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Lärarna
En legitimerad yrkeskår med…
… 7 000 brottsdömda varav 200 för vålds- och sexualbrott.
… 300 med kopplingar till extremism och organiserad
brottslighet.
… 34 indragna lärarlegitimationer – på tio år.

En granskning av systemet med
yrkeslegitimation för lärarkåren.
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Sammanfattning
Lärarlegitimation infördes i Sverige för ett decennium sedan, utifrån
tanken att alla barn och elever har rätt att möta kvalificerade och
lämpliga lärare i klassrummet. Legitimationen skulle innebära en
kvalitetssäkring och ett bevis på lärarens kompetens och lämplighet att
undervisa i skolan.
Med legitimationsreformen kom också möjligheten att ta till kraftfulla
åtgärder mot lärare som inte fungerar i sin yrkesroll och mot dem som
inte platsar i skolan. Allvarlig brottslighet ska exempelvis kunna
innebära att legitimationen dras in. Därför inrättades Lärarnas
ansvarsnämnd (LAN), med befogenhet att dela ut varningar och
återkalla legitimationer.
I dag finns det över 282 000 legitimerade lärare och förskollärare i
Sverige, men trots att LAN har varit verksam sedan 2013 har endast 30
legitimationer återkallats av nämnden till och med 2021, och ytterligare
4 till och med mars 2022. Som en jämförelse kan nämnas att totalt 452
läkare och sjuksköterskor har förlorat legitimationen under perioden
2013–2021. Yrkesgrupperna är tillsammans ungefär lika stora som
lärarkåren.
Med likartade kriterier för återkallelse måste frågan ställas – är det
rimligt att anta att det går 15 olämpliga läkare eller sjuksköterskor på
varje olämplig lärare?
Acta Publica kan i denna rapport visa att systemet med
lärarlegitimationer inte saknar utmaningar. Vår kartläggning innehåller
7 000 legitimerade lärare som är dömda för brott. Flera hundra är dömda
för brott som rör våld och hot, narkotika och sexualbrott. Drygt 300
legitimerade lärare är kopplade till politisk eller religiös extremism och
till organiserad brottslighet. Inom kåren finns medlemmar i nynazistiska
organisationer, misstänka IS-rekryterare och företrädare för kriminella
gäng.
Rapporten kan urskilja flera brister i systemet. Centralt är Skolverkets
och Skolinspektionens bristande informationsinhämtning.
Belastningsregister kontrolleras inte i samband med legitimering. Av det
följer att en person, dömd till 14 års fängelse för en stor
knarksmugglingsaffär, får sin legitimation medan han fortfarande sitter i
fängelse och avtjänar straff.
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Domstolarna fallerar att rapportera om brott begångna av yrkeskåren.
Det innebär till exempel att en lärare som år 2018 dömdes för grov
våldtäkt mot barn efter att ha utnyttjat en flicka sexuellt i flera år
fortfarande inte har fått sin legitimation prövad. Ej heller en lärare som
har suttit i fängelse för att ha slagit sin minderåriga dotter och flera
gånger fått sina barn omhändertagna.
De som lagstiftarna tänkte sig skulle stå för larmen – skolorna själva,
föräldrarna och myndighetens inspektioner – ger inte heller ett fullgott
underlag. Lagstiftarna valde, till skillnad från vården, att befria skolorna
från anmälningsplikt till tillsynsmyndigheten. Ansvarsnämndens
prövningar synes ofta, men långt ifrån i alla fall, följa ärenden som
uppmärksammas i media.
En väsentlig skillnad mot vården är också det arbetsförbud som inträder
vid indragen legitimation. En läkare som har förlorat sin legitimation
har i praktiken yrkesförbud medan en lärare som har förlorat sin
legitimation kan fortsätta att arbeta inom skolvärlden som obehörig
lärare. Att var tredje anmälan till Skolinspektionen avser obehöriga
lärare är en indikation på brister som idag inte kan hanteras av systemet.

Om Acta Publica
Acta Publica är Sveriges ledande researchföretag. Vi erbjuder
uppkoppling till Sveriges största privata dokumentarkiv, professionell
research, kartläggningar och bakgrundskontroller.
Acta Publicas arkiv innehåller fler än 97 miljoner inskannade
myndighetsdokument, insamlade under mer än 20 år från fler än 600
olika myndigheter. En fullständig källförteckning finns i årligen
uppdaterade rapporten Öppna källor i Acta Publica. Vi har därutöver
uppkoppling till folkbokföring, företagsfakta och andra externa
databaser.
Med eget underrättelsearbete kartlägger Acta Publica fortlöpande
organiserad brottslighet och aktörer inom religiös och politisk
våldsbejakande extremism. Kartläggningarna syftar till att identifiera
individer, bolag och organisationer som utgör annars svårdetekterad risk
eller som hotar det demokratiska samhället.
Pro bono publico använder vi vår researchförmåga och
informationstillgångar till att undersöka företeelser och förhållanden i
samhället som annars inte hade blivit belysta. Denna rapport är ett
exempel på detta arbete. Fler rapporter finns för gratis nerladdning på
vår hemsida, där läsaren också kan sätta upp sig på en sändlista för
kommande rapporter.
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Inledning
Bakgrund

Alla barn i Sverige har rätt till gratis utbildning, förenat med en plikt att
gå i skolan. Under uppväxten tillbringar vi en betydande del av våra liv i
klassrum där vi lär oss om samtiden, om historien och om de
gemensamma värden som vårt samhälle vilar på. Det är i skolan vi lägger
grunden för vuxenlivet och formas till fullvärdiga medborgare. Ingen
liten uppgift för de som är satta att utbilda och uppfostra oss – lärarna.
Förväntningarna på skolans pedagoger är således höga, men de har
samtidigt ett stort inflytande och en maktposition i klassrummet. När
förslaget att införa en legitimation för lärare och förskollärare arbetades
fram för mer än ett decennium sedan tog man bland annat fasta på den
beroendeställning som skolbarn befinner sig i och vikten av en trygg
lärandemiljö.1
Reformens mål var att alla barn och elever skulle undervisas av
kvalificerad och lämplig personal i skolan och förskolan. Motiveringen
bakom ett legitimationssystem var också att kvalitetssäkra
undervisningen, lyfta lärarkompetensen och höja yrkets status.
Legitimationen skulle innebära att en lärare eller förskollärare hade
prövats och ansetts vara lämplig för yrket.
Tanken var också att skydda barn och elever från olämpliga lärare
genom möjligheten att dela ut varningar och dra in legitimationer för
dem som inte sköter sig. “Ett system där alla som en gång fått
legitimation kan behålla den oavsett vad som inträffar vore stötande”,
står det bland annat i regeringens proposition.2
I förarbetena dras paralleller till hälso- och sjukvården, där människor
lägger sina liv i andras händer och det ställs höga krav på yrkesutövarna.
Det finns ett väl inarbetat legitimationssystem inom hälso- och
sjukvården, ett område som liksom skolan och förskolan
handlar om människor och deras livsöden. Inom dessa sektorer
är det av yttersta vikt att människor har tillit till dem som

1
2

Proposition 2010/11:20, s. 75. Länk.
Ibid, s. 57.
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utövar yrkena och att de vet att det finns möjlighet att vidta
kraftfulla åtgärder om en person inte fungerar i sitt yrke.
Följderna för både den enskilde och samhället, om lärare och
förskollärare som inte fungerar i sitt yrke får fortsätta att
undervisa elever och barn, är över tid alltför allvarliga för att
ignoreras. Det bedöms därför som lämpligt att skapa ett
legitimationssystem för lärare och förskollärare. 3

Den 2 mars 2011 röstades förslaget igenom i riksdagen och från och med
1 december 2013 blev det krav på att vara legitimerad för att kunna
tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med några undantag.
Nu finns det drygt 282 000 legitimerade lärare och förskollärare i
Sverige. Nedan följer en beskrivning av hur legitimationssystemet
fungerar.

Systemet
Så blir en lärare legitimerad
Enligt skollagen är det bara legitimerade och behöriga lärare eller
förskollärare som får undervisa i skolan och sätta betyg på egen hand. 4
Legitimation är också en förutsättning för att få fast anställning som
lärare, med undantag för bland annat lärare i modersmål och i
yrkesämnen på gymnasiet.
För att bli legitimerad krävs en behörighetsgivande lärarexamen,
förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Ansökan görs hos
Skolverket som sedan utfärdar legitimationen. En legitimation får dock
inte ges till någon som skulle ha fått den indragen om hen redan var
legitimerad, något som framgår av skollagen. 5 Men Skolverket saknar
möjlighet att göra en gedigen bakgrundskontroll eftersom myndigheten
inte har tillgång till belastningsregistret. En anledning till det är att det
sedan tidigare finns ett krav på att visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret för den som ska jobba med barn, vilket kommer att
beskrivas mer i detalj lite längre fram.6 Skolverket kan därför bara gå på
signaler och information från exempelvis Skolinspektionen, som utövar
tillsyn över skolor och lärare, om en ansökan inte borde godkännas.

