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Abstrakt 

Arbetet handlar om publika skjutningar i skolmiljö, d.v.s. dåd där förövare har skjutit mot 

individer i skolmiljö, utan att ha uppvisat förklaringar till varför gärningen genomförts. 

 

Syftet med rapporten var att finna hur förvaltningsmodeller hanterar effekterna av en 

skolskjutning, för att se om någon är bättre rustad. Samt, om en koppling mellan modell och 

effektiv hantering kunde göras och även se vad som skiljde modellerna åt i behandlingen av 

situationerna. 

En jämförande, mest-olika-modell har nyttjats, och rapporten begränsades till synen av tre 

olika förvaltningsmodeller. Undersökningen är även begränsad i tid av hänsyn till 

förekomsten av de undersökta dåden. 

 

Bruket av Internetkällor har varit omfattande, då mycket av det som skrivits kring dåden 

förekommit i dagspress. För utvecklandet av förvaltningsteorier har även vetenskaplig 

litteratur nyttjats. 

 

Resultatet har varit att få säkra slutsatser kan dras av de dåd som inträffat. Samtliga teorier 

brottas med olika sorters problem gällande sina hanteringar av dåden, och ingen enhetlig bild 

har kunnat sammanställas. 
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Inledning/problembakgrund 

I flera europeiska länder har fenomenet publika skjutningar i skolmiljö förekommit – 

våldsdåd i det civila samhället där ensamma, eller små grupper av gärningsmän skjutit mot 

samlingar av människor i skolmiljö utan att de blivit provocerade eller beordrade att göra det. 

I vissa nationer har detta förekommit ett flertal gånger, i andra endast en gång, eller i 

förekommande fall – aldrig. 

 

Fenomenet anser jag vara ett högaktuellt och intressant forskningsområde då det, till exempel, 

nyligen har aktualiseras genom skolskjutningen i den finländska orten Kauhajoki som skedde 

2008-09-231. 

 

Varför sker då dessa dåd i vissa stater fler än en gång?  

Är det måhända så, att olika förvaltningsmodeller kan hantera effekterna av dylika gärningar 

olika effektivt?  

Kan vissa bättre klara av att handskas med de krissituationer som uppkommer vid dessa 

omständigheter, och därför kan förhindra att dessa dåd upprepas genom att t.ex. införa 

lagstiftningsförändringar, medan andra modeller är sämre utrustade för detta, och därför 

indirekt genererar tillfällen för framtida våldsdåd? 

 

Detta arbete avser belysa och om möjligt finna svar på de frågor som ovan ställts genom att 

undersöka de beslutsgångar som präglar de olika förvaltningsmodeller som nationerna 

Storbritannien, Tyskland samt Finland representerar. 

 

Målsättningen är att kunna visa på ifall det finns ett tydligt samband mellan modell av 

förvaltning och förekomst av publika skjutningar i skolmiljö. 

                                                 
1 Lisinski, S, ”Skolmassakern i Kauhajoki”, Dagens Nyheter, 28 september 2008, sekt. 1, s.25. 
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Syfte/frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en analys om vissa förvaltningsmodeller bättre klarar av 

att hantera, och motverka dylika krissituationer än andra, genom att, till exempel, ha en högre 

beredskap för sådana kriser, och vid dessa tillfällen genomföra förändringar inom landets 

lagstiftning etc. 

 

Min frågeställning blir alltså: 

Går det att knyta olika förvaltningsmodeller till en utbredd förekomst av publika skjutningar i 

skolmiljö, och finns det i sådana fall andra modeller som ger motsatt effekt, det vill säga färre 

företeelser av skolskjutningar som fenomen? 

 

Samt, går det vid spårandet av en sådan koppling, även att urskilja vad som särskiljer de olika 

förvaltningsmodellerna åt i hanteringen av dessa situationer? 

 

För definitioner av begreppet publika skolskjutningar och förvaltningsmodeller –  

se avsnittet ”Avgränsningar” 

 

 

Analysram 

Avgränsningar och operationalisering 

I detta arbete använder jag mig bland annat av uttrycket publika skjutningar i skolmiljö, med 

vilket jag syftar till civila våldsdåd där en, eller flera, gärningsmän har skjutit mot grupper av 

individer i skolmiljö, och i detta sammanhang dödat några av människorna ifråga, utan att 

gärningsmännen i samband med detta har påvisat några uppenbara förklaringar till varför 

gärningen genomförts. 

 

Jag använder också begreppet förvaltningsmodeller, med vilket jag avser det upplägg vilket 

en nations beslutsgång präglas av – så som New Public Management, Federala 

förvaltningssystem samt den Östnordiska förvaltningsmodellen. 

Mer om dessa system i empirikapitlet, sidan 14. 

 

Återkommande och centrala begrepp i denna rapport är policy- och policyprocess. Med dessa 

syftar jag på lagar inskrivna i landets juridiska system, samt processen som sker vid 

instiftandet av nya sådana. Jag nämner även lagförändringar parallellt med 
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policyförändringar, och vill därmed här understryka att de båda orden syftar på samma 

fenomen. 

 

De avgränsningar som jag gjort i denna rapport är; att jag medvetet valt att undersöka 

förvaltningsmodellernas påverkan på min beroende variabel, dvs. våldsdåden ifråga, att jag 

begränsat mig till att fokusera mitt studium till att omfatta tre nationer, för att försöka 

bekräfta, alternativt förkasta min hypotes. Vidare har jag begränsat min undersökta tidsaxel 

till att omfatta tiden från 1990 till 2007. 

Avgränsningen i tid är gjord med hänvisning till att det är först från och med 90-talets början 

som jag funnit att dessa våldsdåd gjort sig gällande i samtliga tre av de undersökta nationerna, 

vilket jag anser är avgörande för att undersökningen ska erhålla någon större validitet. Jag har 

även valt att inte behandla den tidigare nämnda skjutningen i Kauhajoki, då jag anser att 

denna skett så för tätt inpå detta arbete, och att jag därför kan ha problem med att spåra vilka 

effekter skjutningen har gett. 

 

Jag har även valt att avgränsa arbetet till att endast omfatta publika skjutningar som ägt rum 

vid skolor, samt att inte behandla förslag till grundlagsförändringar, då beslutsgången för 

förändring av grundlagen så avsevärt skiljer sig från normalt förfarande rörande 

policyprocessen. 

 

  

Urval 

Det urval jag gjort vid denna undersökning är att jag valt att fokusera på tre europeiska 

nationer vilka har haft en förekomst av de våldsdåd jag ämnar studera. Jag har medvetet 

inriktat mig på Europa, och här på demokratiska stater för att försöka att minimera antalet 

dolda variabler som kan spela in i min undersökning – se nedan. 

 

Av ovan nämnda anledningar har jag därför valt följande nationer för min studie: 

- Storbritannien 

- Tyskland 

- Finland 
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Metod och material 

Den metod jag ämnar applicera på arbetet är en jämförande, ”mest-olika-design”2, d.v.s. att 

jag avser försöka fokusera på det som är olika rörande förvaltningsupplägg länderna emellan. 

När det gäller själva analysenheterna har jag därför försökt att finna relativt olika nationer för 

undersökningen ifråga – dels för att jag ska kunna spåra skillnader som kan spela in vid 

förekomsten av våldsdåden, men även av den anledningen att jag, som ovan nämnt, vill 

försöka i så stor utsträckning som möjligt begränsa att andra, dolda, faktorer ska kunna spela 

en allt för stor roll i mitt arbete.  

 

Denna metod ger tillförlitlighet för att genomföra en jämförande undersökning och är i mina 

ögon är det förfaringssätt som bäst lämpar sig för arbetet. En mest-olika-design gör att man 

kan identifiera variabler som inte spelar in i sammanhanget – och samtidigt stärka den 

förklaringsmodell som jag här ämnar applicera på undersökningen.  

Denna metod är särskilt väl lämpad, då man kan styra periferin något i och med att 

underliggande, dold påverkan i stor utsträckning går att hålla utanför analysen. Det går att 

göra genom av att värdet på den beroende variabeln är det samma i samtliga undersökta fall, 

och att jag därför vid finnandet av en tydlig koppling, kan bortse från alla de variabler som 

skiljer de undersökta fallen åt, då de sannolikt är en svagare orsak till fenomenet ifråga.3 

 

Alternativa metoder som jämförande, ”mest-lika-design”4, anser jag inte kunna ge arbetet 

tillräcklig validitet eller reliabilitet, då de undersökta nationerna har alltför 

mångdifferentierade förvaltningar för att jag anser mig kunna finna de tillämpbara likheter 

som kan förklara fenomenet ifråga, och som metoden ifråga fokuserar på.5 

 

När det gäller det material som jag har använt som underlag vid sammanställandet av detta 

arbete, rör det sig i stor utsträckning av källor via Internet, och då framförallt av tidningars 

hemsidor. 

För att säkerställa arbetets reliabilitet har jag endast använt mig av tidningar vilka beskrivs 

som seriösa på Utrikespolitiska Institutets hemsida – http://www.landguiden.se.  

                                                 
2 Esiasson P. m.fl. Metodpraktikan, s. 116-117 
3 Ibid., 116 
4 Där man istället fokuserar på t.ex. nationer som är liknande, och i denna undersökning t.ex. skulle försöka se 
en skillnad i frekvens på uppkomna dåd – Ibid., 112-116 
5 Ibid. 
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Då detta institut inte finansieras direkt av särskilda föreningar, och därför inte stödjer några 

tydliga intressen, anser jag det vara en säker källa att hämta hänvisningar till andra medier 

ifrån. 

