention mot alla former 

av skolvåld. Även de grövsta former som skolskjutningar.
23

 Benbenishty m.fl. menar att det 

finns en tendens i vissa bedömningar att enbart fokusera på de allvarligaste och ovanligt 

förekommande våldshandlingarna men att forskare argumenterar för att handlingar som 

mobbning och kränkningar är viktiga att ta hänsyn till för att förutse skolsäkerhet.
24

 

Kränkningar, hot och mobbning har kopplingar med att även utsättas för grövre former av 

våld. Estrada m.fl. visar i sin undersökning att 10 % av de elever som mobbats även utsatts för 

grövre skolvåld, i jämförelse med 1 % som inte upplevt mobbning.
25

 Att arbeta med åtgärder 

                                                 
20

 För annan kategorisering se, Ferrer-Wreder, 2005, sid. 19 
21

 Estrada, m.fl. 2009, sid. 11 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. sid. 8 
24

 Benbenishty, m.fl. 2008, sid. 76 
25

 Estrada m.fl. 2009, sid. 8 
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mot mobbning och kränkande behandlingar ses som viktigt då utsatthet för dessa har 

kopplingar till dödliga våldsdåd i amerikanska skolor.
26

  

 

Inom preventionsforskning om unga och våld fokuseras det på skydds- och riskfaktorer. 

Individen kan utveckla antingen prosocialt beteende eller antisocialt beteende. Prosocialt 

beteende är förmåga för empati, lyhördhet och omsorg. Antisocialt beteende är att vara 

våldsam, ha svårt att ta kritik och att ha en tro på att andra vill en skada.
27

 Att känna 

tillhörighet och tillit till skolan med dess personal gynnar ett prosocialt beteende. Detta 

gynnas också av att vuxenvärlden har regler. Om omständigheterna är motsatta kan 

antisociala beteenden utvecklas. I den här typen av preventionsarbete handlar det om att 

identifiera elever som befinner sig i riskzonen med aggressiva, kränkande och våldsamma 

beteenden. 
28

 

 

Elevprofilering var ett tidigt förslag för våldsprevention inom skola som National School 

Safety Center mfl. framarbetade för amerikanska skolor som bygger på identifiering av elever 

i riskzonen för att vara möjliga skolskjutare. Tanken till förslaget var att skolskjutningar begås 

av en viss typ av människor utifrån en ”profil”. Listor med varningstecken publicerades för 

identifikation av potentiella förövare.
29

 En annan preventiv åtgärd är hotbedömningsteam som 

uppstod utifrån tre amerikanska större forskningsansatser om skolskjutningar. För att 

preventiva åtgärder ska hinna sättas in krävs att kännedom ges skolpersonal om väntande 

våldsdåd.
30

 Ett hotbedömningsteam inrättas på skolan som har till uppgift att samla in 

information om planerade våldsdåd från olika källor (t.ex. lärare, familj eller vänner). 

Informationen ska systematiskt utvärderas av hotbedömningsteamet som även har till uppgift 

att reagera på när varningssignaler ges.
31

 Huvudskillnaden i denna åtgärd jämfört med 

elevprofilering är att i hotbedömningsteam reageras det på beteenden direkt kopplade till 

förestående våldsdåd och inte att identifiera högriskpersoner.
32

 

 

En förutsättning för att hotbedömning ska fungera är att det krävs en bra kommunikation. För 

att det ska ske krävs faktorer för eleverna som tillitsfulla relationer till vuxna på skolan, 

                                                 
26

 Ibid. sid. 11, 51-52 
27

 Lena Berg. FoU-rapport 2007:10. Forsknings- och utvecklingsenheten, (Stockholm 2007) sid. 22 
28

 Berg, 2007, sid. 23 
29

 Estrada m.fl. 2009, sid. 45-46 
30

 Ibid. sid. 8, 46 
31

 Ibid. sid. 10 
32

 Ibid. sid. 46 
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möjlighet att berätta anonymt samt känsla av att de delar ansvaret för en trygg skola.
33

 När en 

potentiell gärningsman berättar om eller på något sätt avslöjar information om ett förestående 

våldsdåd för exempelvis klasskamrater, vänner eller syskon kallas det för läckage.
34

 Det går 

även beskriva det som ett beteende som avslöjar en persons intentioner. I många fall av 

skolskjutningar har gärningsmannen i förväg berättat om den planerade attacken eller visat 

upp vapen för kamrater.
35

 

 

1.3 Program för våldsprevention 

Ellmin hävdar det viktigt i att reella konflikter behandlas med öppna strategier, om de 

hanteras dolt dvs. konflikter undviks eller hanteringen av dessa skjuts upp så kan de utvecklas 

till destruktiva.
36

 För att hantera en konflikt konstruktivt krävs att den är erkänd och hanteras 

öppet i samarbete.
37

 Under konflikter med en destruktiv kurs hamnar våld och mobbning som 

i grund och botten kan vara konflikter som upptrappat och urartats.
38

 Det finns olika 

uppfattningar mellan lärare när det är dags att ingripa i elevkonflikter.
39

 När en konflikt nått 

en offentlig fas dvs. den är synlig för andra kan konflikthanteringen bli mer svårhanterlig. 

Känslor har tagit överhand och konflikten kan gå in i en destruktiv cirkel.
40

 Aggressivitet kan 

utvecklas av dåligt självförtroende, när hen ifrågasätts eller hens intention tvivlas på och ha 

förklaringar knutna till livet utanför skola.
41

 Benbenishty m.fl. menar att känslor som rädsla 

och osäkerhet kan förvandlas till negativa beteenden som skolk och att eleven tar med vapen 

till skolan. 
42

 

 

Berg som forskat om prevention mot våld bland unga beskriver att yttre faktorer 

(hemförhållanden och vänner) och inre faktorer (kognitiv och social förmåga) är av betydande 

karaktär för hur våldsamt beteende lärs in.
43

 Det finns program som används inom Norden för 

att förhindra olika former av våld och aggressivt beteende. Vanligast är Olweus anti-

                                                 
33

 Estrada m.fl. 2009, sid. 10, 50-51 
34

 Ibid. sid. 10 
35

 Ibid. sid. 47 
36

 Roger Ellmin, Konflikthantering i skolan: den andra baskunskapen (Stockholm, 2008), sid. 18 
37

 Ellmin, 2008, sid. 21 
38

 Ibid. f. 
39

 Ibid. sid. 70 
40

 Ibid. sid. 80-81 
41

 Ibid. sid. 142 
42

 Benbenishty, m.fl. 2008, sid. 76 
43

 Berg, 2007, sid. 12 
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mobbningsprogram, Aggressive Replacement Training (ART), Preventionsprogram för 

Skolans år fyra till nio (PS) samt Social och Emotionell Träning (SET).  

