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Sammanfattning  

Denna rapport handlar om lärares utsatthet för hot och våld och om hur skolornas arbete 
mot hot och våld ser ut. Fokus ligger på lärare som arbetar i fritidshem, förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–6.  

Hur stort problem med hot och våld anser lärarna att det är? 

37 procent av lärarna svarar att hot och våld är ett ganska eller mycket stort problem på 
skolan där de jobbar. Störst problem anser lärarna i förskoleklass att de har. 11 procent av 
förskoleklasslärarna svarar att hot och våld är ett mycket stort problem och 4 av 10 svarar 
att det är ett mycket eller ganska stort problem.   
 
Hot och våld under de senaste två åren 

Majoriteten (72 procent) av lärarna har under de senaste två åren utsatts för verbalt våld 
av elever minst en gång. 6 av 10 lärare svarar att de flera gånger har utsatts för verbalt våld.  
62 procent av lärarna svarar att de minst en gång har varit i en hotfull situation med en 
elev och hälften av lärarna svarar att de har varit det flera gånger. 45 procent av lärarna har  
minst en gång utsatts för fysiskt våld  
 
23 procent av lärarna svarar att de minst en gång under senaste två åren har blivit utsatta 
för verbalt våld av vårdnadshavare. Var tionde lärare i förskoleklass och fritidshem svarar 
att de utsatts för verbalt våld flera gånger. Var femte lärare i förskoleklass har utsatts för 
minst en hotfull situation av vårdnadshavare. Var tionde lärare i grundskolans årskurs 1–3 
har utsatts för cybervåld av vårdnadshavare. 6 procent av lärarna i grundskolans årskurs 
1–3 har minst en gång utsatts för fysiskt våld av vårdnadshavare. 
 
Hot och våld under 2020  

86 procent av ombuden svarar att det minst en gång under 2020 har hänt att en elev utsatt 
en lärare för verbalt våld. 79 procent svarar att det har hänt flera gånger.  
82 procent svarar att det minst en gång har hänt att en elev har utsatt en lärare för en 
hotfull situation och 73 procent svarar att det har hänt flera gånger.  
Majoriteten (68 procent) av ombuden svarar att lärare har utsatts för fysiskt våld av elever 
och hela 56 procent svarar att det har hänt flera gånger. 
 
7 av 10 lärare svarar att en elev någon gång under 2020 har utsatt dem för en hotfull 
situation. Var femte lärare svarar att de varje vecka under 2020 har varit med om att en 
elev har utsatt dem för hotfulla situationer. 66 procent av lärarna svarar att det minst 
någon gång under 2020 har hänt att en elev har utsatt dem för hot om våld och 22 procent 
svarar att det har hänt minst en gång i månaden. Majoriteten (72 procent) av lärarna 
svarar att de har utsatts för verbalt våld under 2020. 36 procent svarar att det har hänt 
minst en gång i månaden och 22 procent svarar att det har hänt varje vecka. Majoriteten av 
lärarna (51 procent) svarar att de minst en gång under 2020 har utsatts för fysiskt våld. 9 
procent av lärarna svarar att detta sker varje vecka. 
 
37 procent av ombuden svarar att det minst en gång har hänt att vårdnadshavare utsatt 
lärare för verbalt våld. 22 procent svarar att det har hänt flera gånger.  
22 procent av ombuden svarar också att det minst en gång har hänt att en lärare utsatts för 
en hotfull situation av en vårdnadshavare. Var tionde ombud svarar att det har hänt flera 
gånger.  
 
23 procent av lärarna svarar att det minst en gång har hänt att vårdnadshavare utsatt dem 
för verbalt våld under 2020. 15 procent av lärarna svarar att det minst en gång har hänt att 
en vårdnadshavare utsatt dem för en hotfull situation. 7 procent av lärarna svarar att de 
minst en gång utsatts för cybervåld av vårdnadshavare.  
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Vilka konsekvenser har problem med hot och våld? 

Hälften av lärarna svarar att problem med hot och våld stör studieron. 46 procent av 
lärarna svarar att de helt eller i hög grad instämmer i att problem med hot och våld på 
deras skola gör att de känner sig stressade. Var femte lärare har svarat att de helt eller i hög 
grad instämmer i att problem med hot och våld på deras skola gjort att de antingen 
funderat på att byta arbetsplats eller på att sluta som lärare helt. Nästan var tionde lärare 
svarar att de helt eller i hög grad instämmer i att problem med hot och våld har gjort att de 
har funderat på att byta arbetsplats.  

