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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på 

högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av 

hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar 

och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på 

högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens 

resultat har Lintons rollteori använts för att skapa ett perspektivseende på det undersökta 

problemet. 

Resultatet i studien visar att hot och våld mot lärare på högstadieskolor är ett förekommande 

problem, men att lärare har olika definition av begreppen hot och våld. Det skapar en osäkerhet 

i hur vanligt förekommande hot och våld gentemot lärare verkligen är. Resultaten visar att en 

stor brist finns i samsynen på problemet samt att det saknas handlingsplaner på de undersökta 

skolorna, vilket gör det svårt för skolorna att arbeta med att minimera hot och våld mot lärare. 

De skolor som undersökts arbetar trots avsaknaden av gemensamma handlingsplaner på olika 

sätt för att förebygga uppkomsten av hot och våld mot lärare, ofta genom personalkonferenser 

och relationsbyggande aktiviteter mellan lärare och elever. 

Nyckelord: Hot och våld, Lärare, Högstadieskolor, Handlingsplan, Definition. 
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1. Inledning 

Hot och våld är ett vanligt förekommande arbetsmiljöproblem inom en rad olika yrkesgrupper. 

En del yrken kan klassas som riskyrken när det gäller att utsättas för hot och våld inom arbetet. 

Yrken som innebär kontakt med människor och där man ofta arbetar ensam gentemot individer 

är något som höjer risken att bli utsatt för hot och våld i arbetslivet. Ensamarbetet som lärare 

utövar kan innebära att man hamnar i trängda situationer där man är ensam mot en grupp då en 

hotfull eller våldsam situation kan uppstå (Arbetsmiljöverket, 2016).  

 

Internationellt skriver Wilson, Douglas & Lynn (2011) att 80 % av lärarna i British Colombia, 

Kanada, någon gång under sin yrkeskarriär utsatts för hot och våld i skolmiljön. Lärarna där 

önskar ett psykologiskt stöd för att minimera dess psykiska påföljd och den psykiska 

påfrestning som en utsatt lärare kan bära med sig. Nationellt är forskningen kring just 

yrkeskategorin lärare inte lika vanligt förekommande, Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist 

(2009) påvisar att högstadielärare är betydligt mer utsatta för grovt våld i arbetet än 

gymnasielärare. Enligt Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist (2009) menar lärare att det är 

viktigt med goda relationer mellan lärare och elever för att minimera riskerna för att hot och 

våld ska uppstå. 

 

Något som är gemensamt vad gäller både internationell och nationell forskning är att det i dessa 

studier framkommer att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur risksituationer ska hanteras. 

Det framkommer också i studierna att det psykologiska stödet är viktigt om man blir utsatt för 

hot och våld i arbetslivet, då för att minimera riskerna för fler konsekvenser än behövligt. Det 

är därmed viktigt att undersöka hur förekomsten av hot och våld mot högstadielärare i en 

medelstor svensk stad kan se ut. Vidare är det viktigt att undersöka hur man på skolorna arbetar 

kring dessa frågor, för att minimera riskerna samt i det fall lärare blir utsatt för hot och våld i 

arbetet och hur arbetet med våldsutsatta lärare ser ut. Det är också viktigt att belysa huruvida 

lärarna önskar att dessa frågor hanteras, för att skapa en så trygg och bra arbetsmiljö som 

möjligt. Detta med anledning av att Lärarförbundet (2015) i sin arbetsmiljöundersökning menar 

att lärarna upplever sig stressade och att arbetssituationen påverkar elevernas studieresultat 

negativt. Enligt arbetsmiljöundersökningen är det också viktigt att tydliga rutiner för hur hot 

och våldssituationer ska hanteras finns, där rektorns roll är stark. Med detta menas att ingen 

lärare ska behöva utsättas för hot och våld samt behöva ta risken att bli anmälda om de ingriper 

vid hotfulla och våldsamma situationer. Det är enligt undersökningen viktigt att elever och 

lärare inte arbetar mot varandra utan med varandra med det gemensamma målet, en trygg och 

säker skolmiljö (Lärarnas riksförbund, 2015). 

 

För att det riskförebyggande arbetet ska få effekt krävs att arbetsgivare och anställda samverkar. 

Detta för att säkerhetsfrågorna ska bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 

2015:4). Arbetsmiljölagen gäller lika för både fysiska risker som hot och våld och psykosociala 

risker som stress. För att arbeta för mindre våld i skolan bör lärarna ha tydligare kunskaper i 

vilka risker som finns och hur man ska undvika dessa (AFS 1993:2). 
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2. Syfte och frågeställning 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att studera om det förekommer hot och våld mot lärare 

på högstadieskolor i en medelstor svensk stad samt hur skolorna arbetar kring detta. 

 

Frågeställningar: 

• Vad är definitionen av hot och våld för lärarna? 