 

Olweus anti-mobbningsprogram går ut på att skapa en skolmiljö som kännetecknas av 

principerna; positivt engagemang från vuxna, fasta gränser mot oaccepterat beteende med 

icke-fientliga påföljder samt att vuxna i både hem och skola ska fungera som auktoriteter i 

vissa avseenden.
44

 Åtgärder görs på skolnivå, klassrumsnivå och individnivå. ART riktar sig 

specifikt mot de individer som uppvisar ett aggressivt och antisocialt beteende genom social 

färdighetsträning, ilskekontrollträning samt moralträning.  ART syftar till att skapa en 

harmonisk och säker skolmiljö.
45

 Ambitionen med PS är att problem förebyggs genom att 

skapa en gemensam värdegrund i skolan. Ett prosocialt beteende ska framhävas som attraktivt 

och mynna ut i minskning av kränkande och våldsamt beteende.
46

 Programmet SET 

utvecklades i USA som reaktion på ökat våld bland unga. Syftet med SET är även att gynna 

prosocialt beteende och förhindra antisocialt beteende. I programmet tränas barnens sociala 

och emotionella förmåga genom gruppövningar. 
47

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studien behandlar till viss del nationell och i huvudsak internationell forskning kring 

våldsprevention inom skola för att bidra till arbetet med att skapa en trygg skolmiljö. Studiens 

syfte är att ge svar på huvudfrågan: Hur kan skolor med förebyggande åtgärder förhindra de 

grövsta formerna av skolvåld, så kallade ”skolskjutningar”? 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka etablerade åtgärder finns för förebyggande arbete mot skolskjutningar? 

2. Hur förhåller sig litteraturen till förebyggande åtgärder mot grövre skolvåld? 

3. Vilka etablerade modeller/program finns för förebyggande arbete mot skolskjutningar? 

 

2. Metod 

                                                 
44

 Thornberg, Robert. Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare (Stockholm 2006), sid. 260 
45

 Berg, 2007, sid. 20 
46

 Ibid. sid. 48-49 
47

 Ibid. sid. 51 
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Denna studie är av typen forskningskonsumtion vilket innebär att tidigare forskning är 

empirin som används i studien till skillnad mot forskningsproduktion där forskaren själv 

samlar in empiri genom egna undersökningar. En stor relevans för konsumtionstudiens 

genomförbarhet blir då om det helt enkelt finns tidigare forskning som behandlat ämnet för 

studien. Som jag diskuterade i inledningskapitlet så verkar bilden vara den att det finns lite 

nationell forskning inom ämnet så ett självklart val blev då att vända sig till internationell 

forskning.  

2.1 Analys och kategorisering 

Metoden för analysen av de utvalda forskningsartiklarna i den här uppsatsen har varit 

inspirerad av innehållsanalys. Bryman beskriver innehållsanalys som en kvantitativ metod att 

generera data ur dokument och texter. 
48

 Kategoriseringen kan ske i vissa teman och 

ämnesområden som är av intresse för forskaren.
49

  

 

De utvalda forskningsartiklarna har jag läst flera gånger och sökt efter information som 

matchar mina frågeställningar på ett deduktivt sätt. Data som passade in i de olika nivåerna 

primär och sekundär prevention har bearbetats och jämförts med andra forskningsresultat för 

att finna svar på studiens syfte: Hur kan skolor med preventiva åtgärder förhindra de grövsta 

formerna av skolvåld, så kallade ”skolskjutningar”? Kategoriseringen av empirin i 

forskningsartiklarna skapades under arbetets gång och har varit nödvändig för att för att ge 

resultatet en struktur för läsarens orientering. Kategorierna uppstod av att induktivt dra 

slutsatser ur materialet för analys vilket genererade olika teman som grupperades till 

kategorier när de bedömdes vara besläktade.  

2.2 Litteratursökning 

Sökningen av bakgundslitteraturen gick till genom att examensarbeten kopplade till våld inom 

skola lästes och vid intressanta referenser följdes de till ursprungsmaterialet. Rapporten från 

BRÅ hittades genom sökning på ”våld inom skola” på Skolverkets hemsida. Sökningen av de 

internationella artiklarna gjordes genom sökning i den internationella databasen Academic 

Search Premier. Sökord var bl.a. "School violence", "shootings" och "prevention" i 

                                                 
48

 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2002), sid. 190-191 
49

 Bryman, 2002, sid. 197-198 
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kombination med varandra. En avhandling inom området hittades genom sökning 

på ”skolskjutningar” via UniSearch. Se bilaga 1 för komplett lista över litteratursökning. 

Forskningsartiklarna som resulterades ur sökningarna genomgick en första granskning genom 

att abstracts lästes innan urvalet genomfördes.  

2.3 Urval av forskningsartiklar 

De urvalskriterier jag använt mig av är vetenskapligt granskade forskningsartiklar som 

behandlar preventiva åtgärder mot skolskjutningar. De skulle även vara publicerade mellan 

åren 2009-2013 av två skäl. Det första är p.g.a. min begränsade tid för forskningsansatsen då 

jag valt att titta på den senaste forskningen. Det andra skälet är att BRÅ:s undersökning om 

grövre våld i skolan som jag använt i teoriavsnittet behandlar en stor del av forskningen fram 

till 2009. En relevant aspekt var även att hitta internationell forskning från andra länder än 

USA då kultur kring vapenlagar och skolklimat skiljer sig åt mellan länder.  

 

Nedan följer en översikt av urvalet av forskningsartiklar till studiens undersökning. Där visas 

vilka artiklar som behandlar modeller för grövre våldsprevention samt även vilka kategorier 

av preventiva åtgärder mot grövre skolvåld som de andra artiklarna behandlar.  
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Modell för grövre våldsprevention 

                Författare                                            Benämning/funktion                         Namn/år/land 

 
Vincenz Leuschner  

Rebecca Bondü  

Miriam Schroer-Hippel 

Jennifer Panno 

Katharina Neumetzler 

Sarah Fisch, 

Johanna Scholl, 

Herbert Scheithauer 

 

NETWASS och Berlin Leaking Project 

Hotbedömningsteam utifrån 

läckageinformation 

Prevention of homicidal violence in 

schools in Germany: The Berlin 

Leaking Project and the Networks 

Against School Shootings Project 

(NETWASS). 2011, Tyskland 

Susan R. T. Payne 

Delbert S. Elliott 

 

Safe2Tell 

Anonymt rapporteringsystem 

Safe2Tell: An anonymous, 24/7 

reporting system for preventing school 

violence. 2011, USA 

 
Preventionsåtgärd mot grövre våld 

                 Författare                                             Kategori                                          Namn/år/land 

 
Johannes Tabermann 

(Avhandling) 
Primär prevention 

Skolsäkerhet 

Vapentillgång 

Sekundär prevention 

Notera mentala och sociala problem 

Mediekonsumtion  

Moralpanik eller förnuftslogik – i 

Jokela-fallets diskursiva efterdyningar. 

2011, Finland 

Rebecca Bondü 

Dewey G.Cornell 

Herbert Scheithauer 

Sekundär prevention 

Negativa erfarenheter hos förövaren 

Profilering 

Hotbedömningsteam 

Läckage 

Mediekonsumtion 

Student homicidal violence in schools: 

An international problem. 2011, USA 

Michael Rocque Primär prevention 

Vapentillgång 

 

Sekundär prevention 

Negativa erfarenheter hos förövaren 

Notera mentala och sociala problem 

Profilering 

Mediekonsumtion 

Research, theory, and policy. 2012, 

USA 

Michael L. Sulkowski 

Philip J. Lazarus 
Primär prevention 

Skolklimat 

Sekundär prevention 

Notera mental och sociala problem 

Profilering 

Hotbedömningsteam 

Contemporary Responses to Violent 

Attacks on College Campuses. 2011, 

USA 

James A. Swezey 

Kimberly A. Thorp 

 

Primär prevention 

Skolklimat 

Skolsäkerhet 

 

Sekundär prevention 

Notera mentala och sociala problem 

Profilering 

Läckage 

A School Shooting Plot Foiled. 2010, 

USA 

Lynn A. Addington Primär prevention 

Skolsäkerhet 

Cops and Cameras: Public School 

Security as a Policy Response to 

Columbine. 2009, USA 

Tomi Kiilakoski 

Atte Oksanen 

 

Primär prevention 

Skolklimat 

 

Sekundär prevention 

Negativa erfarenheter hos förövaren 

Notera mentala och sociala problem 

Läckage 

Mediekonsumtion 

Cultural and peer influences on 

homicidal violence: A Finnish 

perspective. 2011, Finland 
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3. Resultat 

 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att presenteras. Empirin som presenteras har 

uppstått genom analys och tematisering av sex artiklar och en avhandling som behandlat 

preventiva åtgärder mot grövre skolvåld. 