Ibid, s. 76.
Skollag (2010:800). Länk.
5
Ibid, 2 kap. 16 §.
6
Intervju med Anna Medin, jurist på avdelningen för skoljuridik på
Skolverket, 15 februari 2022.
3
4
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I praktiken innebär det att legitimation allt som oftast ges och att
Skolverket förlitar sig på att bestämmelserna om registerkontroll inför
anställning fångar upp olämpliga personer. 7
Då kan legitimationen dras in
För att kunna straffa och stoppa dåliga lärare finns LAN, Lärarnas
ansvarsnämnd, en slags domstol som kan dela ut varningar och återkalla
legitimationer. Olämpliga lärare utreds först av Skolinspektionen, som
avgör om ärendet ska tas vidare till LAN.
Skolinspektionen kan få nys om olämpliga lärare genom larm från
exempelvis rektorer, elever och föräldrar, eller efter en inspektion.
Därtill är alla domstolar skyldiga att inom en vecka meddela
Skolinspektionen om en legitimerad lärare eller förskollärare har dömts
för brott inom sin yrkesutövning, alternativt har begått ett allvarligt
brott och fått ett strängare straff än böter. 8
De brott som ingår i rapporteringsskyldigheten – om de har skett
utanför yrkesutövningen – är mord, dråp, grov misshandel,
människorov, samtliga sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott.
Däremot finns ingen plikt för skolor att anmäla riskindivider till
tillsynsmyndigheten, likt den lagstadgade skyldighet som vårdgivare har
som säger att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg om de kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.9
När Skolinspektionen får in uppgifter om att en legitimerad lärare har
dömts för brott i anslutning till yrkesutövningen, eller har begått ett
allvarligt brott utanför jobbet, ska det utredas. Om det finns skäl nog ska
inspektionen göra en anmälan till LAN. Det spelar ingen roll om
personen i praktiken är hindrad från att ta jobb i skolan på grund av ett
fängelsestraff eller anmärkningar i belastningsregistret, anmälan ska
göras ändå.
En lärare som inte har dömts till ett frihetsberövande straff och som
redan har ett jobb på en skola kan därtill undgå upptäckt från
arbetsgivaren om inte LAN-anmälan görs, eftersom
belastningsregisterkollen ska avklaras vid anställningens början.
Skolinspektionen kan dock behöva invänta en lagakraftvunnen dom
innan ansvarsnämnden underrättas, vilket innebär att det kan dröja
innan en olämplig lärare ser legitimationen ryka.

Ibid.
Förordning (2011:278). Länk.
9
Patientsäkerhetslag (2010:659), 3 kap. 7 §. Länk.
7
8

6

För att LAN ska kunna återkalla en lärarlegitimation måste personen
antingen ha varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning, ha begått ett
allvarligt brott eller på något annat sätt ha visat sig vara särskilt
olämplig att undervisa.10 Personen kan också ha en sjukdom eller
liknande omständighet som gör att hen inte borde jobba som lärare,
alternativt kan hen ha vägrat att genomgå en beordrad
läkarundersökning. Legitimationen kan också återkallas om personen i
fråga själv vill det.
Värt att notera är att någon som har blivit av med legitimationen kan
fortsätta att jobba som obehörig lärare. Rektor och huvudman har
förvisso ett övergripande ansvar för att ge elever en god utbildning i
trygg miljö, och i det ingår enligt lag att anställa lämpliga personer. 11
Men vad denna lämplighet innebär är inte tydligt specificerat i något
regelverk.
Följande skäl finns för att återkalla legitimationen mot en lärares vilja:
Grov oskicklighet: En oskicklig lärare är helt enkelt dålig på sitt jobb.
För att dra in legitimationen måste läraren anses vara grovt oskicklig,
vilket innebär att bristerna i yrkesutövningen är både allvarliga och har
upprepats – trots att skolan har påpekat problemet och försökt att
förbättra situationen.12
Allvarlig brottslighet: Brott som gör att en lärares lämplighet att
fortsätta i yrket kan ifrågasättas är exempelvis grova våldsbrott,
sexualbrott och narkotikabrott. Det spelar också in i bedömningen om
barn och elever har blivit utsatta.13
Särskild olämplighet: En lärare som kränker, trakasserar eller på något
annat sätt beter sig olämpligt mot elever kan också förlora
legitimationen, men då måste det olämpliga beteendet ha pågått under
en längre tid och det ska ha gjorts försök att få stopp på beteendet.
Majoriteten av de 34 lärare och förskollärare som har fått sina
legitimationer återkallade har dömts för olika sexualbrott eller
barnpornografibrott. I de flesta fallen är det barn och elever som har
blivit utsatta men bland offren finns även en rektor som utsattes för ett
mordförsök av en lärare som förlorade legitimationen efter det. Ett
knappt tiotal ärenden rör grov oskicklighet eller särskild olämplighet.
Skollag (2010:800), 2 kap. 23 §.
Information från Anooshé Ghodsi, jurist på rättsenheten på
Skolinspektionen, 1 mars 2022.
12
Skolverkets presstjänst, uppgifter mejlade 10 februari 2022.
13
Ibid.
10
11

7

Ett sådant exempel är en lärare som sa “fuck you” och “idiot” till lågoch mellanstadieelever, samt en lärare som ägnade sig åt fysisk och
psykisk bestraffning genom att bland annat knuffa en elev så hårt att
hen ramlade.
Lärare som har extrema åsikter eller sympatiserar med antidemokratiska
ideologier är däremot svårare att vidta åtgärder mot. Skolinspektionen
framhåller att grundlagsskyddet för yttrandefrihet och åsiktsfrihet är
starkt, men inte undantagslöst.14
Skolpersonal får inte lära ut i strid med läroplanen, som bland annat
säger att utbildningen ska främja mänskliga rättigheter och förmedla
demokratiska värderingar.15 Diskriminering ska aktivt motverkas. Enligt
Skolinspektionen kan det bli grund för utredning och anmälan om en
lärares åsikter går emot skolförfattningar och spiller ut över
undervisningen eller påverkar eleverna. 16
År 2017 fick exempelvis en lärare på en skola i Skåne en varning av LAN
efter att ha uttryckt sig främlingsfientligt i poddar och på sociala medier.
Hon hade bland annat sagt saker som misstänkliggjorde
ensamkommande barn från Afghanistan. Men fastän uttalandena hade
gjorts utanför yrkesutövningen tog LAN fasta på att elever kunde känna
sig utpekade i och med att hon hade utgått från iakttagelser i sin
lärarroll. Läraren hade dessutom deltagit i ett nazistmöte iklädd en tröja
med namnet på ett antisemitiskt nätverk – uppgifter som fick stor
spridning i media.17
Övriga kontroller
Utöver skyddet som möjligheten att dra in lärarlegitimationen är tänkt
att ge finns det alltså också ett krav på att visa upp ett utdrag ur
belastningsregistret innan man får påbörja en anställning inom skolan,
oavsett om man är legitimerad eller inte.18 Utdraget får ha högst ett år
på nacken.
Den som ska arbeta med skolbarn kontrolleras mot samma brottstyper
som domstolarna är skyldiga att rapportera om, nämnda ovan.
Registerutdraget avslöjar om en person är dömd tio år tillbaka i tiden om
Intervju med Anooshé Ghodsi, jurist på rättsenheten på Skolinspektionen,
10 februari 2022.
15
Läroplan för grundskolan, Skolverket. Länk.
16
Intervju med Anooshé Ghodsi, jurist på rättsenheten på Skolinspektionen,
10 februari 2022.
17
Se exempelvis “Lärare gick på nazistmöte och spred antisemitism – jobbar
kvar på skolan”, Sydsvenskan, 21 mars 2017. Länk.
18
Skollag (2010:800), 2 kap. 31–33 §.
14
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påföljden var lindrigare än fängelse, och tio år efter avtjänat straff om
personen har suttit i fängelse.19
Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera att utdraget har visats upp,
men får själv avgöra om en person som förekommer i
belastningsregistret är lämplig att anställas eller inte.20

Problembeskrivning
Sedan LAN kom till har Skolinspektionen gjort 100 anmälningar av
legitimerade lärare, enligt statistik från Skolverket för åren 2012 till
2021.21 Endast 30 lärare och förskollärare har blivit av med sin
legitimation i LAN, medan det i 46 av fallen har stannat vid en varning.
Ett återkallelsebeslut har upphävts i förvaltningsrätten, medan en
person har blivit fråntagen sin legitimation i domstol efter att
Skolinspektionen överklagade ett varningsbeslut från LAN. Vid LAN:s
sammanträde i mars 2022 återkallades ytterligare fyra legitimationer
och fem lärare varnades22.