• Förekommer hot och våld mot lärare på skolan, om det gör det, hur ofta och i vilken 

form? 

• Hur arbetar man för att minimera risken för att hot och våld mot lärare ska ske? 

• Om en lärare blir utsatt för hot och våld, hur hanteras det av skolan? 

 

3. Definition 

Hot och våld definieras olika beroende på vilken plats man befinner sig i världen och olika 

beroende på vilken forskningsansats forskaren har. Någon klar och tydlig definition finns 

därmed inte (Hallberg 2011). Brown & Winterton (2010) definierar våld i skolan som ett 

beteende som går ut på att aktivt skada en person eller dess egendom fysiskt eller psykiskt. Med 

denna definition anser de att de inkluderar fysiskt våld, att man skadar eller stjäl någons 

egendom, hot, sexuella trakasserier samt verbalt och socialt våld. Det är därmed viktigt att i en 

studie förhålla sig till en tydlig definition. Den definition som används i föreliggande studie är 

inspirerad från Hallberg (2011) där hon studerade hot och våld inom vård och omsorg på 

uppdrag av arbetsmiljöverket. 

 

Definitionen för hot och våld som används i denna studie är: 

Hot - muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Det kan dessutom 

vara obehagliga och aggressiva gester eller sexuella anspelningar. I den här studien kan det 

även vara nedsättande kommentarer samt personangrepp eller uthängande av lärare. Bristande 

respekt kan även det vara en sak som uppfattas hotande. Sammantaget betraktas hot som något 

från en person som skapar oro hos den andra, både gällande fysiskt eller psykiskt mående. 

Våld - avsiktlig, aggressiv handling som leder till fysisk eller psykisk skada på en annan 

människa. Det kan i det här fallet även vara nätmobbning. 

Mobbning - upprepade negativa handlingar riktade mot en individuell person. Detta kan utföras 

av flera personer eller enbart en. (Hallberg, 2011). 

 

I ovan nämnda definition ingår nätmobbning vilket enligt Frisén & Berne (2016) kan definieras 

enligt följande. 

1. Hot om våld/dödshot - hotfulla kommentarer antingen via chatt eller i andra former riktade 

mot både personer man känner och inte känner, kan även innefatta hotfulla sms.  

2. Flejma - gränsar till hot men beskrivs som en kort argumentation på internet som innehåller 

provocerande och grovt språk, kan även det innehålla hot.  
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3. Trakasserier - det skrivs upprepade elaka kommentarer riktade mot en eller flera personer. 

4. Förtal - sprider rykten om en person eller grupp genom elakt nedlåtande skvaller på nätet. 

Kan även innefatta att man skapar hemsidor, grupper eller profiler med avsikt att håna en eller 

flera personer.  

5. Kapning - utger sig för att vara någon annan på internet och skriver saker i hens namn.  

6. Bedrägeri och uthängning - lägger ut känslig information om andra på nätet, kan vara filmer 

när personen gör bort sig och liknande utan hens tillåtelse.  

7. Utfrysning - fryser ut någon eller några från att delta i aktiviteter på nätet eller i verkliga livet 

(IRL).   

8. Nätstalking - vid upprepade tillfällen via nätet kränka en person som leder till att personen 

känner sig rädd och/eller förföljd. 

 

 

 

4. Kunskapsbakgrund 

4.1 Hot och våld i arbetslivet generellt 

Hot och våld sker dagligen över hela världen, mot alla olika sorters individer i många olika 

situationer (Cremin & Guilherme, 2015). 

 

Inom arbetslivet är hot och våld kollegor emellan inget vanligt förekommande. Det finns dock 

olika faktorer som gör det vanligare än andra, som till exempel geografiska faktorer, vilket kön 

man har och vilken yrkesstatus man besitter (Piquero, Piquero, Craig & Clipper, 2013). Något 

som är viktigt att påpeka är att våld inom arbetslivet vanligtvis utförs av personer som inte är 

arbetande på arbetsplatsen, till exempel patienter på sjukhuset, klienter på socialtjänsten eller 

elever på skolan. De vanligaste orsakerna till våld i arbetslivet är stress-, situations- eller 

beslutsrelaterade. Det kan innebära att en klient på socialtjänsten exempelvis nekas bistånd eller 

pengar, eller att elever på skolan får ett inte önskat betyg av läraren (Piquero, Piquero, Craig & 

Clipper, 2013). Det är dock inte bara internationellt som arbetsplatser är utsatta för hot och våld. 

I Sverige år 2010 uppger var tredje yrkesverksam inom vård och omsorg att de årligen blir 

utsatta för hot och våld i arbetet. År 2007 uppgav ungefär hälften av de som arbetar som skötare, 

poliser och vårdare att de utsätts för hot och våld vid minst ett par tillfällen per månad (Wikman 

2012). Lärare anses vara ett riskyrke vad gäller hot och våld, då det är ett vanligt förekommande 

att både kvinnliga och manliga lärare utsätts för hot och våld i arbetet (Wikman, 2012). 