3.1 Åtgärder för att förebygga grövre våld inom skola 

 

Den här resultatdelen är kopplat till de två första frågeställningarna: 1. Vilka etablerade 

åtgärder finns för att förebygga skolskjutningar? 2. Hur förhåller sig litteraturen till 

förebyggande åtgärder mot grövre skolvåld? De övergripande nivåerna är primär och 

sekundär prevention. Det pekas även på tertiär prevention inom resultatdelen, men då i 

huvudsak när forskare diskuterar om åtgärder som implementerades när våldet var ett faktum. 

 

3.1.1 Primär prevention 

 

I detta avsnitt presenteras primär prevention utifrån kategorierna skolklimat, skolsäkerhet och 

vapentillgång som är inriktade mot hela populationen. 

 

Skolklimat 

Den här kategorin handlar om att skolor aktivt kan arbeta med att upprätthålla en positiv miljö 

för elever och skolpersonal. Swezey och Thorp sökte lärdomar ur ett fall där en kristen skola i 

USA lyckades avvärja en potentiell skolskjutning. De menar att lärarna har bäst 

förutsättningar för att skapa ett bra skolklimat både i och utanför klassrummet där de kan 

arbeta med att få fram en bra kommunikation med eleverna.
50

  

 

Kiilakoski och Oksanen beskriver utifrån undersökning gjord på skolskjutningarna i finska 

Jokula 2007 och Kauhajoki 2008 de bakomliggande orsaker till fallen och hur de hade kunnat 

förhindrats.
51

 De beskriver att kamraterna i de finska fallen hade kunskap om de framtida 

gärningsmännen som de vuxna ej hade. De kontaktade skolpersonal om deras bekymmer men 

situationerna togs ej på allvar. Författarna anser att förhindra skolskjutningar krävs 

                                                 
50

 James A. Swezey och Kimberly A. Thorp. "A School Shooting Plot Foiled." Journal Of Research On 

Christian Education 19, 2010,  no. 3, sid. 309 
51

 Tomi Kiilakoski och Atte Oksanen. "Cultural and peer influences on homicidal violence: A Finnish 

perspective." New Directions For Youth Development, 2011, no. 129, sid. 32 
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hotbedömningsåtgärder samt att det måste finnas relationer byggda på tillit inom skolan så att 

elever kan dela med sig av information konfidentiellt.
52

 

 

Sulkowski och Lazarus jämför forskning om prevention mot skolskjutningar där de utröner 

vilka metoder som är effektiva och mindre effektiva för att förhindra attacker mot 

skolcampus.
53

 De menar att elever kan vara i en bättre position att upptäcka hotande 

skolkamrater än skolpersonal. De instämmer i ovanstående resonemang då de menar att för att 

eleven ska vilja rapportera krävs att de känner tillit och samhörighet till mottagaren av 

informationen.
54

 

 

Swezey och Thorp visar på att evidensbaserad forskning stödjer påståendet om att positiva 

förhållanden inom skola är effektivare än ett skolklimat byggt på straffinriktade påföljder för 

att minska dåligt uppförande inom skola.
55

 De menar även att skolor måste utveckla policys 

och tillvägagångssätt mot skolvåldsproblem.
56

 Skolpersonal i allmänhet och ledande personer 

inom skola i synnerhet behöver träning inom området. En början vore att implementera en 

handlingsplan för skolsäkerhet baserad på modern forskning.
57

 

 

Skolsäkerhet 

Skolsäkerhet handlar om element som implementeras inom skola för att specifikt skydda 

elever och personal. Addington beskriver den genomslagseffekt säkerhetsåtgärder fick i 

amerikanska skolor efter skolskjutningen i Columbine High School 1999.
58

 Addington menar 

att orsaken till åtgärderna var den rädsla bland studenter och föräldrar som framkallades av 

den stora täckning händelsen fick i media.
59

 De vanligaste säkerhetsåtgärderna som 

anammades var säkerhetsvakter och säkerhetskameror som skulle kontrollera elever på skolan. 

Andra åtgärder som låsta dörrar, kontroll av besökare och identifikationskort var inriktade 

mot att hålla obehöriga utanför skolan. Säkerhetspoliser och kameror valdes utan tydliga bevis 

för att de är effektiva preventiva åtgärder. Åtgärderna är dessutom mycket dyra. Ett resultat av 

                                                 
52

 Kiilakoski och Oksanen, 2011, sid. 39 
53

 Michael L. Sulkowski och Philip J. Lazarus. "Contemporary Responses to Violent Attacks on College 

Campuses." Journal Of School Violence 10, 2011, no. 4 
54

 Sulkowski och Lazarus, 2011, sid. 345 
55

 Swezey och Thorp, 2010, sid. 310 
56

 Ibid.  
57

 Ibid. f. 
58

 Addington, Lynn A., "Cops and Cameras: Public School Security as a Policy Response to Columbine." 

American Behavioral Scientist 52, 2009, no. 10, sid. 1426 
59

 Addington, 2009, sid. 1423 
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föräldrars press på skolorna att förbättra säkerheten blev att många företag såg det som en 

lukrativ marknad att sälja skolsäkerhet. Företagens aggressiva marknadsföring har 

kritiserats.
60

  

 

Addington menar att målet med säkerhetsåtgärder är att förhindra skolvåld, men det finns inte 

mycket kunskap om dess effektivitet och vilka konsekvenser det medför. En konsekvens av 

skolsäkerhetåtgärderna är elevernas inskränkta frihet i form av att de utsätts för 

misstänksamhet och att deras privatliv kränks. Åtgärderna kan även skapa en rädsla bland 

eleverna som kan uppleva att de befinner sig i ett fängelse.
61

 

 

Tabermann utreder följderna efter den finska skolskjutningen i Jokula utifrån ett risk- och 

trygghetsperspektiv. 
62

 Tabermann beskriver att alla finska skolor efter skolskjutningarna fått 

en skolpolis i säkerhets- och krisberedskapssyfte i likhet med Addingtons resonemang. 

