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Sammanfattning 2021-05-27 

Problem med hot och våld 

27 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7–9 svarar att hot och våld är ett ganska eller 
mycket stort problem på skolan medan 15 procent av lärarna i gymnasieskolan och 5 
procent av lärarna inom vuxenutbildningen svarar detta.  Resultatet visar att lärare i 
grundskolans årskurs 7–9 är mest utsatta för hot och våld av både elever och 
vårdnadshavare. 

Hot och våld under de senaste två åren 

Under de senaste två åren svarar 42 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7–9, 15 
procent av lärarna i gymnasieskolan och 8 procent av lärarna inom vuxenutbildningen att 
de flera gånger har varit utsatta för verbalt våld, mer än var fjärde (28 procent) lärare i 
grundskolans årskurs 7–9, var tionde lärare i gymnasieskolan och 6 procent av lärarna 
inom vuxenutbildningen svarar att de flera gånger har blivit utsatta för hotfulla situationer. 
23 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7–9 och 17 procent av lärarna i 
gymnasieskolan har varit utsatt minst en gång av verbalt våld från vårdnadshavare.  

Hot och våld under 2020 

59 procent av ombuden svarar att det minst en gång under 2020 har hänt att en elev har 
utsatt en lärare för verbalt våld och 46 procent svarar att det har hänt flera gånger. 53 
procent svarar att det minst en gång har hänt att en elev har utsatt en lärare för en hotfull 
situation. En majoritet av lärarna i grundskolans årskurs 7–9, var femte lärare inom 
gymnasieskolan och 14 procent av lärarna inom vuxenutbildningen svarar att en elev 
någon gång under 2020 har utsatt dem för en hotfull situation. 14 procent av lärarna i 
grundskolans årskurs 7–9 svarar att de varje månad har varit med om att en elev har utsatt 
dem för en hotfull situation. 16 procent av lärarna inom grundskolans årskurs 7–9 svarar 
att de minst en gång under 2020 har blivit utsatta för fysiskt våld. 

Konsekvenser  

34 procent av lärarna inom grundskolans årskurs 7–9, 19 procent av lärarna i 
gymnasieskolan och 14 procent av lärarna inom vuxenutbildningen svarar att problem med 
hot och våld gör att studieron störs. 29 procent av lärarna inom grundskolans årkurs 7–9, 
16 procent av lärarna i gymnasieskolan och 12 procent av lärarna inom vuxenutbildningen 
svarar att problem med hot och våld gör att de känner sig stressade. 16 procent av lärarna 
inom grundskolans årskurs 7–9, 14 procent av lärarna i gymnasieskolan och 3 procent av 
lärarna inom vuxenutbildningen svarar att de på grund av problem med hot och våld har 
funderat på att sluta som lärare. 

Skolans arbete med hot och våld 

Majoriteten av skolorna har rutiner och policys gällande hot och våld. Däremot finns det 
brister gällande det förebyggande arbetet och hur man hanterar händelser med hot och 
våld. 46 procent av ombuden svarar att utbildning inte ingår i det förebyggande arbetet 
och endast 14 procent svarar att skolledningen i mycket hög utsträckning har tillräckligt 
med kunskap om att förebygga hot och våld. Undersökningen visar att bristerna i kunskap 
är ännu större hos personalen. Dessutom undersöker och bedömer inte arbetsgivaren 
riskerna för hot och våld i den utsträckning de skulle behöva göra. Endast 4 av 10 ombud 
svarar att en riskbedömning har genomförts under de senaste 12 månaderna och 13 
procent svarar att arbetsgivaren inte har genomfört detta alls. 

Vilket stöd behöver skolorna? 

Ombuden eftersökte mer utbildning och handledning. Vissa ville ha rutiner medan andra 
ville att rutiner skulle efterföljas i högre utsträckning. De lärare som har blivit utsatta 
måste få bättre stöd. Ombuden svarade också att mer resurser och mer personal behövs. 
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Hur ska hot och våld minska? 

Lärarna och ombuden tror att fler vuxna i skolan och mindre klasser skulle kunna bidra till 
minskat hot och våld på skolan. Det handlar om fler lärare men också om annan personal 
som till exempel skolvärdar, mentorer, elevassistenter och socialpedagoger. Elevhälsan 
behöver förstärkas och de elever som behöver särskilt stöd måste få det i högre 
utsträckning än vad de i nuläget får. Lärarna och ombuden vill också stärka det 
förebyggande arbetet på skolan, men också i samhället i stort. 

 

Lärarförbundets krav 

Krav riktade mot huvudmännen: 

• Huvudmännen måste ta ett större ansvar i arbetet mot hot och våld:  
- Nolltolerans mot hot och våld i skolan ska gälla och genomföras i praktiken. 
- Politiker/huvudmän ska årligen följa upp arbetsmiljöarbetet kring hot och våld, 

centralt och ute på enheterna. Åtgärder ska vidtas när det krävs. 
- Skolledare måste få ett bättre stöd, tillräckliga resurser och ett starkt mandat 

från huvudmännen för att leda arbetet mot hot och våld. 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet mot hot och våld måste förbättras. 
- Samverkan i arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. 
- Huvudmannen ska ha rutiner för arbetet mot hot och våld, om t.ex. 

avstängningar, omplaceringar av elever, hantering av tillbud, samarbete med 
polis och socialtjänst. 