  

Förutom dessa källor har jag brukat vissa officiella databaser, där jag inhämtat information 

såsom t.ex. regeringsrapporter. Även dessa anser jag har ett bekräftat akademiskt värde 

eftersom de har använts i flertalet officiella presentationer, utredningar m.fl. i de respektive 

nationerna. Exempel på detta är bruk i parlament och domstolar, och jag anser av denna 

anledning att de därför kan fungera som säkra källor. 

 

Slutligen har jag använt tryckt litteratur av varierande slag, främst då med inriktning på 

förvaltningsteorier, redogörelser av nationers beslutsvägar, implementeringsförfaranden, samt 

nationsjämförelser länderna emellan. Denna litteratur är hämtad från författare som skrivit ett 

flertal akademiskt kända verk, och har i denna studie endast används som referenslitteratur för 

att utveckla samt definiera de olika förvaltningsmetoderna som jag nedan ämnar gå igenom. 

 

Exempel på dessa författare är bl.a. Olof Petersson, en professor och skribent i statsvetenskap 

som har skrivit ett flertal verk, som bl.a. Demokrati utan ansvar, Den offentliga makten, 

Svensk författningspolitik samt Medieetik under debatt,6 och som dessutom medverkade vid 

Maktutredningen 1985-1990 – en undersökning rörande demokrati och maktfördelning i 

Sverige.7 

 

Den bok som avviker från ovan nämnda författarsamling är doktorsavhandlingen Vad styr 

ledaren? Om beslutsfattande och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser, skriven av 

freds- och konfliktforskaren Karin Lindgren.  

Trots att detta är ett litterärt verk från en relativt okänd författare, anser jag den ändå vara 

tillförlitlig och därmed god som källa, då den är sanktionerad av Försvarsmaktens nationella 

centrum för krishanteringsstudier. 

                                                 
6 www 1, Adlibris hemsida 
7 www 2, Nationalencyklopedins hemsida 
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Teori 

Kris- och krishantering. 

Beteckningen kris i vetenskaplig mening, utgörs av en oönskad, och oväntad situation som 

sker inom en normal systematisk process.8 

 

Men vad betyder då detta? 

Ofta syftar ordet till att beskriva en plötslig negativ händelse och omfattar allt från en person- 

till grupper, organisationer eller till och med nationer och kulturer9. Kriser benämns även vara 

förändrande i det att de tvingar de som blir utsatta att förändra sig för att kunna fortsätta 

fungera.10 Hur stor förändring som sker beror på det enskilda fallet, och påverkas i sig av ett 

antal olika faktorer, vilket förklaras nedan. 

 

Kriser inom statsvetenskapen kan beskrivas som omedelbara hot vilka policyskapare måste ta 

hänsyn till och behandla. Kriser i den meningen består av tre tydliga delar – ett hot,  

en osäkerhet samt en tidsbegränsning. 

Uppdelningen består i att en händelse inträffar som hotar ett samhälles värderingar eller 

livsföring genom påverkan på dess systemstruktur. Den kan ta sig flera former, men berör 

stabila beståndsdelar av ett samhälle, så som integritet, hälsovård, säkerhet, välfärd etc. 

 

Händelsen bidrar till att stor osäkerhet uppstår. Denna osäkerhet grundar sig både i 

företeelsen i sig, men även i rädslan/oron för vilka framtida konsekvenser denna kris kan få 

samt oron för vilka handlingsvägar som är ”rätt” i gällande situation – vilka beslut leder till 

vilka slags effekter? 

Tidsbegränsningen i detta sammanhang syftar till att samhälleliga kriser ofta rör sig om akuta 

problem, vilka måste omhändertas så snart som möjligt, för att begränsa krisens inverkan på 

systemet.11 

 

Häri balanseras befolkningens förväntningar och uppfattningar kring en organisation eller 

styrorgan, t.ex. regering, mot dess handlingsmönster och hantering av den uppkomna 

situationen.12 

 

                                                 
8 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 2 
9 Ibid. 
10 www 3, Nationalencyklopedins hemsida 
11 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 3 
12 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 17 
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Om inte t.ex. regeringen och/eller parlamentet klarar av att hantera en krissituation, blir 

resultatet att dessa institutioners legitimitet sjunker, då de inte längre ingjuter förtroende hos 

befolkningen. Av denna anledning är det därför oerhört viktigt för regeringar att snabbt och 

effektivt klara av att hantera den situation som uppstår, då dess befintliga existens i grunden 

kan anses vara hotad.13 Detta leder oss in till det angränsande ämnet; krishantering. 

 

Krishantering kan beskrivas som ett antal strukturerade effekter vid uppkomst av kriser – på 

både ett individuellt plan, såsom inom en organisation, på nationell nivå, eller till och med på 

transnationell nivå.14 

 

Dessa olika effekter förekommer enligt ett specifikt mönster, vilket är likartat vid alla slags 

kriser, men i denna undersökning beskrivs händelserna utifrån ett statsvetenskapligt 

perspektiv. 

 Tabell 1.                                  Krishanteringskurva 

Krisens avslut, 
samt 

erfarenhets- 
sammanställning

Meningsfinnande  

Beslutsfattande

 Insamlande av 
information 

Krisens 
uppkomst 

15 

Vid krisens uppkomst behandlar det första steget i krishanteringskurvan att samla in 

information – att försöka förstå vad det är som pågår. I denna situation måste beslutsfattarna 

sålla i det informationsflöde som uppkommer vid kriser, och därigenom skilja mellan fakta 

och spekulation. Dessa beslutsfattare, policyskapare, har ofta ett antal olika expertpaneler 

samt organisationer från vilka de kan inhämta information kring vad som inträffat16. 

                                                 
13 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 17 
14 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 7 
15 Ibid., Kapitelindelning, sidhänvisning - V. 
16 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 57 
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Men då många, och framförallt västerländska system har utvecklats mot att fungera så 

rationellt och effektivt som möjligt med stor byråkrati, har detta även gett en bieffekt, då 

flertalet organisationer har utvecklat ett antal vattentäta skott emellan varandra, vilket innebär 

att informationsutbytet dem emellan är mycket begränsat. Detta försvårar för policyskaparna 

att få en överblick över vad som hänt, samt begränsar även starkt den kapacitet som en nation 

har att upptäcka en förestående kris innan den bryter ut, då de bitar av information som olika 

instanser erhåller, inte kan sättas samman till en övergripande bild.17 

 

Nästa steg i processen handlar om beslutsfattande. För att fortsätta med ett statsvetenskapligt 

perspektiv, med fokus på policyprocessen är det här policyskaparna är tvungen att ta ett beslut 

rörande vilken slags förändring, om någon, som ska ske. Denna process kan spänna från att 

ingen förändring sker överhuvudtaget, till att det sker ett såkallat paradigmskifte där 

förändringar både sker i ord och handlingar inom ett flertal områden.18 Vad som påverkar 

graden av dessa förändringar är bl.a. beroende på hur mycket information som beslutsfattarna 

kan erhålla via det aktuella politiska systemet19, hur pass mycket individualism dessa olika 

system genererar, och som dess ledare kan nyttja. 20 Hur olika ledare ser på de aktuella 

kriserna – som genuina faror, eller som potentiella möjligheter, 21alternativt som enskilda 

isolerade händelser, eller genomgående systemfel.  

Detta, samt hur reformbenägna olika ledare är i allmänhet – är något som kan få direkt effekt 

vid kriser.22 

 

Det tredje steget i den ovan illustrerade processen handlar om meningsfinnande – att försöka 

ge medborgarna en tydlig anledning till den hållning som staten formar vid hantering av den 

aktuella krisen. Här försöker policyskapare att förklara varför krisen uppstod, vem som 

eventuellt bär skulden för det som inträffat, samt hur den går att lösa.23 

                                                 
17 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 37-38 
18 Lindgren, K. Vad styr ledaren? Om beslutsfattande och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser, s. 34 
19 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 38 
20 Ibid., 26 
21 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 44 
22 Lindgren, K. Vad styr ledaren? Om beslutsfattande och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser, s. 26 
23 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 69 
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Då vissa, allvarligare, kriser kan bli ”historiska”, är det för policyskaparna viktigt att mot 

befolkningen visa sig starka och strukturerade i sitt beslutsfattande, då de annars riskerar att 

befolkningen tappar sitt förtroende för det politiska systemet i allmänhet, och policyskaparna i 

synnerhet – en fara vilket i förlängningen kan leda till långtgående politiska konsekvenser.24 

 

Krisens avslut kan både ske plötsligt och oväntat, eller långsamt och utdraget. Denna process 

kan återkopplas till att det i många fall av kriser finns aktörer som arbetar för båda 

alternativen. Vissa aktörer, så som policyskapare, vill att den pågående krisen snabbt ska 

blåsa över så att systemet kan återgå till sin normala funktion, medan andra aktörer vill att 

krisen ska fortsätta så långt som möjligt.25 

Som regel kan dock sägas att korta kriser ofta går att knyta till orsaker så som naturkatastrofer 

och olyckor, medan de långdragna kriserna mer går att koppla till sociala och politiska 

konflikter.26 

Ledare kan inte direkt styra över krisens avslut, då de, precis som staten i helhet, i viss 

mening är åskådare till det som sker. Det som ledarna formellt kan besluta kring rör istället 

när statens krisläge ska avslutas, och staten därmed kan återgå till ett normalförfarande. 27 

Detta handlar i stort om timing, då ledaren måste avväga sitt beslut noga så att inte staten gör 

sig ytterligare mottaglig för uppkommande kriser.28 

 

Slutligen, när krisen har passerat, är det avslutande steget att dra slutsatser av det som 

inträffat, och här ingår beslut som rör förändring av själva ramverket som staten bygger på. 

