Kartläggning Skolsäkerhet
2010

Bakgrund till kartläggningen
– Med anledning av hotet om att utföra dödskjutningar på KTH och de
verkliga tragedier som skett i Finland, Tyskland vid skolor har
Säkerhetskoncernen Panaxia velat kartlägga hur beredskapen och det
förebyggande säkerhetsarbetet i skolorna ser ut.
– Urvalet har hämtats från hemsidan www.gymnasium.se, där samtliga registrerade
skolor (726st) på 122 orter utgör totalurvalet, ur detta drogs sedan 180 skolor, med
systematiks slumpässighet. Enligt Skolverket finns det ca 1100 gymnasieskolor
men urvalet gjordes av praktiska skäl från www.gymnasium.se– 70st intervjuer har genomförts med olika skolor.
– Målgruppen har varit Rektorer eller annan befattning med säkerhetsansvar på
skolan.
– Intervjuerna genomfördes under perioden 10324-100326.
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Bakgrundsdata
Vilken är din befattning?

Bas: Alla (70st)
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Bakgrundsdata
Är det du som rektor som är säkerhetsansvarig?

Bas: Rektorer (42st)
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Bakgrundsdata
Antal elever på skolan?

Bas: Alla (70st)
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Bakgrundsdata
Region/Postnummer?

Bas: Alla (70st)
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
Har ni någon säkerhetsplan, krisplan eller liknande?

Bas: Alla (70st)
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
Innehåller (säkerhetsplanen) följande moment?

Bas: De med säkerhetsplan (70st)
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
När uppdaterades den senast?

Bas: De med säkerhetsplan (70st)
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
Hur vill ni att eleverna ska kalla på hjälp vid en hotsituation eller nödsituation?
Flerval möjligt

Bas: Alla (70st)
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
Annat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

...annars någon av lärarna.
Beror på hotet.(2st)
Beror på situationen.(2st)
De har mobiltelefoner, att de kontaktar rektorn först. Är det i samband med lektion
kontakta lärare först.
Det beror på vilken situation.
Det beror på våldet och hotet.
Det som är snabbast möjligt.
...eller närmaste skolkamrat.
Enligt krisplanen. Den finns uppsatt på olika ställen på skolan.
Genom en internatföreståndare eller skolsköterska.
Kontakta rektor.
Lärarna eller polis.
Polisen, skolledning, sköterska eller annan vuxen.
Receptionen känns kanske ganska naturlig.
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–
–
–
–

Skolans reception om det inte är akut.
Telefoner.
Via kontakt med biträdande rektor.
Vända sig till receptionen.
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Säkerhets- /krisplan eller liknande
Om vi istället skulle fråga dina elever om de i skolan vet hur de snabbt ska kunna
kalla på hjälp vid en hotsituation eller nödsituation, vad tror du majoriteten skulle
svara?

Bas: Alla (70st)
13

Nuläge
Om vi istället skulle fråga dina elever om de i skolan vet hur de snabbt ska
kunna kalla på hjälp vid en hotsituation eller nödsituation, vad tror du
majoriteten skulle svara?
Annat:16st
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Att de inte vet.
De skulle nog vara lite osäkra.
Internatföreståndare eller fritidsledare.
Kalla på skolvärdarna.
Kontakta närmaste personal.(2st)
Kontakta rektor.
Någon typ av personal.
Närmaste vuxen eller elev.
Rektorn ska tillkallas.
Ringa ambulans.
Ropa på kompis.
Ta kontakt med någon vuxen.(2st)
Ta kontakt med personal.
Ta kontakt med vuxna.
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Nuläge
Har ni haft problem med misstänkt anlagda bränder i Er skola ?

Bas: Alla (70st)
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KTH
Det här dramat runt KTH kring hot om dödskjutningar mm som också snabbt
följdes av andra hot mot andra skolor, är det något som oroar dig/er ?