Skolans arbete mot hot och våld  

Endast 9 procent av ombuden svarar att skolledningen i mycket hög utsträckning har 
tillräckligt med kunskap om att förebygga hot och våld. Majoriteten svarar dock att 
skolledningen i hög utsträckning har tillräcklig kunskap. 44 procent av ombuden svarar att 
de anställda i låg eller mycket låg utsträckning har tillräcklig kunskap om att förebygga hot 
och våld.  
Utbildning är det som flest (45 procent) uppger saknas för de anställda och endast 17 
procent svarar att det ges i den utsträckning som behövs. Endast 2 av 10 ombud svarar att 
huvudmannen ger skolan det stöd den behöver gällande hot och våld. Var fjärde ombud 
svarar att huvudmannen inte ger skolan det stöd den behöver. 
 
Vilket stöd behöver skolorna? 

Ombuden svarade att skolorna behöver utbildning, handledning och stöd. Det behöver 
också finnas rutiner och handlingsplaner som efterlevs och ombuden anser att hot och våld 
ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De tycker också att det är viktigt att 
arbetsgivaren tar hot och våld på allvar och att skolorna måste få mer stöd från 
huvudmannen. Skolorna behöver dessutom mer resurser, fler vuxna i skolan samt större 
och anpassade lokaler. 
 
Vilka åtgärder vill lärarna och ombuden se för att hot och våld ska minska?  
Både lärarna och ombuden ser ett behov av fler vuxna (t ex två-lärarsystem, rastvakter och 
assistenter) och färre barn, både i klassrummet och i skolan i stort. Det behövs också en 
utbyggd elevhälsa och ett utökat samarbete med socialtjänsten, polisen och barn- och 
ungdomspsykiatrin. Lärarna och ombuden tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna 
involveras i det förebyggande arbetet mot hot och våld. Men framför allt måste 
vårdnadshavare få kunskap om vad de som vårdnadshavare har rätt att påverka och vad de 
inte har rätt att påverka i skolan. Elever som har rätt till särskilt stöd måste få det och mer 
pengar behöver enligt lärarna gå till utsatta skolor. Sist men inte minst vill lärarna att 
politikerna tar tag i de samhällsproblem som finns. 

 
Lärarförbundets krav 

Lärarförbundet ställer en rad krav riktade mot stat och huvudmän för att kunna komma 
tillrätta med problemen med hot och våld i skolan. Det handlar bland annat om att: 

• staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering och tillskjuta de 
finansiella medel som krävs för att skapa trygghet och studiero. 

• elever som är i behov av stöd måste få det. 

• fritidshemsutredningens förslag om bland annat mindre gruppstorlekar och 
ändamålsenliga lokaler ska genomföras. 

• det ska råda nolltolerans mot hot och våld i skolan och huvudmännen måste ta ett 
större ansvar i arbetet mot hot och våld. 

• lärares och skolledares yrkesutövning ska i alla delar omfattas av bestämmelserna 
om hot och våld mot tjänsteman. 
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Förord 
Varför gör Lärarförbundet en rapport om att lärare utsätts för hot och våld av elever och 

vårdnadshavare? Svaret är lika självklart som skrämmande: För att det behövs.  

Allt fler medlemmar i Lärarförbundet signalerar att hot och våld är ett stort problem i deras 

yrkesvardag. Den här rapporten bekräftar det. Majoriteten av lärarna i undersökningen som 

rapporten vilar på utsattes för fysiskt våld av en elev minst en gång under 2020. Det är tyvärr 

heller inte ovanligt att vårdnadshavare hotar och beter sig illa.  

Vad är det som krävs för att förbättra situationen? Mer förebyggande insatser i skolan? Ja. Mer 

ordning och reda? Ja. Ett tydligare ansvarstagande från lärarnas arbetsgivare? Ja. Mer dialog 

med vårdnadshavare? Ja. En bred diskussion i hela samhället om värderingar och acceptabelt 

beteende? Ja. Sociala insatser som inte har med skolan att göra? Ja. Allt det här behövs. Men 

framför allt måste politikerna sluta bortse från en obehaglig sanning: Det behövs resurser. 

Den här rapporten visar vilka förödande konsekvenser det får för tryggheten och studieron när 

man sparar på skolan. Och det gäller inte bara i utanförskapsområden. Hot och våld finns i hela 

landet, i alla typer av skolor. 

Kringfunktioner runt läraren är väldigt viktiga. Det handlar om att säkerställa att lärarna har 

vettiga förutsättningar att planera sin undervisning, följa upp och förebygga så att elever slipper 

hamna i situationer där de blir frustrerade och arga. Största hindret idag är att det inte finns 

resurser att ta hand om barn med särskilda behov.  Skolan borde kunna möta alla typer av 

elever från olika hemförhållanden. Skolan borde vara lärorik, lustfylld och trygg för alla. Men en 

resursfattig skola ger inte alla elever en ärlig chans.  