Som jämförelse har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallat 212
läkarlegitimationer och 240 sjuksköterskelegitimationer, inklusive
barnmorskelegitimationer, perioden 2013–2021.23 Och då är inte ens
Polismyndigheten och Skolverket.
Intervju med Anna Medin, jurist på avdelningen för skoljuridik på
Skolverket, 15 februari 2022.
21
Skolverkets presstjänst, uppgifter mejlade 10 februari 2022.
22
Skolverkets registratur, uppgifter mejlade 13 april 2022.
23
Verksamhetsredogörelse 2021, HSAN. Länk.
19
20
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båda yrkesgrupperna hopräknade lika många till antalet som de
legitimerade lärarna.24 Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen
finns det drygt 70 000 legitimerade läkare och över 192 000 legitimerade
sjuksköterskor i Sverige, alltså sammanlagt 262 000.

Av alla 282 000 personer som har en lärar- eller förskollärarlegitimation
är det alltså en försvinnande liten andel som har fått sin möjlighet att
utöva yrket inskränkt. Därtill kan nämnas att en stor andel av
anmälningarna mot lärare som Skolinspektionen får in aldrig ens blir
aktuella för en prövning i LAN. Under 2020 fick Skolinspektionen
avskriva nästan en tredjedel av alla ärenden som gällde oskickliga,
olämpliga och dömda lärare eftersom personerna i fråga saknade
legitimation.25
Till saken hör att det finns en skriande brist på behöriga lärare – ett
underskott som enligt Skolverkets prognoser ser ut att bestå i många år
framöver. Myndigheten har beräknat att det kommer att saknas omkring
12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare år 2035.26
En granskning som Sveriges Radios Ekot gjorde år 2018 kunde visa att
lärare som har kränkt eller begått brott mot elever har fått fortsätta att
jobba som lärare. 27 Några var dömda för att ha misshandlat och hotat
elever men fick behålla legitimationen efter prövning i LAN. En lärare
Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsen. Länk.
Statistikrapport över individärenden 2020, Skolinspektionen. Länk.
26
Skolverkets lärarprognos 2021. Länk.
27
Ekot, Sveriges Radio, 13 november 2018. Länk.
24
25
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som hade haft sex med en gymnasieelev, som han också skulle
betygsätta, slapp undan återkallelse, liksom en förskollärare som hade
slagit en autistisk femåring. I granskningen fanns också exempel på
sexbrottsdömda lärare som fortsatte att jobba på skolor ute i landet efter
att ha förlorat legitimationen – trots kravet på registerkontroll.28
Andra journalistiska genomgångar, gjorda av bland andra TV4nyheterna och Kaliber, har kastat ljuset på att domstolarna inte alltid
meddelar Inspektionen för vård och omsorg när legitimerad
vårdpersonal fälls för brott, vilket de är skyldiga till.2930 Skolinspektionen
bekräftar att domstolarna också missar att skicka domar som gäller
legitimerade lärare och förskollärare. 31
Sådana avslöjanden visar att systemet inte är vattentätt och att elever
riskerar att möta personer i klassrummet som borde ha stoppats i ett
tidigare skede. Acta Publicas unika och omfattande kartläggning kan nu
illustrera vidden av problemet.

Syfte
Genom att granska hela den legitimerade lärarkåren, en yrkesgrupp som
har bemyndigats av staten att undervisa i skolan, vill Acta Publica ta
reda på hur väl legitimationsreformen har fallit ut när det kommer till
att säkerställa att kvalificerade och lämpliga lärare möter landets barn
och unga i skolan och förskolan. Genomlysningen syftar också till att
identifiera vilka brister och svaga punkter som finns i systemet.
Därtill vill Acta Publica undersöka hur det ser ut i gråzonen där
åsiktsfrihet möter odemokratiska och samhällsomstörtande rörelser.
Hur vanligt är det att legitimerade lärare har kopplingar till organiserad
brottslighet eller extremistiska grupper, som motarbetar de
gemensamma värden vi bygger vårt samhälle på?

Metod
Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare har
kontrollerats mot Acta Publicas unika arkiv med tonvikt på förekomst i
brottmål. Därefter har en kvalitativ bearbetning av materialet följt. Acta
Publica har bland annat gått igenom ett stort antal domstolshandlingar
och tagit del av allmänt tillgänglig information via nyhetsartiklar,

Ekot, Sveriges Radio, 14 november 2018. Länk.
Nyheterna, TV4, 25 december 2020. Länk.
30
Kaliber, Sveriges Radio, 8 november 2021. Länk.
31
Intervju med Anooshé Ghodsi, jurist på rättsenheten på Skolinspektionen,
10 februari 2022.
28
29
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upplysningstjänster och sociala medier för att kartlägga lärarna i denna
rapport.
Acta Publicas omfattande underrättelseinhämtning och kunskaper om
individer knutna till våldsbejakande extremistorganisationer och
organiserad brottslighet har använts för att kontrollera lärarkårens
koppling till dessa miljöer.
För faktainhämtning har bakgrundsintervjuer gjorts med jurister på
Skolverket och Skolinspektionen.
Avgränsning
Denna rapport omfattar legitimerade lärare och förskollärare
registrerade hos Skolverket den 4 februari 2022, frånsett personer med
skyddade personuppgifter. En fullständig granskning av endast
yrkesverksamma lärare låter sig inte göras eftersom fristående
skolverksamheter inte lyder under offentlighetsprincipen. Olegitimerade
lärare och annan olegitimerad skolpersonal omfattas inte av
granskningen.
Med respekt för den personliga integriteten och för att undvika
identifiering har Acta Publica valt att inte källhänvisa till specifika
målnummer i denna öppna rapport.
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Resultat
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Lärare i klammeri med rättvisan
Acta Publicas genomgång av samtliga 282 000 legitimerade lärare och
förskollärare visar att över 7 000 av dessa har dömts för ett eller flera
brott sedan 2001. Många är dock dömda innan de fick sin legitimation,
och många brott är inte av en sådan art att de med automatik gör
personen i fråga till en olämplig lärare. Det är inte ett krav att vara fri
från anmärkningar i belastningsregistret för att få inneha
lärarlegitimation eller kunna jobba inom skolan. Men Acta Publicas
kartläggning visar att personer som har dömts också för allvarlig
brottslighet har kunnat undgå skolmyndigheternas kontroll och
reprimander, även i fall då brottsligheten har riktats mot barn och
elever.
Sexualförbrytare i skolan
Trots domstolarnas underrättelseskyldighet och Skolinspektionens
uppdrag att anmäla lärare som begår allvarliga brott till LAN har Acta
Publica kunnat identifiera minst 19 legitimerade personer som har
dömts för sexualbrott, däribland grova våldtäkter mot barn, utan att
anmälas till ansvarsnämnden. En lärare har klarat sig undan med
varning i LAN trots att han två gånger har dömts för sexuellt ofredande
av ungdomar i domstol, och ytterligare tre inväntar nämndens
prövning.32
Minst sex lärare och förskollärare har dömts för barnpornografibrott
mellan 2014 och 2021 utan att ha blivit anmälda till LAN. Alla utom en
fälldes dessutom för grovt brott. I domarna framgår det många gånger
att personen har blivit av med sitt skoljobb och sannolikt inte kommer
att kunna fortsätta inom yrket, vilket domstolarna sedan har tagit
hänsyn till i beslutet om påföljd. Men påföljd från LAN har än så länge
uteblivit.
Flera av sexualbrotten som lärare har gjort sig skyldiga till har skett
inom yrkesutövningen och riktats mot barn i allt från förskole- till
gymnasieålder. Det är lärare som har ofredat elever och kollegor sexuellt
genom att tafsa på och försöka kyssa dem. Lärare som har låtit elever
sova över för att sedan förgripa sig på dem. Inte sällan har förövaren
varit mentor eller stödperson till personen som har blivit utsatt. I vissa
fall har lärarna friats från övergreppsanklagelser men ändå erkänt att de
har haft sex med en elev.
Nedan följer några exempel på lärare som har lagförts för sexualbrott –
utan att ha ställts till svars i LAN.