Tabermann beskriver även att säkerhetsutrustning som övervakning och elektroniska lås har 

blivit vanligare.
63

 

 

Swezey och Thorp framhåller att skolor måste skapa och implementera säkerhetsåtgärder för 

att öka tryggheten hos elever och lärare.
64

 Addington däremot framhåller alternativa åtgärder 

för att förhindra skolvåld som mer effektiva. Exempel är anti-mobbningsprogram, skapande 

av positivt skolklimat och öppen kommunikation. Problemet är att de tar tid att implementera 

och de som förespråkar skolsäkerhetsåtgärder framhåller den direkta verkan de medför. Men 

de alternativa åtgärderna når de underliggande problemen vilket skolsäkerhetsåtgärderna inte 

gör.
65

 

 

Vapentillgång  

Vapentillgång handlar om hur lätt medborgare i ett land kan anskaffa vapen. Genom liberala 

vapenlagar har fler medborgare tillgång till vapen lagligt i ett samhälle. Rocque jämför 

forskning om skolskjutningar och beskriver att en sociokulturell förklaring till skolskjutningar 

är vapentillgång. Att det är lätt att få tag på vapen ser forskare som en bidragande orsak till 

                                                 
60

 Addington, 2009, sid. 1432, 1433, 1444 
61

 Ibid. sid. 1435, 1436, 1447, 1440 
62

 Johannes Tabermann. ” Moralpanik eller förnuftslogik - i Jokela-fallets diskursiva efterdyningar.” Helsingfors 

universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper, 2011, sid. 5 
63

 Tabermann, 2011, sid. 85, 86 
64

 Swezey och Thorp. 2012, sid. 310 
65

 Addington, 2009, sid. 1439, 1440 
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skolskjutningar i samband med en amerikansk attityd om att vapen löser alla problem.
 66

 

Tabermann beskriver att de finska skolskjutningarna har genererat stora effekter på det finska 

samhället för att förhindra att liknande händelser sker igen. Vapenlagen har blivit hårdare. 

Innan kunde en femtonåring inhandla ett vapen med föräldrars tillstånd men efter ändringarna 

får minderåriga inte ha eget vapen.
67

 

 

3.1.2 Sekundär prevention 

Rocque menar att forskare på senare tid utvecklat sofistikerade teorier om skolskjutningar. 

Dessa går att kategorisera in i tre stora grupper: ansatser om riskfaktorer, psykologiska teorier 

och sociokulturella teorier.
68

 Med bakgrund av att det skett mycket skolskjutningar i andra 

länder än USA den senaste tiden har Bondü m.fl. summerat forskning om riskfaktorer och 

preventionsåtgärder mot dödligt våld inom skola ur ett internationellt perspektiv.
69

 I detta 

avsnitt presenteras sekundär prevention utifrån kategorierna negativa erfarenheter hos 

förövaren, notera mentala och sociala problem, profilering, hotbedömningsteam, läckage och 

mediekonsumtion. 

 

Negativa erfarenheter hos förövaren 

Den här kategorin handlar om att negativa element i förövares bakgrund kan ha drivit dessa 

till handling. Bondü m.fl. menar att en framstående riskfaktor kopplat till skolskjutare är 

social förskjutning av skolkamrater. Det kan handla om mobbning, konflikter med lärare, 

dåliga skolresultat som gör att eleven blir mer orienterad mot en negativ bild av skolkamrater 

och lärare som kan leda till våldsamma handlingar.
70

 

 

Kiillakoski och Oksanen beskriver att alla tre finska skolskjutningar associerades med tidigare 

våld och negativa erfarenheter i skolorna.
71

 De framhåller dock att det inte finns något klart 

samband mellan mobbning och att bli en skolskjutare. De finska skolskjutarna kände sig 

marginaliserade och saknade tillhörighet till andra skolkamrater. Författarna påstår att det är i 

linje med andra studier om sambandet mellan att bli utfryst av skolkamrater och antisocialt 

                                                 
66

 Michael Rocque. "Exploring school rampage shootings: Research, theory, and policy." Social Science Journal 

49, 2012, no. 3, sid. 304, 308 
67

 Tabermann, 2011, sid. 85-86 
68

 Rocque, 2012, sid. 307 
69

 Rebecca, Bondü, Dewey G. Cornell och Herbert Scheithauer. "Student homicidal violence in schools: An 

international problem." New Directions For Youth Development 2011, no. 129, sid. 13 
70

 Bondü, Cornell och Scheithauer, 2011, sid. 22-23 
71

 Kiillakoski och Oksanen, 2011, sid. 33 
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beteende.
72

 De påpekar att i de finska fallen fanns det möjlighet för tidig prevention i och med 

att gärningsmännen var mobbade i barndomen. De menar att utsatthet för mobbning kan leda 

till att offret tar till våld och är något som anti-mobbningsprogram kan förhindra. Författarna 

påpekar även att skolor borde bli bättre på att notera och ingripa vid mobbningsfall.
73

 

 

Rocque resonerar att mobbning kan ses som en logisk förklaring till varför en elev vill 

attackera skolkamrater för att ge igen för tidigare lidande. Forskaren hänvisar till att många 

studier visar på att en majoritet av skolskjutare är offer för mobbning. Rocque framhåller ändå 

att forskning visar på att sambandet mellan mobbning och skolskjutningar inte helt är klart då 

vissa gärningsmän har varit mobbare själva samt att andra varit populära bland 

skolkamrater.
74

 

 

Notera mentala och sociala problem  

Den här kategorin handlar om att skolpersonal, läkare och psykologer behöver vara lyhörda 

när elever indikerar att de mår psykiskt dåligt och ta dessa signaler på allvar. Rocque 

beskriver att psykologiska teorier för att förklara skolskjutningar är vanliga. Den vanligaste 

inom de psykologiska teorierna är den om mentala problem. Fallstudier kring skolskjutningar 

visar på att de begås av ungdomar med depression medan annan forskning visar på att de blir 

diagnostiserade först efter incidenterna. Inom Rocques studie hänvisas det till att mentala 

problem inte kan användas för att förutspå skolskjutningar då många ungdomar i samhället 

lider av det. Men det måste noteras att det ingår i ett slående mönster vad gäller 

skolskjutningar.
75

 

 

Killakoski och Oksanen skriver att de finska skolskjutarna led av mentala problem som inte 

behandlades tillräckligt, besvär som kan ha haft sin bakgrund i tidigare mobbning. En av de 

finska skolskjutarna nekades psykiatrisk hjälp för att han inte uppvisade tillräckliga symptom 

för depression.
76

 De anser att elever som lider av depression och ångest samt utsätts för 

utfrysning av skolkamrater bör få psykologisk behandling. De finska gärningsmännen mentala 
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 Kiillakoski och Oksanen, 2011, sid. 33  
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förvirring togs ej på allvar av myndigheterna i Finland.
77

 Tabermann skriver att 

tutorverksamhet som syftar till bättre koll på avvikande elever har ökat i de finska skolorna.
78

 

 

Swezey och Thorp menar att lärare är en viktig komponent i skapandet av skolsäkerhet men 

att de ofta saknar professionell utbildning i att identifiera elever med emotionella och sociala 

svårigheter.
79

 Lazarus och Sulkowski menar i likhet med Killakoski och Oksanen att det krävs 

förbättrade åtgärder mot elevers mentala ohälsa.
80

 

 

Profilering  

Profilering handlar om att identifiera elever som är i riskzonen för att vara potentiella 

skolskjutare. Swezey och Thorp menar att det ej finns förutsägbara mönster för 

skolskjutningar och att gärningsmännen är från olika etniska grupper. Historiskt sätt har det 

varit unga män men nyligen har även flickor börjat med beteendet. De framhåller ändock 

nödvändigheten för att skolpersonal, studenter och föräldrar är uppmärksammade på 

avvikande beteenden. Att effektivt lyckas förutspå skolvåld menar de förblir svårfångat.
81

  

 

Bondü m.fl. framhåller det som viktigt att motverka skapandet av falska profiler eller 

varningssignaler. De menar att det finns en saknad av gruppjämförelser, men beskrivande 

studier har identifierat kännetecken som kan vara gemensamt bland skolskjutare, exempelvis 

starkt intresse för våldsamma tv-spel eller har varit utsatta för mobbning. Problemet är att det 

är vanliga kännetecken för många ungdomar som inte utgör något hot om våld. 
82

 Rocque 

skriver att typiska kännetecken för skolskjutare är: man, offer för trakasserier, mentalt sjuk. 

