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Frågor & svar med anledning av skolattentatet i Trollhättan 

Här följer några korta frågor och svar från Lärarförbundet om säkerhet i skolan.  

1. Tycker Lärarförbundet att säkerheten i svenska skolor måste öka?  
Skolan är ingen allmän plats och lärare och elever har rätt till en säker och trygg miljö. 
Skolan är en plats för lärande och ska utomstående vistas där ska det ske under 
kontrollerade former.  
 
Lärarförbundet tror på det öppna samhället men det får inte vara en motsättning 
mellan det och mellan att alla elever och lärare ska vara säkra och trygga i skolan. Vilka 
åtgärder som måste vidtas för att säkra tryggheten på olika skolor måste rektor och 
lärare tillsammans få förutsättningar att bedöma. 

 

2. Vilka åtgärder kommer Lärarförbundet att vidta?  
Vi jobbar hela tiden med att vara ett stöd till medlemmar i olika situationer. När något 
sådant här tragiskt inträffar så visas styrkan i att vara många som tillsammans kan göra 
olika insatser. Vi finns på plats i Trollhättan. Viktigast nu är också att bistå med stöd i 
de samtal som våra medlemmar har med de elever som de möter i sina klasser idag.  
 
Vi diskuterar kontinuerligt frågan om hot och våld med skolhuvudmän i vårt fackliga 
arbete och vi påverkar politiker i både det förebyggande arbetet och med att påtala 
brister där sådana finns och kommer fortsätta göra det. Hot och våld är viktiga delar 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet som varje huvudman ska arbeta med.  

 

3. Var det den bristande säkerheten på Kronans skola som möjliggjorde 
gårdagens attentat?  

Här bör vi avvakta polisens analys. Men det är klart att rektors ansvar för säkerheten 
och möjligheten att avvisa människor som inte ska befinna sig i skolans lokaler 
försvåras då rektor på skolan inte är ansvarig för all verksamhet som ryms i samma 
lokaler som skolan.  
 

4. Kan lärare och elever känna sig trygga på svenska skolor?  
Generellt sätt är svenska skolor trygga och skolorna arbetar aktivt med elevernas 
trygghet. När osäkra situationer tidigare har uppstått har det ofta varit beroende av att 
utomstående, ofta elever från andra skolor, kommer till skolan. Dock ser vi nu en ökad 
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oro i världen som gör att vi har fått en ny situation att förhålla oss till. Varje huvudman 
och varje skola behöver skaffa sig beredskap för olika former av krissituationer. 
Elevers och lärares säkerhet måste sättas främst. 
 

5. Vad tycker Lärarförbundet om metoder som till exempel 
registrering/passerkort/kameraövervakning/metalldetektorer?  

De svenska skolorna ser mycket olika ut; storlek, läge, antal byggnader och elevantal. 
Vilka säkerhetslösningar som kan behövas på olika skolor måste bedömas utifrån 
lokala aspekter. Skolhuvudmannen är ansvarig för arbetet och bär ansvaret för att det 
finns bra lösningar och är ytterst ansvarig för elevers och lärares säkerhet och 
arbetsmiljö. Varje huvudman måste diskutera frågorna med de fackliga 
organisationerna.  
 
Vi tror inte att kameraövervakning eller metalldetektorer är en generell lösning på 
frågan i dagsläget. Sådana tekniska lösningar löser inte problemen. Elever måste kunna 
vara utomhus på lektioner och raster oavsett vilken säkerhet det finns inom skolans 
byggnader. Huvudmännen och skolorna måste se över sina säkerhetsnivåer och 
minimera risker. När utomstående vistas på skolans område ska det ske under 
kontrollerade former.  

 

6. Hur kan man förebygga att den här typen av attacker sker?  
Se ovan. Huvudmännen behöver diskutera säkerhetsfrågorna omgående.  
Det behövs också fler vuxna i skolans verksamhet som elever kan vända sig till. Alla 
delar av samhället behöver arbeta tillsammans för att fånga upp signaler på liknande 
situationer.  
 

7. Ökar hot och våld mot skolor och/eller lärare generellt?  
Ja, det har ökat generellt i samhället. 31 % av grundskollärarna anger i 
Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning (2013) att de har utsatts för våld eller hot 
under de senaste 12 månaderna. Det är en ökning från 24 % 2001. Resten av 
arbetsmarknaden ligger under motsvarade period på ungefär samma nivå; runt 14 %.  
 

8. Vilka krav ställer Lärarförbundet på politikerna? 
Vi hoppas att detta är en enskild händelse i Sveriges skolhistoria. Men alla huvudmän 
måste ta ansvar för sina säkerhetsfrågor och frågor om hot och våld. Skolorna måste 
ges tillräckliga resurser för att hantera säkerhetsläget. Ingen politiker kan ducka i frågan 
utan det måste tas på allvar. Skolattentat är en nationell fråga som nationella politiker 
måste hantera. Politikerna behöver bedöma situationen och dra lärdomar av det som 
har hänt. När analysen är gjord måste relevanta åtgärder vidtas.  
 
 


