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Om du eller en kollega blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att agera rätt. 
I detta temanummer tipsar vi om hur du gör. Lika viktigt är förbyggande åtgärder, 
som att satsa på goda förebilder. Det föreslår projektledaren Johnny Herén som 
arbetat mot hot och våld i tre år.               Läs mer på sidan  2-4.

Logga in på webben!
Logga in på lärarförbundet.se så anpassas sidan efter dina intressen,  

var du jobbar och vilken lärare du är. När du loggar in första gången blir du uppmanad att uppdatera dina uppgifter och 

att ange minst ett intresse. Genom att ange intressen kan du få ett än mer personligt 

innehåll när du är inloggad.Om du är inloggad kan du starta en diskussion eller ge dig in i en diskussion som 

någon annan har startat.Om du läser en artikel får du under rubrikerna Mer om ämnet och Relaterade  

nyheter tips på artiklar som har en eller flera likadana taggar.

Så se till att du alltid är inloggad när du besöker Lärarförbundets webbplats.

Så hanterar du hot & våld

11-14 NOVEMBER

Läs mer på sidan 4.

DAGS FÖR KONGRESS!
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Forskaren: Kön och etnicitet styr vem som anmäler

Jenny Lindahl har varit skyddsom-
bud i 14 år, de senaste fem åren 
som huvudskyddsombud för Lä-

rarförbundets avdelning i Örebro. Un-
der dessa år har hon sett en ökning av 
hot och våld som drabbar lärare på alla 
stadier i skolan.

 – Jag upplever att kaoset i klassrum-
met ökat. Det kan börja redan i försko-
lan att barn hotar och slår sina lärare 
eller ger sig på andra barn.  

Hot och våld kan bli en så stor del av 
vardagen för en del lärare att de varken 
orkar eller hinner anmäla varje inci-
dent.

Lägg till alla de krav som ställs på lä-
rare idag så kan arbetssituationen bli 
oerhört stressande. I värsta fall kan det 
leda till sjukskrivning.

– Värst är det för de nyutexaminera-
de. Det behövs mycket erfarenhet och 
praktik för att kunna styra en orolig 
klass eller barngrupp.

Sätter in resurs
Om undervisningen störs av en eller 
flera elever brukar rektorn i första hand 
se till att klassen förstärks med någon 
form av resurs. En annan lösning är en-
skild undervisning.

En viktig nyckel är de berörda för-
äldrarna.

– Det är ändå dem som eleverna 
lyssnar på i första hand.

Skyddsombudet begär in åtgärder
Skyddsombudet spelar en stor roll när 
insatser sätts in för att hjälpa en lärare. 
Det är skyddsombudet som begär in åt-
gärder, som till exempel handlingspla-
ner, företagshälsovård och stödsamtal. 

– Men självklart gör man inte det 

här ensam. Lärare, skyddsombud, hu-
vudskyddsombud och rektor arbetar 
tillsammans för ta att fram handlings-
planer.

Jenny Lindahl framhåller också att 
det alltid går att hitta lösningar.

–  Det kan till exempel vara att en 
elev får byta klass helt och hållet. Lä-
rare har rätt till trygghet och arbetsro 
i sitt uppdrag, och det är upp till skol-
ledningen att kunna åstadkomma 
detta.

”Det går alltid att hitta lösningar”

Är det skillnad på i vilken utsträck-
ning olika grupper av lärare an-
mäler när de varit utsatta för hot 

och våld? Det menar Alejandro Gonza-
lez Arriagada, forskare på Stockholms 
universitet. 

Han är en av författarna bakom den 
offentliga utredningen ”Inte bara jäm-
ställdhet”. 

I hans kapitel om hot och våld  i sko-
lan framgår  att det  är skillnad på i vil-
ken utsträckning olika grupper anmäler 
hot och våld.

– Min undersökning visar att manli-

ga lärare födda utanför Europa är de 
som drar sig mest för att anmäla. Även 
kvinnor födda utanför Europa anmäler i 
mindre utsträckning är lärare födda i 
Sverige. 

Undersökningen visar också att olika 
grupper av lärare möter olika former av 
hot och våld i skolan. 

Medan de lärare som är födda i Sve-
rige möter fler problem i det dagliga 
skolarbetet med eleverna, har de lära-
re som är födda utanför Europa fler 
vardagliga problem med sina arbets-
kamrater och med skolledningen. Det 

kan till exempel handla om mobbning,  
nedsättande ord eller utfrysning. Det 
går emellertid inte att klumpa ihop lä-
rarna inom dessa grupper. Hot och våld 
drabbar männen och kvinnorna annor-
lunda; ett exempel på detta är förekom-
sten av hot och våld från elevernas an-
höriga, där kvinnor verkar drabbas i 
större utsträckning.