De slutsatser som efter krisens avslut tas, och som ger upphov till förändring är ofta 

mångfacetterade, då de politiska åsikterna rörande uppkomsten av den aktuella krisen många 

gånger går isär. Detta gör att det ibland kan finnas stora politiska krav och initiativ till 

förändring, men att dessa trots allt av samma politiska skäl aldrig kan förverkligas.29 

 

Ovan nämnda slutsatsdragning och omorganisation, sker även av anledningen att staten i 

dessa lägen kan behöva visa sig villig att lära sig av kriser, för att på så sätt återställa 

medborgarnas förtroende i dess institutioner. Detta agerande innebär till exempel att man 

                                                 
24 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 40 
25 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 93 
26 Ibid., 93-95 
27 Ibid., 97-99 
28 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 44 
29 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 115-116 
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ställer befattningshavare och organisationer till svars för det som har inträffat, och här 

utvärderar beslutsvägar etc.30 

Stater kan även i denna process utvärdera sin egen utvärderingsförmåga, d.v.s. vilka 

mekanismer som finns inom staten för att kunna analysera krishändelser och binda dessa till 

brister inom systemet. Även detta genomförs i avseende att erhålla högre legitimitet.31 

 

I denna ovan beskrivna process rörande slutsatsdragning och ansvarsutkrävande, finns det 

även en betydande ekonomisk aspekt.32 Denna påverkan handlar om att åtgärdspaket inom 

stats ram kan bli ekonomiskt omfattande, med sammanslagningar och omstruktureringar av 

departement och organisationer, så som t.ex. skedde I USA efter terrordåden 9/11.33 

Här måste policyskaparna noga väga fördelar mot nackdelar, och försöka avgöra hur stora 

risker som tas om man väljer att inte förändra statens ramverk, respektive hur stor kostnaden 

blir vid en avsevärd förändring.34 

Det hela blir en avvägning för huruvida man ska reparera de befintliga strukturer som har 

fungerat tidigare, eller om man ska använda krisen som ett verktyg till reform.35 

 

Vid behandling av ämnet kris- och krishantering är det till sist viktigt att nämna att kris är en 

bestående komponent av en stats uppbyggnad. Detta påstående bygger på att en stat ständigt 

måste vara införstådd med att en kris kan uppkomma, och att det därför förekommer en 

riskfaktor i samtliga statliga processer som sker inom organisationer och institutioner.36 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Ekengren, M, m.fl. Functional security and crisis management capacity in the European union, s. 45-46 
31 Ibid., 46 
32 Fone, M, Young, P C. Managing risks in public organisations, s. 84 
33 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 115 
34 Fone, M, Young, P C. Managing risks in public organisations, s. 84 
35 Boin, A, m.fl. The politics of crisis management – public leadership under pressure, s. 131 
36 Fone, M, Young, P C. Managing risks in public organisations, s. 28 
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Tabell 2.              Kris som beståndsdel i institutionella processer 
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Ovanstående tabell beskriver de processer som går in i varandra, och som omfattar en 

organisations eller institutions verksamhet. 

 

Strategifältet syftar till det ramverk som en organisation är uppbyggd kring, och som ska 

genomföras för att sträva mot organisationens målsättning38, så som att Sveriges Centrala 

Studiestödsnämnd – CSN, ska låna ut- och ge bidrag till studerande medborgare.  

Genomförandefältet syftar till verkställandet av strategin39, själva utlåningen av de kontanta 

medlen, medan riskfältet symboliserar de beslut och handlingar som ger de bästa/direkta 

resultaten, men som även på grund av detta i sig utgör en risk för organisationen40.  

Kommer studenten ifråga att återbetala sin skuld efter avslutade studier? 

                                                 
37 Fone, M, Young, P C. Managing risks in public organisations, s. 28 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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Empiri 

Följande kapitel behandlar beslutsgången i de undersökta nationerna, för att visa på i vilken 

grad de olika departementen och ämbetsverken är fristående från nationernas regeringar, 

samt hur policyprocessen är konstruerad. 
 

Storbritannien 

Storbritannien är en multinationell stat bestående av fyra delar – England, Wales, Scotland 

och Nordirland.41 

Denna karaktäriseras av New Public management, en inriktning som uppkom på 1980-talet, 

och som framförallt definieras av en stark målstyrning42, decentralisering43, och 

interndebitering mellan olika delar av samma organisation.44 Denna har förändrat det brittiska 

politiska systemet genom att den privata sfären fått möjlighet att påverka den politiska, genom 

att bl.a. agera rådgivande åt politiker. Häri, det brittiska systemet, förekommer politiska 

handlingar genom hela beslutsförfarandet – från idéstadiet, genom beslutsprocessen, och i 

implementeringen, dvs. genomförandet av det som fattats beslut om.45 

 

Denna inriktning har sedan den infördes utökats i stor skala, och därför har den privata 

sektorn givits möjlighet att implementera förändringar inom departementen. Exempel på detta 

är t.ex. att varje departement inom landet själva har fått ansvaret att införa egna 

handlingsplaner och arbetssätt – något som tidigare endast skedde på regeringens initiativ. 

Även internrekrytering har numera departementen ansvaret över, vilket också detta tidigare 

hade legat på regeringens bord.46 

 

Denna utveckling har fortskridit inom landet, med att departementen har fått lägga ut vissa 

funktioner på entreprenad till privata företagare, vilket har föranlett att till exempel IT-service 

fram till tvåtusentalets början i stort sett helt har legat utanför departementens interna 

kunskapsområde.47 

 

New Public Management sträcker sig även till att omfatta lokalt styre inom Storbritannien, 

genom att de lokalt valda ombuden är tvungna att samarbeta med den civila sektorn.  

                                                 
41 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 11 
42 Lane, J-E. New public management, s. 4 
43 Ibid., 30-1 
44 Ibid., 4-5 
45 Chandler, J A. (Red.), Comparative public administration, s. 34-35. 
46 Ibid., 35 
47 Ibid., 36 
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Detta beslut, taget 1999, går att spåra tillbaka till 1993 då den då sittande regeringen 

producerade ett dokument i vilket de efterlyste ett starkt lokalt styre, vilket snabbt skulle 

kunna producera beslut med hjälp av civila professioner, så som advokater, revisorer etc.48 

 

Att få de olika departementen i Storbritannien att samverka har visat sig vara svårt. Eftersom 

ministrarna inom regeringen tillika är departementschefer, förekommer det ofta att de hellre 

ser till sitt eget departements framgång, än att se till landet som helhet.49 

 

På grund av att politiska ministrar samtidigt är departementsansvariga, tar flertalet hjälp av 

externa rådgivare utanför det egna departementet, för att erhålla den expertis som behövs för 

att styra departementen. Dessa civila rådgivare har ofta en egen målsättning med hur arbetet 

ska skötas, och detta innebär detta i praktiken att ministrarna många gånger får strida ganska 

hårt med att styra sitt departement, samt att de färgas av den civila personal som finns 

anställd.50 

 

Nationen visar tydliga drag åt att vara stabil i sitt politiska upplägg, och de senaste hundra 

åren har endast små moderniseringar genomförts rörande vart besluten fattas, och därmed 

även vilka beslutsfattarna kan vara. 

Storbritannien har därför ibland beskrivits inneha en politisk kultur som är en blandning av 

det traditionella och det moderna, då nationen har genomfört vissa moderniseringar, men 

samtidigt lyckats att bibehålla många gamla, och traditionella, politiska institutioner.51 

  

Det parti som får regeringsmakt efter ett val i Storbritannien bildar regering samt en inre krets 

i form av ett kabinett. Kabinettet består av premiärministern samt ett tjugotal ministrar som 

träffas för att skapa nya policybeslut.52 

Kabinettet är tekniskt sett en kommitté inom regeringen, vilken ska kunna fungera rådgivande 

till premiärministern samt dela det ansvar som policyskapande innebär. Även om 

premiärministern är huvudansvarig blir här detta ett kollektivt ansvar, vilket gör att även 

ministrarna svarar inför parlamentet, och därmed även avgår tillsammans – inte en och en.53 

 

                                                 
48 Chandler, J A. (Red.), Comparative public administration, s. 37 
49 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 37 
50 Ibid., 36 
51 Peters, G. The politics of bureaucracy, s. 139 
52 www 4, Storbritanniens regeringskabinetts hemsida 
53 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 35-36 
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Ministrarna i Storbritannien har ett ansvarsområde som både omfattar att styra ett departement 

och att svara inför sina väljare i de lokala valkretsarna. Maktbalansen mellan parlamentet och 

den sittande premiärministern, med sin närmaste krets i form av kabinettet, är ytterst känslig. 

Parlamentet ska enligt rättspraxis delta i bildandet av nya policyförändringar, men allt 

eftersom den verkställande makten hos premiärministern har ökat över åren, har parlamentet 

som helhet i praktiken fått mindre möjlighet att påverka uppkomsten av nya policyförslag.  

 

En roll som har ökat i betydelse de senaste åren i förhållande till den verkställande makten, är 

den offentliga sektorn. Många tjänstemän inom denna sektor, arbetar som rådgivare åt de 

ministrar som styr landets olika departement, och har indirekt ingång till den exekutiva 

makten inom kabinettet. 