 

Patel & Holmberg (2015) identifierar faktorer och parametrar för hur risken att bli utsatt för hot 

och våld i yrket ser ut. De redovisar bland annat vilka konsekvenser som följer för de drabbade. 

Var femte person funderar på att sluta i yrket och cirka 10-15 % påverkas i sin direkta 

yrkesutövning. Något anmärkningsvärt är att många väljer att inte polisanmäla det inträffade, 

istället anmäler majoriteten hot och våld internt på arbetsplatsen. 
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Det vanligaste skälet att inte polisanmäla det inträffade, var enligt Patel & Holmberg (2015) att 

man trodde att händelsen skulle uppfattas som inte tillräckligt allvarlig. Det uttrycktes genom 

att påtala att man inte tror att det kommer leda till någon åtgärd att anmäla det inträffade. Patel 

& Holmberg (2015) redovisar de kända faktorer i yrket som påverkar riskerna för att drabbas 

av hot och våld. Exempel på kända riskfaktorer är möten med så kallade ”riskklienter” samt vid 

frustrerande mötessituationer när känsliga beslut skall framföras till klienten. Övriga faktorer 

som påverkar riskerna att utsättas för hot och våld är bland annat hög arbetsbelastning, stress 

samt ett bristfälligt arbetsmiljöarbete. Patel & Holmberg (2015) menar att dåligt utformade 

lokaler samt bristfällig tillgång till säkerhetsutrustning påverkar risken för utsatthet. Att man 

inte utbildats i vålds eller hothantering är en annan riskfaktorer (Patel & Holmberg, 2015). 

 

4.2 Omfattning av hot och våld mot lärare 

Hot och våld mot lärare är inte något undantag. I Slovakiens huvudstadsregion, Bratislava, 

utsätts mer än hälften (55 %) av lärarna för hot och våld under en 15-dagars period (Dzuka & 

Dalbert, 2007). Två tredjedelar av lärarna i Storbritannien uppger att de varje vecka blir verbalt 

kränkta av sina elever (Cremin & Guilherme, 2015). Vidare finner man att i British Colombia, 

Kanada, så uppger åtta av tio lärare att de någon gång har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. 

Studier visar att våld är så vanligt i distriktet att lärare uppger att de oroar sig för säkerheten på 

arbetsplatsen (Wilson, Douglas, & Lynn, 2011). Cremin & Guilherme (2015) menar att våld 

och hot i skolan är ett stort problem, som är betydligt vanligare än vad folk i allmänhet tror. 

Lärare och övrig personal inom skolan är exempel på yrkesgrupper som löper hög risk att 

utsättas för hot och våld i arbetslivet med anledning av att man arbetar med människor, där det 

ofta utförs så kallat ensamarbete. Ensamarbete kan leda till situationer där man är ensam mot 

en grupp och det uppstår en hotfull och våldsam situation (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Lärare över hela världen utsätts i stor utsträckning för hot och våld. Studier visar att Sverige 

inte är något undantag (Brottsförebyggande rådet, 2009). Nästan hälften (45 %) av Sveriges 

gymnasie- och grundskollärare har på sin arbetsplats utsatts för hot och våld. En vanlig orsak 

till hot och våld mot lärare från elever och föräldrar är betygssättningen (Wallin, 2016, 21 april). 

Studier visar att dubbelt så många grundskollärare jämfört med gymnasielärare utsätts för grovt 

våld (Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist, 2009). Sela-Shayovitz (2009) påvisar att lärare 

som är nya inom yrket, med kort arbetslivserfarenhet, tenderar att anmäla färre incidenter 

gällande hot och våld jämfört med lärare som innehar längre arbetslivserfarenhet. Detta menar 

Sela-Shayovitz (2009) beror på att lärare med kort arbetslivserfarenhet är rädda för att 

ledningen ska anse att lärarna då inte är kompetenta att kontrollera klassrumssituationer och 

därmed kan ledningen vidta åtgärder med anledning av det. 
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4.3 Arbete kring hot och våld i arbetslivet generellt 

Arbetsmiljöverket är aktiv i olika sammanhang på internationell basis, i en roll som regeringens 

expertmyndighet där de är delaktiga i utvecklingen av den europeiska arbetsmiljöpolitiken. Det 

som framkommer i dessa sammanhang är att en god arbetsmiljö minskar riskerna för 

arbetsrelaterade sjukdomar samt olyckor. Man kommer dessutom fram till att en god 

arbetsmiljö påverkar både hälsan och den personliga utvecklingen i en positiv riktning samtidigt 

som tillväxten i samhället ökar. (Arbetsmiljöverket, 2016). Inom alla yrken sker 

arbetsrelaterade skador, såsom olyckor och sjukdomar, vilket i sin tur bidrar till personligt 

lidande samt höga kostnader för samhället. Det sänker också kvaliteten på yrket då 

kontinuiteten sjunker. Europeiska kommissionen arbetar för att förbättra arbetsmiljön i Europa 

och därmed samhällets samt individens mående (Europeiska kommissionen, 2014). 