”Inte bara jämställdhet – Intersek-
tionella perspektiv på hinder och möj-
ligheter i arbetslivet”, Sou 2014 34, kan 
läsas och laddas ned på regeringen.se/
sb/d/18373/a/247501.

Skyddsombud spelar en stor 
roll om en kollega drabbas av 
hot eller våld på arbetsplatsen.
– Det går alltid att hitta lös-
ningar, säger Jenny Lindahl, 
huvudskyddsombud i Örebro. 

Jenny Lindahl, huvudskyddsombud har sett en stor ökning av hot och våld i skolor senaste åren.

Tema: Hot och våld
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Det finns en rad åtgärder att vidta för att stötta någon som blivit utsatt för hot eller våld.

Som ombud kan du spela en vik-
tig roll om någon av dina kolleg-
or blir utsatt för våld eller hot. 
Följ våra steg hur du på bästa 

sätt kan gå tillväga. Det här ska göras:

När du stöttar någon:
→ Sätt fokus på den drabbade person-

en och var behjälplig samt visa ditt stöd. 
→ Byt plats! Ta med den drabbade till 

en annan, lugn miljö.
→ Beröring och omtanke lättar på 

stress – till exempel en hand på axeln, 
något att dricka.

→ Låt den drabbade prata. Lyssna 
och hjälp eventuellt till att sortera.

→ Notera dina egna observationer. 
→ Guida personen genom punkter-

na nedan.

Den drabbade ska omedelbart:
→ Kontakta chefen eller någon an-

nan representant för arbetsgivaren. Det 
är arbetsgivaren som har ansvar för att 
säkra situationen och se till att rutiner 
som finns upprättade följs. Arbetsgivar-
en är skyldig att anmäla till Försäkrings-
kassan/Arbetsmiljöverket, på anmalar-
betsskada.se

→ Ta kontakt med skyddsombudet. 
Skyddsombudet kan följa upp och se till 
att allt görs rätt.

→ Dokumentera händelseförloppet. 
Skriv själv, fota. Notera vilka som är när-
varande. Det kan i efterhand vara svårt 

att komma ihåg ett händelseförlopp. 
Därför är det viktigt att så snart som 
möjligt skriva ner vad som hänt. Det är 
också bra om andra gör noteringar.

→ Ta kontakt med vården.

Samma dag
→ Överväga polisanmälan om inte 

arbetsgivaren har polisanmält. 
→ Om barn/elever varit inblandade 

ska en orosanmälan övervägas.
→ Anmäla händelsen som arbets-

skada till AFA-försäkring. 

Inom en vecka
→ Kontakta Lärarförbundets målsä-

gandeservice vid brott. 
→ Se till att få en kontakt inom före-

tagshälsovården som vet vad som har 
hänt. 

→ Återkoppla till  arbetsgivaren och 
följ upp att anmälningar och liknande 
är gjorda.

Viktigt med vårdkontakt tidigt
Vårdkontakten är viktig för att den drabba-
de  ska få bästa behandling för eventuella 
reaktioner även om de kommer senare. 
Det är också viktigt att vårdkontakten sker 
tidigt om den utsatte skulle bli sjukskriven 
och skadan blir ett försäkringsärende.

Att göra en orosanmälan
Orosanmälan är i första hand till för att 
barnet/eleven blir väl omhändertagen 

om det utsätts för kränkande behandling 
eller vid misstanke om att barnet far illa. 
Men det är också viktigt att göra den för 
att uppfylla din anmälningsskydlighet. 

Arbetsgivaren ansvarar
Arbetsgivaren är skyldig att utreda even-
tuella risker och vidta åtgärder för att 
komma till rätta med till exempel hot 
och våld. Det är viktigt att det finns en 
handlingsplan på arbetsplatsen som 
alla är väl förtrogna med. 

När du gör en polisanmälan 
Det är inte alla oacceptabla beteenden 
som är brottsliga. Exempel på brott är 
misshandel och olaga hot.

Vem som helst kan göra en polisan-
mälan. Denna typ av brott anmäls på 
telefon 114 14 eller på polisstation. 

Målsägandeservice
Lärarförbundets målsägandeservice inne-
bär att någon av förbundsjuristerna är 
målsägandebiträde/ombud för dig som 
utsatts för brott. Du får hjälp och stöd un-
der förundersökning och rättegång. För-
bundsjuristen hjälper även dig i skade-
ståndsfrågor. 