Detta upplägg har även bidragit till, att de ministrar som utnyttjar detta upplägg i praktiken är 

mindre ”direkt” ansvariga för de beslut som fattas inom det egna departementet.54 

 

Domstolsväsendet i landet har i dagsläget ingen övergripande makt över policyprocessen eller 

lagstiftandet, då detta ansvar vilar hos parlamentet. På grund av denna, något svaga, ställning 

har domstolarna inte något egentligt inflytande på hur landet utformas – de är endast avsedda 

för att tolka redan befintliga lagar.55 

 

Processen av utformningen av nya policys och lagar är sådan, att efter det att en idé om 

förändring har formulerats inom kabinettet, så tas den upp inför parlamentet som ett 

lagförändringsförslag, där den måste godkännas av den undre kammaren. Efter att det blivit 

godkänt där ska förslaget även tas upp i den övre kammaren, och sedermera också godkännas 

av kungahuset. 

Ett undantaget från regeln är om lagförslaget ifråga har godkänt av tre olika sessioner av den 

undre kammaren, alternativt om det rör sig om ett ekonomiskt lagförslag, då beslutsgången 

vid dessa tillfällen skiljer sig från vanlig praxis kring policybeslutande.56 

 

Som tidigare nämnts har kabinettet/regeringen en stor frihet vid lagstiftning, och detta grundar 

sig på att det även finns ytterligare ett sätt att driva igenom policyförändringar i landet. Det är 

möjligt att låta kommittéer fatta beslut om lagförändringar som inte tillhör det mer 

kontroversiella slaget. Detta sker genom att ett första lagförslag skrivs ut och distribueras till 

                                                 
54 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 45 
55 www 5, Europa World Onlines hemsida 
56 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 79 
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den undre kammaren i parlamentet för översikt. Förslaget föreläggs efter justering 

parlamentet, för omröstning i bägge kamrarna. 

Dessa kommittéer är tillsatta för att återspegla de politiska åsikter som finns representerade i 

parlamentets undre kammare, vilket bidrar till en enklare policyprocess i helhet.57 

 

Det är regeringens olika departement som, efter att beslut har tagits av parlamentet, ska sköta 

arbetet med att omsätta lagen i praktiken i samhället. Det är upp till dessa att göra eventuella 

regleringar, samt tillämpningar av denna så att den i realiteten kan införlivas i nationens 

lagsamling, och fungera på det sätt som den var ämnad att göra vid beslutsfattandet. 

I denna process har de olika departementen hjälp av landets lagstyrda rutiner gällande 

implementering av beslut, i vilken den verkställande makten har möjlighet att ytterligare 

modifiera förslagen som ska verkställas, och därigenom att direkt påverka de beslut som i 

slutändan skrivs in som befintliga lagar.58 

 

I Storbritannien fungerar även de lokala myndigheterna som en direkt förlängning av 

regeringen. Av denna anledning är det en relativt liten förskjutning i de policybeslut som tas 

av parlamentet och det som sedan verkställs ute i de olika landsdelarna.59 

 

Den sista delen av policyprocessen i Storbritannien är den där de fattade 

lagändringarna/policybesluten utvärderas formellt. Här följer man upp hur framgångsrika de 

nya lagändringarna har varit, samt huruvida de ska fortsätta gälla i framtiden. Denna 

utvärdering sker efterhand då regeringen har ett lagstadgat krav på sig att utföra kontroll på de 

lagar som stiftas.60 

 

Slutligen finns det ytterligare två sätt som utvärderingar utförs inom landet – dels via 

parlamentariska kommissioner, samt via media. 

Det förstnämnda sättet synar ofta omfattande policyförändringar, vilka genomgripande 

förändrat samhället, och som därför parlamentet anser behöver extern utvärdering.61 

 

 

                                                 
57 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 79 
58 Ibid., 81 
59 Hill, M. Policyprocessen, s. 88-89 
60 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s.83 
61 Ibid. 
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Tyskland 

Tyskland är en mångdifferentierad federation som består av 16 stater, med en gemensam, 

samlande, regering och grundlag. 

Landet styrs genom ett federalt system med subsidiaritetsprincip, vilket innebär att det finns 

en gemensam grundlag vilken ska gälla över hela Tyskland, och som i stort reglerar 

ekonomiska och sociala policys. Varje enskild delstat har dock själv mandat att själva besluta 

i frågor som rör delstatssäkerhet – såsom polisväsende, sjukvård, samt organiseringsfrågor 

som enbart berör delstatsnivå.62 

 

Denna federala systembyggnad har i Tyskland genererat ett förvaltningssystem som 

karaktäriseras av en tydlig fragmentering och utspridning av beslutsfattande organ och 

institutioner, och som därmed även gjort att landet saknar någon koncentrerad maktsfär. Detta 

förvaltningssystem ett flertal beslutscentra, med ett gemensamt federalt parlament som 

fungerar som en sammanbindande samling för lagstiftning, övervakandet av statens 

byråkratiska funktioner, samt kontrollerande av regeringsmakten.63 

 

För att bibehålla landets ställning som federation med fokus på subsidiaritetsprincip, finns 

även ett federalt råd upprättat, vilket avser att representera de olika delstaternas intresse vid 

policyskapande. Beroende på staternas storlek och invånarantal, är varje stat berättigad till 

mellan tre och sex representanter. Detta råd har till uppgift att se till nationen som helhet vid 

policyskapande, och tillse att de nya lagar som stiftas inte är partiska, i den mening att de 

endast gynnar ett- eller ett fåtal delstater.64 

 

Problem har dock uppstått med detta upplägg, vilket har bidragit till att det federala rådet 

istället för att helt fungera som ett kontrollorgan, blivit påtagligt politiskt färgad. Detta har fått 

tydliga effekter vid de fall då rådet har bestått av medlemmar som har haft en explicit 

avvikande politisk åsikt från det parti som innehaft regeringsmakten Det har lett till att 

lagstiftningsprocessen blivit oerhört långdragen och svårgenomförd, då flertalet lagförslag har 

förkastats av enbart partipolitiska skäl.65 

 

                                                 
62 www 6, Tysklands Utrikesdepartements informationssida på Internet/Federal struktur 
63 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 213-214. 
64 www 7, Landguidens hemsida 
65 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 217 
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Tysklands högsta enskilda politiska position är den som i federationen benämns 

förbundskansler. Denna roll innebär i det federalistiska systemet en slags semi-presidentiell 

roll, vilken är ämnad att sammanbinda de sexton delstaterna ytterligare.66  

Kanslerfunktionen fungerar som en gemensam regeringschef för hela landet, och har till 

uppdrag att fastställa federationens gemensamma riktlinjer för nya policys och lagändringar.67 

 

I likhet med Storbritannien är Tysklands ministrar chefer över departement och statliga verk, 

vilket innebär att de även är ansvariga för de policyförslag som ligger under deras 

departements ansvarsområde. Då koalitionsregeringar är vanliga i Tyskland, innebär det i 

förlängningen att även tilldelandet av ministerposter tenderar till att bli en politiskt laddad 

fråga. Många gånger vägs kandidaternas politiska vikt mot deras expertis, och det är inte 

ovanligt att de kandidater som blir utvalda finner sig styra över ett departement eller 

myndighet som är relativt främmande för ministern ifråga.68 

 

Den offentliga sektorn i Tyskland är känd för att vara välordnad och effektiv. Tjänstemän 

inom denna sektor är enligt den tyska grundlagen ålagda att försvara den konstitutionella 

ordningen, och är därför rättsligt ansvariga för den administrativa lagstiftningens tillämpning. 

Då dessa tjänstemän har en så pass central roll i den tyska förvaltningen, är de även ålagda 

vissa speciella regler. De får t.ex. vara fackligt anslutna, men är förbjudna att gå i strejk – allt 

för att förvaltningen ska kunna fungera så smidigt som möjligt.69 

 

Policyprocessen i Tyskland är något olik den brittiska modellen. Här formuleras förvisso 

många av de olika lagförslagen av federationens gemensamma departement, men det 

förekommer även att lagförslag utformas på lokalnivå – av någon individuell delstat. Det 

inträffar även ibland att parlamentets båda kammare gemensamt föreslår en policyförändring, 

men detta hör dock till ovanligheten.70 

 

När det gäller tekniska förändringar av befintliga lagar, beslutas dessa som regel av den 

sittande regeringen utan parlamentets inblandning. Men när det däremot gäller 

policyförändringar som på ett direkt sätt påverkar delstaterna, krävs det att förslagen 

                                                 
66 Lindahl, R. Så styrs Tyskland, s. 39-40 
67 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 219 
68 Ibid.. 
69 Lindahl, R. Så styrs Tyskland, s. 92 
70 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 226 
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godkänns av förbundsrådet.71 Lagförändringarna kan också, till skillnad från t.ex. 

Storbritannien, prövas rättsligt av domstolsväsendet, i form av en författningsdomstol.72 

Det är därför praxis i landet att lagar, innan de framförs parlamentet, diskuteras ingående och 

godkänns av regeringen, för att på detta sätt begränsa risken att de sedermera ska förkastas i 

parlamentet. I denna process koordineras även förslag som berör flera departement, så att 

samtliga parter är överens, och eventuella oklarheter mellan departementen har organiserats.73 

 

Efter att en proportionerad policyförändring har behandlats internt av regeringen och 

departementsråden, föreslås den därefter för förbundsrådet, för att detta ska få ge sin syn på de 

förändringar som förordas. Denna föreläggs vanligen först efter att omfattande förarbete 

genomfört, då regeringen vill vara ytterst säker på att lagen ska godkännas innan de riskerar 

att presentera den. Av denna anledning är det i stort sett vedertaget bruk att alla 

policyförändringar som omfattar samtliga delstater alltid har beslutats informellt i förväg, 

innan de tas upp i förbundsrådet.  