32

Beslut i LAN 2019.
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Case 1: Förgrep sig på familjehemsbarn i flera års tid
År 2018 dömdes ett par i 30-årsåldern från Västsverige för att ha
utnyttjat en flicka sexuellt i flera år, efter att först ha fått kontakt med
henne via skolan de båda jobbade på. 33 Paret kom senare att bli
familjehem åt flickan samtidigt som de utsatte henne för grova
sexövergrepp som filmades.
Till slut bröt flickan tystnaden, vilket hon inte hade gjort om det inte
vore för att hennes förövare arbetade med barn och hon var orolig för att
något annat barn skulle utsättas, enligt uppgift i tingsrättsdomen.
Hovrätten dömde mannen och kvinnan till tolv respektive tio års
fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt
övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Kvinnan, som ansågs
skyldig till ett trettiotal övergrepp varav merparten våldtäkter, förlorade
sin dåvarande anställning men har fortfarande kvar sin lärarlegitimation
som hon fick 2013. Fallet har blivit uppmärksammat i media men ännu
inte resulterat i ett ärende hos LAN. Mannen har inte haft någon
lärarlegitimation.
Case 2: Photoshoppade utdrag från belastningsregistret
En man i 40-årsåldern som har åkt dit flera gånger, bland annat för
narkotikabrott och försök till köp av sexuell tjänst, dömdes i tingsrätten
år 2018 för urkundsförfalskning och ringa narkotikabrott.34 Polisen hade
hittat ett manipulerat utdrag ur belastningsregistret hemma hos
mannen, som medgav att han hade använt Photoshop för att
sexköpsförsöket inte skulle synas i utdraget. Han jobbade som
gymnasielärare och arbetsgivaren hade sent omsider bett om ett
registerutdrag. Då mannen inte blev nöjd med stämpeln på det
bearbetade utdraget sade han upp sig istället för att använda
förfalskningen.
Rektorn uppgav i ett förhör att hen inte hade bett om ett registerutdrag
när läraren anställdes eftersom han kom från ett jobb på en kommunal
grundskola. Rektorn antog därför att grundskolan hade följt rutinen att
ta utdrag, och sade samtidigt att gymnasieskolan är ett “gråland”
eftersom många elever är myndiga.
I samma mål friades läraren från misstanken att han hade köpt sex av ett
barn då det inte gick att bevisa att han hade träffat en minderårig person
som sålde sexuella tjänster via en internetsajt. Han erkände dock att han
“blev triggad av att tänka på̊ gränsöverskridande handlingar” och att han
kände njutning av att boka möten med personer som sålde sex.
33
34

Dom i hovrätten 2018.
Dom i tingsrätten 2018 och 2014. Strafföreläggande utfärdat 2010.
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Mannen fick sin legitimation några månader innan han dömdes för
urkundsförfalskning.

Det förfalskade utdraget, tv, visar att gymnasieläraren saknar rättshistorik.
Det korrekta, tv, visar förekomst av brottmål. Maskningen med svarta rutor
är utförd av Acta Publica.
Case 3: Utsatte barn för incestövergrepp från födseln
I november 2021 dömde hovrätten en man och en kvinna i Kalmar län
för att ha utsatt familjens två barn för upprepade övergrepp i ett
omfattande och omskrivet mål. 35 Mest utsatt blev det gemensamma
barnet som bara var några veckor gammalt när övergreppen började på
skötbordet. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, studerade till förskollärare
och fick legitimationen år 2016 – samtidigt som barnen där hemma
utsattes för brott.
Enligt tingsrättsdomen valde hon yrket eftersom hon “alltid har tyckt
om barn” och “velat barn väl”. Hon dömdes slutligen till 9 års fängelse
för bland annat 14 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt
barnpornografibrott medan hennes tidigare sambo fick ett ännu hårdare
straff.

35

Dom i hovrätten 2021.
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När denna rapport skrivs har det gått fem månader sedan kvinnans straff
fastställdes och ännu har ingen anmälan inkommit till LAN.
Case 4: Klämde 17-årig elev från HVB-hem på bröstet
På en skola som var knuten till ett HVB-hem i Skåne jobbade en man
som år 2019 dömdes i tingsrätten för att ha sexofredat en 17-årig före
detta elev från boendet.36 Läraren bjöd hem 17-åringen och klämde
henne på bröstet medan de tittade på film, vilket han senare erkände i
rätten. Men han påstod samtidigt att han hade fått lov att smeka henne.
Tingsrätten fann det osannolikt att 17-åringen skulle ha samtyckt till att
hennes tidigare lärare som var i 50-årsåldern berörde henne på̊ det
sättet. Han dömdes för sexuellt ofredande till villkorlig dom och 60
dagsböter på totalt 21 000 kronor.
Mannen förekommer inte i något ärende hos LAN.
Case 5: Hade intimt umgänge med autistisk komvuxelev
Som lärare på en komvuxutbildning för personer med
funktionsnedsättningar i Västernorrland lärde en man i 60-årsåldern
känna en yngre, kvinnlig elev med autism. Trots en åldersskillnad på
nästan 40 år fortsatte de att umgås även efter att kvinnan hade slutat på
utbildningen, och de blev vänner.
I april 2021 åtalades mannen för flera brott, däribland en våldtäkt mot
kvinnan, sedan han bland annat hade fört in ett finger i hennes underliv.
Men trots att han erkände de sexuella handlingarna i åtalet gick det inte
att bevisa att gärningarna var brottsliga eller hade skett mot kvinnans
vilja.
I motsats till åklagaren tyckte inte tingsrätten att autismdiagnosen hade
försatt kvinnan i ett hjälplöst tillstånd, och den gode mannens uppgift
att kvinnan även hade en lindrig utvecklingsstörning ansågs inte
bevisad. Att det var en relation mellan en lärare och en tidigare elev
bedömdes inte heller ha utgjort ett beroendeförhållande. Mannen
friades därför från övergreppsmisstankarna i september 2021 men
dömdes i samma mål för rattfylleri och brott mot trafikförordningen.37
Fallet har inte hittills inte föranlett någon LAN-anmälan.

36
37

Dom i tingsrätten 2019.
Dom i tingsrätten 2021.
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Lärare som tar till våld
Kartläggningen som Acta Publica har gjort visar att åtminstone 176
legitimerade lärare och förskollärare har dömts för olika våldsdåd och
hotbrott sedan år 2001. Personer som har undervisat barn till vardags
har skadat närstående på fritiden. Flera lärare som har dömts för att ha
hotat och slagit barn eller vuxna i skolan har undgått disciplinåtgärder i
LAN.
I granskningen finns mer än en handfull personer med lärarlegitimation
som har dömts för grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning eller
grov misshandel av de egna barnen eller en partner.
Här är några exempel på lärare som har tagit till våld eller uttalat hot om
våld, med en koppling till barn och skola.
Case 1: Fick fängelse för barnmisshandel
En man i Stockholm jobbade som lärare samtidigt som han slog sin
tonårsdotter blå i hemmet med sina händer, armbågar och en
mobiltelefon. Vid ett tillfälle hotade han att kasta ut dottern genom
fönstret och sa att han skulle slå sönder henne. Eftersom det handlade
om upprepade knuffar, slag och hot ansåg tingsrätten att mannen hade
gjort sig skyldig till grov fridskränkning. Han dömdes i slutet av 2016 till
ett års fängelse, efter att tingsrätten hade tagit hänsyn till att han
sannolikt skulle förlora sitt lärarjobb.38
Mannen, som i dag är i 60-årsåldern, har flera gånger fått sina barn
tvångsomhändertagna av socialtjänsten på grund av situationen i
hemmet. I domstolshandlingar återges en händelse då pappan uppges ha
smiskat ett av barnen på rumpan och ett tillfälle då han ska ha blivit så
arg att han slog sönder ett glas framför barnen och själv började blöda.
Det dokumenterade våldet till trots har mannen aldrig varit aktuell i
LAN.
Case 2: Dödshotade pojke i skolan
Samma dag som det var skolavslutning på en grundskola i Örebro län
gick en upprörd mamma fram till en pojke, tog tag i honom och uttalade
ett dödshot. Anledningen till att kvinnan sökte upp pojken var, enligt
hennes utsaga, att han hade mobbat hennes dotter på Snapchat.
Eftersom kvinnan själv är lärare och “van att prata med barn” tänkte hon
att hon kunde ta upp saken med pojken.
Kvinnan, som är i 50-årsåldern, friades först från brottsmisstankarna i
tingsrätten men i mars 2021 fälldes hon i hovrätten för olaga hot.39 Hon
38
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Dom i tingsrätten 2016.
Dom i hovrätten 2021.
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är sedan tidigare dömd för ofredande efter att ha skrivit till sin exman
att de höll på att förlora ett av de gemensamma barnen i en olycka,
vilket inte var sant.40
Läraren har aldrig stått inför en disciplinåtgärd i LAN.
Case 3: Hotade sprida sexfilmer till sambons elever
Innan han sattes bakom lås och bom jobbade mannen i 50-årsåldern
heltid som lärare i Skaraborg och levde ihop med en kvinna som också
var lärare. I juni 2021 dömdes han i tingsrätten till elva månaders
fängelse, skyldig till grov kvinnofridskränkning.41
I hemmet slog, hotade och förnedrade han sin sambo. Han hotade bland
annat att sprida sexfilmer på sambon till hennes pappa, elever och i
kyrkan. Tingsrätten, som fick ta del av ett stort antal mobilinspelningar,
beskrev mannen som “okontrollerat aggressiv” och med ett
“förtryckande och närmast grandiost maktspråk”. Rätten tog också fasta
på att han inte hejdade sig när barnen grät högljutt i bakgrunden.
Tio månader efter att domen föll har ingen anmälan gjorts till LAN.
Andra brott begångna av lärare och förskollärare
Utöver de fall där barn, elever och närstående har tagit uppenbar skada
av en lärares handlingar finns även andra brottsliga gärningar som är
värda att lyfta fram i sammanhanget. Brott som gör att det går att
ifrågasätta en lärares lämplighet och rätt till det förtroende som
legitimationen ger.
Inom denna kategori finns personer som har dömts för att ha fuskat på
högskoleprovet, fejkat examensbevis och förfalskat intyg på
lärarlegitimation – innan Skolverket meddelade legitimation.42 Acta
Publica har också identifierat legitimerade lärare som har dömts för
grova penningtvättsbrott, grova bedrägerier och grova ekobrott utanför
yrket.
Minst 102 personer har dömts narkotikarelaterade brott. Andra har fått
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, exempelvis en
man som satte fyr på ett lägenhetshus eftersom han trodde att en
granne utsatte honom för strålning. Mannen dömdes år 2017 för grov
mordbrand och vårdas fortsatt inom rättspsykiatrin på grund av risken