 

Grundläggande kunskap på internationell basis om hur hot och våld på arbetsplatsen ser ut är 

viktigt för att skapa effektiva åtgärder vad gäller minimera riskerna för våld på arbetsplatsen. 

Hälsorelaterade insatser som wellness-program samt stresshantering kan minska upplevelsen 

av stress på arbetet. Stress på arbetet är en bidragande orsak till hot och våld på arbetsplatsen 

och fler studier inom ämnet borde därför genomföras (Piquero, Piquero, Craig & Clipper, 

2013). Inom internationell forskning finns ett ökat intresse för att förstå orsaker och bakgrund 

till hot och våld på arbetsplatsen. Intresset för att införskaffa sig kunskap inom ämnet samt 

förståelse för problemet är gemensamt för såväl arbetsgivare som fackförbund. I och med att 

olika parter skapat intresse för arbeta fram en kunskapsbank vad gäller problemet, samt att de 

erkänner problemets existens, så ökar möjligheterna att utforma effektiva antihot- och 

våldsprogram inom olika yrkeskårer (Chappell & Di Martino, 2006). 

 

Wikman (2012) beskriver på nationell basis att det i tidigare studier har önskats utbildningar 

inom självförsvar för att ha en kunskap i hur man ska agera vid eventuella hotfulla och 

våldsamma situationer på arbetsplatsen. Numera önskas det ett psykologiskt stöd i hot- och 

våldssituationer istället för de tidigare önskade utbildningarna inom självförsvar. Detta tänker 

Wikman kan bero på att hennes rapport handlar om grövre våld inom vård och omsorg. 

Personalen önskar alltså ett psykologiskt stöd inom verksamheten i samband med hot- och 

våldssituationer. Trots personalens önskan så framgår det i studien att det numera är allt 

vanligare att verksamheten lägger över ansvaret för hur situationerna ska hanteras till 

rättsväsendet, istället för ett internt hanterande av problemet. Detta gäller då beträffande vård 

och omsorgsarbete (Wikman, 2012). 
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4.4 Arbete kring hot och våld mot lärare 

Att hot och våld mot lärare är vanligt förekommande belyses under tidigare redovisade rubriker. 

Hur arbetet kring att förebygga situationer samt vilka påföljder det ges kommer belysas här. 

 

Dzuka & Dalbert (2007) visar med sin studie att de lärare som oftast utsätts för hot och våld är 

de lärare som mår psykiskt sämst. De visar också att de lärare som aldrig utsatts för våld är mer 

tillfredsställda med sin tillvaro jämfört med de lärarna som ofta utsätts för våld. Det här är något 

som även avspeglas på eleverna, där de elever som aldrig upplevt våld har en syn på 

verkligheten och skolan där man inte behöver ta till våld, medan de elever som ofta är i 

situationer där våld existerar tenderar att normalisera våldet. Wilson, Douglas & Lynn (2011) 

belyser vikten av psykologiskt välutbildad personal i anslutning till skolorna för att minimera 

de psykiska menen hos lärarna efter att de blivit utsatta för en psykiskt påfrestande situation. 

Förhoppningen enligt Wilson, Douglas & Lynn (2011) är att om lärarna får ett professionellt 

psykologiskt stöd av utbildade personer direkt i anknytning till händelsen ska detta leda till att 

lärarna inte behöver vara oroliga eller sjukskrivna en längre tid. Det leder till en ökad kontinuitet 

i undervisningen och i sin tur ger en bättre kvalitet på utbildningen.  

 

Bristfälligt stöd för lärarna i samband med psykiskt påfrestande situationer kan resultera i 

sjukskrivningar, något som innebär en minskad kontinuitet i undervisningen och därmed en 

lägre kvalitet på utbildningen (Wilson, Douglas & Lynn, 2011). 

 

Enligt Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist (2009) är det vanligast att lärarna utsätts för hot 

och våld utanför klassrummet, exempelvis när de är rastvakter. Skolor där eleverna och lärarna 

upplever att arbetsmiljön är bra är också skolor där det förekommer mindre våld. 

Sammanhållning, tolerans och att man känner varandra ses som viktiga faktorer för att undvika 

hot och våld i skolan. Ambivalens råder gällande hur man ser på det förebyggande arbetet för 

att undvika hot och våld. Lärarna känner sig både förberedda samt oförberedda angående 

hotfulla och våldsamma situationer. Något som däremot är entydigt är att det bästa sättet för att 

förebygga hotfulla och våldsamma situationer är att skapa goda relationer mellan lärare och 

elever (Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist, 2009). 