Då kanslern i Tyskland har stor frihet kring turerna i detta lagstiftningsförfarande, styr denne 

oftast behandlingen inom regeringen, så att eventuella frågor och synpunkter från övriga 

ministrar har behandlats och klargjorts innan den formella processen startar.74 

 

Efter denna process går lagförslaget vidare för behandling i förbundsdagen, parlamentets 

första kammare, där det tilldelas en kommitté för fördjupning, och därefter även ska 

behandlas och godkännas av en majoritet av den närvarande förbundsdagen, parlamentets 

andra kammare, vid två ytterligare sittningar, efter kommittén ifråga har godkänt förslaget. 

Detta skiljer de två kamrarna åt, då lagförslaget i förbundsrådet måste godkännas med en 

absolut majoritet.75 

Beaktansvärt i detta sammanhang är att det finns en stark tradition av kommittéarbete i 

Tyskland, och det är i dessa som en stor del av den sittande regeringens lagförslag granskas. 

Kommittéerna är sammansatta så att de reflekterar parlamentets uppdelning mellan de olika 

politiska fraktionerna, och det är därför sällan de förslag som behandlas helt avfärdas – 

vanligen föreslås hellre ett antal ändringar, medan grundformen av lagförslaget får vara 

intakt.76 

                                                 
71 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 226 
72 www 8, Tysklands Utrikesdepartements informationssida på Internet/Författningsdomstolen 
73 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 226 
74 Ibid. 
75 www 9, Tysklands Utrikesdepartements informationssida på Internet/Förbundsdagen 
76 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 226 
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Efter att båda kamrarna godkänt policyförslaget, återgår det än en gång till förbundsrådet där 

det formellt godkännes och därefter skickas iväg till landets president för signatur. Om de två 

olika kamrarna i parlamentet har svårt att komma överens kring ett lagförslag, är det brukligt 

att en medlingskommitté bildas, för att försöka att lösa meningsskiljaktigheterna så smidigt 

som möjligt, för att därefter kunna presentera förslaget inför presidenten.77 

 

Gällande framläggandet av ett policyförslag, finns ett undantag gällande om förslaget har sitt 

ursprung hos en individuell delstat. Vid sådana tillfällen krävs minst nio andra staters stöd för 

att gå igenom policyprocessen och statueras som en formell lag. Detta innebär att en majoritet 

måste godkänna förslaget ifråga, innan det kan gå vidare i policyprocessens olika steg. Detta 

gör att det är svårare för individuella delstater att stifta nya policyförändringar, då dessa måste 

få ett majoritetsstöd innan förslaget kan tas upp till diskussion.78 

 

Implementeringen av nya policys i Tyskland är något som nästan uteslutande sker via 

delstatsregeringarna i de sexton delstaterna, och av denna anledning måste 

federationsregeringen ofta sätta sin tillförlit i dessa så att lagstiftningen får sin avsedda effekt. 

På grund av den subsidiaritetsprincip som landet styrs av, fungerar implementeringen ofta bra. 

Eftersom delstaterna är en intim del av beslutsprocessen kring nya policys, har statsstyrelserna 

redan tidigare i processen fått komma med input kring eventuella förändringar, samt att de vet 

vilket arbete som ligger bakom framtagandet av dessa nya förslag. Vidare innebär 

subsidiaritetsprincipen även att federationens samtliga delstater arbetar utifrån samma 

författning, vilket innebär att de grundläggande lagarna är desamma i hela federationen, och 

därför ökar förståendet emellan de olika staterna.79 

Slutligen är det värt att nämna att eftersom levnadsstandarden ska vara densamma i hela 

republiken, är de rikare staterna tvungna att hjälpa de ekonomiskt svaga motsvarigheterna via 

skatter och avgifter, något som ytterligare stärker känslan av gemenskap och enighet dem 

emellan.80 

 

                                                 
77 Lindahl, R. Så styrs Tyskland, s. 44-45. 
78 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 226 
79 Ibid. 
80 www 10, Tysklands Utrikesdepartements informationssida på Internet/Grundlagen 
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Meningsskiljaktigheter i rättsregler förekommer mellan delstaterna, men de är ofta av mindre 

karaktär, och rör beslut kring den interna säkerheten/polisväsendet och utbildningsväsendet, 

vilket delstaterna i stor utsträckning själva ansvarar över.81 

 

 

Finland 

Det finska politiska systemet är uppbyggt kring en enhetsstat med semi-presidentialism, där 

landets president har ett antal betydande befogenheter, men inte tillräckligt många för att 

statsskicket ska kunna karaktäriseras som ren presidentialism.82 

 

Landet styrs enligt den nordiska modellen, vilket innebär ett antal likheter med de övriga 

nordiska nationerna. Dessa karakteristiska är bl.a. ett proportionellt valsystem83, vilket har lett 

till bruket av blockpolitik där flertal små partier går samman för att vinna majoritet i landets 

parlament84, en central folkrepresentation med parlamentet/riksdagen i fokus85, bruket av 

opolitiskt bundna tjänstemän vid departementsarbete, samt en stor och utbredd offentlig 

sektor.86 

 

Det ska i detta sammanhang kring den nordiska modellen påpekas att presidenten i Finland 

förflyttar fokus från den ovan nämnda folkrepresentationen något, men då dennes 

maktbefogenheter i dagsläget har minskat i förhållande till parlamentet, är detta faktum idag 

mindre betydande i Finlands styre.87 

 

Finlands förvaltning är, liksom övriga nordiska länders, karaktäriserad av en tungrodd 

byråkrati, vilken har kritiserats för att vara ineffektiv och svåranpassad när medborgarnas 

behov över tid förändras. Finland har för att komma till rätta med dessa problem, inrättat ett 

program för att förändra/förnya sin förvaltning, i syfte att styra om denna mot att kunna 

erbjuda medborgarna en bättre service, större effektivitet samt ett mer decentraliserat upplägg. 

Ansvaret för denna uppgift har ålagts ett speciellt ministerutskott för förvaltningsfrågor.88 

 

                                                 
81 Hancock, M D, m.fl. Politics in Europe, s. 262 
82 Petersson, O. Nordisk politik, s. 22-23. 
83 Ibid., 46 
84 Raunio, T, Tiilikainen, T. Finland in the European Union, s. 74-75. 
85 Petersson, O. Nordisk politik, s. 68 
86 Ibid., 96-97 
87 Raunio, T, Tiilikainen, T. Finland in the European Union, s. 97. 
88 Petersson, O. Nordisk politik, s. 99-100 
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Finlands förvaltning, liksom Sveriges, styrs efter riktlinjer som brukar benämnas den 

östnordiska förvaltningsmodellen, vilket innebär, till skillnad från Storbritannien och 

Tyskland, att den individuelle ministern inte personligen ansvarar för statens ämbetsverk och 

myndigheter, då dessa istället svarar inför regeringen som helhet.89 

 

Finland har dock brukat ett system där man vid enstaka tillfällen använt sig av ministerstyre i 

förvaltningen, vilket har lämnat ett visst arv i den mening att vissa delar av förvaltningen 

svarar under ministerier. Men vanligast är bruket av fristående tjänstemannaverk som styrs av 

Sveriges motsvarigheter till generaldirektörer – i Finland benämnda kanslichefer90. 

 

Som ovan nämnts har landets styrelsesätt lett till att parlamentet/riksdagens roll inom 

politiken har varit central. Partierna som representerats där har under ett stort antal år fungerat 

som en reell förmedlande länk mellan staten och dess medborgare – en länk som numer håller 

på att försvinna. Allteftersom väljarkåren i Finland har blivit alltmer instabil, i den mening att 

väljarna blivit mer benägna att byta partiidentitet från val till val, har partierna fått mindre 

aktiva medlemmar. I samband med detta har maktcentrat i partierna centraliserats mer och 

mer, vilket lett till en pyramidliknande fördelning av makten, med några få individer som 

kontrollerar en stor del av partiernas verksamheter och beslut.91 

 

Domstolsväsendet i Finland har i grundlagstiftningen ingen lagprövningsrätt, vilket innebär 

att de inte får pröva policybeslut för att se om dessa strider mot grundlagstiftningen. Denna 

prövning sker istället i riksdagens grundlagsutskott, då Finland, till skillnad från t.ex. 

Tyskland inte brukar systemet med en författningsdomstol. Om grundlagsutskottet vid en 

granskning finner att beslutet ifråga strider mot grundlagstiftningen, har denna rätt att 

upphäva beslutet ifråga till förmån för grundlagen.92 

 

Policyprocessen i Finland är enhetlig med flera av de övriga nordiska länderna. Både 

regering, partier och enskilda ledamöter i parlamentet har möjlighet att lägga fram lagförslag 

– ledamöterna ges framförallt utrymme för detta under en allmän motionstid vid det så kallade 

riksdagsårets början, då de kan väcka policyförändringsförslag inom vilka områden som 

helst.93 

                                                 
89 Petersson, O. Nordisk politik, s. 106 
90 Ibid., 109 
91 Ibid., 165 
92 Birgerholm, A, Demker, M. Styrelseskick i elva länder, s. 39 
93 Petersson, O. Nordisk politik, s. 69 
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Som första steg i policyprocessen utskottsbehandlas alla policyfrågor, vilket innebär att 

förslaget, synas och genomgår en teknisk bedömning i ett mindre forum.  

Nästa steg i processen är en allmän debatt om lagförslaget, innan det presenteras i det Stora 

utskottet – ett forum vilket är en kvarleva från tiden då det finska parlamentet bytte 

kammarsystem från fyra till en enda, som idag nyttjas för en teknisk granskning av lagförslag. 