Bas: Alla (70st)
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Framtiden
Hur stor bedömer du risken för en verklig tragedi med dödskjutningar eller
liknande ska ske i Sverige de närmaste två åren?
Medelvärde= exkl. vet ej

Bas: Alla (70st)
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Framförhållning
Hur tycker du att er skolas beredskap är för den här typen av händelser, med
grovt våld?
Medelvärde= exkl. vet ej

Bas: Alla (70st)
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Framförhållning
Hur tycker du att er skolas beredskap är för den här typen av händelser, med grovt våld?

”Eventuella spontana kommentarer med anledning av frågan” 22st
– Det finns en befintlig krisgrupp om hur man ska gå tillväga då en situation uppstår.
Då går vissa utpekade personer in i sin roll.
– Det finns någonstans i bakhuvudet men vi har inte tränat.
– Det är nog svårt att ha beredskap för detta.
– Det är nog svårt att vara beredd på detta.
– Hur värjer man sig mot det?!
– Inte innan men efter.
– Just nu är grovt våld det aktuella vi pratar om. Det saknas ett bra system att
informera om något händer att alla nås väldigt snabbt.
– Man kan aldrig vara riktigt beredd om sådant, men vi har pratat om det här mellan
lärarna.
– Man är aldrig riktigt förberedd på de grova brotten. Vi vet av erfarenhet att man
reagerar inte så som man tror att man ska reagera.
– Riskerna måttliga. God beredskap.
– Säkerheten är svår att få hundra procent.
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– Vi bor i en liten stad och en liten skola, man har rätt så god kontroll på hur eleverna
mår.
– Vi efterlyser lite riktlinjer och hjälp utan att vi får det.
– Vi försöker varje vecka följa upp om hur eleverna mår.
– Vi har fått information och har en kontaktpolis vi kan ringa.
– Vi har haft dödsfall bland elever och vi har hanterat det bra.
– Vi har löpande skyddsrond, egenkontroller, elevråd och elevskyddsombud.
– Vi har samarbete med polisen.
– Vi jobbar mycket förebyggande.
– Vi är rätt så hjälplösa om något skulle inträffa.
– Vi övar utrymning och har ett medvetet risktänk. Vi uppdaterar kontinuerligt våra
planer och dokument.
– Vi är en kristen skola.
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Information
Tycker du att du har fått tillräckligt med information, anvisningar och stöd, om hur
ni ska arbeta och planera så att risken fören tragedi med dödskjutningar eller
liknande grova våldsbrott inte uppstår i er skola?
Medelvärde= exkl. vet ej

Bas: Alla (70st)
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Framförhållning
Tycker du att du har fått tillräckligt med information, anvisningar och stöd, om hur ni ska
arbeta och planera så att risken fören tragedi med dödskjutningar eller liknande grova
våldsbrott inte uppstår i er skola?

”Eventuella spontana kommentarer med anledning av frågan” 22st
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arbetar tätt ihop med Ludvika kommuns säkerhetsgrupp.
Det behövs.
Det får vi söka själva.
Det är nog svårt med generella anvisningar men visst kan vi säkert bli bättre.
Finns med i krisplanen.
Från Skolverket
Genom Stockholms stad, har en hög ambitionsnivå.
Ingen som arbetar aktivt med det på skolan vad jag vet.
Jag har svårt att se hur vi kan förbereda oss bättre. Vi är en restaurangskola och
inga obehöriga äger tillträde. Det skulle vara om en väldigt extrem situation skulle
uppstå, men man kan inte låsa skolan.
– Jag tycker att man ska själv söka information. Jag beställer litteratur, tittar på nätet
och pratar med andra.
– Jag vet inte riktigt vad man skulle tänkas få för stöd då.
– Man kan aldrig förbereda sig fullt ut.
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– Riskerna små.
– Samarbete med polisen och fått information hur man kan se mönster, väldigt bra
föreläsningar.
– Vi får den hjälp vi behöver av kommunen.
– Vi har ett långsiktigt förebyggande av sådana här saker på ett tidigt stadium.
– Vi har fått mycket information, men när det inträffar något så kan det inte påverka
så mycket.
– Vi har haft den här frågan uppe regelbundet.
– Vi har inte alls pratat om det.
– Vi jobbar med det hela tiden och har god information från vår egen verksamhet.
– Vi pratar mycket om det.
– Vi står väldigt ensamma vad gäller politiska partier, hur vi ska hantera det.
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Kännedom/Kunskap
Har du på något sätt dragit del av erfarenheterna och de åtgärder som vidtagits i
Finland efter dödskjutningarna där?