 

Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist (2009) menar att det mest förekommande av hot och 

våld mot lärare, enligt arbetsskadestatistik, utförs av elever. Förutom elever så är det föräldrar 

eller utomstående som utför hot och våld, enligt arbetsskadestatistik. Andelen anmälda 

arbetsskador genom hot och våld mot lärare var nära en fördubbling år 2006 jämfört med 2002. 

I olika studier där lärare själva berättar om hot och våld belyses däremot ingen skillnad åren 

1995-2005. Enligt Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist (2009) är det vanligt bland skolor 

att det inte finns några tydliga rutiner för hur man ska agera i hotfulla och våldsamma 

situationer. Det är heller inte något som diskuteras på skolorna. Lärarna anser sig inneha 

bristfällig utbildning och att de är oförberedda på hotfulla och våldsamma situationer. En annan 

problematisk sak enligt lärare är att de inte vågar ta upp problem som uppstått i klassrummet 

då det finns en rädsla hos lärare för att ledningen ska uppfatta dem som inkompetenta och deras 

status sänks. Många upplever dessutom att situationerna som rapporteras till ledningen inte följs 
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upp ordentligt och att ingen återkoppling från ledningen till lärare angående hur arbetet med 

incidenten fortskrider. Vilket leder till att lärare inte rapporterar incidenter till ledningen i 

önskad utsträckning och ett mörkertal vad gäller hot och våld mot lärare uppstår därmed 

(Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist, 2009). 

 

Det finns på de flesta skolor handlingsplaner för hur man ska hantera hot och våld. Dessa 

handlingsplaner är dock oftast gamla och förlegade. Förutom att handlingsplanerna är inaktuella 

är det dessutom vanligt att varken lärare eller elever känner till att de ens existerar. 

Handlingsplanerna tar inte heller upp nya fenomen som nätmobbning och det moderna 

samhällets hot och våld (SOU 2002:121). 

 

I det förebyggande arbetet är det enligt Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist (2009) viktigt 

att skapa goda relationer mellan elever och lärare. En viktig och relationsskapande detalj är att 

lärarna hälsar på eleverna i korridoren. Det medför att eleverna känner sig mer trygga och sedda 

i skolan, där lärarna inte enbart var kontrollerande utan också närvarande på ett humant och 

relationellt plan (Estrada, Granath, Shannon  & Törnqvist, 2009). Trots att en god pedagogisk 

miljö ska vara en trygg miljö så är våld i skolan ett växande problem i Sverige. För att arbeta 

för mindre våld i skolan bör lärarna ha tydligare kunskaper i vilka risker som finns och hur man 

ska undvika dessa (AFS 1993:2). Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2§ framgår det att 

huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren som ska åtgärda de saker som behövs 

för att förebygga samt minimera arbetstagarens risk att utsättas för ohälsa eller olycksfall. Enligt 

skollagen (2010:800) 5 kap. 5 § ska ordningsregler för skolan arbetas fram i samarbete mellan 

lärare och elever. Dessa ordningsregler ska sedan fastställas av rektorn. I 5 kap. 6 § skollagen 

(2010:800) står det att rektorn eller lärare har befogenheter att vidta de omedelbara samt 

tillfälliga åtgärder som det finns behov för när det gäller att komma till rätta med 

ordningsstörande elever. 

 

5. Metod 

5.1 Forskningsansats 

Denna studie bygger på en kvalitativ ansats. Studier med en kvalitativ ansats har ett syfte att, 

till skillnad från studier med kvantitativ ansats, gå på djupet i området som önskas studeras. 

Kvalitativ forskning syftar till att på djupet studera skeenden som respondenterna beskrivit 

utifrån deras erfarenheter och har som mål att vara flexibla för att verkligen lyfta fram 

respondentens världsbild, medan en kvantitativ studie skapar mer generaliserbar kunskap om 

området på ytan (Bryman, 2011). För att skapa en oförutsägbarhet i studien så används en 

induktiv riktning, vilket innebär att forskningen sker förutsättningslöst på förhand utan tydliga 

teorier och kodord (May, 2001) I studier av socialt arbete anses en induktiv ansats vara ett bra 

val eftersom en bild av ett socialt problem eftersöks och är användbar vid kartläggningar av 

sakförhållanden som hot och våld mot lärare (Sohlberg 2009). 
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5.2 Urval 