- Arbetsgivaren måste erbjuda mer utbildning, handledning och stöd. 
- Tillbud ska anmälas och utredas av arbetsgivaren. 
- Utsatta lärare och skolledare måste få starkt stöd. 

• Satsa på stödfunktioner och fler vuxna i skolan. 

• Se till att elevhälsan är väl utbyggd med speciallärare, specialpedagoger, 
skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser. 

• Ge lärare tid för att planera och utveckla undervisningen. 
 

Krav riktade mot regeringen: 

• Lärares och skolledares yrkesutövning ska i alla delar omfattas av bestämmelserna 
om hot och våld mot tjänsteman. 

• Skollagens kapitel 5 Trygghet och studiero behöver omarbetas för att förtydliga 
lärares ansvar och befogenheter. 

• Lärares tillsynsplikt behöver definieras i lag. 

• Skollagens definition av vad som är kränkande behandling behöver förtydligas. 

• Barn- och elevombudet, BEO, ska inte kunna yrka på skadestånd för kränkande 
behandling till en elev som själv har orsakat situationen där en lärare tvingades 
ingripa. 

• Rektorer ska få mer utbildning om att leda arbetet mot hot och våld på skolan. 
 
 
 
Läs hela rapporten på www.lararforbundet.se/nar-tryggheten-brister 
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Förord 
För de allra flesta av Sveriges lärare är skoldagen helt fri från hot från elever eller 

vårdnadshavare och vad gäller direkt våld så är det relativt sällsynt. De allra flesta skolor är 

lugna och trygga skolor utan förekomst av allvarliga hot eller våldssituationer, men det måste 

råda nolltolerans och det finns tecken som tyder på att utvecklingen går åt helt fel håll.  

Frågorna om hot och våld i skolan handlar om politiskt ansvar, om arbetsgivaransvar och 

självfallet också föräldraansvar. Ytterst bär vi alla ansvar för det sätt vi beter oss i olika 

situationer. En enda persons hotfulla eller våldsamma beteende riskerar att leda till mer 

aggressivitet och att unga människor tar till sig felaktiga normer om hur vi ska uppträda mot 

varandra. Alla bär vi också ansvar för att inte vara tysta när vi ser hot eller våld förekomma.  

När det normala bryts och hot uttalas eller till och med leder till våld, så är det viktigt att sådana 

händelser alltid anmäls, utreds och får konsekvenser. Det rättsliga skyddet för lärare behöver 

stärkas för att motsvara vår samhällsviktiga funktion.  

Som lärare vet vi att det förebyggande arbetet är a och o. Rektorer behöver stöd, kunskap, 

tillräckliga resurser och mandat att arbeta med förebyggande insatser mot hot och våld. Lärare 

behöver förutsättningar att få bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare, 

dela ansvaret kring elevernas behov med andra yrkeskategorier som speciallärare, 

specialpedagoger, socialpedagoger och kuratorer samt kunna anpassa elevgrupper och insatser 

efter behov.  Lärare ska aldrig behöva stå ensamma med ansvaret för att hantera situationer 

som spårar ur. Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för en god arbetsmiljö – både 

för att hantera incidenter och för att bedriva ett förebyggande arbete. 

Dialog och samarbete med föräldrar och vårdnadshavare är förstås centralt. Alla relevanta 

samhällsaktörer som polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver öka sina kontaktytor 

med skolan. Hela samhället behöver mobiliseras för att få en skola fri från hot och våld. 

I den här rapporten kartlägger vi hur lärare, fackliga ombud och skyddsombud beskriver 

förekomsten av hot och våld i skolans högstadium, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi 

ställer också ett antal krav på åtgärder från regeringen och de kommunala och fristående 

huvudmännen som skulle stärka arbetet mot hot och våld i skolan. 

När skolan inte är trygg och säker för lärare och elever måste samhällets alla tänkbara åtgärder 

sättas in för att garantera att den blir det. Trygghet och säkerhet är en grundförutsättning för att 

vi lärare ska kunna lyckas med vårt pedagogiska uppdrag. 

  

Stockholm maj 2021  

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet 

Twitter @JohannaJAstrand  
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Inledning 
Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och verksamheten i skolan, både för elever och 

lärare, regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160). Hot och våld i skolan är ett reellt problem som 

drabbar såväl elever som lärare. Arbetet mot det är därför en viktig del av den psykosociala 

arbetsmiljön, för att elever ska kunna få den goda inlärningsmiljö de har rätt till och lärarna ska 

ha den trygga och goda arbetsmiljö de har rätt till (Knight m.fl. 2011). Det förebyggande arbetet 

handlar både om att se till att hot och våld aldrig ens sker, men också om att de som utsätts 

snabbt ska få stöd så att de negativa konsekvenserna minskas om det sker incidenter. Om detta 

stöd inte sätts in så kan det få stora konsekvenser, inte bara för individen. I SCB:s undersökning 

från 2017 om varför lärare har slutat som lärare, uppgav ungefär tio procent av lärarna som 

lämnat yrket att trakasserier, hot och våld från elever var ”en helt eller till stor del bidragande 

anledning till att lämna läraryrket”. För fem procent var trakasserier, hot och våld från föräldrar 

och vårdnadshavare en helt eller starkt bidragande orsak till att de lämnat yrket. Cirka 40 

procent ansåg att brist på stöd för att hantera svåra situationer med elever och vårdnadshavare 

bidrog helt eller till stor del till att de inte längre arbetar som lärare inom skolväsendet. 