Rocque framhåller att dessa kännetecken är även vanliga för andra våldsamma 

ungdomsbrottslingar.
83

 Rocque framhåller även att det inte finns någon profil som matchar 

alla skolskjutare, forskningsansatser över riskfaktorer ses som icketeoretiska då de försöker 

förklara vem som är skolskjutare istället för varför och hur.
84

 Sulkowski och Lazarus 

instämmer i ovanstående resonemang att det har utvecklats profiler över potentiella 
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skolskjutare men många individer som inte kommer att göra någon våldsam handling passar 

in i profilerna medan vissa skolskjutare har kännetecken som ej finns i profilerna.
85

  

 

Rocque menar att det finns en koppling mellan självmord och skolskjutningar då många 

avslutat dådet med att ta sitt eget liv, andra har haft den intentionen men misslyckats med att 

genomföra det. Rocque menar att dådet då kan ses som en ceremoniell handling med 

självmordet som en avslutning.
86

 Rocque skriver även att en psykosocial förklaring till 

skolskjutningar är imitation och påpekar att viss forskning pekar på bevis för att vissa 

skolskjutare har försökt härma tidigare dåd mot skolor som figurerat mycket i media. 

Gärningsmännen har sett möjligheten att bli känd i anslutning till sin hämnd.
87

 

 

Bondü m.fl. framhåller att vissa skolskjutare har utryckt våldsfantasier och överlägsenhet och 

seger över andra. De menar att sådana fantasier kan vara kompensation för negativa 

erfarenheter från deras sociala omgivning som kan ses som bränsle för planerad våldshandling. 

Riskfaktorn kan dock ej ses som specifik för våldsamma individer eftersom fantasier kan även 

vara vanliga hos många elever som utsatts för mobbning eller annan kränkande behandling.
88

 

 

Hotbedömningsteam  

Hotbedömningsteam handlar om att skolor bör sätta samman en grupp som arbetar med att 

bedöma och sätta in åtgärder när information kommer till kännedom om att elever hotat. 

Bondü m.fl. skriver att enligt FBI är rapport från tredje person om hot den enskilt viktigaste 

faktorn vid preventionsarbete mot skolskjutningar. Skola och polis får sedan avgöra hotens 

allvarlighetsgrad. Beslut från Secret Service och USA:s utbildningsdepartement ledde till att 

skolor skulle etablera hotbedömningsteam. I Virginia i USA etablerades team i varje skola 

bestående av personal från flera olika professioner. Dessa följer en åtgärdstrappa för att 

undersöka och lösa konflikter och problem sammankopplade med hot.
89

 Sulkowski och 

Lazarus uppmanar skolor att skapa flerprofessionella team för att utvärdera hot av elev efter 

följande mall: a) Personlighet och beteende b) Hemförhållande c) skolklimat och skolkultur d) 

sociala förhållande på samhällsnivå. De menar att hotbedömningsteam bör ha en primär 
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skyldighet att bedöma om elever utgör ett hot mot sig själva eller andra på skolområdet.
90

 De 

framhåller att hotbedömningsteam ska sträva efter att förhindra eller ingripa vid hotfulla 

situationer och bistå med hjälp till bekymrade elever.
91

 De påpekar även att forskning stödjer 

effektiviteten i hotbedömningsåtgärder som att utreda hot, förbättra skolklimat och minska 

straffinriktade disciplinära åtgärder. 
92

 

 

Läckage  

Läckage handlar om att vänner familj och skolpersonal bör vara lyhörda när elever antyder att 

de har våldsamma intentioner. Swezey och Thorp menar att det finns en ökande kultur hos 

unga med attityden ”inget tjallande” som är något skolor måste arbeta med att förändra. 

Eleverna måste tränas i att rapportera när de får kännedom om att någon glorifierar 

skolskjutningar, hotar personal eller andra elever. 
93

 Bondü m.fl. menar att bland hittills kända 

hypotetiska riskfaktorer är läckage en viktig varningssignal eftersom beteendet är mindre 

vanligt och mer specifikt. Läckage har identifierats i samband med många fall av 

skolskjutningar i olika länder och i samtliga fall i Tyskland. Läckage liksom hot behöver tas 

på allvar och undersökas närmare men bör ses i en kontext av flera riskfaktorer. De anser 

dock att personens attityd inte alltid behöver leda till handling.
94

 En viktig aspekt de menar 

det ska tas hänsyn till är att forskningsstudier om läckage och hot enbart behandlar de fall som 

nått fram till skolpersonal. Det underminerar läckage som viktig riskfaktor som kräver vidare 

undersökning och författarna påpekar att det är inte alla förövare som har läckt information 

om kommande våldsdåd.
95

   

 

Kiillakoski och Oksanen beskriver att båda de finska gärningsmännen vid Jokula- och 

Kauhajoki-incidenterna i god förväg uttryckte idéer kopplade till sina våldsamma intentioner. 

Båda hade öppna sympatier för tidigare skolskjutningar. I ett av fallen fick en socialarbetare 

information om den framtida gärningsmannens ändrade beteende från oroliga ungdomar. De 

beskriver att beteendet kunde bestå av skrikande om en framtida revolution och att alla skulle 

bli dödade. Socialarbetaren diskuterade den tillhandahållna informationen med skolans rektor, 

men rektorn tyckte det inte var tillräckliga varningssignaler. Rektorn var den sista som blev 
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avrättad vid skolskjutningen.
96

 Vid det andra fallet avslöjade den framtida gärningsmannen 

sina intentioner vid flera tillfällen. För en vän berättade han om en vilja att skjuta ned 

människor och visade filmer om amerikanska skolskjutningar och sa att han ville göra något 

liknande. Signalerna ökade, han verkade mer deprimerad, började dricka mycket alkohol, 

pratade om självmord, att skaffa en pistol och refererade till Jokulaskolskjutningen. Denna 

information meddelade hans skolkamrater till skolpersonalen. Polisen i Kauhajoki hade ett 

förhör med honom en dag innan dådet.
97

 Författarna framhåller att det finns möjlighet till 

prevention när elever läcker våldsamma tankar till sina skolkamrater.
98

 

 

Mediekonsumtion  

Mediekonsumtion handlar om hur Internet, filmer och litteratur kan påverka elever att begå 

våldshandlingar. Tabermann skriver att det i Finland pågår diskussion om att ta bort litteratur 

från skolor som anses vara farlig för elever, exempelvis verk av filosofen Nietzsche.
99

 Bondü 

m.fl. anser att mediekonsumtion av t.ex. rapporter från skolskjutningar eller andra våldsamma 

ämnen kan stimulera elevers fantasi. De menar vidare att Internet fördelar information som 

detaljerat beskriver skolskjutningar och att det kan vara lockande för känsliga elever.
100

  

 

Kiillakoski och Oksanen resonerar liknande och menar att Internet tillhandahåller en arena för 

socialt marginaliserade unga människor att skapa kontakter med nya vänner vilket är positivt. 