Undersökningens syfte är att studera förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor i 

en medelstor svensk stad, samt hur skolorna förhåller sig till detta. Då en kvalitativ studie 

fokuserar på ett begränsat urval av respondenter anses det vara av vikt att använda sig av ett 

fåtal personer som kan representera ett flertal individer som respondenter. Utifrån detta 

tankesätt valdes skyddsombud på högstadieskolor inför studien eftersom de anses vara lämpliga 

som respondenter. De representerar flera lärare på skolorna de är skyddsombud på och arbetar 

kring just dessa frågor för att skapa en tryggare arbetsmiljö på skolorna. För att få svar på 

studiens frågeställningar samt syfte inleddes arbetet med att kontakta skyddsombud på 

högstadieskolor i den aktuella kommunen. I arbetet med att komma i kontakt med skyddsombud 

togs telefonkontakt med arbetsorganisationens lokala huvudskyddsombud. Det visade sig att 

hen inte kunde ge ut namn på dess medlemmar på grund av sekretess så fick kontakt sökas på 

annat sätt. Istället togs direktkontakt via telefon med högstadieskolorna i den aktuella 

kommunen. Genom deras växel införskaffades nödvändiga kontaktuppgifter till skolornas 

skyddsombud. Syftet var då att komma i kontakt med personer som ansågs kompetenta att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Då skyddsombud enligt Arbetsmiljöverket 

(2017) ansvarar för en god arbetsmiljö kan det anses att dessa har insikt i lärarnas arbetssituation 

och därmed om eventuella hot- och våldssituationer existerar samt hur de vid sådant fall det 

hanteras. De arbetar för att främja både den psykiska samt fysiska arbetsmiljön på skolan 

samtidigt som det ingår i uppdraget att arbeta kring dessa problem om de uppstår. 

Skyddsombuden har dessutom rätt att påpeka till arbetsledningen om det finns problem kring 

arbetsmiljön (arbetsmiljöverket.se, 2017).  

 

Åtta skyddsombud kontaktades efter att kontaktuppgifter inhämtats från skolornas växel, kring 

dessa gjordes ingen rangordning utan de fem första som tackade ja till att delta valdes ut för 

studien. Urvalet på endast fem respondenter beror på att man i kvalitativa studier ofta använder 

sig av små riktade urval med djup kunskap istället för stora sannolikhetsurval (Andersson & 

Ahnlund, 2009). Urvalsmetoden som användes kan benämnas som ett målinriktat strategiskt 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval är att föredra vid studier 

som grundar sig på intervjuer. Ett målinriktat urval är en strategi för att skapa överensstämmelse 

mellan urval och forskningsfrågor. Strategiskt urval används då man väljer sina respondenter 

utefter olika kända egenskaper, i detta fall i sin roll som skyddsombud (May, 2001). Vid studier 

där det finns svårigheter att komma i kontakt med respondenter är ett bekvämlighetsurval att 

föredra (Bryman 2011). Med den kunskapen i bakgrunden så användes ett målinriktat 

strategiskt bekvämlighetsurval, vilket ansågs vara korrekt beträffande studiens syfte. Med 

anledning av att skyddsombuden ska ha insikt kring arbetsmiljön på arbetsplatsen så ansågs de 

vara fullgoda respondenter för att representera den verklighet som i studien valts att studera. 

Skyddsombuden ansågs med sin kunskap och sitt uppdrag vara mest lämpade för att besvara 

studiens syfte samt frågeställningar. Att respondenterna kan besvara frågeställningarna samt 

syftet är något som är viktigt i urvalet (Bryman, 2011). 
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5.3 Undersökningsmetod 

För att undersöka syftet samt frågeställningarna som används i den här studien kan ett flertal 

olika metoder användas. Ett exempel på detta är en kvantitativ ansats där man via enkäter 

undersöker förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor. Dessa enkäter skulle då 

lämnas till lärarna på de aktuella högstadieskolorna. Ett annat exempel är att man med en 

kvalitativ ansats granskar artiklar, domar, lagtexter och statens offentliga utredningar för att 

skapa sig en kunskap i hur arbetet kring hot och våld ser ut, hur det skall bedrivas samt hur 

förövare bestraffas. Intentionen i denna studie var att införskaffa personliga upplevelser av hot 

och våld samt hur lärare upplever samt definierar hot och våld mot dem själva på skolorna, 

därför ansågs en kvalitativ ansats med undersökningsmetoden intervjuer vara mest lämpad. För 

att använda sig av intervjuer så skapades en intervjuguide (bilaga 2). 

I skapandet av intervjuguiden utgjorde kunskapsbakgrunden, syftet samt frågeställningarna 

basen för den kunskap som användes. Intervjuguiden följde ett tydligt tema där början av 

intervjun handlade om frågor gällande respondentens bakgrund, därefter gällande definition av 

hot och våld, för att sedan följa upp frågor kring om det existerar mot lärare, hur det ser ut samt 

hur det hanteras. De sista frågorna i intervjuguiden handlade om ett eventuellt hot och våld mot 

andra yrkeskårer inom skolan, samt hur det ser ut och hur det hanteras. Den utformade 

intervjuguiden byggde på att en semistrukturerad intervjumetod skulle användas under 

intervjutillfällena. En semistrukturerad intervjumetod används för att få så breda och 

förutsättningslösa svar som möjligt. Den semistrukturerade intervjumetoden innebär att man 

följer en intervjuguide samtidigt som intervjuaren har en möjlighet att ställa ytterligare frågor 

för att få djupare kunskap. (May, 2001). Med en semistrukturerad intervju får intervjupersonen 

en större möjlighet och frihet att själv formulera svaren (Bryman, 2011).  