Denna rapport är en kortversion av vår rapport som handlar om lärares utsatthet och hur 

skolornas arbete mot hot och våld ser ut. Fokus ligger på lärare som arbetar i grundskolans 

årskurs 7–9, gymnasieskola och vuxenutbildning. Lärarförbundet kommer att släppa en andra 

delrapport i höst med fokus på grundskolans årskurser 1–6, förskoleklass och fritidshem.  

Bakgrund 

Vad är hot och våld? 
Det finns många olika typer av hot och våld och vissa av dem går in i varandra. Man kan 

exempelvis bli hotad både ansikte mot ansikte men även via telefon, mejl, sms eller på andra 

sätt via nätet. En person kan bli aggressiv som en reaktion eller bli det för att uppnå ett syfte. 

Lärare kan hamna i hotfulla situationer både genom att själva vara en del av situationen eller att 

de indirekt blir det när de försöker förhindra att elever är våldsamma i en konflikt. Definitionen 

som har används i denna rapport av hot och våld finns i rapporten (länk). 

Hur vanligt är hot och våld mot lärare? 
Under de senaste 30 åren har det skett en ökning av både polisanmälningar och 

skadeanmälningar gällande hot och våld mot lärare. Det finns tyvärr inte många svenska studier 

som har undersökt lärares utsatthet för hot och våld. I Skolverkets stora undersökning Attityder 

till skolan från 2018 uppgav en fjärdedel av alla lärare att de utsatts för hot och våld på sin 

arbetsplats under det senaste läsåret (Skolverket 2018). Det är vanligast att lärarna utsätts av 

elever men sex procent av lärarna uppger också att de utsatts av vårdnadshavare. Enligt en 

nyligen publicerad studie så svarar 53 procent av lärarna att de någon gång har varit utsatta för 

hat, hot och trakasserier i deras yrkesroll (Scaramuzzino 2020).  

Vilka konsekvenser har utsatthet av hot och våld? 
Det finns många konsekvenser kopplade till hot och våld. Det handlar både om konsekvenser för 

offer, förövare och vittnen men också konsekvenser för arbetsplatsen med till exempel stora 

kostnader och störande studiero. Enligt Arbetsmiljöverket är oron för att bli utsatt för hot och 

våld på arbetet en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt (Arbetsmiljöverket 

2021). Under perioden 2014 och 2018 har det totalt anmälts drygt 1800 arbetsolyckor med 

sjukfrånvaro orsakade av hot och våld inom grund- och gymnasieskolan (Arbetsmiljöverket 

2019). De negativa konsekvenserna är inte bara kopplade till själva händelsen utan också vad 

som sker efteråt. Bristande stöd arbetsgivaren eller förminskade av den hotfulla eller 

våldsamma händelsen kan bidra till negativa konsekvenser (McMahon m.fl. 2017).  
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Varför uppstår hot och våld i skolan? 
Det finns många olika anledningar till att hot och våld uppstår i skolmiljön. Lärarna har en för 

pressad arbetssituation och har svårigheter att hinna med det förebyggande arbetet i ramen för 

ordinarie tjänst. En stor del av ansvaret för att åtgärda dessa brister ligger, enligt Brå, rimligen 

på skolledningen. En annan viktig del är vuxnas närvaro. Vuxnas närvaro är en betydande faktor 

som både hindrar att våld uppstår från första början och även mildrar det våld som väl inträffar. 

Hur ska skolor förebygga våld? 
Skolan är ingen isolerad verksamhet utan är en del av samhället, och det behövs ett 

förebyggande arbete både på samhällsnivå och på skolnivå. Det är ytterst huvudmannen för en 

skola som är ansvarig för arbetsmiljön. Huvudmannen måste säkerställa att det finns en 

arbetsmiljöorganisation, att det finns rätt förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och att 

arbetsmiljölagen följs. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

(AFS 2001:1) ska fördelningen av arbetsmiljöuppgifter vara skriftlig på arbetsplatser med mer 

än tio anställda, vilket sannolikt innefattar alla skolhuvudmän. Samma föreskrifter säger även 

att alla arbetsgivare ska göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år och 

genomföra nödvändiga förbättringar.  