Bas: Alla (70st)
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Kännedom/Kunskap
På vilket sätt/Hur? (28st)

– De har berättat historien, övergripande på vad som hade hänt.
– Dels följer man händelserna via utvecklingen och nyheterna och dels även via
Skolverkets hemsida.
– Det finns relaterat.
– Det jag läst via massmedia.
– Det är bland annat där vi har fått funderingar kring att låsa dörrarna istället för att
man utrymmer.
– Diskuterat det.
– Genom att följa media.
– Information via nyheterna.
– Jag har haft folk på seminarier.
– Läst om det.(3st)
– Läst via massmedia.
– Läste allt vi kom över och pratat om det med ledningsgruppen i förvaltningen och
även lokalt.
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– Media.(4st)
– Media, deras undersökningar.
– Skolverket hade en dag om våld i skolor då man bland annat tog upp
dödsskjutningen i Finland.
– Tidningar, radio, TV och You tube.
– Uppdaterat via konferensen.
– Vi fick det berättat för oss på ett möte.
– Vi har haft diskussioner på skolan men även i rektorsgruppen och i förvaltningen.
– Vi har haft ett utbildningstillfälle efter det.
– Via massmedia.(2st)
– Via Skolverkets föreläsare. Har även fått materialet.
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Kännedom/Kunskap
Kan du nämna någon/några av de hemsidor som har information om den här
typen av frågor om hot om grovt våld och grovt våld i skolan?

Bas: Alla (70st)
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Kännedom/Kunskap
Kan du nämna någon/några av de hemsidor som har information om den här
typen av frågor om hot om grovt våld och grovt våld i skolan?
Annat:13st
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kommunens hemsida.
kränkt.se.
Polisen.
På intranätet för Stockholmsstad finns upparbetade dokument om hur man ska gå
tillväga.
På rädda barnens hemsida har jag läst om krishantering men kanske inte så
mycket om orsakerna och det förebyggande.
Riskgrupp, "Posomgruppen" i kommunen.
Riskgruppens hemsida.
Räddningstjänstens hemsida.
Skolans egna hemsida och vårt intranät.
Skolinspektionen.(2st)
Skolledarnätverk.
Vår egen kommuns hemsida.
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Dagsläge
Har er skola upprättat en plan mot kränkande behandling?

Bas: Alla (70st)
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Dagsläge
Har eleverna varit delaktiga i framtagandet av planen?

Bas: De som upprättat en plan mot kränkande behandling (70st)
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Analys/Sammanfattning
– En väldigt ojämn blandad bild av skolornas arbete. En del skolor tar hotet på allvar
en del inte.
- 32% saknar rutiner om riskbedömningar av hotbilder om våld.
- 50% har inte uppdaterat sin säkerhets- eller riskplan de senaste sex månaderna.
Alltså ingen åtgärd efter KTH-hoten.
- 15% har haft problem med anlagda bränder i sin skola.
- 62% är inte alls oroade av hoten om dödskjutningar!
- 17% anser att risken är mycket stor eller ganska stor att ska ske i Sverige de
närmaste två åren.
- 60% har inte på något sätt fått ta del av erfarenheter som gjorts i Finland efter
dödsskjutningarna.
- Alla påstår att de upprättat ern plan mot kränkande behandling.
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