 

5.4 Genomförande 

Intervjuguiden användes som ett instrument i genomförandet av intervjuerna, vilka ägde rum 

på platser valda av respondenterna själva. Fyra av intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplatser i enskilda rum och en av intervjuerna genomfördes hemma hos respondenten. 

Kontexten och miljön intervjuerna utförs på är extra viktiga i semistrukturerade intervjuer, då 

relationen mellan respondent och intervjuaren är inkluderande vid de tillfällen följdfrågor och 

fördjupad kunskap efterlyses (May, 2001). I intervjuerna inleddes med att gå igenom det 

informationsbrev (bilaga 1) som utformats för studien. I detta fanns information om hur lång 

intervjun var, det vill säga ca 30 minuter, att det var frivilligt att delta samt avbryta när man 

ville under studien samt att svaren skulle hanteras med största anonymitet samt sekretess. Sedan 

informerades respondenterna att intervjuerna spelas in och skulle transkriberas till skrift efteråt. 

Efter att intervjun avslutades informerades respondenterna att en återkoppling av resultatet för 

godkännande skulle ske, respondenterna gavs också kontaktuppgifter till studiens författare 

samt handledare av studien i det fall de hade frågor om studien. Efter att intervjuerna slutförts 

transkriberades materialet till skript samt analyserades enligt analysmetod som redovisas under 

nedanstående rubrik. 
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5.5 Analysmetod 

I studien används en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Den kvalitativa 

innehållsanalysen innebär att det inspelade materialet transkriberas till skriftlig form för att 

sedan läsas igenom och på så vis skapa en förståelse för det empiriska materialet. Enligt 

metoden kodas sedan materialet in i olika kategorier utifrån vad som framkommer i 

intervjuerna, kategorierna bildar sedermera teman och redovisas i studiens resultat. Genom att 

analysera materialet enligt följande kan forskarna utan tidigare kunskap få fram ett resultat som 

inte bygger på egna teorier och förutfattade meningar (May, 2001). Utefter dessa riktlinjer har 

arbetet i studien genomförts. Efter att intervjuerna spelats in transkriberades materialet 

ordagrant till skriftlig form, detta utan att i transkriberingen upptagit personuppgifter samt 

småljud. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom flera gånger där viktiga ord 

markerades. För att göra empirin mer överskådlig kodades markeringarna i texten. Koderna 

som bestod av både meningar samt enstaka ord jämfördes sedan mellan intervjuerna och 

kategorier där olika koder stoppades in skapades för att enklare se sammanhängande svar 

mellan intervjuerna. Kategorierna fördes sedan in i under respektive frågeställning, detta för att 

få fram gemensamma teman och på ett begripligt och överskådligt vis få kunna redovisa 

resultatet på frågeställningarna. Temana blev därmed detsamma som frågeställningarna. 

Genom att temana mynnar ut till svar i frågeställningarna kan arbetet som genomförts i studien 

beskrivas som en riktad innehållsanalys (Bryman, 2011). Denna process sammanfattas i ett 

kodningsschema (bilaga 3) vilket har använts för att få en enkel överblick över 

sammanställningen av resultatet. 

  

Vid analysen av det empiriska materialet är utgångspunkten att tolka och förstå, vilket bör 

redovisas som ett problem vad gäller innehållsanalys. Analysen har en hermeneutisk ansats för 

att beskriva denna tolkning och förståelse. I en studie som bygger på analys av olika intervjuer 

så är det viktigt att inse hur tolkningen av materialet påverkar resultatet av studien. Med detta 

menas att det är svårt att förhålla sig helt objektivt när det gäller sammanställandet av resultatet 

på egenutformade frågeställningar samt syfte. Det är därmed viktigt att erkänna att studiens 

resultat är tolkat utifrån författarna till studien och deras syn på företeelsen (May 2001). Social 

interaktion kan sägas vara en prestation eller en typ av uppträdande av människor vilket i sig 

ställer krav på att forskarens förförståelse av ett socialt samspel påverkar, och måste därför 

ifrågasättas.(May 2001). 

 

5.6 Etik 

Inom forskning i socialt arbete och genom kvalitativ forskning finns fyra olika etiska krav att 

hålla sig till och som finns beskrivet i etikprövningslagen (SFS 2003:460). I etikprövningslagen 

benämns att kandidatuppsatser på högskolenivå inte är något som en etikprövningsnämd skall 

granska eftersom kandidatuppsatser inte är något som anses vara vetenskaplig forskning. 