Vill du läsa mer om vad man ska göra om en incident med hot och våld uppstår så kan du läsa 

hela rapporten på www.lararforbundet.se/nar-tryggheten-brister 

Hot och våld mot tjänsteman 
Om någon med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes 

myndighetsutövning, för att tvinga, hindra eller hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen, 

kan denne dömas för hot eller våld mot tjänsteman. Definitionen för hot mot tjänsteman är 

något bredare än för olaga hot, och maxstraffet är längre. Detta förstärkta straffrättsliga skydd 

kallas även tjänstemannaskyddet. Begreppet myndighetsutövning har sin grund i samhällets 

maktutövande över en enskild. I en lärares eller skolledares yrkesutövning kan t.ex. beslut om 

disciplinära åtgärder, betyg, åtgärdsplaner, skolskjuts och ledighet klassas som myndighets-

utövning. Vid en stram tolkning av begreppet ”myndighetsutövning” kan det anses att stora 

delar av lärares yrkesutövning inte omfattas av tjänstemannaskyddet, inte minst i skolformer 

eller årskurser som inte har betygsättning eller som inte omfattas av disciplinära åtgärder. 

Den nationella planen för trygghet och studiero 
Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till nationell plan för trygghet och studiero i 

skolan, med förslag om bl.a. mobilförbud, att det ska bli lättare att omplacera eller stänga av 

elever. Lärarförbundet välkomnar två av förslagen som vi har krävt sedan 2019: att förtydliga 

lärares ansvar och befogenheter att ingripa fysiskt för att säkra studiero och trygghet, samt att 

anmälningssystemet till Skolinspektionen ska ändras så att en anmälan alltid ska hanteras av 

huvudmannen först. Tre av våra krav på förändringar i skollagstiftning har inte infriats i den 

nationella planen utan kvarstår:  

• Lärares tillsynsplikt behöver definieras i lag.  

• Definitionen i skollagens kapitel 6 åtgärder mot kränkande behandling av vad som är 

kränkande behandling behöver förtydligas.  

• Barn- och elevombudet ska inte kunna yrka på skadestånd för kränkande behandling till 

en elev som har orsakat den situation där en lärare tvingades ingripa för att säkra 

studiero och utöva sin tillsynsplikt, om lärarens agerande var proportionerligt.  

 

Lärarförbundet menar dock att det viktigaste i en plan för trygghet och studiero i skolan vore 

ökade resurser för förebyggande arbete. Det lärarna främst efterfrågar är resurser för att sätta in 

särskilt stöd, minska elevgrupper och att anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta lärarna. 
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Resultat 
Resultatet baseras på svar från Lärarförbundets lärarpanel hos Kantar Sifo och Lärarförbundets 

ombudsenkät som har gått ut till skyddsombud och arbetsplatsombud (läs mer om 

undersökningarna på sida 16). I denna kortversion presenteras ett urval av resultaten. I den 

fullständiga rapporten finns fler diagram och citat från lärare och ombud.  

Hur stort är problemet med hot och våld på skolorna? 
27 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 svarar att hot och våld är ett ganska eller 

mycket stort problem på skolan medan 15 procent av lärarna i gymnasieskolan och 5 procent av 

lärarna inom vuxenutbildning svarar detta. Majoriteten (70 procent) av lärarna inom 

vuxenutbildning svarar att hot och våld på skolan är ett mycket litet problem. 18 procent av 

ombuden svarar att hot och våld är ett ganska eller mycket stort problem inom den 

verksamheten de är ombud för.  

Hur ofta blir lärare utsatta för hot och våld? 
 

Eftersom 2020 var ett speciellt år med Covid-19 där många inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildning mestadels har haft undervisning på distans, så har vi valt att ställa tre olika 

frågor om hot och våld. Den första frågan handlar om hur ofta man har blivit utsatt under de 

senaste 2 åren, den andra handlar om huruvida det var någon skillnad mellan 2019 och 2020 

och den tredje handlar om hur ofta man har varit utsatt under 2020. Frågorna avser dels 

utsatthet för hot och våld från elever, dels hot och våld från vårdnadshavare. I denna rapport 

presenteras endast utsatthet för hot och våld under 2020. 

Utsatt för hot och våld under 2020 

59 procent av ombuden svarar att det minst en gång under 2020 har hänt att en elev har utsatt 

en lärare för verbalt våld och 46 procent svarar att det har hänt flera gånger. 53 procent svarar 

att det minst en gång har hänt att en elev har utsatt en lärare för en hotfull situation.  