Vill du ha målsägandeservice är du 
välkommen att kontakta Lärarförbun-
dets medlemsservice på telefon: 0770 
33 03 03 (vardagar).

Så agerar du vid 
hot och våld

Läs mer på sidan 4 >>>

Tema: Hot och våld
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Snart är det dags för kongress! 
Om några veckor, den 
11-14 november, är det 
dags för Lärarförbundets 
kongress. Följ den i direkt-
sändning på lärarförbun-
det.se!

Det är 255 ombud som samlas och 
fattar beslut om mål, strategier och 
politiska prioriteringar som ska 

styra förbundet de kommande fyra åren.
På kongressen är det de stora linjerna 

som är i fokus.  Det handlar om Lärar-
förbundets långsiktiga strategiska ut-
veckling, vart vi siktar och hur vi tar oss 
dit.  På kongressen behandlas också för-
slag från medlemmarna i form av mo-
tioner. 

Lärarförbundets kongress har ett 
stort antal frågor som den ska fatta be-
slut om. 

Vilken verksamhet som ska bedrivas, 
vad den får kosta och vilka stadgar för-
bundet ska ha. Läs mer om förbundssty-

relsens förslag som kongressen ska be-
sluta om på lararforbundet.se/artiklar/
kongressens-alla-handlingar.

Förbundsstyrelsen har också ett för-
slag till arbetsformer och arbetsordning. 
Syftet är att underlätta för kongressom-
buden, låta så många åsikter som möj-
ligt komma fram och prövas, samt att 
göra beslutsprocessen så tydlig och en-
kel som möjligt. 

Ny förbundsordförande väljs
 En ny förbundsstyrelse ska också väljas. 
Eftersom Lärarförbundets sittande ord-
förande Eva-Lis Sirén inte ställer upp för 
omval ska även en ny ordförande väljas.

Förslaget till ny förbundsordförande 
och till presdiet i övrigt tas fram av valbe-
redningen som föreslår Johanna Jaara 
Åstrand till förbundsordförande, och Ma-
ria Rönn till förste vice ordförande samt 
Inger Maurin som andre vice ordförande

– Det är ett viktigt steg vi tar när vi nu 
föreslår en föryngring av lärarnas främ-
sta företrädare. Det är förstås kongres-
sen som fattar beslutet men vi är mycket 

glada över att kunna lämna över ett för-
slag som vi tror har alla chanser att sam-
la förbundet och som vi tror blir en ut-
märkt mix för förbundets utmaningar i 
framtiden, säger valberedningens ord-
förande B-O Bengtsson. 

Du kan följa kongressen i realtid, det 
mesta sänds direkt på lararforbundet.se. 

Johanna Jaara Åstrand föreslåsbli ny förbunds-
ordförande.

Syftet med ”Trygg skola” var att ut-
veckla olika metoder och arbetssätt 
att hantera hot och våld.

– Vi ansåg att en viktig del i att skapa 
en trygg arbetsmiljö var att  bygga en po-
sitiv grund genom att lyfta fram goda 
förebilder och exempel. 

Detta långsiktiga arbete behöver även 
kompletteras.

– Självklart behöver en organisation 
också ha väl utarbetade akut- och kris-
planer inför eventuella större inciden-
ter. I projektet arbetade vi med akut- 

och krisplaner på 
både lokal och cen-
tral nivå eftersom de 
vid större incidenter 
samverkar med var-
andra och då måste 
de vara väl koordine-
rade.

Svårt sätta exakta gränser
Utifrån erfarenheterna i projektet me-
nar Johnny Herén att de mer dramatis-
ka fallen av hot och våld inte är de som 
är svårast att lösa.

– De mer uppenbara situationerna, 
som när någon blir slagen eller hotad, är 
lätta att se. Där finns det tydliga gränser 
för vad som är rätt eller fel och de fallen 
uppmärksammas.De små incidenterna 
som sker dagligen kan vara lika förö-
dande då det är svårare att sätta exakta 
gränser för vad som är acceptabelt.

– Det kan vara en elev som kallar sin 
lärare för ”gubbe” eller ”kärring” och lä-

raren låter det passera eller en mindre 
incident mellan elever på rasten. I en 
skolmiljö där lärarna har hög arbetsbe-
lastning är det lätt hänt att gränserna töjs 
bit för bit. Ett effektivt arbete med de här 
typerna av incidenter upplever jag skapar 
större tryggare arbetsmiljö för både lära-
re, elever och övrig personal.

Vilken roll kan ombud spela när det gäl-
ler hot och våld på skolor?