Om den första syningen av policyförslaget godkännes i det Stora utskottet, ges det därefter en 

ytterligare en behandling för en detaljgranskning. Sedan upprepas processen med en andra 

behandling i det Stora utskottet, innan till slut en tredje behandling sker i landets parlament, 

vid vilken lagförslaget antingen godkänns eller avfärdas.94 

 

Slutligen ska policyförslaget signeras av statschefen/presidenten för att kunna få laga kraft. 

Men då dennes makt idag kraftigt begränsats gällande policyprocessen, äger parlamentet 

rätten att, i händelse av en konflikt, kunna fatta ett avgörande beslut i lagfrågan även utan 

statschefens underskrift.95 

                                                 
94 Petersson, O. Nordisk politik, s. 70-71 
95 Birgerholm, A, Demker, M. Styrelseskick i elva länder, s. 41 
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Skolskjutningar 

Nedanstående skolskjutningar representerar de fall som denna undersökning bygger på, och 

beskriver tre olika händelser, i Storbritannien, Tyskland, respektive Finland. 

 

Storbritannien – Dunblane, Scotland. 

Den 13 mars 1996 skedde en massaker på en grundskola i skotska Dunblane – en stad med 

omkring 7900 invånare.96 

Gärningsmannen, Thomas Hamilton97, åkte till skolan vid halvtiotiden på morgonen, och 

parkerade sin bil på en parkeringsplats invid en telefoncentral. Han fortsatte sedan med att 

klippa av telefonledningen, korsade därefter parkeringsplatsen ifråga, och gick beväpnad in i 

skolbyggnaden via dess nordvästra entré.98 

 

En skolklass med 28 elever i åldrarna 5-6 år, samt deras gymnastiklärare, hade vid samma 

tidpunkt samlats i skolas gymnastiksal för undervisning, när Hamilton klev in i salen.  

Från sin position vid salens entré, avlossade Hamilton urskiljningslöst 29 skott i tät följd, 

vilka dödade ett barn samt gymnastikläraren.  

En assisterande lärare, vilken också var närvarande i salen, hjälpte vid denna tidpunkt några 

av barnen ut ur salen via en extradörr medan hon ådrog sig en skottskada från Hamiltons 

vapen.99 

 

Efter att Hamilton skjutit de inledande skotten, och delar av barnen hunnit fly sin väg, gick 

han metodiskt runt i salen och sköt ihjäl alla barn han kunde finna.100 

Då han hörde en elev från en annan klass gå förbi i korridoren utanför gymnastiksalen, 

fortsatte han sitt dåd med att skjuta ett stort antal skott ut mot denna. Efter det avfyrade han 

sina vapen genom två glasdörrar anslutande till ett trapphus, och genom dessa ut på 

skolgården, där han sett en lärare passera.101 

                                                 
96 www 11, Storbritanniens officiella hemsida för statistik rörande Scotland 
97 En tidigare scoutlärare som i samband med detta dåd, nyligen fått avslag på en arbetsansökan på skolan 
98 www 12, Storbritanniens hemsida för officiella rapporter/Skjutningen i Dunblane - Händelseförlopp 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 www 13, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
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Hamilton gick därpå vidare till ett klassrum i anslutning till gymnastiksalen, och sköt in i 

detta, men då läraren som undervisade där hört vad som pågick, hade denne instruerat sin 

klass att ligga ner på golvet, vilket innebar att samtliga skott träffade inredningen utan att 

skada någon elev.102 

 

Dådet avslutades med att Hamilton återvände in i gymnastiksalen och avfyrade en revolver i 

sin egen mun, riktad mot hjärnan. Han avled nästan omedelbart av skottet ifråga. 

Hamilton hade då mördat 16 elever samt deras lärare – de hade sammanlagt blivit skjutna med 

58 skott.103 

 

 

Tyskland – Erfurt, Thüringen 

Den 26 april 2002 skedde en dödsskjutning vid en gymnasieskola i den tyska staden Erfurt, i 

delstaten Thüringen.104 

 

Gärningsmannen, en avstängd elev vid namn Robert Steinhäuser, anlände till skolan vid 11-

tiden beväpnad med ett hagelgevär samt en pistol.  

Han gick till en av skolans toaletter och bytte där om en heltäckande svart dress vilken 

inkluderade en ansiktsmask. Efter detta klädbyte gick Steinhäuser iväg till ett klassrum där en 

klass med sistaårselever satt och skrev ett examensprov, och öppnade där eld mot, och 

dödade, den lärare som övervakade provet ifråga.105 

 

Efter att ha skjutit ihjäl läraren, gick Steinhäuser sedan vidare genom skolan och sköt mot alla 

lärare och elever han mötte. Då många klasser hade hört de första skotten, var flera på väg ur 

klassrummen då de stötte ihop med Steinhäuser, som sköt besinningslöst mot alla 

närvarande.106 

 

En av skolans vaktmästare lyckades vid denna tidpunkt ringa och larma polis, och när den 

första polispatrullen anlände till platsen blev denna beskjuten av Steinhäuser som sett deras 

ankomst från ett av skolans fönster, varpå en av poliserna avled på plats av sina skador. 107 

                                                 
102 www 14, The Guardian’s hemsida 
103 www 12, Storbritanniens hemsida för officiella rapporter/Skjutningen i Dunblane - Händelseförlopp 
104 www 15, Svenska Dagbladets hemsida 
105 www 16, Aftonbladets hemsida 
106 www 17, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
107 www 16, Aftonbladets hemsida 
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Av denna anledning spärrades följande timmar skolan av i väntan på polisens insatsstyrka, 

och när denna anlände och började söka igenom skolbyggnaden man fann Steinhäuser död i 

det klassrum han spärrat in sig i – han hade tagit sitt liv.108 

 

Steinhäuser hade då mördat 16 personer – 13 lärare, 2 elever, samt 1 polis.109 

 

 

Finland – Jokela, Tusby 

Den 7 november 2007 skedde en skolskjutning på en gymnasieskola i den finska staden 

Jokela, strax norr om Helsingfors.  

Gärningsmannen – Pekka-Eric Auvinen, var en 18-årig student vid skolan som vid 12-tiden 

hade anlänt till skolgården beväpnad med en pistol. 

Han öppnade där eld mot några elever som var utomhus vid tillfället, och när dessa flydde 

från platsen följde Auvinen efter dem in i skolbyggnaden varpå han sköt mot alla personer 

han mötte.110 

 

När rektorn för skolan fick reda på vad som skedde, gick hon vid detta tillfälle ut med en 

varning via skolans högtalarsystem, där hon uppmanade samtliga elever och lärare att stanna 

inne i klassrummen och låsa dörrarna.  

Auvinen gick då systematiskt igenom korridorerna och försökte forcera de portar som var 

låsta utan lyckas.111 

 

Medan panikslagna elever hoppade ut från skolans fönster på andra våningen, sökte Auvinen 

upp rektorn och sköt henne till döds. Kravallpolis gick vid denna tidpunkt in i skolbyggnaden, 

där de fann gärningsmannen – skjuten av sitt eget vapen.112 

8 personer omkom i skottlossningen.113 

                                                 
108 www 15, Svenska Dagbladets hemsida 
109 www 18, Cable News Network’s hemsida 
110 www 19, Aftonbladets hemsida 
111 www 20, Dagens Nyheters hemsida 
112 www 19, Aftonbladets hemsida 
113 www 20, Dagens Nyheters hemsida 
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Följder 

Följande beskrivningar visar på reaktioner de olika förvaltningarna uppvisade i 

efterdyningarna av de ovan beskrivna dödsskjutningarna. 

 

Storbritannien 

Tiden direkt efter dådet i Dunblane den 13 mars 1996 luftades många åsikter om att 

vapenlagarna i landet borde skärpas. Den sittande premiärministern beklagade dådet114, och 

regeringen tillsatte kort därefter, den 21 mars, en särskild utredning, i vilken eventuella 

föregripande åtgärder skulle arbetas fram, för att förhindra att ett liknande dåd skulle ske 

igen.115 

 

Rapporten för denna utredning presenterades för regeringen den 30 september samma år, och 

föreslog 28 övergripande förändringar i Storbritanniens vapenlagstiftning samt nya, striktare, 

säkerhetskrav för skolor.  

Bl.a.: 

• Striktare bakgrundskontroll på individer som ansöker om vapentillstånd 

• Polisväsendet bör ges möjlighet att förvara och vidarebefordra information internt 

rörande individer som fått sin vapenlicens indragen, alternativt nekad vid ansökan. 

• Närmre samarbete mellan skytteföreningar och poliskår, med obligatorisk 

bakgrundskontroll på nya medlemmar. 

• Begränsning av hur vapen som används för sportskytte ska förvaras när de inte är i 

bruk. 

• Bakgrundskontroll bör ske på all nyanställd personal som ämnar arbeta med barn och 

ungdomar inom skolvärlden. 

• Säkerhetsplaner som behandlar eventuella flyktvägar etc. bör upprättas på samtliga 

skolor.116 

 

Dessa förslag behandlades av den sittande regeringen, och beslut togs att implementera 

samtliga av dessa förslag, och därmed göra dem lagstadgade.  

Förutom dessa, beslutade även regeringen att gällande vapen av kaliber 22, måste varje 

innehavare av ett sådant förvara det hos en av polisen godkänd skytteförening, som måste 

uppfylla följande krav: 

                                                 
114 www 13, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
115 www 21, Storbritanniens hemsida för officiella rapporter/Skjutningen i Dunblane - Förord 
116 www 22, Storbritanniens hemsida för officiella rapporter/Skjutningen i Dunblane - Rekommendationer 
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• Klubben måste ha starka staket vilka omringar området för verksamheten. 

• Väggarna på föreningshuset måste vara förstärkta, så att inbrott inte lätt kan 

förekomma. 