Majoritet av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 svarar att en elev någon gång under 2020 har 

utsatt dem för en hotfull situation. 14 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 svarar att de 

varje månad har varit med om att en elev har utsatt dem för hotfulla situationer under 2020. 28 

procent av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 svarar att det minst någon gång under 2020 har 

hänt att en elev har utsatt dem för hot om våld och 8 procent svarar att det har hänt minst en 

gång i månaden. Majoriteten av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 svarar att de har varit utsatta 

för verbalt våld under 2020. 17 procent svarar att det minst har hänt varje månad och 8 procent 

svarar att det händer varje vecka. Var femte lärare i gymnasieskolan och 18 procent av lärarna 

inom vuxenutbildning har minst någon gång varit utsatt för verbalt våld under 2020. 16 procent 

av lärarna inom grundskolans årskurs 7-9 har minst en gång under 2020 varit utsatt för fysiskt 

våld. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildning är det betydligt ovanligare med fysiskt våld och 

endast 3 procent svarar att de under 2020 har varit utsatta. 7 procent av lärarna inom 

grundskolans årskurs 7-9, 2 procent av lärarna inom gymnasieskolan och 1 procent av lärarna 

inom vuxenutbildning har varit utsatta för sexuellt trakasserier. 11 procent av lärarna i 

grundskolans årskurs 7-9, 6 procent av lärarna i gymnasieskolan och 5 procent av lärarna inom 

vuxenutbildningen svarar att de minst en gång under 2020 har blivit utsatt för cybervåld. 
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Diagram 1. Procentuell fördelning över hur ofta läraren har blivit utsatt för en hotfull situation under 
2020 uppdelat på var i skolan man arbetar. Baserat på 480 svar från lärare. 

Verbalt våld från vårdnadshavare är vanligaste typen av hot och våld. Vart femte ombud svarar 

att det inom deras verksamhetsområde har hänt att lärare har blivit utsatta för verbalt våld av 

vårdnadshavare. 19 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 och 10 procent av lärarna i 

gymnasieskolan svarar att det minst en gång har hänt att vårdnadshavare har utsatt dem för 

verbalt våld under 2020. 14 procent av lärarna i grundskolans årskurs 7-9 och 5 procent av 

lärarna i gymnasieskolan svarar att de minst en gång under 2020 har varit utsatta för en hotfull 

situation av vårdnadshavare. 14 procent av lärarna inom grundskolans årskurs 7-9 och 4 

procent av lärarna i gymnasieskolan har varit utsatta minst en gång för cybervåld.  

 
Diagram 2. Procentuell fördelning över de som har blivit utsatta minst en gång av vårdnadshavare för 
olika typer av hot och våld under 2020 uppdelat på var i skolan man arbetar samt för ombud. Baseras 
på mellan 381 och 383 svar från lärarpanelen. 

Vilka konsekvenser har problem med hot och våld? 
 

” Jag har bytt arbetsplats och här har jag aldrig blivit utsatt för hot eller våld från elever 

och vårdnadshavare. Men av tidigare erfarenhet vet jag att det räcker med endast en 

hotfull elev eller förälder för att hela din arbetssituation ska bli ohållbar. Jag blev tvungen 

att byta arbetsplats för att resa mig ur mörkret, men problemen finns kvar och nu kämpar 

andra kollegor för att inte bli utbrända.” Lärare i gymnasieskolan 
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Problem med hot och våld kan orsaka en rad olika konsekvenser. 34 procent av lärarna inom 

grundskolans årskurs 7-9 svarar att studieron störs och 29 procent svarar att de känner sig 

stressade. För gymnasieskolan är motsvarande siffror 19 procent respektive 16 procent och för 

lärare inom vuxenutbildning 14 procent och 12 procent. 16 procent av lärarna inom 

grundskolans årskurs 7-9, 14 procent inom gymnasieskolan och 3 procent av lärarna inom 

vuxenutbildning svarar att de på grund av problem med hot och våld funderar på att sluta som 

lärare. 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över de som instämmer helt eller i hög grad att problem med hot och 
våld på deras skola gör att de upplever olika negativa konsekvenser uppdelat på var i skolan man 
arbetar. Baserat på 478 och 482 svar från lärare beroende på typ av hot och våld.  

 Skolornas arbete med hot och våld 
Skolornas arbete med hot och våld handlar både om förebyggande arbete och hur man hanterar 

situationer som har uppkommit. De flesta ombud svarar att det sker ett förebyggande arbete 

mot hot och våld. 84 procent svarar att det förebyggande arbetet mot hot och våld är en del av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. 89 procent svarar att det finns en policy där det till 

exempel framgår att det är nolltolerans vad gäller hot och våld och 76 procent svarar att det 

finns en skyddskommitté eller ett samverkansavtal där skyddskommitténs uppgift omhändertas 

av en samverkansgrupp, eller motsvarande. Majoriteten av ombuden svarar att det finns 

nedskrivna rutiner för hur de ska göra om hot och våld inträffar på arbetsplatsen. Endast 4 

procent svarar att de inte har det. 

”Just nu finns inget tydligt arbete, inga uppdaterade krisplaner, årshjul eller SKA-arbete.” 

Ombud 

Utbildning, handledning och stöd är tre viktiga komponenter för de anställda som en del av det 

förebyggande arbetet kring hot och våld. 

Utbildning är det som flest (46 procent) svarar att det inte finns för de anställda och endast var 

fjärde lärare svarar att det finns i den utsträckningen det behövs. Stöd är det som i högst 

utsträckning finns för de anställda. 38 procent svarar att det finns i den utsträckning de 
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behöver. Dock svarar var femte att det inte finns. 35 procent av 0mbuden svarar att det inte 

ingår handledning som del av det förebyggande arbetet.  

 

Majoriteten av ombud svarar att arbetsgivaren alltid utreder händelser med hot och våld. 