–De fackliga ombuden har en väldigt 
viktig roll på skolan. Under hela vårt 
projekt arbetade jag nära skolledningen, 
eleverna och just de fackliga ombuden. 
För mig är det enda sättet att få långva-
riga och goda resultat; alla måste dra åt 
samma håll.

→ Tipsa din rektor: Johnny Herén förelä-
ser om hot och våld under Skolledarkonfe-
rens i Stockholm den 20 november och i 
Borlänge 27 november. Kontakta avdelning 
för anmälan. 

”Förebygg hot och våld genom goda exempel” 

Det som utspelas i gråzonen mellan rätt 
och fel i lärares vardag kan i längden 
vara lika förödande som direkta hotelser 
och våld, säger Johnny Herén, projektle-
dare för nationella preventionsprojektet 
”Hot och våld”.

Johnny Herén.

Det som utspelas i gråzonen 
mellan rätt och fel i lärares 
vardag kan i längden vara lika 
förödande som direkta hotelser 
och våld, säger Johnny Herén, 
projektledare för ”Trygg skola” 
som pågick under 2009-2012 i 
Nynäshamns kommun.

Tema: Hot och våld
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Sätt upp affischen på din arbetsplats >>>

Webbfinesser för dig som är ombud
Lärarförbundets webbplats 
har nu fått flera nya funktion-
er som du har nytta av som 
ombud.

Lärarförbundets nya webbplats 
har fått många nya funktioner 
som kommer alla medlemmar 
till godo.

→ Genom att du anger din yrkeska-
tegori och intressen anpassas webben 
just för dig. 

→ Du kan spara artiklar för att läsa 
den sernare.

→ Snabblänkar gör att du kvickt hit-
tar det du söker.

→ Bättre sökunktion gör att du hitta 
lättare på lärarförbundet.se 

Bara för dig som är ombud
Som ombud har du också fått en del 
funktioner som är tänkta att underlätta 
ditt uppdrag.

→ Behöver du tips på aktiviteter hit-
tar du förslag på ombudssidan. Denna 
lista med förslag uppdateras kontinu-
erligt.

→ Du kan nu hitta vilka som är 
medlemmar på din skola eller arbets-
plats.

→ Du kan också se vilka ombudskol-
legor du har i din närhet.

Stöd kollegor
Testa gärna de nya funktionerna på lä-
rarförbundet.se. Sätter du dig in i den 
nya webben får du också möjlighet att 
hjälpa kollegor som har frågor. Det här 
kan du göra för att få kollegorna att 
komma igång med nya webben:  

→ Uppmana medlemmar att logga 
in. Det är först när de loggar in som 

webbplatsen anpassas till deras intres-
sen.

→ Förklara hur taggar fungerar. All 
information på lärarförbundet.se är 
taggad. En tagg är en etikett som hjäl-
per till att kategorisera och gruppera 
webbinnehåll. Taggar är en hjälp för 
besökaren att söka och hitta informa-
tion. Med hjälp av taggning kan pre-
sentationen av innehåll personaliseras 
efter lärarkategori, avdelningstillhörig-
het och de intressen som användaren 
själv valt.

→ Sätt upp affischen som medföljer 
detta nummer av Lärarfackligt.
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Logga in på webben!
Logga in på lärarförbundet.se så anpassas sidan efter dina intressen,  
var du jobbar och vilken lärare du är. 

När du loggar in första gången blir du uppmanad att uppdatera dina uppgifter och 
att ange minst ett intresse. Genom att ange intressen kan du få ett än mer personligt 
innehåll när du är inloggad.

Om du är inloggad kan du starta en diskussion eller ge dig in i en diskussion som 
någon annan har startat.

Om du läser en artikel får du under rubrikerna Mer om ämnet och Relaterade  
nyheter tips på artiklar som har en eller flera likadana taggar.

Så se till att du alltid är inloggad när du besöker Lärarförbundets webbplats.
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NOTERAT

Nu finns nya profilprodukter 
Nu finns en rad nya profilprodukter att beställa på materialkatalogen. Vi har 
tagit fram en helt ny sportväska, en axelremsväska (se bild ovan). I material-
katalogen hittar du också vår nya t-shirt och matlåda.

Lärarnas uppdrag behöver renodlas

På uppdrag av DN har sju högstadielä-
rare på olika kommunala och privata 
skolor klockat sin arbetstid minut för 

minut.  Då visade det sig att de lägger mer än 
en tredjedel av tiden på ”osynliga” arbetsupp-
gifter som inte är direkt kopplade till under-
visningen. 

– Skolan har ett stort uppdrag, men allt är 
inte lärarnas uppdrag. Lärarnas roll behöver 
renodlas och de måste ha bra stöd från andra 
specialister, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet till 
DN. 