När du läst den här rapporten så kommer du vara bekymrad. Du var säkert medveten om att det 

förekommer våld och hot i skolmiljön, men antagligen inte i vilken omfattning. Rapporten ger 

en bild av vår skola som faktiskt inte borde kunna accepteras. Gör inte det! 

 
Stockholm september 2021   

  
Johanna Jaara Åstrand  
Förbundsordförande Lärarförbundet  
Twitter @JohannaJAstrand   
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Inledning 
Hot och våld är ett omdiskuterat ämne både inom politiken och i media. Det är framför allt det 

grova våldet som lyfts fram i media, och fokus ligger oftast på de äldre eleverna. Våldet som sker 

mellan elever i de yngre åldrarna, från förskoleklass upp till årskurs 6, pratar man sällan om.   

Under 1990-talet skedde stora förändringar i det svenska skolsystemet (Skolverket, 2009). Till 

exempel decentraliserades och marknadsanpassades skolan. Det skedde också stora 

neddragningar och lärartätheten sjönk kraftigt (Statskontoret, 2013). Kommunerna sparade 

genom att integrera skola och fritidshem så att dessa kom att använda samma lokaler 

(Utbildningsdepartementet, 2021).  

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser och verksamheten i skolan, både för elever och för 

lärare, regleras av arbetsmiljölagen (1977:1160)1. Hot och våld i skolan är ett reellt problem som 

drabbar såväl elever som lärare. Arbetet mot hot och våld är därför en viktig del av den 

psykosociala arbetsmiljön, både för att elever ska kunna få den goda inlärningsmiljö de har rätt 

till och för att lärarna ska ha den trygga och goda arbetsmiljö de har rätt till (Knight, Göransson, 

& Sverke, 2011). 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 varit 

”en helt eller till stor del bidragande anledning till att lämna läraryrket” (SCB, 2017). Vad gäller 

trakasserier, hot och våld från föräldrar och vårdnadshavare var motsvarande siffra 5 procent. 

Cirka 40 procent ansåg att brist på stöd för att hantera svåra situationer med elever och 

vårdnadshavare helt eller till stor del bidragit till att de inte längre arbetade som lärare inom 

skolväsendet. 

Denna rapport handlar om lärares utsatthet och om hur skolornas arbete mot hot och våld ser 

ut. Fokus ligger på lärare som arbetar i fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1–6. 

Lärarförbundet släppte en första delrapport i maj 2021 med fokus på grundskolans årskurser 7–

9, gymnasieskolan och vuxenutbildning.  

 

Bakgrund 
Det finns många typer av hot och våld och vissa av dessa går in i varandra2. Man kan exempelvis 

bli hotad 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. En av orsakerna till 

att lärare utsätts för hot och våld av elever är att de ingriper när elever slåss med varandra. Hot 

och våld mellan barn sker både i skolan och på fritiden. Det som händer på fritiden får också 

ofta konsekvenser för skolan då de inblandade vanligen går i samma klass eller i samma skola.  

 

Tidigare studier om hur vanligt det är med hot och våld mot lärare 

Det finns tyvärr få svenska studier som har undersökt lärares utsatthet för hot och våld. Mycket 

av den forskning som har genomförts har varit fokuserad på elever, med ett särskilt fokus på 

mobbning. Dessutom är det sällan resultatet delas upp på skolform och sällan som det ställs mer 

detaljerade frågor om hot och våld. Resultatet är också främst fokuserat på de äldre eleverna. 

Forskning om hot och våld i förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år är mer eller 

mindre obefintlig. I en av de få undersökningar (Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 

2018”) där man har ställt frågan till lärare i yngre årskurser svarar drygt en femtedel av alla 

lärare i grundskolans årskurser 1–6 att de utsatts för hot och våld på sin arbetsplats under det 

senaste läsåret (Skolverket, 2019). Det är vanligast att lärarna utsätts av elever men fem 

(grundskolan 1–3) respektive sex procent (grundskolan 4–6) av lärarna uppger också att de 

utsatts av vårdnadshavare.  

 

1 Elever i fritidshemmet ska dock inte jämställas med arbetstagare vid tillämpning av 2–4 och 7-9 kap. i 
arbetsmiljölagen, se 1 kap. 3 § i samma lag. 
2 Läs här om vilka definitioner vi har använt i den här rapporten. 
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Vilka konsekvenser har utsatthet för hot och våld? 