Men det kan även leda till möten med andra personer som upplever att de är i samma position 

men som uppmuntrar till våldsamma hämndaktioner.
101

 De framhåller att forskning kring de 

finska skolskjutningarna föreslår att det bör tas hänsyn till Internet och sociala mediers roll i 

skolvåldsprevention. De anser även att Internet under den senast tiden har blivit en mycket 

viktig komponent i unga människors kommunikation och sätt att uttrycka sig själva.
102

 

Författarna menar att vissa forum på Internet har användare som uppmuntrar till våldsamma 

handlingar, där kan de utsatta få tillgång till detaljerad information om skolskjutningar samt 

webbsidor där de kan publicera personliga manifest. De framhåller att det krävs kunskap om 

online-identitet och grupper som elever i riskzonen identifierar sig med för att bedöma en 
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möjlig hotbild.
103

 Tabermann skriver att i Finland har stora satsningar skett för att komma åt 

misstänkt eller avvikande beteende på Internet. Skolkamrater uppmanas ha koll på varandra 

och rapportera in misstänkta saker på webben, ett ökat antal Internetpoliser ska bevaka 

webben med extra kontroll vid ungdomssajter. 
104

 

 

Rocque beskriver att studier har visat på sambandet mellan våldsam media (t.ex. filmer, spel) 

och utvecklande av aggressivitet. Fallstudier om skolskjutare visar på att de ofta konsumerat 

våldsam media, men med tanke på hur vanligt det är idag bland unga kan även andra faktorer 

lika gärna förklara skolskjutningar.
105

 Rocque är kritisk och anser att media har överreagerat 

om skolskjutningar vilket resulterat i moralpanik då allmänheten överskattar risken av våld 

och mord i skolan.
106

 

 

3.2   Modeller för prevention mot skolskjutning 

Den tredje frågeställningen 3. Vilka etablerade modeller/program finns för prevention mot 

skolskjutningar? representeras i denna resultatdel. Här presenteras tre modeller som två 

artiklar specifikt behandlat. 

 

Herbert Scheithauer m.fl. beskriver två tyska projekt mot dödligt våld i skolan, The Berlin 

Leaking Project and the Networks Against School Shootings Project (NETWASS).
107

 

Författarna beskriver att tyska skolor implementerade två typer av förebyggande åtgärder efter 

de tragiska våldsdåd i form av skolskjutningar landet drabbats av det senaste årtiondet. 

Åtgärderna var för det första primära, i form av t.ex. antimobbningsåtgärder och för det andra 

krishanteringsplaner som är en tertiär åtgärd, alltså när våldet är ett faktum. Problemet 

författarna såg var att det saknades sekundära åtgärder som var riktade mot elever som 

upplevde problem kopplade till våldsrisk.
108

 

 

The Berlin Leaking Projekt 

                                                 
103

 Kiillakoski och Oksanen, 2011, sid. 39 
104

 Tabermann, 2011, sid. 86 
105

 Rocque, 2012, sid. 308 
106

 Ibid. sid. 310 
107

 Herbert Scheithauer m.fl. "Prevention of homicidal violence in schools in Germany: The Berlin Leaking 

Project and the Networks Against School Shootings Project (NETWASS)." New Directions For Youth 

Development 2011, no. 129 
108

 Scheithauer m.fl. sid. 61-62 



 25 

The Berlin Leaking Project gick ut på att undersöka om läckage från elever kunde bli en 

utgångspunkt i arbetet att förhindra skolskjutningar. Det gjordes en pilotstudie i åtta skolor i 

Berlin i syfte att träna lärare att identifiera och rapportera läckage bland elever. Lärarna i 

studien fick en kort introduktion och utbildning inom området. De fick välja en utvald central 

kontaktperson på sin skola som de skulle rapportera in till om de fick information om hot 

genom läckage från elever. Rapporteringen pågick i sex till nio månader. 
109

 

 

Efter introduktionen och efter rapporteringsperioden fick lärarna svara på ett frågeformulär. 

Det handlade om förkunskaper om läckage (enbart första frågeformuläret), deras kunskap om 

lämpliga åtgärder vid läckagesituationer, om de kände till riktlinjer vid nödsituationer och 

funderingar/förväntningar av användandet av läckagerapportering.
110

 

 

Resultatet av pilotstudien i Berlin var att under sex- till niomånadersperioden rapporterades 

endast tre incidenter av läckage in. I frågeformuläret däremot angav minst en från varje av de 

åtta skolorna att de upptäckt minst en incident under perioden. Vissa incidenter med läckage 

rapporterades alltså inte in så den exakta frekvensen förblir oklar och det verkade som vissa 

lärare hade lite bekymmer med att informera annan skolpersonal om läckageincidenter. Med 

hänsyn till att det var endast få incidenter av läckage som rapporterades in anser författarna att 

modellen är hanterbar och individuella åtgärder är genomförbara.
111

 

 

I studien framgick även att lärare hade liten kunskap om läckage och andra riskfaktorer, men 

att de var öppna för instruktion och kortvarig träning. I början av studien var vissa lärare 

skeptiska till att ha en central person för läckagerapport på skolan men sedan accepterade 

lärarna tanken. Lärarna var även osäkra om deras förmåga att avgöra och analysera läckage 

samt uttryckte en stark önskan av support från polis och skolpsykologer. I frågeformuläret 

efter sex- till niomånadersperioden framgick det att lärarnas kunskap om läckage och 

handlingsalternativ hade ökat.
112

 

 

NETWASS  

Networks Against School Shootings Project (NETWASS) handlar om hotbedömningsåtgärder 

och är baserat på resultat av Berlin Leaking Projekt samt annan forskning om skolskjutningar. 
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Projektet fokuserar på att tidigt upptäcka och hjälpa elever som är på väg att utföra 

våldsamma handlingar och har som mål att förhindra skolskjutningar. Åtgärderna är inriktade 

mot att kombinera analys av beteende (hot/läckage) och psykosociala riskfaktorer. 
113

 

Eftersom åtgärderna sätts in efter att lärare eller elev rapporterar in information om läckage så 

syftar projektet till att öka lärarnas uppmärksamhet. Det har även till uppgift att bygga ett 

skolklimat som kännetecknas av ömsesidig tillit samt gemensamt ansvar mellan lärare och 

elever.
114

 

 

Hotbedömningssystemet fungerar som ett filter där endast den allvarligaste information förs 

vidare steg för steg. Första steget är när skolpersonal får information om t.ex. incidenter 

kopplade till våld, läckage eller noterande av andra riskfaktorer. Andra steget är att 

skolpersonal rapporterar in till en centralt utvald person t.ex. rektor eller person med särskild 

utbildning inom området. Tredje steget är att informationen går vidare till ett 

hotbedömningsteam för analys och bedömning om åtgärder behöver sättas in. 