Det här bekräftar Lärarförbundets bild av att lärare inte hinner 
vara lärare, som vi varnat för sen länge. Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminis-

ter Gustav Fridolin har presenterat regeringens 
skolsatsningar i budgeten. Regeringen presenterar 

nu en lärarlönesatsning på 3 miljarder från 2016. En ef-
terlängtad satsning som välkomnas av Lärarförbundet 
och som hoppas mota lärarkrisen. 

– Det här är ett eftersatt område och det är bra att staten 
sätter press på kommunerna. Lärarförbundet har länge dri-
vit frågan om ett skol-ROT, för alla tjänar på att lärare och 
elever får rätt förutsättningar. Arbetsmiljön är en viktig del i 
det, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Skolan först i regeringens budget

Nu får den som blir medlem hos 
oss ett biobesök. Det gäller alla 
som är med i Lärarförbundet 
och som skickar in sin ansökan 
i november eller december.

Tipsa din kollega!
Tipsa dina vänner och kollegor om 
att bli medlem hos oss. Här ger vi 
två goda skäl till varför de bör gå med:

1. Som medlem i en av Sveriges 
billigaste a-kassor (100 kr/må-
nad) har din kollega sin framtid 
tryggad om hen skulle bli ar-
betslös. 

2. Det är bara som medlem i Lä-
rarnas A-kassa som din kollega 
kan utnyttja inkomstföräkring-
en. Den täcker upp till 80 pro-
cent av hens tidigare lön.

Läs mer på 
lararnasakassa.nu/biobesok

Vi bjuder nya medlemmar på ett biobesök

Så här enkelt är det:
1. Fyll i ansökan.
2. Skicka in blanketten.
3. Få ett biobesök.

Fortfarande platser kvar på Lärarmötet 
→ November– Forma ett hållbart lärarliv.
→ December – Konsten att vara ny lärare.
Läs mer på lärarförbundet.se/kurser.

Eva-Lis Sirén.
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Svanenmärkt 
trycksak

Det är fantastiskt att få vara ordförande för en organi-
sation som Lärarförbundet. Jag är stolt över att få 
leda ett förbund som alltid har gått i bräschen för 

utveckling och förnyelse. Vi backar inte för de svåra utma-
ningarna. Vi kämpar för att nödvändiga steg ska tas för att 
utveckla hela vårt land, skolan, oss som yrkesförbund. Vi 
jobbar strategiskt och smart så att politikerna inte bara 
lyssnar – de agerar.

Låt mig ge några exempel. Lärarför-
bundets föregångare kämpade för en 
grundskola för alla barn långt innan 
det blev verklighet i Sverige. Att för-
skolan fick en läroplan på 90-talet 
och blev en egen skolform på 
2000-talet är också ett resultat av vårt 
arbete. Och nu när den nya regering-
ens första beslut är en historisk mil-
jardsatsning på lärarnas löner har vi varit stenhårt pådrivan-
de. Inget av detta hade hänt utan oss tillsammans.

Nu är det snart dags för kongress i Lärarförbundet. Vi har det 
bara vart fjärde år. 255 ombud – representanter för Sveriges 
lärare från olika delar av skolan, i olika åldrar med olika erfa-
renheter – ska samlas i Lärarnas hus. En kongress är en viktig 

milstolpe för Lärarförbundets vägval och prioriteringar. Alltid 
med det bästa för lärarna i fokus. Alltid med fokus på att vara 
drivkraften för den moderna skolan.

Vi är en viktig samhällsaktör och en stark röst för Sveriges 
lärare. För att vi ska fortsätta vara det måste vi hela tiden ut-
vecklas och våga förändra oss. Jag fortsätter att bidra till den 
förnyelse och utveckling som jag tycker är så nödvändig ge-

nom att sluta som ordförande vid absolut 
bästa tidpunkt. Att växla över i  stark med-
vind känns bra.  Vi har fått miljardlöften 
om löner och vi har marknadens bästa 
avtal. 

Och till sist: Be careful out there. Ta hand 
om dig. Du är skolans viktigaste resurs. 
Den enskilt viktigaste faktorn för elever-
nas resultat. Den man ska vara särskilt 

rädd om. Du och dina kollegor ska ha de allra bästa förutsätt-
ningarna, och det jobbet kommer Lärarförbundet fortsätta att 
ha i fokus. 

Eva-Lis Sirén
Lärarförbundets ordförande

Följ och kontakta mig på Twitter @evalissiren

» Att växla över i stark 

medind känns bra. «

Kongressen viktig 
milstolpe för vägval
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