Det finns många negativa konsekvenser kopplade till hot och våld. Det handlar om 

konsekvenser för offer, förövare och vittnen men också om konsekvenser för arbetsplatsen i 

form av till exempel stora kostnader och störd studiero. Oron för att bli utsatt för hot och våld 

på arbetet är en psykisk belastning som påverkar arbetsmiljön negativt (Arbetsmiljöverket, 

2021). Att vara utsatt för hot och våld av barn kan vara mer komplicerat än när man blir utsatt 

av äldre elever eller vårdnadshavare. Som för många andra som arbetar i kontaktyrken 

förekommer inställningen att ”lite får man tåla“. Det finns en risk att det är läraren som 

skuldbeläggs eftersom hen inte kunde hantera situationen.  

Negativa konsekvenser av hot och våld som riktas mot lärare är försämrad hälsa och negativa 

attityder gentemot skolan och arbetet (Göransson m.fl. 2011). Lärare som blivit utsatta för 

fysiskt våld uppger ”sämre hälsa, mer sömnsvårigheter och en lägre egenbedömd hälsa jämfört 

med sina icke-utsatta kollegor”. När det gäller arbetstrivsel och viljan att säga upp sig från 

skolan är mönstret att mer utsatta lärare trivs sämre och i högre grad vill sluta på skolan. Att 

vara utsatt av en vårdnadshavare ger mer negativa konsekvenser än att bli utsatt av en elev. 

Bristande stöd från arbetsgivaren eller förminskande av den hotfulla eller våldsamma händelsen 

kan bidra till negativa konsekvenser (McMahon, Reaves, McConnell, & Peist, 2017). 

 

Varför uppstår hot och våld i skolan? 

Det finns flera faktorer som påverkar risken för att hot och våld ska förekomma. Dessa faktorer 

handlar bland annat om ensamarbete, stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning. Flera 

undersökningar visar att lärares arbetsbelastning är orimligt hög (Lärarförbundet, 2021; 

Arbetsmiljöverket, 2020; Lärarförbundet, 2018). Många lärare vittnar om att de inte hinner 

med vare sig att planera sin undervisning eller följa upp den. Lärarna har också stora 

elevgrupper och ansvarar för att många elever ska få extra anpassningar. Lärarna är ofta 

ensamma i klassrummet och därmed även ansvariga för allt som händer där. Det finns sällan 

socialt stöd att tillgå, vilket till exempel kan behövas vid konflikter mellan elever. Att ha allt 

detta ansvar och samtidigt hantera uppkomna situationer kan leda till stress.  

 

Att ansvara för barn och elever som upplever stress och har psykiska besvär kan bidra till att 

konflikter uppstår och därmed öka risken för att utsättas för hot och våld. Särskilt i kombination 

med hög arbetsbelastning. Psykisk ohälsa har generellt sett ökat i samhället och för barn är det 

inget undantag. Folkhälsomyndigheten undersöker regelbundet barns psykiska ohälsa och det 

har framkommit i deras undersökningar att de vanligaste psykiska besvären som till exempel att 

känna sig irriterad, vara nedstämd, vara på dåligt humör eller ha svårt att sova har ökat. 

 

Hur ska skolorna förebygga hot och våld? 

Skolan är ingen isolerad verksamhet utan är en del av samhället, och det behövs ett främjande 

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

som arbetsgivare som är ansvarig för arbetsmiljön. I en kommunal skola innebär det politikerna 

i kommunfullmäktige eller utbildningsnämnden och i en fristående skola kan det vara en 

juridisk eller fysisk person. 

 

Viktiga komponenter för att minska risken för hot och våld är positiva relationer med lärarna, 

vuxnas närvaro, ledningens roll och förebyggande arbete fokuserat på att förbättra den fysiska 

miljön i skolan. Trånga och gamla lokaler tycks öka risken för att grövre våld ska ske (Estrada, 

Granath, Shannon, & Törnqvist, 2009).  
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Resultat 
Hur stort är problemet med hot och våld på skolorna? 

37 procent av lärarna svarar att hot och våld är ett ganska eller mycket stort problem på skolan. 

Störst problem anser lärarna i förskoleklass att de har, där var tionde lärarna svarar att det är ett 

mycket stort problem och 4 av 10 att det är ett mycket eller ganska stort problem.   

 

”Då det förekommer mycket gruff, verbala kränkningar och slagsmål mellan elever så 

påverkar det mig och kollegor med ökad arbetsbelastning med stressymptom. Minskad 

undervisning då lektionstid tas för att reda ut bråk mellan elever. Det tar mycket tid att 

kontakta vårdnadshavare.” Lärare i grundskolan 4–6 

 

Hur ofta har lärare blivit utsatta för hot och våld under de senaste två åren? 