Dom i tingsrätten 2015.
Dom i tingsrätten 2021.
42
Dom i tingsrätten 2020, dom i hovrätten 2019, dom i tingsrätten 2019,
dom i tingsrätten 2016.
40
41
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för återfall i allvarlig brottslighet.43 Han har kvar den lärarlegitimation
han fick år 2015.
Här är några exempel på lärare och förskollärare som har fått sin
legitimation, alternativt fått behålla den, efter att ha dömts för grov
brottslighet eller brott i samband med yrkesutövningen.
Case 1: Avslöjades som falsk sjuksköterska
Med hjälp av falska handlingar lyckades en man från Göteborg få svensk
legitimation som sjuksköterska och han jobbade sedan på flera sjukhus i
landet. Han försökte även få läkarlegitimation genom att skicka in
förfalskade examensdokument till Socialstyrelsen. Men bluffen
avslöjades och han dömdes slutligen i hovrätten 2018 till ett års fängelse
för ett fall av grovt brukande av falsk urkund och fem fall av
normalgraden. 44 Ärendet blev uppmärksammat i media.
Mannen, som nu är i 40-årsåldern, ville sedan inte inställa sig när det
var dags att avtjäna straffet, vilket framgår av en efterlysning från
Kriminalvården 2019. Då hade han även fått avslag på en ansökan om att
skjuta upp fängelsevistelsen med anledning av sina pågående
undersköterskestudier. Hösten 2021 fick mannen legitimation som
lärare.45
Case 2: Knarksmugglare fick legitimation i fängelset
År 2007 dömdes en man från Skåne till 14 års fängelse för att ha
smugglat nästan 70 kilo amfetamin på en båt mellan Amsterdam och
Sverige. Han dömdes samtidigt för innehav av nio kilo amfetamin och
ett hundratal ecstasytabletter. Enligt handlingar från Kriminalvården
dömdes han även på 90-talet för liknande brottslighet i Spanien till
fängelse i fem år. 46
Innan fängelsetiden hade mannen jobbat som förskollärare och år 2012
blev han legitimerad, det vill säga under tiden han satt inlåst. Han har
kvar sin legitimation och har inte varit föremål för en prövning i LAN.
Case 3: Svindlade lärarfackets lokalavdelning
En kvinna från Småland hade jobbat som förskollärare i 30 års tid när det
uppdagades att hon hade stulit från lärarfackets lokalavdelning. Som

Dom i hovrätten 2017.
Dom i hovrätten 2018.
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Acta Publica har verifierat att mannen har en yrkeslärarexamen från
Stockholms universitet.
46
Dom i hovrätten 2007, beslut från Kriminalvården om särskilda villkor
2013.
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ordförande och ekonomiansvarig hade hon flera gånger överfört pengar
till sitt privata konto. Enligt kvinnan själv fanns det skulder och ett
shoppingmissbruk med i bilden.
År 2019 dömdes hon för 12 fall av trolöshet mot huvudman och
urkundsförfalskning vid 8 tillfällen.47 Kvinnan, som är i 60-årsåldern,
sade upp sig i samband med att brottsmisstankarna fördes fram.
Någon åtgärd i LAN har inte varit aktuell.
Case 4: Förhalade orosanmälan om förskolebarn
En chef på en förskola i Västsverige fick flera påstötningar från
personalen om att göra en orosanmälan gällande ett tvåårigt barn som
hade börjat uttrycka sig på ett sexuellt sätt. Men istället valde
förskolechefen att avvakta eftersom förskolans rykte kunde fördärvas.
Efter en dryg månad och flera påtryckningar skickade förskolechefen in
en anmälan till socialtjänsten. Barnet placerades då i skyddat boende
och en polisanmälan upprättades men lades senare ned.
Våren 2020 dömdes förskolechefen, som är i 60-årsåldern, för tjänstefel
då hon medvetet och i strid med sin anmälningsskyldighet förhalade en
anmälan om oro för ett barn.48 Fallet uppmärksammades i bland annat
Göteborgs-Posten.49 Men förskolechefens agerande har inte resulterat i
en LAN-anmälan.

En extremist till lärare
En legitimerad lärare som hade undervisat i teknik och matematik på
högstadiet hamnade hösten 2021 i strålkastarljuset – eftersom han i sitt
hem i Stockholm hade samlat på sig stora mängder kemikalier och
ämnen som gick att använda för att tillverka sprängladdningar. 50 Polisen
hittade också bombskisser, listor på personer som mannen ogillade och
dokument med beteckningarna “Mål”, “Om en kupp” och “Mitt
manifest”.
Tingsrätten gjorde bedömningen att 60-åringen planerade att utföra en
explosion och dömde honom för bland annat grov förberedelse till
allmänfarlig ödeläggelse. I mars 2022 mildrades domslutet i hovrätten,
som inte ansåg att det fanns en tillräckligt konkret plan för att fälla på
åtalspunkten om förberedelse till ödeläggelse. Läraren dömdes dock för

Dom i tingsrätten 2019.
Dom i tingsrätten 2020.
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“Förskolechef åtalas för tjänstefel”, Göteborgs-Posten, 28 maj 2019. Länk.
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Se exempelvis artikel i Dagens Nyheter, 29 oktober 2021. Länk.
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grovt brott mot lagen om kemikalier och explosiva varor, liksom grovt
brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, till fängelse i tre år. 51
Mannen tycks av allt att döma ha varit en ensamagerande potentiell
våldsverkare. Acta Publica kan emellertid knyta minst 211 legitimerade
lärare och förskollärare i Sverige till extremism och våldsbejakande
ideologier.

Lärare med kopplingar till extremhögern
Totalt 156 personer med lärar- eller förskollärarlegitimation har band
till högerextrema grupper. De allra flesta kan länkas till nynazistiska
nätverk och forum.
Här återfinns personer som är eller har varit aktiva i högerextrema
partier som Alternativ för Sverige, Nationaldemokraterna och
Nationalsocialistisk front, samt medlemmar i den nynazistiska och
militanta organisationen Nordiska motståndsrörelsen.
I gruppen finns män och kvinnor som har anordnat och deltagit i
nynazistiska arrangemang, och vissa som har gripits i samband med det.
Andra har producerat, beställt, sponsrat eller interagerat med nazistisk
propaganda.
Här är några exempel på legitimerade lärare och förskollärare i den
nynazistiska miljön.