• Det måste finnas inbrottslarm vilka är kopplade till polis 

• Metalldetektorer måste installeras så att vapen inte kan smugglas ut från föreningens 

område. 

• Fortlöpande kontroller av säkerheten måste ske, så att inte föreningens standard 

rörande detta avsevärt försämras.117 

 

Vidare beslutades ett totalförbjud på vapen överstigande 22 kaliber. Ett utslag som regeringen 

räknade med skulle generera att omkring 160 000 vapen blev olagliga. 118 

 

Samtliga av dessa beslut godkändes av parlamentet, vilket ledde till att Storbritannien fick en 

av världens striktaste vapenlagstiftningar119, och resulterade i att polisväsendet fick emotta 

120 000 vapen som blivit olagliga.120 

 

Det senare genomfördes praktiskt genom att en fyra veckor lång amnesti för inlämnande av 

olagliga vapen infördes.121 

 

 

Tyskland 

Efter att skolskjutningen hade inträffat i Erfurt den 26 april 2002, uppkom även här krav från 

civilbefolkningen att vapenlagstiftningen borde skärpas.122 

Det uppstod även en politisk diskussion, startad av den då konservativa oppositionen, om att 

TV- och dataspel med våldsamt innehåll borde förbjudas inom federationen, med hänvisning 

till att gärningsmannen, Steinhäuser hade spenderat mycket tid innan dådet med att spela spel 

med sådant innehåll.123 

                                                 
117 www 23, Storbritanniens hemsida för officiella rapporter/Skjutningen i Dunblane – Regeringens svar 
118 Ibid. 
119 www 24, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
120 www 25, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
121 www 26, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
122 www 27, Cable News Network’s hemsida 
123 Ibid. 
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Både ammunitionen och de vapen som Steinhäuser använde vid dådet var inköpta lagligt, då 

han var medlem i en skytteförening och använde denna som referens vid sina inköp. När detta 

uppdagades, gjorde det att debatten fick än mer politisk vikt, och federationens 

inrikesminister lovade därför vid en presskonferens att en undersökning rörande den befintliga 

åldersgränsen för vapeninnehav skulle genomföras.124 

 

Tidigare under den dag som dådet skedde i Erfurt röstade det tyska parlamentet igenom ett 

tillägg i vapenlagstiftningen, vilket innebar att även luftvapen- och startpistoler innefattades i 

den lagstiftning som krävde licens, och endast såldes till personer över 18 år. Inga 

förändringar rörande vilka vapenslag som lagligt fanns tillgängliga, samt beslut rörande 

tydligare bakgrundskontroller röstades igenom vid det tillfället, då det redan fanns rättsregler 

som reglerade dessa frågor – så som upp till ett års väntetid vid ansökan om vapenlicens, samt 

krav på medlemskap i skytteföreningar vid innehav av grovkalibriga vapen.125 

 

Not: 

Den 16 maj 2007, efter att ytterligare en skolskjutning ägt rum 2006126, stramade den tyska 

regeringen åt lagstiftningen rörande vapen ytterligare genom att implementera ett tidigare 

förslag angående att endast federationsparlamentet ska ha rätt att besluta om 

vapenlagstiftning. Beslutet slog därmed fast att ingen delstat i och med det ska kunna skapa 

egna riktlinjer, vilka skiljer sig från federationens gemensamma beslut i frågan.127 

 

 

Finland 

Reaktionerna från både civila organ den närmsta tiden efter skjutningen i Jokela var eniga 

med dem som luftats i samband med skjutningarna i Storbritannien och Tyskland. Regeringen 

och de olika departementen höll dock en något avvaktande ställning i frågan om 

vapenlagstiftning, och tillsatte istället en kommission för att undersöka omständigheterna 

kring skjutningen, samt för att ta reda på vilka slags åtgärder som kunde behöva ske i statens 

olika förvaltningsområden.128 

 

                                                 
124 www 28, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
125 www 29, Cable News Network’s hemsida 
126 www 30, Der Tagesspiegel’s hemsida 
127 www 31, Tysklands Förbundsdags hemsida 
128 www 32, Finska regeringens hemsida - statsrådet 
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Inför det ovan nämnda kommissionsarbetet, tillsattes även en arbetsgrupp, vilken skulle bestå 

av ungefär samma medlemmar som den kommande kommissionen, och som hade till uppgift 

att utreda vilka slags befogenheter den kommande kommissionen behövde ha. Denna grupp 

skulle även titta på psykosociala effekter kring skjutningen, så som Internet- och TV-spels 

påverkan, samt mentalvårdens roll i det som inträffat.129  

 

Den 29 oktober 2008, strax efter att ytterligare en skolskjutning hade skett i den finska staden 

Kauhajoki, presenterades förundersökningen av händelserna i Jokela. Arbetsgruppen ansåg i 

denna rapport att landets skolor bör upprätta krisplaner vilka tydligt ska instruera skolpersonal 

hur de ska agera vid ett eventuellt hot. Dessa bör även omfatta en modell för säkerhetsanalys 

av potentiella säkerhetsrisker, vilken bl.a. består av en förhörsteknik av individer vilka 

misstänks planera våldsdåd där man jämför svaren med bakgrundsuppgifter kring tidigare 

skjutningar. Arbetsgruppen hänvisar här till att t.ex. Tyskland nyligen har upprättat denna 

metod, och att den därför redan blivit beprövad.130 

 

Arbetsgruppen anser därför av ovanstående anledning att lagstiftningen bör förändras så att 

sekretessbestämmelser inte förhindrar bakgrundskontroll kring misstänkta individer, och inte 

begränsar samverkan mellan lärare, föräldrar, och hälsovårdspersonal så som skolpsykologer 

etc.131 

 

Arbetsgruppen överlämnade vid sin rapports upprättande sitt resultat till den kommission som 

ska fortsätta undersökningen med något utökade befogenheter. Denna är ålagd att komma 

med sina rekommendationer kring de undersökta frågorna senast februari, 2009.132 

                                                 
129 www 33, Finska regeringens hemsida - statsrådet 
130 www 34, Finska regeringens hemsida - statsrådet 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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Resultatredovisning och analys 

Efter att ha följt upp hur nationerna i min undersökning hanterade efterdyningarna av de 

beskrivna skolskjutningarna, kan jag fastslå att mina teorier i avsnittet syfte/frågeställning är 

svåra att bekräfta. 

Samtliga förvaltningsmodeller dras med svårigheter kring hanteringen av dessa dåd, och även 

om problemen varierar i typ, anser jag ändå att det tydligt framgår att ingen av de studerade 

förvaltningsmodellerna är rustade för att enkelt kunna lösa den här typen av kris. 

 

Nedanstående tabell visar på förekomna skolskjutningar i de undersökta nationerna. 

Storbritannien har upplevt enbart en skjutning, medan Tyskland respektive Finland utsatts för 

vardera har erfarit tre sådana händelser. Två av dessa ligger förvisso utanför den undersökta 

tidsaxeln, 1990-2007, men de har ändå tagits med i tabellen för att ge en övergripande bild av 

det som skett. 

 
Tabell 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
133 www 35, France 24’s hemsida 
134 www 36, Dagens Nyheters hemsida 
135 www 37, Aftonbladets hemsida 
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137 www 39, British Broadcasting Corporation’s hemsida 
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139 Lisinski, S, ”Skolmassakern i Kauhajoki”, Dagens Nyheter, 28 september 2008, sekt. 1, s.25. 
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2000    
2001    
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2004    
2005    
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Publika skjutningar i skolmiljö är tack och lov rätt ovanliga händelser. Till exempel har det 

som tabellen ovan visar, endast inträffat en gång i Storbritannien. Jag vill ändå inte hävda att 

Storbritannien är bättre på att hantera denna form av kris bara på det faktum att endast ett fall 

har förekommit. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt, men jag anser att det är svårt att dra 

några slutsatser utifrån en, enskild händelse, då det är osäkert huruvida nationens agerande i 

detta fall var avvikande, eller om de skulle förfara på samma sätt om en liknande situation 

skulle uppstå. 

 

Ser vi ur ett krishanteringsperspektiv, finner jag att nationerna förvisso visar på avvikande 

hantering i de olika stegen i Krishanteringskurvan140.  

 

Storbritannien, menar jag, uppvisade en något långsam hantering vid insamlande av 

information, medan de var snabbare att fatta beslut när den formella utredningen kring dådet 

presenterades. De drog även erfarenheter av det som inträffat, och var inte rädd för att anpassa 

samhället efter krisens avslut. 

 

Tyskland, å andra sidan, anser jag var mer effektiv än Storbritannien rörande insamlingen av 

information, men de uppvisade istället stora svårigheter i att fatta några avgörande beslut 

kring krisen. Istället fastnade man i långa diskussioner kring meningsfinnandet – vad som var 

orsak och verkan. Eftersom en erfarenhetssammanställning som ledde till ändrade riktlinjer 

kring vapenlagstiftningen gjordes först efter det att ett ytterligare ett dåd inträffat, anser jag att 

de ur en krishanteringssynpunkt har uppvisat en svaghet i att förbereda sig inför eventuellt 

framtida krissituationer av liknande slag. 

 

Slutligen visade Finland på ett än mer långsamt beslutsfattande i krishanteringskurvan.  

I detta fall anser jag att det inte var av partipolitiska skäl, så som uppvisades i Tyskland, utan 

istället vill jag hävda, att det var den finska förvaltningsmodellen som gjorde processen 

långdragen, då den krävde att både en arbetsgrupp och en kommission skulle tillsättas för att 

behandla krisen ifråga.  