Endast 4 procent svarar att de aldrig utreder hot och 2 procent svarar att de aldrig utreder våld.  

4 av 10 ombud vet inte om arbetsgivaren anmäler händelser med hot och våld mot lärare till 

Arbetsmiljöverket. Endast 24 procent svarar att arbetsgivaren alltid anmäler hot och 29 procent 

svarar att de alltid anmäler våld. Få ombud svarar att arbetsgivaren inte anmäler våld och hot.  

 

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren anmäler händelser med hot och våld 
mot lärare till Arbetsmiljöverket. Baseras på 303 respektive 300 svar från ombud.  

”Jag har svårast för när vår chef vill se våldssituationer som tillbud och ogärna vill 
anmäla till arbetsmiljöverket och till våldsstatistiken.” Lärare i grundskolan 7-9 

88 procent svarar att det finns särskild hjälp att tillgå för personal som blir utsatta, till exempel 

företagshälsovård eller annan resurs.  

Endast 4 av 10 ombud svarar att arbetsgivaren har undersökt och bedömt riskerna för hot och 

våld under de senaste 12 månaderna. 21 procent svarar att arbetsgivaren har gjort det men att 

det var för mer än 12 månader sedan. 13 procent svarar att arbetsgivaren inte har undersökt och 

bedömt riskerna för hot och våld i verksamheten. 

Majoriteten (56 procent) av ombud svarar att riskerna för hot och våld oftast åtgärdas så snart 

som möjligt. 3 av 10 svarar att de alltid åtgärdas medan 13 procent svarar att de ibland eller 

sällan åtgärdas. 

 

Ombuden bedömer att skolledningen i större utsträckning har tillräcklig kunskap jämfört med 

de anställda. 38 procent svarar att de anställda i låg eller mycket låg utsträckning har tillräcklig 

kunskap om att förebygga hot och våld. Endast 14 procent av ombuden svarar att skolledningen 

i mycket hög utsträckning har tillräckligt med kunskap om att förebygga hot och våld. 43 

procent svarar dock att skolledningen i hög utsträckning har tillräcklig kunskap. 

 

”Tydlighet från huvudmannen till vårdnadshavare kring vad som gäller. Tydligare 

åtgärder som kan vidtas när det sker. Vårdnadshavare har alltför stor makt i dag vilket 

leder till att skolor/personal inte vågar vidta åtgärder mot problematiska elever och/eller 

vårdnadshavare.”  Lärare i gymnasieskolan 
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Endast 3 av 10 ombud svarar att huvudmannen ger skolan det stöd den behöver gällande hot 

och våld. 14 procent svarar att huvudmannen inte ger skolan det stöd den behöver. 

 
Diagram 5. Procentuell fördelning över huruvida ombuden upplever att huvudmannen ger skolan det 
stöd den behöver gällande hot och våld. Baseras på 303 svar från ombud. 

Nästan hälften, 49 procent, av ombuden svarar att de i låg, mycket låg utsträckning eller inte alls 

involverar eleverna i det förebyggande arbetet gällande hot och våld i skolan.  

Vilket stöd behöver skolorna? 
Ombuden fick frågan om vilket stöd som skolorna skulle behöva. Många tog upp att det skulle 

vara värdefullt med utbildning och handledning. Andra efterfrågade rutiner eller att rutiner 

efterlevs samt att lärare som har blivit utsatta får det stöd de behöver. Mer resurser och mer 

personal efterfrågas också. En del upplevde att de redan har bra stöd eller har få problem med 

hot och våld. 

”En förebyggande grundutbildning i kommunen om hot och våld. (Inte som 

brandkårsutryckning NÄR det skett incidenter...)” Skyddsombud 

”Mer resurser i form av ekonomi och personal.” Skyddsombud 

Vad skulle bidra till minskat hot och våld på skolorna? 
Lärarna fick en fråga kring vad de tror kan bidra till att minska hot och våld på skolor. I samtliga 

skolformer tror lärarna att fler vuxna och färre elever skulle kunna bidra till att minska hot och 

våld. Det handlar både om fler lärare och speciallärare/specialpedagoger men även andra 

yrkesgrupper som t ex rastvakter/skolvärdar, elevassistenter och socialpedagoger. Många vill 

utöka elevhälsan med till exempel fler psykologer och att de elever som har behov av särskilt 

stöd verkligen får det. Även ett utökat samarbete med till exempelvis socialtjänst och BUP 

efterfrågas. Det förebyggande arbetet lyfts också upp som viktigt. Både på samhällsnivå och på 

skolnivå. På samhällsnivå handlar det om att ta tag i de samhällsproblem som finns med 

samhällsklyftor och skolsegregation. På skolnivå handlar det bland annat om utbildning för 

skolledning och personal och mer stöttande chefer. Vissa vill att det ska bli mer kännbara 

konsekvenser och tydligt vad man som lärare får göra. Vissa förslag handlar om elever och 

vårdnadshavare, både ett ökat ansvarstagande, men också att involvera dem mer i det 

förebyggande arbetet.  

