
Under senare tid har antalet skolattacker blivit fler och säkerhetsläget har 
förändrats i negativ riktning. AddSecures kartläggning av medierapporteringen 
kring hot och våld i skolan återspeglar ett hårdnat skolklimat och samtidigt 
ett medialt intresse för frågan, lokalt som nationellt. Ökade anmälningar 
och frekvent medierapportering tydliggör att systematiskt och långsiktigt 
säkerhetsarbete i skolan behövs.

 Mot denna bakgrund har regeringen tillsatt en särskild utredning som ska 
lämna förslag på hur arbetet med säkerhet i skolväsendet kan förbättras. 
En del av utredningen ska undersöka beredskap för akuta åtgärder, till 
exempel pågående dödligt våld, vilket kan handla om tillgång till olika typer 
av larm. Uppdraget ska redovisas senast 31 augusti 2023.

AddSecure har kartlagt medierapporteringen  
kring hot och våld i skolan under åren 2000–2021
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Hot och våld i skolan ökar  
– så ser mediebilden ut
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www.addsecure.se/smart-rescue/trygg-skola/

Mats Genberg, Affärsområdeschef för Smart Rescue på AddSecure:
 

 – Att kartlägga mediebevakningen kring fall av hot och våld i skolan 
är värdefullt då det tydliggör frekvensen och omfattningen av 
problematiken. Det rapporteras nästintill dagligen om stora som små 
incidenter på skolor runtom i Sverige, om allt från bränder i soptunnor 
till att en elev hotat en annan. På AddSecure har skolsäkerhet länge 
varit en viktig fråga – och tyvärr känns det mer aktuellt än någonsin att 
säkra våra skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla. 

Mediabilden kopplad till hot och våld i svenska skolor, tidsperiod 1 januari 2000 – 31 december 2021:

Källa: medie- och dataanalysverktyget Retriever.  
Grafen visar frekvensen av svensk medias bevakning kring ”skola” tillsammans med ett större antal ord relaterade till 
hot och våld, exempelvis ”utrym*”, ”kniv”, ”våld”, etc. Kartläggningen skall inte ses som vetenskaplig, utan ger endast en 
fingervisning om hur svenska medier rapporterar om hot och våld i svenska skolor.

Läs AddSecures rapport Trygg Skola 2021 här:  
https://www.addsecure.se/rapport-trygg-skola-2021/

Varför ska vi kartlägga mediebevakningen 
kring hot och våld i skolan? 
Media är ett av, om inte det viktigaste verk t yget 
för att nå ut till allmänheten. Här kan trender 
i svenska skolor identifieras, som i sin tur 
möjliggör för olika delar av samhället att rikta 
verktyg och resurser dit det behövs.   

Skolsäkerheten är i allra högsta grad 
en fråga för politiken, men hela samhället 
har ett ansvar att upplysa om och befästa 
problematiken i våra skolor. Det är viktigt att 
komma ihåg att svensk skola är generellt av 
hög kvalitet och en majoritet av elever känner 
sig trygga i skolan. Med det sagt kan vi, bland 
annat genom att granska medias bevakning, 
konstatera att problematiken börjar bli mer 
utbredd – från mindre till större städer.  

 Eftersom hot och våld i skolor ökar så 

behövs snabb kommunikation för att skol-
personal ska kunna stävja incidenter innan 
de eskalerar. Allt fler skolor har under 
senare år investerat i säkerhetslösningar. 
Inte minst efter det tragiska attentatet på 
Malmö Latinskola väljer flera skolor att satsa 
på säkerhetsutbildningar, bland annat om 
pågående dödligt våld. 

När det kommer till ett fungerande säker-
hetsarbete menar AddSecure att en säker skola 
inte börjar i tekniken utan att utgångspunkten 
är värdegrunden. För att förebygga incidenter 
är det avgörande att arbeta förebyggande 
med utbildning, rutiner och genom att skapa 
tillitsfulla relationer. Arbetet med säkerhet 
behöver ske systematiskt och vara en del av 
den ordinarie verksamheten. Att vara beredd 
inför en kris kan bidra till att rädda människoliv.
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