Den vanligaste formen av våld mot lärare är verbalt våld. Majoriteten (72 procent) av lärarna 

har under de senaste två åren utsatts för verbalt våld av elever minst en gång. 6 av 10 lärare 

svarar att de flera gånger har utsatts för verbalt våld. Det är också vanligt att lärare har varit i en 

hotfull situation med en elev. 62 procent av lärarna svarar att de minst en gång har varit i en 

hotfull situation med en elev och hälften av lärarna svarar att de har varit det flera gånger. Mer 

än 4 av 10 lärarna (45 procent) svarar att de minst en gång har utsatts för fysiskt våld.  

23 procent av lärarna svarar att de minst en gång under senaste två åren har blivit utsatta för 

verbalt våld av vårdnadshavare. Var tionde lärare i förskoleklass och fritidshem svarar att de 

utsatts för verbalt våld flera gånger. Var femte lärare i förskoleklass har utsatts för minst en 

hotfull situation av vårdnadshavare. Var tionde lärare i grundskolans årskurs 1–3 har utsatts för 

cybervåld av vårdnadshavare. 6 procent av lärarna i grundskolans årskurs 1–3 har minst en 

gång utsatts för fysiskt våld av vårdnadshavare. 

 

Hot och våld under 2020 

Majoriteten (72 procent) av lärarna svarar att de har utsatts för verbalt våld under 2020. 36 

procent svarar att det har hänt minst en gång i månaden och 22 procent svarar att det har hänt 

varje vecka. 7 av 10 lärare svarar att en elev någon gång under 2020 har utsatt dem för en 

hotfull situation. Var femte lärare svarar att de varje vecka under 2020 har varit med om att en 

elev har utsatt dem för hotfulla situationer.  

 

”Kränkande kommentarer när man säger till elever som inte sköter sig, hot om att elev ska 

slå mig för att hen blivit tillsagd. Elever som hotar om att anmäla när de inte får som de 

vill.” Lärare i grundskolan 4–6 

 

66 procent av lärarna svarar att det minst någon gång under 2020 har hänt att en elev har utsatt 

dem för hot om våld och 22 procent svarar att det har hänt minst en gång i månaden. 

Majoriteten av lärarna (51 procent) svarar att de minst en gång under 2020 har utsatts för 

fysiskt våld. 9 procent av lärarna svarar att detta sker varje vecka. 

 

”Slagen med hopprep, spottad på, sparkad, biten, slagen med knuten näve. Höga skrik och 

fula ord. Det gör mig orolig, svårt att sova, orsakar många funderingar.” Lärare i 

grundskolan 1–3 

 

23 procent av lärarna svarar att det minst en gång har hänt att vårdnadshavare utsatt dem för 

verbalt våld under 2020. 15 procent av lärarna svarar att det minst en gång har hänt att en 

vårdnadshavare utsatt dem för en hotfull situation. 7 procent av lärarna svarar att de minst en 

gång utsatts för cybervåld av vårdnadshavare.  
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”Föräldrar har varit hotfulla när de ifrågasatt att vi inte följer läroplanen till fullo under 

pandemin, trots att de ämnen som blivit värst drabbat, slöjd och idrott, inte är något som jag 

själv råder över utan vi har följt rekommendationer från FHM och kommun.” Lärare i 

grundskolan 1–3 

 

Även ombuden bekräftar bilden att det är vanligt att lärare blir utsatta för hot och våld. 86 

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

lärare för verbalt våld och 79 procent svarar att det har hänt flera gånger. Majoriteten (68 

procent) av ombud svarar att lärare har blivit utsatta för fysiskt våld av elever och hela 56 

procent svarar att det har hänt flera gånger. När det gäller hot och våld från vårdnadshavare så 

svarar 37 procent av ombuden att det under 2020 har hänt minst en gång att en lärare inom 

deras ombudsområde har varit med om att en vårdnadshavare har utsatt dem för verbalt våld. 

22 procent av ombuden svarar också att minst en lärare har blivit utsatt för en hotfull situation 

av en vårdnadshavare och var tionde ombud svarar att det har hänt flera gånger.  

 

Vilka konsekvenser har problem med hot och våld för lärarna? 

Hälften av lärarna svarar att problem med hot och våld stör studieron. 46 procent av lärarna 

svarar att de helt eller i hög grad instämmer i att problem med hot och våld på deras skola gör 

att de känner sig stressade. Var femte lärare har svarat att de helt eller i hög grad instämmer i 

att problem med hot och våld på deras skola gjort att de antingen funderat på att byta 

arbetsplats eller på att sluta som lärare helt. Nästan var tionde lärare svarar att de helt eller i 

hög grad instämmer i att problem med hot och våld har gjort att de har funderat på att byta 

arbetsplats.  