51

Dom i hovrätten 2022.
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Case 1: Medlem i nynazistiskt parti

Att den legitimerade förskolläraren var medlem i ett nynazistiskt parti,
dömdes för grovt narkotikabrott och förvarade vapen och hembränt i
hemmet föranledde ingen anmälan till LAN.
En kvinna i 30-årsåldern jobbade heltid som förskollärare när hon år
2017 greps och senare dömdes för grovt narkotikabrott tillsammans med
sin sambo som sålde droger. 52 Hemma hos paret i Småland, där deras två
små barn bodde, hittades även pistoler, ammunition och hembränd
sprit. Straffet för hennes del blev två år och tre månader i fängelse.
Utöver drogverksamheten har paret också en bakgrund som medlemmar
i nazistpartiet Nationalsocialistisk front, enligt Acta Publicas slutna
källor. De har bland annat varit delaktiga i att arrangera en NSFspelning i Gävleborg och har varit aktiva på ett högerextremt nätforum.
Sambon har dessutom varit en engagerad medlem i Nordiska
motståndsrörelsen.
Förskolläraren har inte blivit föremål för en anmälan till LAN och är
fortsatt legitimerad.
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Dom i hovrätten 2018.
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Case 2: Drev vit makt-sajt
Han är utbildad samhällskunskapslärare, legitimerad sedan 2013 och har
ett förflutet inom vit makt-rörelsen. Mannen, som är i 40-årsåldern, blev
även invald som ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse i Dalarna
och Västmanland men hoppade av när Expo avslöjade att han hade varit
medlem i Nationaldemokraterna, beställt material från
Nationalsocialistisk front och gjort Hitlerhälsning på bild. Därtill hade
han drivit en hemsida med vit makt-innehåll.5354 LAN har aldrig tagit
ställning till mannens extremistiska engagemang.

Den legitimerade samhällskunskapsläraren, här maskerad med rött, gör
Hitlerhälsning tillsammans med likasinnade.

Case 3: Åtalades för förberedelse till terroristbrott
Den så kallade nazistcellen i Västmanland åtalades år 2005 för bland
annat förberedelse till terroristbrott.55 Tre män och en kvinna pekades ut
som delaktiga i att ha författat skriften “Revolution i välfärdsstaten”
som innehöll en handlingsplan för att omstörta samhället i fem faser.
Polisen kom även över material som tydde på att gruppen planerade
sprängningar och sabotage mot bland annat riksdagshuset och
elförsörjningen.
Gruppen erkände att de hade krossat hundratals fönsterrutor, bland
annat på flera skolor i länet, men friades från den allvarligaste
åtalspunkten då bevisningen inte höll för en fällande dom. 56 Samtliga
“Tidigare nazister i ny SD-styrelse”, Expo, 25 mars 2013. Länk.
“SD:are med vit makt-bakgrund hoppar av”, Expo, 27 mars 2013. Länk.
55
Se exempelvis rapportering av P4 Västmanland, Aftonbladet och Expo.
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Dom i tingsrätten 2005.
53
54

25

Kvinnan i nazistcellen greps misstänkt för att
planera ett attentat mot riksdagen. Idag är
hon legitimerad lärare.
dömdes dock för bland annat grov skadegörelse. Kvinnan i gruppen, som
vid tidpunkten uppgav att hon sympatiserade med nationalsocialismen,
är nu i 30-årsåldern och blev legitimerad lärare år 2020. Hon har aldrig
varit aktuell hos LAN.

Lärare med band till extrem islamism
De senaste åren har förekomsten av extrem islamism i skolan blivit ett
återkommande tema i media och i den politiska debatten. Acta Publica
har exempelvis i en tidigare rapport redogjort för hur svenska
myndigheter gjorde miljardaffärer med radikala islamister åren 2015–
2019, varav omkring 15 bolag inom förskole- och utbildningssektorn.57
Rapporten identifierade även 20 extrema islamister i ledningen för
skolorna, och visade samtidigt att en övervägande del av
transaktionerna bestod av kommunernas skolpeng och Skolverkets
statsbidrag.
GT/Expressen och stiftelsen Doku kunde även i ett gemensamt
avslöjande år 2019 belägga att flera återvändare från kriget i Syrien och
personer med förbindelser till terrorsekten IS hade fått jobb på den
omskrivna Vetenskapsskolan efter hemkomsten. 58
Acta Publica har efter en genomgång av samtliga legitimerade lärare
hittat 55 personer som via slutna källor kan länkas till islamism, varav
“Affärerna med islamistiska extremister”, Acta Publica, 27 augusti 2020.
Länk.
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“Återvändare utbildade barn på svensk friskola”, GT, 18 juni 2019. Länk.
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merparten är tidigare anställda på den muslimska friskolan
Vetenskapsskolan i Göteborg. Skolan, som döptes om till Safirskolan,
blev föremål för omfattande rapportering när den tidigare ägaren
pekades ut av Säpo som ett hot mot rikets säkerhet och fick ett beslut
om utvisning.59
Skolinspektionen riktade i sin tur kritik mot att flickor och pojkar hölls
avskilda i skolan, att idrotts- och sexualundervisningen inte höll måttet
samt att undervisningen innehöll konfessionella inslag, vilket strider
mot skollagen. År 2019 stängdes skolan ner, bland annat med
hänvisning till Säpos bedömning att eleverna riskerade att ”utsättas för
radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov
brottslighet som metod för politisk förändring”.60
I registret över legitimerade lärare och förskollärare går det även att
finna personer som ingår i nätverk av våldsbejakande islamister,
misstänkta IS-rekryterare samt en handfull personer som är medlemmar
i grupper med salafistisk och fundamentalistisk inriktning på sociala
medier. Här finns även en person som tros ha återvänt från IS, enligt
Acta Publicas källor.
Några anmärkningsvärda fall redovisas nedan:
Case 1: Utpekad rekryterare inom våldsbejakande islamism
En man i 30-årsåldern, som har varit anställd på Vetenskapsskolan,
förekommer bland annat i studier från Försvarshögskolan om den
salafist-jihadistiska och radikala miljön i Sverige.6162 Där framgår det att
mannen har hyllat IS på sociala medier, samt att han står Gävleimamen
nära – en person som av Säpo har pekats ut som ett hot mot rikets
säkerhet.
30-åringen har enligt dessa studier varit drivande i ett projekt att dela ut
koraner i flera svenska städer. Rörelsen har sitt ursprung i en tysk
organisation som blev förbjuden då dess medlemmar anslöt sig till IS.
Som verksam inom skolväsendet ska han, enligt Acta Publicas slutna
uppgifter, ha riktat in sig på att rekrytera ungdomar till våldsbejakande

Se exempelvis Expressens rapportering “Turerna kring
Vetenskapsskolan”. Länk.
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Skolinspektionens beslut, 9 december 2019.
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“Mellan salafism och salafistisk jihadism: Påverkan mot och utmaningar
för det svenska samhället”, Försvarshögskolan, 2018. Länk.
62
“Gränslös extremism: En studie om transnationella kopplingar till
svenska radikala miljöer”, Försvarshögskolan, 2021. Länk.
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islamism, bland annat i Mellansverige. Acta Publica har även
information om att mannen har rört sig i kriminella MC-kretsar.
År 2018 stoppades han av svenska myndigheter från jobb på ett
auktoriserat bevakningsföretag. Mannens ansågs inte lämplig och
laglydig nog, men skälen hölls hemliga.63 Mot slutet av 2020 fick han sin
lärarlegitimation. Han har aldrig varit aktuell hos LAN.
Case 2: Studerade på saudisk missionärsskola
En 40-årig lärare i Mellansverige har studerat islam på ett
ultrakonservativt, religiöst universitet i Saudiarabien. Lärosätets
uttalade syfte har varit att utbilda missionärer av den strikta saudiska
tolkningen av islam, enligt en granskning som Dagens Nyheter gjorde år
2017. Tidningen avslöjade att 71 svenskar hade fått studiebidrag från
CSN för att studera på universitetet som beskrevs som genomsyrat av
antidemokratiska värderingar. 64 Polisens underrättelsetjänst började då
undersöka de svenska studenterna i Saudiarabien och fann vissa
kopplingar till brottslig verksamhet, enligt Acta Publicas slutna källor.
Efter studierna har läraren jobbat på Al-Azharstiftelsens skolor i Örebro,
vilka stängdes ned av Skolinspektionen i juni 2021. 65 Bakgrunden var
information från Säpo om att barn troligtvis hade utsatts för
radikalisering. En person som rekryterades till styrelsen var återvändare
från krigets Syrien och hade ett brett kontaktnät inom den
våldsbejakande islamistiska miljön i Örebro. Av Skolinspektionens
beslut framgår det även att flera anställda var anhängare av samma
ideologi. “Säkerhetspolisen har framfört att styrelsen, utifrån sin
koppling till våldsbejakande islamism, bedöms möjliggöra anställning
för personer med en syn på våld som metod för att ändra
samhällsordningen”, står det bland annat.
Al-Azharskolornas grundare har även suttit fängslad för allvarlig
ekonomisk brottslighet, efter att ha fört över 10 miljoner kronor från
friskolekoncernen till en muslimsk bank.66
Läraren har efter Al-Azharskolans nedstängning jobbat på kommunal
skola och har aldrig varit aktuell hos LAN.