”Större föräldraansvar, mer hjälp utifrån BUP, socialtjänsten etc.” Lärare i gymnasieskolan 
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”Ta tag i problem direkt, tydligt och förståeligt för de inblandade. Samt vara konsekvent 

och rättvis. Göra åtgärder / ändringar om det behövs. Involvera elever och 

vårdnadshavare i arbete med kulturen på en skola.” Lärare i gymnasieskolan 

”Jag vet att stöttning från chefer är A och O. De ska omedelbart rycka in när våld eller 

kränkning sker mot lärare och givetvis elever. Konsekvenser med andra ord bör tillämpas. 

Lärarna ska inte ensamma behöva ta tag i problemet. Viktigt är att man lyssnar och litar 

på sin personal. Det är också viktigt att personalen vågar/orkar gå till sin chef när något 

hänt. Många undviker konflikter istället och lider i det tysta. Det finns även ett motstånd 

mot att anmäla pga dokumentationskravet. Tyvärr. Många ser hellre genom fingrarna och 

låter saken bero.” Lärare i grundskolan 7-9 

”Nolltolerans! Starkare regler, lättare att stänga av elever som inte sköter sig eller få dem i 

enskild liten grupp med fler personal. Majoriteten ska inte styras av en otrevlig minoritet! ” 

Lärare i vuxenutbildning 

Även ombuden fick frågan vad de trodde skulle minska hot och våld. De hade i stort sett samma 

förslag som lärarna. Flera vuxna i skolan, konsekvenser för elever som är hotfulla och 

våldsamma och förebyggande arbete. 

”Tydligare konsekvenser som också följs oavsett protester från vårdnadshavare och 

elever.” Skyddsombud 

”Att man aktivt arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetslagen tillsammans med 

rektor. Viktigt att ta upp och aktivt arbeta med bemötande och förhållningssätt och hur 

man kan stötta varandra. Framförallt viktigt att anmäla men det är inte min bild att man 

anmäler till polisen eller skriver tillbudsrapporter. Det finns en tystnadskultur inom vilken 

man inte ska ta upp det som inte är bra.” Skyddsombud 
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Lärarförbundets krav 

Krav riktade mot huvudmännen 

• Huvudmännen måste ta ett större ansvar i arbetet mot hot och våld. 

Huvudmannen är alltid ansvarig för arbetsmiljön i skolan. Olika arbetsuppgifter i 

arbetsmiljöarbetet kan delegeras, men ansvaret ligger alltid hos huvudmannen som 

arbetsgivare. Idag tar inte huvudmännen ett tillräckligt stort ansvar.  

- Nolltolerans mot hot och våld i skolan ska gälla och genomföras i praktiken. 

- Politiker/huvudmän ska årligen följa upp arbetsmiljöarbetet kring hot och våld, centralt 

och ute på enheterna. Åtgärder ska vidtas när det krävs. 

- Skolledare måste få ett bättre stöd, tillräckliga resurser och ett starkt mandat från 

huvudmännen för att leda arbetet mot hot och våld. 

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet mot hot och våld måste förbättras. 

- Samverkan i arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. 

- Huvudmannen ska ha rutiner för arbetet mot hot och våld, om t.ex. avstängningar, 

omplaceringar av elever, hantering av tillbud, samarbete med polis och socialtjänst. 

- Arbetsgivaren måste erbjuda mer utbildning, handledning och stöd. 

- Tillbud ska anmälas och utredas av arbetsgivaren. 

- Utsatta lärare och skolledare måste få starkt stöd. 

• Satsa på stödfunktioner och fler vuxna i skolan. Lärares huvuduppdrag är 

undervisningen, men elever har behov i skolan utöver kunskapsutvecklingen. För att 

alla elever ska få det stöd de behöver, samtidigt som lärare ska ha fokus på 

undervisningen, behöver det finnas stödfunktioner som kan avlasta lärare, såsom t.ex. 

skolvärdar, mentorer, elevassistenter och socialpedagoger. Det kan även handla om mer 

centralt stöd, så att skolledarna kan få mer tid för det pedagogiska uppdraget, och 

centralt anställda skolteam med yrkeskategorier från både elevhälsa och social-

förvaltning som kan samarbeta och arbeta förebyggande. Lärarförbundet kräver också 

att det tydligare än idag ska framgå i lagstiftning att det är huvudmannens ansvar att 

förvissa sig om att varje enskild skola har tillgång till de resurser som eleverna behöver.  

• Se till att elevhälsan är väl utbyggd med speciallärare, specialpedagoger, 

skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser. Elevhälsan ska både verka 

förebyggande och ha förutsättningar att anpassa stöd efter elevernas behov. När alla 

elever får det stöd de behöver och får de bästa förutsättningarna för att må bra i skolan 

ökar vi också studieron för alla elever.  

