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Lärarförbundet/Kantar Sifo 

 
Sammanfattning 
  

• Drygt fyra av tio (43 respektive 44%) lärare i högstadiet och gymnasiet har antingen själva 
känt oro kring en specifik elev som misstänks intressera sig för vapen och/eller våldsbejakande 
extremism, eller så känner de till att en kollega har känt oro.   

  
• 36% av lärarna i gymnasieskolan, det vill säga fler än var tredje, är antingen mycket eller 
ganska oroliga för att det ska ske en skolattack på skolan där de jobbar. 32% av högstadielärarna 
känner samma oro. 

 
• 40% av högstadielärarna och 18% av gymnasielärarna uppger att inga åtgärder har satts in 
överhuvudtaget.  

  
• Bara 36% av gymnasielärarna, och 15% av högstadielärarna, uppger att de fått utbildning i 
ämnet. Det innebär att 64 respektive 85% av lärarna i dessa skolformer inte har fått utbildning 
kring våld i skolan. 

  
• I de fall då det funnits oro för att en specifik elev ska genomföra en skolattack uppger 43% av 
lärarna att inga åtgärder har satts in. I de fall då det funnits oro för att en specifik elev varit 
involverad i våldsbejakande extremism uppger 36% av lärarna att inga åtgärder har satts in.  

  
• De vanligaste åtgärderna i dessa fall är låsta dörrar och kameraövervakning. Fler 
stödfunktioner i skolan är en mindre vanlig åtgärd.  

 
• 74% av lärarna uppger att de inte har fått gå en säkerhetsutbildning (PDV eller motsvarande). 
Under de senaste 12 månaderna har 11% av lärarna genomgått en säkerhetsutbildning, 10% har 
genomgått utbildning för mer än 12 månader sedan och 5% har en utbildning inplanerad. 

 
 
Resultat  
 

  
Diagram 1. Procentuell fördelning över huruvida man själv eller en kollega har känt oro kring en specifik elev som misstänks 
intressera sig för vapen, våld och/eller våldsbejakande extremism uppdelat på var i skolan man arbetar. Svaren består av 872 
lärare. 



 
Diagram 2. Procentuell fördelning över hur orolig man är att en skolattack ska ske på sin skola uppdelat på var i skolan man arbetar. 
Svaren består av 680 lärare. 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över huruvida det har satts in åtgärder på skolan uppdelat på var i skolan man arbetar. Svaren 
består av 878 lärare. 

 
Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida det har satts in åtgärder på skolan uppdelat på huruvida man har känt oro för en 
specifik elev. Svaren består av 276 lärare. 

 



 
Diagram 5. Procentuell fördelning över huruvida man har genomgått en säkerhetsutbildning uppdelat på var i skolan man arbetar. 
Svaren består av 874 lärare. 

 

 
Krav från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (som den 1 januari 
2023 bildar Sverige Lärare) 
 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen har tillsatt en utredning om hur skoldåd 
kan förebyggas samt att Center mot våldsbejakande extremism fått ett utökat uppdrag gentemot skolan. Men 
det räcker inte. 
 
Vi kräver att: 
 

- Varje huvudman måste omedelbart upprätta en konkret struktur för det förebyggande 
arbetet och säkerställa att det finns en fungerande samverkan mellan olika aktörer. Det kan 
och ska inte ligga på den enskilda skolan, eller på enskilda lärare och rektorer.  

   
- När lärare och rektorer larmar om oro måste det finnas en upparbetad insatskedja som 

kopplas på omedelbart. Samarbetet med och mellan socialtjänst, polis, primärvård, barn- 
och ungdomspsykiatri och andra samhällsaktörer måste fungera mycket bättre än i dag.  

 
- Kraftiga resursförstärkningar till skolornas elevhälsa måste till för att skapa förutsättningar 

för ett fungerande förebyggande arbete. Alla elever som behöver stöd och hjälp ska ges 
tillgång till detta. 

 
- När elever behöver hjälp utanför elevhälsans ramar ska de få detta omedelbart – inte fastna i 

vårdköer inom psykiatrin.  
 

- Alla huvudmän måste se till att lärare får utbildning och övning på agerande vid en 
skolattack. 

 
- Det förebyggande arbetet, såsom fler stödfunktioner i skolan, måste prioriteras av 

huvudmännen. Insatser som kameror, låsta dörrar och larmappar får aldrig ses som 
tillräckliga. 

   
 

Om undersökningen  
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Har du genomgått en säkerhetsutbildning?

Ja, under de senaste 12 månaderna Ja, men för mer än 12 månader sedan
Nej, men jag ska göra det under detta år Nej



Undersökningen genomfördes i Lärarförbundets medlemspanel som drivs av Kantar Sifo. 
Undersökningsperioden var 24 maj till 7 juni 2022. 

Lärarförbundets medlemspanel består av knappt 5 000 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.    

1 708 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent.   

 