Hotbedömningsteamets samansättning kan vara rektor, den centralt utvalda personen, 

klassmentor för eleven samt skolpsykolog. Vid varje steg kan beslut tas om det endast behövs 

en vanlig pedagogisk reaktion eller en omedelbar säkerhetsåtgärd.
115

 En del av NETWASS är 

att skolan sedan har möjlighet att vända sig till professionell hjälp bestående av regionala 

nätverk av skolpsykologer, juridisk personal, terapeuter, socialarbetare och polis.
116

  

  

Safe2Tell 

Payne och Elliott beskriver ett annat hotbedömningssystem som heter Safe2Tell. 
117

 

Kort efter skolskjutningen vid Columbine High 1999 skapade guvernören i Colorado the 

Columbine Review Commission (CRC) som fick i uppgift att dra lärdomar ur 

Columbinefallet. Deras undersökning pekade på att skolskjutarna hade läckt information om 

det stundande dådet i förväg till skolkamrater. CRC rekommenderade att det skulle skapas ett 

anonymt självrapporteringssystem där elever och andra kunde rapportera möjliga hot om våld 

eller andra skadiga beteenden.
118

 Systemet Safe2Tell implementerades med uppdraget att alla 
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studenter, föräldrar och lärare ska ha tillgång till ett säkert och anonymt inrapporteringssystem 

för oro över deras eller andras säkerhet.
119

 

 

Systemet fokuserar på tidiga preventiva åtgärder genom ökad uppmärksamhet och utbildning. 

I utbildningen deltar alla studenter samt all skolpersonal där de tränas i att notera 

varningssignaler, hot och farligt beteende i relation till vanliga ungdomsproblem.
120

 

Safe2Tells effektivitet har inte utvärderats men författarna uppskattar att de förhindrat 28 

planerade skolattacker.
121
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4. Diskussion  

 

4.1 Metoddiskussion 

Valet av forskingskonsumtion som skrivsätt i kursen allmänt utbildningsområde – 

examensarbete på lärarprogrammet visade sig från en början vara förvirrande då det rådde 

delade meningar om vad det innebar. En tolkning var litteraturstudie, där det finns en tydlig 

metoddel och ett resultat där forskning presenteras systematiskt. Den andra tolkningen som 

jag tycker passar bäst på denna studies ansats är forskningsöversikt. Där finns det huvudfråga 

med olika vinklingar i form av frågställningar, forskningen beskrivs inom området och 

tematiseras i resultatdelen. Ny forskning behöver inte framställas.
122

 

 

Sökningen av forskningsartiklar i Academic Premier Search styrdes av att slumpmässigt 

skriva in sökord kopplade till ämnet och se vilka resultat de genererade. Det hade kunnat 

genomföras på annat sätt om fler ord kombinerats med varandra och fler internationella 

databaser använts, exempelvis ERIC. Detta kunde ha genererat ett större urval. Sökningen 

hade även kunnat inriktats tydligare mot forskning från andra länder än USA för att få en 

större spridning och jämförelse mellan olika länders skilda kultur gällande exempelvis 

vapenlagar och skolklimat. 

 

Kategoriseringen av empirin i forskningsartiklarna kunde ha gjorts på annat sätt. 

Huvudkategorierna primär och sekundär prevention hade kunnat benämnas universell och 

selektiv men jag såg det som en smaksak då meningen ungefär är densamma. Tertiär 

prevention hade varit möjlig att ha som en tredje huvudkategori men i brist av empiri om 

tertiära åtgärder t.ex. krishanteringsplaner och vissa skolsäkerhetselement förelåg valet att 

utelämna denna kategori. Valet blev istället att peka på tertiära åtgärder i de två andra 

huvudkategorierna då både primära och sekundära åtgärder blir tertiära om de införs när 

skadan har skett. Underkategorierna som skapades under arbetets gång påverkades av att de 

var frekvent återkommande i snarlika former i materialet. De hade både kunnat göras till 

större kategorier och till mindre. Vid större kategorier hade läsaren kunnat bli blind för vissa 

delar och vid mindre kategorier hade det blivit för mycket små stycken. De underkategorier 

jag använt mig av kändes som tillräckligt tydliga för att lotsa läsaren genom resultatet.  
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Valet att ha med modeller för prevention mot grövre skolvåld i resultatdelen var att två av 

artiklarna specifikt benhandlade modeller eller projekt. Ett alternativ hade varit att fört in de 

artiklarnas empiri i resultatkategorierna läckage och hotbedömningsteam då det är främst de 

åtgärderna de behandlar. Den fjärde frågeställningen: 4. Vilka etablerade modeller/program 

finns för prevention mot skolskjutningar? kunde ha besvarats mer utförligt om 

artikelsökningen varit mer specifikt inriktad mot modeller/program. Anledningen till att den 

inte var det är brist på struktur i artikelsökningsfasen, vilket kunde förhindrat att det blev 

tidsbrist att hinna göra en sådan undersökning i efterhand. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt sammanfattas de resultat som framkommit i den här uppsatsens 

forskningsansats. Resultaten om preventiva åtgärder jämförs med tidigare forskning om ämnet 

och kommenteras av den här uppsatsens författare. Då de artiklar som analyserats i studien är 

internationella sätts resultaten även i relation till den svenska skolan.  

 

Primär prevention 

Den tidigare forskning om preventionsarbete mot grövre våld i skola som presenterades i 

denna studies teoridel pekade mot att det positiva skolklimatet är primärt för att utesluta och 

minska våld i skola.
123

 De framhöll även att insatser mot mindre grova former av våld som 

kränkningar och mobbning var viktiga och att de kunde förminska sannolikheten för en 

skolskjutning.
124

 Vikten av att ha ett bra skolklimat som grund med en positiv atmosfär 

präglad av tillit och gemensamt ansvarskännande mellan skolpersonal och elever är flera 

forskare som presenteras i studiens resultatdel överens om.
125

 Grunden till det synsättet är ett 

backspegelperspektiv där många av gärningsmännen vid skolskjutningarna burit på negativa 

erfarenheter från tidigare skolgång.  

 

Estrada m.fl. avrådde för ett straffinriktat och disciplinärt skolsystem eftersom det försvårar 

ett positivt öppet klimat samt motverkar en bra kommunikation mellan elever och 

skolpersonal.
126

 Swezey och Thorp pekar på att ett positivt skolklimat är bättre fungerande för 
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att minska ej accepterat uppförande än ett skolklimat byggt på straffinriktade påföljder.
127

 Bra 

kommunikation hänger ihop med att eleven ska våga dela med sig av den där lite känsliga 

informationen som kan vara helt avgörande för att något hemskt ska kunna förhindras. Den 

svenska skolan ska efterstäva och arbeta mot ett bra skolklimat som kännetecknas av de 

faktorer forskningen pekar på är viktiga.
128

 

 

För att skolskjutningar ska kunna ske behöver gärningsmännen tillgång till vapen. 

Forskningen som nämner vapentillgången som ett problem är från Finland samt USA, länder 

där vapentillgång samt kultur kring den är helt olik Sverige. Finland har fått strängare 

vapenlagar sen skolskjutningarna men i USA har den politiska debatten mellan de som kräver 

striktare vapenlagar och vapenlobbyisterna befunnit sig i ett ställningskrig sen Columbine. 

Har en elev bestämt sig för att få tag i vapen är det nog sannolikt att den kan få det även i 

Sverige. Men strikta vapenlagar bidrar till att möjligheten minskar.  

  

Säkerhetsåtgärder vilka införts i skolor som respons på våld och hot om våld exempelvis 

patrullerande poliser, övervakningskameror och metalldetektorer är nog element som få inom 

skolvärlden i Sverige skulle vilja se. Addingtons resonemang om övervaknings- och 

fängelsekänslan dessa åtgärder medför är nog i linje med hur majoriteten av de verksamma 

inom svensk skola ställer sig till dessa.
 129

 Att Addington anser att åtgärderna inte har bevisats 

effektiva och förordar istället åtgärder som arbetar med positivt skolklimat och attityd
 130

 får 

anses som en riktlinje för fortsatt forskning. 