Dom i förvaltningsrätten 2018.
“Studiemedel går till saudisk mission i Sverige”, Dagens Nyheter, 6
september 2017. Länk.
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Skolinspektionens beslut med diarienummer 2019:7842.
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Se bland annat Aftonbladet Länk.
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Case 3: Ska ha uppmanat till jihad
En man i 30-årsåldern i norra Sverige har funnits på Polisens radar
under många år och ska bland annat ha uppmanat ungdomar att delta i
jihad i Syrien, enligt Acta Publicas slutna källor.
Även han har varit antagen till universitetet i Saudiarabien men det har,
enligt Acta Publicas uppgifter, inte bekräftats att han har genomfört
några studier vid lärosätet.
Mannen är legitimerad lärare och har bland annat jobbat inom
gymnasieskolan. Hans förehavanden har aldrig kommit till LAN:s
kännedom.
Lärare med kopplingar till organiserad brottslighet
70 legitimerade lärare och förskollärare kan kopplas till kriminella
nätverk. Den absoluta merparten har kopplingar till MC-gängen Hells
Angels, Bandidos och deras undergrupper. Men även andra
motorcykelklubbar finns representerade i materialet. En knapp handfull
lärare har band till personer som är aktiva inom olika kriminella nätverk
i Storstockholm. Utöver den organiserade brottsligheten finns
ytterligare cirka 30 legitimerade lärare som har rört sig i huliganmiljöer,
varav ett par har gripits vid stora bråk.
Acta Publica kan, utifrån sitt unika material, visa att flera utbildade
lärare socialiserar med gängkriminella på fritiden. På den mer oskyldiga
nivån rör det sig om deltagande i gängfester eller relationer till
kriminella. På andra sidan skalan handlar det om legitimerade lärare
som är eller har varit fullvärdiga medlemmar i kriminella MC-klubbar.
Nedan följer fyra exempel.
Case 1: Del av kriminell MC-klubb – och aktiv i lärarfacket
En 60-årig, fackligt engagerad, lärare från Mellansverige har enligt Acta
Publicas uppgifter varit medlem i ett kriminellt motorcykelgäng sedan år
2008. Han har bland annat varit sekreterare i klubben och sitter
fortfarande i en klubbkopplad bolagsstyrelse. Därtill driver han en
onlineshop där han säljer knivar, posterflaggor och diverse bikerföremål.
LAN har inte utrett mannen.
Case 2: Gift med en av Sveriges farligaste män
En legitimerad lärare och förskollärare i Skåne har själv deltagit i flera
Hells Angels-fester mellan åren 2012 och 2019, enligt Acta Publicas
källor. Kvinnan, som är i 40-årsåldern, är gift med en man som ingår i
MC-klubbens innersta krets. Hennes make har bland annat varit
säkerhetsansvarig, Sergeant at arms, i den kriminella organisationen och
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har listats som en av Sveriges tyngsta kriminella på Polisens så kallade
Alcatrazlista.
Kvinnan har inte varit föremål för en LAN-anmälan.
Case 3: Mångårig medlem i kriminellt brödraskap
En man i 50-årsåldern från Skåne blev legitimerad lärare år 2019, trots
ett långt förflutet inom organiserad brottslighet. Han är mångårig
medlem i det kriminella MC-gänget Brödraskapet Wolfpack och har även
suttit i fängelse för flera brott.
Efter ett rån och utpressningsförsök i Brödraskapets namn dömdes
mannen i hovrätten år 2006 till ett år och sex månaders fängelse. 67 Men
under en permission begick han ännu ett brott – misshandel – och fick
tillbringa ytterligare två månader i fängelse.68
År 2008 dömdes mannen ånyo, för misshandel och våld mot tjänsteman
i ett mål och sedan för misshandel igen under pågående prövotid efter
villkorlig frigivning.69 När han dömdes den gången förekom han under
22 avsnitt i belastningsregistret.
LAN har aldrig prövat mannens lämplighet som lärare.
Case 4: Provmedlem i Bandidoslänkad MC-klubb
Kvinnan är legitimerad lärare utan förekomst i LAN, och har lång
erfarenhet som fritidspedagog i olika kommuner i Västsverige. År 2018
var hon provmedlem, så kallad prospect, i en kvinnlig motorcykelklubb
underordnad Bandidos.

Slutsats och
diskussion
Legitimation för lärare infördes för att se till att elever i skolan
undervisades av kompetent och lämplig personal. Den skulle också
innebära att kraftfulla åtgärder kunde tas till för att hindra olämpliga
personer från att verka inom skolan.

Dom i hovrätten 2006.
Dom i hovrätten 2007.
69
Två domar i tingsrätten 2008.
67
68
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I propositionen till lagändringen framförde regeringen att det vore
stötande med ett system där alla som någon gång har fått legitimation
får behålla den oavsett vad som inträffar. Men trots att reformen
infördes för cirka ett decennium sedan är det hittills endast 34 av
närmare 300 000 personer som har blivit av med sin lärar- eller
förskollärarlegitimation, alltså 0,1 promille.
Det lilla antalet indragna legitimationer är möjligen i sig en indikation
på att systemet inte är så kraftfullt och ändamålsenligt som det var
tänkt. Men det finns, i ljuset av den här rapporten, också andra
omständigheter som tyder på att systemet i vissa delar är
dysfunktionellt.
En sådan omständighet är att lärare som har begått brott som är särskilt
graverande i sammanhanget, såsom sexualbrott och
barnpornografibrott, har kvar sin legitimation lång tid efter fastställt
straff. Acta Publica har hittat flera fall där det framgår i domen att
personen har lärarlegitimation, men trots detta har anmälan till LAN
uteblivit. Vissa lärare har till och med begått grövre sexualbrott mot
barn än de som faktiskt har fått legitimationen indragen, utan att dyka
upp på skolmyndigheternas radar.
Annan brottslighet mot barn, såsom våld i hemmet, verkar utifrån de fall
Acta Publica har kunnat identifiera också ha kunnat gå Skolinspektionen
förbi. Trots att brott som riktas mot barn är särskilt relevant i
bedömningen om en lärare är lämplig att fortsätta i yrket.
Det är sedan tidigare känt att domstolar inte helt och hållet förmår leva
upp till sin skyldighet att underrätta berörda tillsynsmyndigheter när
legitimerade yrkesutövare begår brott, något som Domstolsverket nu
säger sig vilja bli bättre på.70 Det är en möjlig förklaring till varför
Skolinspektionen inte har upptäckt de i vissa fall anmärkningsvärda
domar som Acta Publica har lyft fram i den här rapporten.
Men flera ärenden som har prövats i LAN, och som har lett till
återkallelse, har Skolinspektionen fått information om via media. Många
av de rättsfall som Acta Publica tar upp har också fått uppmärksamhet i
press, tv och radio – men tycks likväl ha gått Skolinspektionen förbi.
Frågan kan ställas huruvida inspektionen är tillräckligt på tårna för att
fånga upp uppenbart olämpliga lärare, särskilt med tanke på att det är
den enda instansen som kan anmäla en lärare till LAN.
En annan omständighet som den här rapporten har kunnat belysa är att
grovt kriminella personer kan få legitimation till och med under
70