När sedermera denna kommission kom med ett utlåtande visade sig denna dock ha framfört 

långtgående förändringar av det finska samhället, med förslag på både nya arbetssätt inom 

skolvälden samt restriktioner som rör medborgarnas personliga integritet. 

                                                 
140 Se tabell 1, Teorikapitlet, s. 9. 
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Men eftersom beslut fortfarande inte fattats kring dessa förslag, så går det inte att dra några 

långtgående slutsatser kring Finlands erfarenhetssammanställning, och kan därför endast 

konstatera att Finland brister vid snabb informationsinsamling och beslutsfattande vid kriser 

av detta slag. 

 

De undersökta nationerna uppvisar olika grad av flexibilitet rörande effektiviteten i 

policyprocessen, men detta till trots, ser jag inga större skiljelinjer länderna emellan. Tyskland 

har t.ex. en förmåga att snabbt kunna ta beslut att genomföra policyförändringar, men visar 

sig samtidigt vara mer restriktiv till att fatta sådana beslut när det gäller skolskjutningen av 

den typ som avhandlas i detta arbete.  

Storbritannien å andra sidan har en marginellt långsammare policyprocess, men uppvisade 

istället en större förmåga till att våga förändra lagstiftningen, då regeringen, och sedermera 

även parlamentet, omgående tog beslut om genomgripande förändringar i vapenlagstiftningen 

efter att de tagit del av den undersökning som behandlat dådet i Scotland. 

 

Det som gör att jag inte vill framhålla att Storbritannien generellt är effektivast i dessa 

sammanhang, trots att landet just vid detta tillfälle visade sig handlingskraftigt, är det faktum 

att deras politiska system ibland genererar att konfliktbeteende mellan de olika 

departementen. Detta är något som jag tror skulle kunna påverka policyprocessen negativt om 

ytterligare en drastisk situation skulle uppstå. Eftersom jag i denna något kortfattade rapport 

endast haft möjlighet att kontrollera ett fall per nation, anser jag mig inte kunna dra några 

djupare slutsatser utifrån denna, enda händelse. 

 

Ser man på Finland, så anser jag att deras politiska system har en klar fördel i en 

krishanteringssituation, då deras förvaltning till stort sett är fristående från den aktiva 

politiken och därför i teorin skulle kunna operera mer fritt. Problemet med detta är å andra 

sidan att förvaltningssystemet belastas av en omfattande byråkrati, vilket jag tror kan göra 

beslutsgången långsam och svårstyrd, vilket vi sett exempel på rörande krishanteringen av den 

undersökta skolskjutningen.  

Detta, samt det faktum att nationen karaktäriseras av en tydlig tradition att använda sig av 

omfattande utskottsbehandling vid policyförändringar, gör att jag anser att inte heller Finland 

uppvisar några påvisbara tendenser till att kunna hantera sådana här situationer särskilt 

effektivt. 
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Alla tre nationer har en statschefsfunktion som i policyprocessen är en ren formalitet. 

Samtliga undersökta länder kan nämligen, om nöden kräver, gå vidare med lagstiftning 

oavsett vad den formelle statschefen anser gällande frågan. Detta anser jag vara en fördel vid 

en krissituation, men eftersom ingen av nationerna utmärker sig extra tydligt på denna punkt, 

är inte heller detta skäl nog till att framhålla att något land är mer effektivt än de övriga två. 

 

Styrkor som jag tycker mig kan urskilja hos de tre nationerna är följande: 

 

- Storbritannien lyckades, sitt extremparlamentariska system till trots, med att snabbt 

tillsätta en utredning av händelsen ifråga, och sedermera även fatta ett 

implementeringsbeslut genom att snabba på den normala beslutsprocessen. Dessa 

åtgärder anser jag vara oerhört viktiga egenskaper i ett sådant här sammanhang. 

 

- Tyskland fattade efter en aning lång betänketid ett beslut om att den federala 

regeringen ensamt har rätt i att besluta kring säkerhets- och vapenlagstiftning, vilket i 

mina ögon medför att landet tydligt har blivit än mer enhetligt och därmed även 

handlingskraftigt, trots att dess system inte är en enhetsstat. 

 

- Finland är nog det svagaste exemplet av de undersökta nationerna. Den tydligaste 

styrkan jag kan finna, är att nationen tillslut tillsatte en arbetsgrupp vars 

rekommendationer var tydliga och omfattande. I vilken omfattning de lagstiftande 

instanserna kommer att följa arbetsgruppens utlåtande kring säkerhet återstår att se. 

Därför är ännu Finlands beredskap ett osäkert kort vad gäller framtida hantering av 

skolskjutningar. 

 

Följande tydliga svagheter anser jag mig kunna spåra vid min undersökning av de tre 

nationerna: 

 

- Storbritannien saknar en tydlig expertis hos sina departementschefer, eftersom de 

tillsätts av politiska skäl – inte kompetensbetonade. Detta skulle kunna medföra att 

departementen vid vissa krissituationer kan handla på ett sådant sätt att optimal 

funktion begränsas. Departementscheferna kan vilja visa sig starka och 

handlingskraftiga inför opinionen, trots att de inte har den formella kunskapen för 

detta handlande. 
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- Tysklands system med ett förbundsråd i lagstiftningsposition anser jag vid en 

krissituation kan fungera effektivitetsbegränsande. Då processen som vid vanlig 

lagstiftning ämnar ge staterna full representation, i dessa fall kan sakta ner 

beslutsprocessen avsevärt. Om vissa delstater känner att de blir tvungna att göra avkall 

i vissa frågor, kan det hända att handlingskraftiga policybeslut blir ogenomförbara då 

rådet vid dessa frågor kan ha svårt att komma överens och därigenom kunna fatta 

beslut i frågan.  

Vidare har rådet, som tidigare nämnts, till stor del färgats av partipolitik, vilket även 

detta kan medföra att nödvändiga beslut förhindras på grund av grundläggande 

meningsskiljaktigheter vilka kan vara svåra att bortse ifrån. 

 

- Finlands pyramidformade maktfördelning kan vid en krissituation skarpt begränsa 

genomförbarheten i de beslut som tas av partiers och regeringars ledningar. Eftersom 

få individer fattar beslut för stora organisationer, misstänker jag att effektiviteten kan 

bli lidande i detta sammanhang. Detta eftersom ”nyckelpersoner”, så som tjänstemän 

inom den offentliga sektorn, vilka kan behöva hjälpa till att bidra till att policybesluten 

verkställs, vid dessa tillfällen kanske kan känna sig förbisedda i beslutsprocessen, och 

därför vara mindre benägna till att effektivisera landets handlingskraft till fullo. 

 

Jag vill därför avslutningsvis mena att nationerna i denna undersökning brottas med olika 

sorters problem gällande implementeringsprocessen vid krissituationer, så som exempelvis 

skolskjutningar. Som jag har illustrerat ovan, har samliga nationer styrkor, men då alla tre 

länder även dras med tydliga, och i mina ögon hämmande implementeringsproblem, gör detta 

att jag kan konstatera att ingen av de undersökta nationerna kan uppvisa en klar fördel i en 

jämförelse av hanteringen av dödsskjutningar. 
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Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att klarlägga huruvida vissa förvaltningsmodeller är bättre än 

andra gällande att hantera samt motverka uppkomsten av publika skjutningar i skolmiljö, 

genom att, bland annat, vara beredda att få till stånd förändringar i lagstiftning vid 

uppkomsten av ovanstående fenomen. 

 

För att frambringa detta syfte i mitt arbete, var jag tvungen att samla in information rörande 

de tre nationer med olika förvaltningsmodeller som jag valt ut för denna undersökning, och 

där skolskjutningar ägt rum i alla tre fallen. Vidare var jag också tvungen att skaffa mig 

kunskap om skjutningarna ifråga, för att kunna förmedla vilket slags händelseförlopp som 

utspelats vid, och efter dåden. Detta för att på så sätt se om någon av de undersökta nationerna 

kunde uppvisa en klar fördel i sin hantering. 

Det var också av vikt att beskriva dåden för att ge denna rapport tillräcklig anknytning till 

verkligheten – om jag hade utelämnat de hemska beskrivningarna av skjutningarna ifråga, 

anser jag att detta arbete hade riskerat att tappa lite av sin verklighetsförankring, då läsaren 

hade riskerat att missförstå vad kärnan i arbetet var – nämligen att försöka ge en tydlig bild av 

vilken förvaltningsmodell som bäst skulle kunnas appliceras på en nation för att minska 

förekomsten av liknande dåd. 

 

Den slutsats som jag dock har kunnat dra efter arbetets genomförande är att det tyvärr inte 

tycks finnas någon klar koppling mellan en effektiv hantering vid skolskjutningar och en 

specifik förvaltningsmodell. Samtliga undersökta nationer brottas med olika svårigheter 

rörande hanteringen av dessa dåd, och även och Storbritannien i denna undersökning bara 

hade erfarit en skolskjutning, vågar jag ändå inte hävda att deras förvaltning är bättre rustad 

än de övriga undersökta. Andledningen är att jag misstänker att de skulle kunna agera på ett 

annorlunda sätt vid ytterligare dåd, på grund av deras sedvänja rörande departementsknutna 

ministrar, vilka tenderar att få tunnelseende i den mening att de endast ser till vad som skulle 

vara fördelaktigt för sitt eget departement vid beslutsfattande 

Detta tror jag skulle kunna fungera begränsande vid framtida kriser av det undersökta slaget. 

 

Sammanfattningsvis vill jag i denna undersökning framhålla att ingen av de tre undersökta 

förvaltningsmodellerna är konstruerad för att kunna handskas med detta fenomen, och av 

denna anledning är ingen av de tre heller bättre rustade än någon annan att hantera effekten av 

dessa. 
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