 

Skolornas arbete mot hot och våld 

De flesta ombud svarar att det sker ett förebyggande arbete mot hot och våld. Till exempel 

svarar 82 procent att det förebyggande arbetet mot hot och våld är en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och 87 procent svarar att det finns en policy där det till exempel framgår att 

det råder nolltolerans vad gäller hot och våld. 6 av 10 ombud svarar att det finns en 

skyddskommitté eller ett samverkansavtal där skyddskommitténs uppgift omhändertas av en 

samverkansgrupp, eller motsvarande.  

Utbildning är det som flest ombud (45 procent) tycker saknas för de anställda och endast 17 

procent svarar att det finns i den utsträckning som behövs. Stöd är det som, enligt ombuden, i 

högst utsträckning finns för de anställda. 34 procent svarar att det finns i den utsträckning som 

behövs. Dock svarar nästan var femte ombud att det inte finns. Mer än vart fjärde 0mbud svarar 

att det inte ingår handledning som en del av det förebyggande arbetet.  

 

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

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

att det var för mer än 12 månader sedan. 15 procent svarar att arbetsgivaren inte har undersökt 

och bedömt riskerna för hot och våld i verksamheten. Mindre än hälften av ombuden (43 

procent för hot och 48 procent för våld) svarar att arbetsgivaren alltid utreder händelser med 

hot och våld. 

 

Endast 9 procent av ombuden svarar att skolledningen i mycket hög utsträckning har tillräckligt 

med kunskap om att förebygga hot och våld. 44 procent av ombuden svarar att de anställda i låg 

eller mycket låg utsträckning har tillräcklig kunskap om att förebygga hot och våld.  

Endast 2 av 10 ombud svarar att huvudmannen ger skolan det stöd den behöver gällande hot 

och våld. Var fjärde ombud svarar att huvudmannen inte ger skolan det stöd den behöver. 
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Vilket stöd behöver skolorna? 

Ombuden svarade att skolorna behöver utbildning, handledning och stöd. Det behöver också 

finnas rutiner och handlingsplaner som efterlevs och ombuden anser att hot och våld ska vara 

en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De tycker också att det är viktigt att arbetsgivaren 

tar hot och våld på allvar och att skolorna måste få mer stöd från huvudmannen. Skolorna 

behöver dessutom mer resurser, fler vuxna i skolan samt större och anpassade lokaler. 

 

Vilka åtgärder vill lärarna och ombuden se för att hot och våld ska minska?  

Både lärarna och ombuden ser ett behov av fler vuxna (t ex två-lärarsystem, rastvakter och 

assistenter) och färre barn, både i klassrummet och i skolan i stort. Det behövs också en utbyggd 

elevhälsa och ett utökat samarbete med socialtjänsten, polisen och barn- och 

ungdomspsykiatrin. Lärarna och ombuden tycker att det är viktigt att vårdnadshavarna 

involveras i det förebyggande arbetet mot hot och våld. Men framför allt måste vårdnadshavare 

få kunskap om vad de som vårdnadshavare har rätt att påverka och vad de inte har rätt att 

påverka i skolan. Elever som har rätt till särskilt stöd måste få det och mer pengar behöver enligt 

lärarna gå till utsatta skolor. Sist men inte minst vill lärarna att politikerna tar tag i de 

samhällsproblem som finns. 

 
Slutsatser 
Hot och våld är ett samhällsproblem som skolan inte ensam kan lösa 

Problem med hot och våld på skolor är det skrämmande vanligt problem. Det finns på många 

ställen runt omkring i vårt land även om det i media och i politiken ofta framstår som att det är 

ett problem som är isolerat till utsatta områden. Vår undersökning visar till exempelvis att 7 av 

10 lärare minst en gång under 2020 har blivit utsatta för en hotfull situation av en elev. Mest 

utsatta är lärarna i förskoleklass och fritidshem där 28 respektive 30 procent svarar att det 

händer varje vecka. Var tionde lärare i fritidshem svarar att de varje dag blir utsatta för verbalt 

våld. Skolan behöver få utökade resurser för att kunna förstärka elevhälsan, anställa 

yrkesgrupper som tar hand om eleverna mellan lektionerna och sist men inte minst kunna 

anpassa lokalerna. Samhället behöver också organisera så att det finns ett helhetsgrepp runt 

elevernas livssituation. Det är viktigt att det finns en samverkan mellan olika instanser som t ex 

socialtjänst, BUP och polis så att insatser snabbt kan sättas in om barn är i utsatta situationer. 

Det behöver också finnas en tillgänglig och fungerande psykiatri och ett samarbete mellan olika 

instanser som till exempel psykiatri, polis och skola. 