 

Sekundär prevention 

Berg förde en diskussion om prosocialt och antisocialt beteende bland elever samt de faktorer 

som påverkar utvecklingen av beteendena.
131

 Berg ansåg det självklara i att notera de som 

utför aggressiva, kränkande och våldsamma beteenden vid preventionsarbete.
132

 Den här 

studien visar att flera forskare pekar på sambandet mellan skolskjutningar och riskfaktorn 

negativa erfarenheter från skolgången som att ha blivit utsatt för mobbning och annan 

kränkande behandling.
133

 Det är således viktigt att följa upp de som utsatts för handlingarna 
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och undersöka deras mentala tillstånd. Estrada m.fl. pekade på kopplingar mellan utsatthet av 

kränkande behandling och dödligt skolvåld.
134

 Rocque framhåller att det inte finns ett klart 

samband då gärningsmän själva mobbat eller varit populära i skolan.
135

 Det starka sambandet 

mellan skolskjutningar och mobbning framgår ganska tydligt om så gärningsmannen utsatts 

för det eller själv varit förövaren, men en viktig aspekt att ta hänsyn till är att det inte behöver 

vara en självklar faktor. 

 

När det talas om skolskjutningar så är en vanlig respons att en sådan hemsk gärning kan inte 

en frisk människa genomföra det måste ha gjorts av någon med grav mental störning. Rocque 

framhåller att sambandet mellan mentala problem och skolskjutningar är starkt men att 

forskningen är oense då viss pekar på att depression föraranligger dådet medan annan pekar 

på att gärningsmännen får diagnosen först efter dådet.
136

 Den här studien visar på att flera 

forskare är överens att åtgärder för att hantera elevers mentala ohälsa måste förbättras och 

hänvisningar ges till fall där blivande skolskjutares mentala problem inte togs på allvar.
137

 

Swezey och Thorp pekar på att det är svårt för lärare att identifiera elever med mentala 

svårigheter på grund av bristande utbildning.
138

 I svenska skolor finns möjligheten för lärare 

att vända sig till annan professionell personal på skolor då hen tror att elever far illa på något 

sätt, det är även en skyldighet i lärarens tillsynsplikt att rapportera kränkande behandling.
139

 

Många människor i dagens samhälle har någon form av mentala problem även unga 

människor. I samtal med skolsköterskor och kuratorer på skolor jag vikarierat på talas det ofta 

om hur många unga har det svårt med deras självbild samt att de mår dåligt. Rocque påpekar 

också att många ungdomar i samhället har mentala problem och den riskfaktorn kan inte 

användas för att förutspå skolskjutningar.
140

 Det för oss in på den kritiserade 

preventionsåtgärden elevprofilering. 

 

Estrada m.fl. var mycket kritiska mot att dela in elever i en viss profil som är möjliga för att 

begå skolskjutningar.
141

 Den här studien visar på att samtliga forskningsartiklar som 

behandlat kategorin i denna studie är enhälliga om att metoden är ineffektiv eftersom alltför 
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många som inte har intentionen till sådana dåd faller inom profilen.
142

 Elevprofilering var som 

nämnts tidigare ett tidigt förslag på preventiv åtgärd och utifrån den enstämmiga bild som 

presenteras i denna uppsats får det anses som en åtgärd forskning fortsättningsvis avråder från.   

 

En preventionsåtgärd som däremot framhålls som effektiv är att information som framgår 

genom läckage från potentiell förövare är viktig i förebyggande arbete. Estrada m.fl. 

diskuterade metoden i anslutning till hotbedömningsarbete i syfte att förebygga grövre 

skolvåld genom inrättande av hotbedömningsteam.
143

 Den här studien visar att flera forskare 

framhåller metoden som effektiv då den söker efter ett specifikt beteende med stark koppling 

till tidigare fall med skolskjutningar.
144

 Studien visar även att forskning om metodens positiva 

effekter har föranlett att projekt som Berlin Leaking Project och NETWASS implementerats i 

Tyskland.
145

 

 

Den här studien visar att i forskningsartiklarnas resonemang om elevers mediekonsumtion 

framgår sambandet tydligt mellan skolskjutare och intresse för tidigare skolskjutningar, ett 

intresse som stimulerats av detaljrika beskrivningar via media. Forum på Internet beskrivs 

som en både positiv och negativ arena för personer som känner sig ensamma, utsatta och arga. 

Positivt i den mening att de genom sociala medier kan finna nya vänner över ett obehindrat 

geografiskt avstånd samt negativt i och med de sajter där elever knyter kontakter med andra 

individer som uppmanar till våldsdåd.
146

 Intressant är de satsningar i Finland Tabermann 

beskriver att för att komma åt misstänkt och avvikande beteende på Internet. Åtgärderna är att 

förmedla en attityd till eleverna att rapportera in uppseendeväckande korrespondens och 

inlägg på internetsidor i samband med att Internetpoliser övervakar ungdomssajter.
147

 

  

4.3 Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 

Denna uppsats titel är Låt det aldrig ske, med det menar jag att Sverige bör satsa på mer 

forskning om detta område innan skolskjutningar händer här. Jag vill inte se eller höra någon 

extrainsatt nyhetssändning som behandlar en sådan tragedi och reflektera att vi kunde ha gjort 
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något. Jag har i min studie bidragit med en pusselbit till denna forskning genom att belysa och 

sammanfatta aktuell och relevant forskning om vad som går att göra för att förhindra 

skolskjutningar.  

 

Nu vill jag ge mitt förslag till vidare forskning. Läckage är ett fenomen som är mycket vanligt 

i samband med skolskjutningar och fenomenet behöver analyseras djupare. Detta kan ske 

genom kvalitativt jämförande studier av samtliga fall av skolskjutningar där gärningsmännen 

läckt dess intentioner i förväg. Då kan en bredare bild ges om läckage utifrån var, när, hur och 

varför det sker. Kunskapsmängd om och attityd till läckage bland verksamma inom svensk 

skola behöver även kartläggas. Detta kan ske genom enkätundersökningar bland skolpersonal 

där attityder och kunskapsbehov lokaliseras. Fortskridande forskning av dessa typer kan breda 

väg för att vi i Sverige kan skapa ett projekt liknande The Berlin Leaking Project där 

pilotstudier görs för att undersöka samt utvärdera hur personal inom svensk skola reagerar på 

fortbildning om skolskjutningar, inrapportering av signaler av typen läckage samt hur 

hotbedömningsteam kan implementeras och användas.      

 

Under arbetet med denna studie har jag upplevt att det är lätt att bli blind för det allvarliga 

ämnet den här forskningen berör. Flera gånger har jag stannat upp i textanalyser och 

skrivande och funderat på det viktiga som det här handlar om. Att förebygga så att aldrig 

hemska tragedier i form av skolskjutningar ska ske inte bara på svensk mark utan även i hela 

världen. Moralpanik eller inte så tror jag att när mediestormar blåst över och vardagen infallit 

så är det lätt att glömma att det faktiskt kan ske om vi inom skola glömmer bort risken.  
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Bilaga 1.                              Artikelsökning 

 

 (Avgränsning: Peer Reviewed, 2009-2013) 
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