Se bland annat Läkartidningen Länk.
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pågående fängelsevistelse. Detta sker alltså trots att Skolverket enligt
lag är förhindrad att godkänna en legitimationsansökan om den sökande
hade stoppats från att utöva yrket om hen redan var legitimerad.
Eftersom Skolverket inte har tillgång till belastningsregistret är
möjligheten att kontrollera en sökandes brottshistorik dock i princip
obefintlig. Vilken funktion fyller då lagkravet om det nästan aldrig kan
tillämpas i praktiken?
Legitimationen är tänkt att vara en garant för att läraren är kvalificerad
och lämplig att undervisa i skolan, men om praxis är att automatiskt ge
legitimation till samtliga personer som når upp till de formella kraven
riskerar kopplingen till lämpligheten att urvattnas.
I stället för att Skolverket kontrollerar mot belastningsregistret innan en
lärare får sin legitimation och statusstämpel läggs alltså ansvaret över
på arbetsgivarna. Systemet sätter sin tillit till att olämpliga personer
stoppas från att ta jobb på skolor när de släpps ut på arbetsmarknaden
och måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Men som redan
har nämnts förutsätter det att registerkontroll görs, vilket har visat sig
inte alltid vara fallet. Acta Publicas granskning visar att det
uppenbarligen går att få legitimation trots att man har dömts för grov
brottslighet, och att när legitimation väl har beviljats är risken för att
den ska dras tillbaka minimal. Det är 15 gånger vanligare att personal
inom de största legitimationsyrkena i vården förlorar legget än att en
lärare gör det.
Utöver registerkontrollen finns kravet på att legitimerade lärare ska
anställas i första hand. Samtidigt finns en utbredd lärarbrist i Sverige,
vilket innebär att arbetsgivare kanske inte alla gånger har flera
kvalificerade kandidater att välja bland. Det är inte svårt att räkna ut att
det kan uppstå en intressekonflikt mellan att å ena sidan behöva
anställa en lämplig person och å andra sidan tvingas välja en legitimerad
lärare framför en obehörig. I slutändan blir det upp till arbetsgivaren att
bedöma om den som anställs är lämplig nog, så länge hen har visat upp
ett utdrag ur belastningsregistret.
På detta tema finns ytterligare en aspekt värd att diskutera. Utöver
brottslighet kan det finnas andra omständigheter som gör att en persons
lämplighet kan ifrågasättas. Acta Publica har identifierat över 200 lärare
med kopplingar till extremistiska och odemokratiska ideologier, och
ytterligare 70 som kan länkas till organiserad brottslighet. En lärare som
har nämnts i denna rapport på grund av sina kopplingar till
våldsbejakande islamism stoppades från att ta anställning på ett
auktoriserat bevakningsföretag. Men inte ens två år senare fick personen
legitimation som lärare. Ur det perspektivet ställer samhället alltså
högre krav på personal i bevakningsbranschen, vad gäller laglydnad,
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medborgerlig pålitlighet och lämplighet, än på de som undervisar barn i
skolan.
Med tanke på hur utmanande det tycks vara för skolmyndigheterna att
identifiera potentiellt farliga lärare och att dra in legitimationer är det
märkligt att legitimationer delas ut så lättvindigt i stället för att mota
Olle i grind.
Skolan ska erbjuda en trygg och säker lärandemiljö för barn och elever.
Men går det verkligen att hävda att legitimationssystemet så som det är
utformat i dag medför den kvalitetssäkring som det var tänkt? Acta
Publicas systematiska genomgång blottlägger snarare ett grovmaskigt
nät som fångar upp en olämplig lärare här och där – men som släpper
igenom betydligt fler.

Om Acta Publicas rapporter

Denna rapport är gjord pro bono publico av Acta Publica, Sveriges
ledande företag inom research och myndighetsdokument. På Acta
Publica arbetar några av landets främsta och mest prisbelönta
researchers.
Utöver informationsinhämtning från öppna källor utför vi ett
omfattande underrättelsearbete för att kartlägga risk kopplad till
organiserad brottslighet och våldsbejakande religiös och politisk
extremism.
Med professionella researchers och unikt källmaterial kan vi erbjuda
högkvalitativa tjänster inom bakgrundskontroller och kartläggningar. Vi
levererar skräddarsydda rapporter efter kundens behov. I realtid
uppdaterar vi ledningsgrupper om potentiell risk med anpassade
varningssystem. För att bidra till ett mer upplyst samhälle producerar vi
också publika rapporter om olika samhällsfenomen. Dessa kan laddas
ner kostnadsfritt på vår hemsida www.actapublica.se. Där kan du också
sätta upp dig på sändlistan för kommande rapporter.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår verksamhet? Ring oss på telefon 08 – 557 695 07
eller skicka e-post till info@actapublica.se. Mer om vår verksamhet
finns på www.actapublica.se.
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Tidigare rapporter
Alla rapporter kan kostnadsfritt laddas ner på Acta Publicas hemsida
under Nyheter och insikter.

Offentlighetsprincipen 2021

Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2021.
Hur har myndigheter tillämpat lagstiftningen?
Vilka nya rättsavgöranden finns från domstolarna?
Vad har Justitieombudsmannen tittat på?
Vilka nya sekretessregler har tillkommit och vilka
är på gång?

Patientfarorna
Acta Publica samtliga läkare som anmälts som
patientfarliga under de senaste fem åren.
Rapporten visar att läkare med utländsk
utbildning, hyrläkare, manliga och äldre läkare är
tydligt överrepresenterade i statistiken.
Utredningen visar också att myndigheternas
handläggningstider är långa. I genomsnitt tar det
ett och ett halvt år innan patientfarliga läkare
blir av med legitimationen.

Förebilderna
Acta Publica har granskat 15 420 biträdande
övervakare som under den senaste
tioårsperioden haft över 43 000 klienter.
Mer än var femte biträdande övervakare är själv
straffad, flera har begått brott tillsammans med
sina klienter. Ett hundratal är på olika sätt
knutna till organiserad brottslighet och det finns
exempel på hur såväl övervakare som klient varit
knutna till samma våldsbejakande
extremiströrelser.
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Expos arkiv nu i Acta Publica
Sedan 1995 har Stiftelsen Expo byggt upp en
unik och omfattande kunskapsbank över grupper
och individer knutna till svensk högerextremism.
I Expos omfattande dom- och
förundersökningsarkiv finns cirka 15 000 domar
och förundersökningsprotokoll från tidigt 1970tal till idag. Arkivet kompletteras systematiskt
och löpande med de senaste
förundersökningarna kopplade till den
rasideologiska miljön.

Offentlighetsprincipen 2020
Acta Publica tar temperaturen på
offentlighetsprincipen under 2020. Hur har
myndigheter tillämpat lagstiftningen? Vilka nya
rättsavgöranden finns från högsta instans? Vad
har Justitieombudsmannen tittat på? Vilka nya
sekretessregler har tillkommit och vilka är på
gång?
Vi har också granskat hur offentlighetsprincipen
fungerade när den ställdes på prov under
coronapandemins första år.

Möjliggörarna
Utanför de kriminella nätverkens hårda kärna
finns ofta en brokig grupp individer vars
näringsverksamhet är en förutsättning för den
grova organiserade brottsligheten. De flesta
saknar belastningshistorik och går under radarn
vid traditionella leverantörskontroller.
Acta Publica har kartlagt 750 av dem. Förra året
gjorde de affärer för sex miljarder kronor. 250
miljoner kronor fakturerades skattebetalarna via
myndigheter.
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Klanerna
I Ekot avslöjade vice rikspolischef Mats Löfving
att polisen kartlagt ett 40-tal kriminella klaner
med tentakler in i politikens beslutande
församlingar. Bakgrunden var en
hemligstämplad rapport – Släktbaserade
kriminella nätverk – som Nationella operativa
avdelningen upprättat i januari.
Acta Publica har granskat den hemligstämplade
rapporten och gjort en fördjupad granskning av
de 161 individer som förekommer.

Så går det efter högskoleprovet
Högpresterande på högskoleprovet får en
genomsnittsinkomst som är hundratusentals
kronor högre än lågpresterarnas. De är dubbelt så
företagsamma och hälften så kriminella.
Fler än en miljon svenskar har skrivit
högskoleprovet sedan det infördes 1977. Acta
Publica har analyserat samtliga 1,6 miljoner
provskrivares resultat relaterat till andra
livsparametrar i bolagets unika databaser.

Politikerna

Vilka förutsättningar har Sveriges 25 000
folkvalda att tillgodogöra sig intellektuella
färdigheter?
Acta Publica har granskat samtligas resultat på
högskoleprovet.
Det finns stora skillnader mellan de politiska
partiernas företrädare.
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Affärerna med islamistiska extremister
Under de senaste fem åren har Sveriges
kommuner, regioner och myndigheter köpt varor
och tjänster i miljardklassen av bolag
kontrollerade av personer som slagits för IS eller
som har andra kopplingar till extrem islamism.
Acta Publica har kartlagt och granskat cirka 560
extrema islamister och deras affärer.

Öppna källor i Acta Publica
Acta Publica bygger sin informationsinhämtning
på öppna och slutna källor. Basen i de öppna
källorna är de dokument som Acta Publica
systematiskt och fortlöpande begär ut från fler än
600 olika myndigheter, inklusive samtliga
kommuner, regioner och domstolar.
Dokumenten skannas och OCR-tolkas innan de
läggs in i arkivet, där kunden på några få
sekunder kan söka förekomster i över 60 miljoner
dokument.

Skattetillägg

Beslut om skattetillägg avslöjar fusk och slarv
med skatt. Sedan dubbelbestraffningen för
skattebrott upphörde 2013 är skattetillägg ofta
den enda påföljden för brott mot
skattelagstiftningen. För bakgrundskontroller av
företag och individer kan besluten därför ge ett
viktigt bidrag till helhetsbilden.
Acta Publica har sedan decennier en omfattande
inhämtning av handlingar från Skatteverket.
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No Surrender
Nya aktörer i kriminella miljöer leder ofta till
våldsamma konflikter. Acta Publica har granskat
det kriminella mc-gänget No Surrender MC:s
etablering i Sverige.
Syftet med rapporten är att med hjälp av öppna
och slutna källor bidra med ökad kunskap om No
Surrender MC och sätta händelseförloppet i en
kontext.
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