 

Barn som utövar våld är inte ett okomplicerat problem 

Det är inte alltid enkelt att erkänna att man har hamnat i en hot- och våldssituation med en elev 

som är ett barn. Det kan uppfattas som skamligt att våga erkänna att man har blivit utsatt och 

att man mår dåligt av det. I vår undersökning berättade också lärare att de tycker synd om 

barnen och därför blir det svårare att till exempel rapportera tillbud. En annan sak som kan göra 

att det svårt att rapportera att man har blivit utsatt är att arbetsgivaren skuldbelägger läraren. 

Oavsett ålder på eleven är det oacceptabelt att lärare regelbundet blir utsatta för hot och våld 

och arbetsgivaren behöver stötta de lärare som blir utsatta. 

 

Hot och våld från vårdnadshavare är helt oacceptabelt  

Ett fullständigt oacceptabelt problem är hot och våld mot lärare från vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare är vuxna och behöver samarbeta med skolan för sina barns bästa. Lärare ska 

inte heller behöva vara själva i situationer där hot och våld från vårdnadshavare kan uppstå. 

Finns det en risk att vårdnadshavare blir hotfulla eller våldsamma ska minst en annan ur 

personalen vara med. I vissa fall kan det vara nödvändigt för en rektor att ta över kontakten med 

en viss vårdnadshavare som har utsatt en lärare för hot och våld, men rektor måste då få rätt 
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förutsättningar och i sin tur ha huvudmannens stöd bakom sig. Hotfulla och våldsamma 

vårdnadshavare ska också begränsas i sin rätt att vistas i skolan. 

 

Lärare måste få förutsättningar att skapa trygghet och studiero 

Eftersom hot och våld är ett reellt problem med många negativa konsekvenser både för elever 

och lärare är det viktigt att lärarna får förutsättningar att skapa trygghet och studiero. Enligt 

Arbetsmiljöverket finns det ett antal faktorer som påverkar risken för att hot och våld ska 

uppstå. Ensamarbete, stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning är några av dessa faktorer. 

Studiero skapas bland annat genom att läraren får möjlighet och tid för att kunna planera, följa 

upp och anpassa sin undervisning. Som det ser ut nu har lärare inte tillräckligt med tid för detta. 

 

Huvudmännen måste ta problemet med hot och våld på allvar 

Det är helt oacceptabelt att lärare blir utsatta för hot och våld i arbetslivet och enligt föreskrifter 

gällande hot och våld (AFS 1993:2) skall arbetet ordnas så att risk för våld eller hot om våld så 

långt som det är möjligt förebyggs. Huvudmännen måste börja ta problemet med hot och våld 

på allvar. Det är alltid huvudmannen som är ansvarig för arbetsmiljön i skolan. I dag hamnar för 

mycket av ansvaret för att komma tillrätta med problemen med hot och våld på den enskilda 

skolan. I vår undersökning svarar endast 19 procent av ombuden att huvudmannen ger skolan 

det stöd de behöver gällande hot och våld. Huvudmännen måste erbjuda utbildning, 

handledning och stöd till de anställda. 

 

Huvudmannen ska följa de lagar och föreskrifter som finns 

Det är anmärkningsvärt att mindre än hälften av ombuden svarar att arbetsgivaren alltid 

utreder händelser med hot och våld. Alla tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall 

dokumenteras och utredas, enligt arbetsmiljöföreskrifterna om åtgärder mot våld och hot i 

arbetsmiljön (10 §). Huvudmännen måste i högre utsträckning följa de lagar och föreskrifter 

som finns gällande det förebyggande arbetet.  

 
Lärarförbundets krav 
Trots att media och politiker ofta försöker få det att framstå som att hot och våld på skolorna är 

kopplat till utsatta områden så visar vår undersökning tydligt att detta är ett generellt problem 

som sker i alla typer av områden. Det går inte att minska skolans resurser utan att det får 

konsekvenser. Huvudmannen är enligt lag alltid ansvarig för arbetsmiljön i skolan men 

regeringen måste också skapa förutsättningar för det förebyggande arbetet bland annat genom 

lagstiftning och resursförstärkning. 

Krav riktade mot staten 

• Staten måste ta huvudansvaret för skolan och tillskjuta resurser. Skolan är 

underfinansierad och kommunerna och övriga huvudmän har inte lyckats ta ansvar för 

likvärdighet och kvalitet. Staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering 

och tillskjuta de finansiella medel som krävs för att skapa trygghet och studiero. 