• Ge lärare tid för att planera och utveckla undervisningen. När lärare hinner 

förbereda och följa upp sina lektioner ordentligt så kan de anpassa undervisningen för 

alla elever, vilket kan minska risken för incidenter av hot och våld. Krav på 

dokumentation och rapportering som inte bidrar till elevernas kunskapsutveckling ska 

rensas bort från lärares arbetsuppgifter.  
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Krav riktade mot regeringen 

• Lärares och skolledares yrkesutövning ska i alla delar omfattas av 

bestämmelserna om hot och våld mot tjänsteman. Hot och våld mot lärare och 

skolledare i samband med yrkesutövningen är inte bara ett angrepp på den enskilda 

individen, utan även på skolan som institution och i förlängningen på vårt demokratiska 

samhälle. Lärare och skolledare ska därför ha ett förstärkt straffrättsligt skydd om de 

blir utsatta för hot eller våld i arbetet, och det ska gälla alla lärargrupper och skolledare, 

och i alla delar av deras uppdrag. Regeringen bör ge ett tilläggsuppdrag till Utredningen 

om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några 

andra straffrättsliga frågor (dir. 2020:54) för att utreda hur detta ska regleras. 

• Skollagens kapitel 5 Trygghet och studiero behöver omarbetas för att 

förtydliga lärares ansvar och befogenheter. Idag är det alltför otydligt när och 

hur lärare har rätt och skyldighet att ingripa fysiskt. Lärarförbundet kräver att 

regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att omarbeta detta avsnitt av 

skollagen och förtydliga att lärare har befogenhet att ingripa fysiskt för att säkra 

studiero och trygghet för eleverna, om det är befogat med hänsyn till omständigheterna. 

• Lärares tillsynsplikt behöver definieras i lag. Trots att tillsynsplikten är ett 

centralt och tungt ansvar i lärares yrkesutövning så är det inte stadgat i någon lag och 

saknar en egen definition. Tillsynsplikten anses följa indirekt av föräldrabalken och 

delvis av brottsbalken, samt ur domstolspraxis, vilket är otillräckligt och för otydligt. 

Lärarförbundet kräver att tillsynsplikten definieras i lag, lämpligen i skollagens kapitel 5 

om trygghet och studiero. Den pågående pandemin och skolornas distansundervisning 

har ytterligare accentuerat behovet av att utreda och definiera tillsynsplikten, även 

utifrån vad som ska gälla vid digital undervisning. 

• Definitionen i skollagens kapitel 6 Åtgärder mot kränkande behandling av 

vad som är kränkande behandling behöver förtydligas. En utredning bör 

tillsättas för att se över dessa bestämmelser, och belysa vad som ska anses vara en 

kränkning i relationen mellan elev och skolpersonal. En elev som själv har orsakat en 

ordningsstörning kan inte ha en absolut rätt att aldrig uppleva sig kränkt när en lärare 

måste ingripa för att utöva sitt tillsynsansvar och skapa trygghet och studiero, om 

lärarens agerande var nödvändigt och proportionerligt. 

• Barn- och elevombudet, BEO, ska genom ovanstående ändring i skollagen 

inte kunna yrka på skadestånd för kränkande behandling till en elev som 

har orsakat den situation där en lärare tvingades ingripa för att säkra studiero 

och utöva sin tillsynsplikt, om lärarens agerande var proportionerligt. BEO ska även ha 

skyldighet att informera lärare som är inblandade i en händelse som utreds av BEO om 

att en anmälan har inkommit och utreds, samt inhämta lärarens syn på det inträffade. 

• Rektorer ska få mer utbildning om att leda arbetet mot hot och våld. Det 

statliga rektorsprogrammet ska ge grundläggande kunskap om skolledares ansvar i 

arbetet mot hot och våld. Regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att säkerställa att det 

ingår i rektorsutbildningen, med fokus på rektorers dubbla ansvar, både gentemot 

eleverna på skolan och mot de anställda i egenskap av arbetsgivarrepresentant. Det 

behövs även fortbildning för rektorer om hot och våld, både på en generell 

kunskapsnivå för alla rektorer samt mer fördjupade kurser för skolor som har stora 

problem med hot och våld på skolan, och exempelvis radikalisering eller kriminalitet i 

närområdet.  
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Om undersökningarna 
 

Lärarförbundets panel hos Kantar Sifo 

Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel under 

perioden 4 till 17 februari 2021. Baseras på svar från 2247 medlemmar vilket motsvarar en 48-

procentig svarsfrekvens. Personal från förskola till högskola svarade på enkäten.  Denna rapport 

består av svar från 480 lärare som arbetar inom grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan eller 

vuxenutbildning. 

Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5000 slumpmässigt utvalda 

medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig 

om både större och mindre lärargrupper. I totalresultatet är de olika lärargrupperna viktade för 

att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår.     

 

Lärarförbundets ombudsundersökning 

En webbenkät skickades ut till 5940 av Lärarförbundets ombud (både arbetsplatsombud och 

skyddsombud). Insamlingen ägde rum mellan 15 februari och 8 mars 2021. Svarsfrekvensen är 

51 procent. Ombud från förskoleklass till vuxenutbildning svarade på enkäten. 522 ombud 

svarade att de hade ansvar för grundskolan 7-9, gymnasieskolan eller vuxenutbildning. 
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