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Skrivelse angående orsakerna till ökad anmälan av hot och 
våld 

DN:s granskning publicerad den 8 oktober i år visar en dramatisk ökning av 
anmälningar om hot och våld inom skolan. Mellan 2012 och 2016 närmare 
fördubblades anmälningarna om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan – från 
230 till 425. Över 70 procent av anmälningarna rör våld som begås av elever mot 
lärare eller annan skolpersonal. I flera av anmälningarna nämns att liknande våld 
skett tidigare – eller till och med på regelbunden basis. Lärarförbundet är mycket 
oroade över det som redovisas.  

Lärarförbundet vill därför med denna skrivelse framföra behovet av att orsakerna 
till ökningen utreds och redovisas så att effektiva åtgärder kan vidtas.   

En trygg och säker skolgång och arbetsplats  
För att Sveriges framtid ska tryggas och varje individ ska kunna utvecklas och nå 
sin fulla potential krävs att skolan är en trygg och säker plats både för barn, 
elever, lärare och annan skolpersonal. Tidigare inspektioner som 
Arbetsmiljöverket har gjort har bidragit till fördjupad kunskap om vad som krävs 
för en god arbetsmiljö. I den nationella tillsynen av skolan genomförd 2013-2016 
(Arbetsmiljöverket, rapport 2017:1) påvisas att 9 av 10 skolor har brister i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. I rapporten framhålls att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är ”grunden för att identifiera och ta hand om såväl 
organisatoriska som fysiska arbetsmiljörisker i skolan”. Det betonas också 
kritiska brister gällande rutiner för hot och våld, såsom riskbedömningar i 
förebyggande syfte, säkerhetsrutiner samt utbildning och information om hur man 
bör agera i skarp hot- och våldssituation.  

Lärarförbundet begär därför, inom ramen för Arbetsmiljöverkets uppdrag 
gällande hållbart arbetsliv och den psykosociala arbetsmiljön (En 
arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020), att det skyndsamt 
utreds vad den redovisade ökningen av anmälningar om hot och våld beror på.  

Det krävs en helhetsbild över läget, till stöd för såväl nationella som lokala 
insatser av såväl förebyggande och mer akut karaktär. Ett naturligt nästa steg 
torde därför vara att Arbetsmiljöverket sammanställer de inkomna anmälningarna 
och inbjuder parterna att delta i en analys av de bakomliggande orsakerna till hot 
och våld i skolan.  
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Inför ett sådant analysarbete vill Lärarförbundet särskilt framhålla vikten av att 
belysa nedanstående punkter:  

• Kunskapsnivån i organisationen 
• Tillgången till stöd i organisationen 
• I vilka situationer som hot och våld förekommer 
• Resurssituationen på skolor som drabbas 
• Samarbete mellan skola, socialtjänst och polis 

Lärarförbundet är övertygat om att ovanstående skulle ge såväl parterna som 
Arbetsmiljöverket underlag till förslag till åtgärder som stödjer huvudmännen att 
öka insatserna för att förebygga hot och våldssituationer i skolan och ser fram mot 
fortsatt dialog i frågan.  
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