• Förtydliga i skollagen gällande huvudmannens möjlighet att begränsa 

vårdnadshavares tillträde till skolan. Det bör förtydligas i skollagen att 

huvudmannen kan fatta beslut om att vårdnadshavare som inverkar negativt på skolans 

trygghet och studiero inte ska ha tillträde till skolan, samt att anvisa särskilda 

kontaktsätt för en sådan vårdnadshavare.  
 

• Lärares och skolledares yrkesutövning ska i alla delar omfattas av 

bestämmelserna om hot och våld mot tjänsteman. När det gäller yngre elever så 
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är det i relation till vårdnadshavare som det kan bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen 

om våld mot tjänsteman. 

 

• Lärarförbundet kräver sedan tidigare att3:  

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

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

- 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, 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.  

 

Krav riktade mot huvudmannen 

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

• Svåra samtal med vårdnadshavare ska riskbedömas. Lärare ska inte själva 

riskera att hamna i en hotfull situation med en vårdnadshavare. Om det finns risk för 

hot och våld ska en lärare inte ta samtalet ensam. 

 

• Lärare och skolledare ska vid behov erbjudas stöd från företagshälsovård 

eller dylikt som en förebyggande åtgärd. Många lärare har en hög 

arbetsbelastning och känner sig stressade. Därför är det viktigt att förebygga de 

stressrelaterade besvären. Lärare ska få stöd av både arbetsgivaren och av 

företagshälsovården för att minska stressen. Vid utsatthet för hot och våld är det viktigt 

att lärarna blir erbjudna hjälp och stöd från företagshälsovården.  

• Vårdnadshavare som begår hotfulla eller våldsamma handlingar mot lärare 

ska alltid polisanmälas av skolan, med stöd från huvudmannen. 

Huvudmannen kan anvisa särskilda rutiner för skolans kontakt med vårdnadshavare 

som har varit ett problem för arbetsmiljön. Huvudmannen kan besluta om 

tillträdesförbud till skolan för vårdnadshavare som har varit ett problem för 

arbetsmiljön.  

 

• Introduktionsperioden behöver stärkas så att alla nyexaminerade lärare får 

till sig praktisk kunskap om t.ex. konflikthantering och relationer till 

vårdnadshavare, kunskaper som erfarenheten visar är svåra att förmedla 

under en lärarutbildning.   

 

• Lärarförbundet kräver sedan tidigare att4:  

 

3 Läs mer om dessa krav i Lärarförbundets rapport ”När trygghet brister – En rapport om 
lärares utsatthet för hot och våld inom grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och 
vuxenutbildning” samt i rapporten ”Trygghet att skapa studie ro – en rapport om lärares ansvar 
och befogenheter”. 
4 Läs mer om dessa krav i Lärarförbundets rapport ”När trygghet brister – En rapport om 
lärares utsatthet för hot och våld inom grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och 
vuxenutbildning.” 



 

  
 13 [18] 

 

 

 
 

 

- 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.   

➢ 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.  

 

- Skolledarnas förutsättningar att arbeta förebyggande med hot och våld ska 
stärkas. Skolledare måste få ett bättre stöd, tillräckliga resurser och ett starkt mandat från 
huvudmännen för att leda arbetet mot hot och våld. Det ska vara enkelt för skolledarna att 
be huvudmännen om hjälp men huvudmännen måste också bli bättre på att kontinuerligt 
erbjuda stöd och hjälp. 

 

Krav riktade mot stat och huvudmännen 

• Lärarbristen måste lösas. Behöriga lärare med rätt förutsättningar är nyckeln till 

trygghet, studiero och alla elevers rätt till utbildning av hög kvalitet. Huvudmännen 

måste ta ansvar för arbetsmiljön och minska lärares och skolledares arbetsbelastning. 

Staten måste investera i både reguljära lärarutbildningen och fler vägar till läraryrket 

genom kompletterande utbildningar. 

 

• Elever som är i behov av stöd måste få det.  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. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till 

en väl utbyggd elevhälsa med speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, 

skolpsykologer och andra kompetenser. 

 

• Undervisningstiden, planeringstiden och undervisningsgruppernas storlek 

ska regleras.  När lärare kan 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. 

• Satsningar ska göras på fritidshemmen. Genomför fritidshemsutredningens 

förslag för bland annat mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler. 

Fritidshemmen måste också få tillräckliga resurser, fler behöriga lärare i fritidshem 

och lärarna måste få möjlighet att fokusera på huvuduppdraget i fritidshemmet.  
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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.  Resultatet i 

denna rapport består av svar från 1054 lärare som arbetar i förskoleklass, fritidshem eller i 

grundskolans årskurser 1–6. 

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. 1390 ombud 

svarade att de hade sitt uppdrag som ombud/skyddsombud i förskoleklass, fritidshem eller i 

grundskolans årskurser 1–6. 
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