Däremot ska studier som denna ha ett etiskt godtagbart förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Utifrån dessa bestämmelser utgår denna studie från de fyra etiska huvudkraven som bör 
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följas när det gäller forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet tillgodoses genom att de respondenter som deltar i studien erhåller tydlig 

information om studiens syfte, deltagarnas anonymitet, ett frivilligt deltagande samt att de under 

hela intervjun har rätt att avbryta den utan någon motivering. I denna studie har detta krav tagits 

till hänsyn genom att vid första kontakten som togs med respondenterna meddelades de om 

studiens syfte, att de är anonyma genom hela studien samt att det är frivilligt för dem att delta 

och avbryta deltagandet i studien. Dessa villkor lästes dessutom upp i form av ett 

informationsbrev som en start i samband med intervjutillfället. Efter intervjun har dessutom 

kontaktuppgifter lämnats och information har delgivits att de inom 14 dagar har rätt att häva 

sitt samtycker till att delta i studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten måste samtycka till sitt deltagande i studien samt att 

den har rätt avsluta detta samtycke när de vill under intervjun. Det innebär dessutom att 

respondenterna fått inför intervjun fått information kring vilken metod som ska användas. I 

studien har detta tagits till beaktning och samtliga respondenter har samtyckt till deltagande 

samt godkänt det som redovisas i resultatet. Metoden för studien samt dess syfte har 

respondenterna informerats om vid första kontakten. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i studien ska behandlas med 

anonymitet, detta genom att personuppgifter samt vilka personer som deltar är anonymt. Det 

ska heller inte gå att återfinna vilka dessa är i resultatet. I denna studie har detta krav 

tillgodosetts genom att samtliga respondenter är avidentifierade där ingen förutom författarna 

till studien vet vilka dessa är. Förutom detta har endast författarna haft tillgång till intervjuerna 

samt transkriberingen, dessa har förvarats på ett säkert ställe. I resultatet är samtliga 

respondenter enbart nämnda som IP(Intervjuperson) samt en siffra efter för att särskilja dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in i studien enbart får användas till studiens 

syfte, det får inte säljas vidare till en tredjepart. Respondenterna ska dessutom informeras hur 

uppgifterna ska hanteras. I den här studien har detta krav tillgodosetts genom att det som 

framkommer i intervjuerna enbart har använts till denna studie och kommer inte att sparas 

efteråt. Respondenterna har dessutom fått information om att detta kommer att redovisas i en 

C-uppsats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

5.7 Tillförlitlighet. 

Bryman (2011) beskriver när det gäller bedömandet av kvalitet inom kvalitativ forskning så ska 

en del kriterier vara uppfyllda. Av dessa kriterier är två grundläggande i bedömandet, dessa är 

vederhäftighet samt tillförlitlighet. Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innefattar fyra 

delkriterier, pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet samt objektivitet. 
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Pålitlighet inom kvalitativ forskning kan motsvara den kvantitativa ansatsens reliabilitet. 

Bryman (2011) beskriver pålitlighet som att forskarna på ett transparent sätt återger samt skapar 

tillgänglighet till en fullständig redogörelse för hur forskningsprocessens faser följts. Detta för 

att utomstående granskare ska kunna bedöma kvaliteten av de valda procedurerna samt om de 

teoretiska fynd som gjorts i studien är rimliga. 

 

Överförbarhet i kvalitativa studier omgärdas av en viss problematik.  Resultatet av studien skall 

vara överförbart till ett annat sammanhang eller miljö för att en hög överförbarhet av resultaten 

i studien ska uppnås. För att uppnå en hög överförbarhet i en djupgående studie av en liten 

grupp respondenter, med gemensamma egenskaper i ett visst sammanhang eller situation, är 

det av största vikt att studien redovisar en noggrann samt fyllig beskrivning av den miljö som 

undersöks (Bryman, 2011). Den aktuella studien redogör för erfarenheter hos skyddsombud på 

högstadieskolor i en medelstor svensk stad. För att hålla en hög anonymitet bland 

respondenterna i studien är det viktigt att inte redovisa den sociala miljön där undersökningen 

genomförts. Att den sociala miljön inte redovisas medför dock en lägre överförbarhet i studien 

samt att någon generalisering av resultatet inte är möjlig. Syftet med studien är att undersöka 

erfarenheter av hot och våld inom lärarkåren på högstadieskolor i en medelstor svensk stad, inte 

att generalisera resultaten. Bryman (2011) menar att extern validitet innebär att man kan 

tillämpa resultaten i andra kontext. Att just skyddsombud, vilka kan antas representera flera 

lärare, har valts som respondenter styrker den externa validiteten. Anledningen till detta är att 

de inte enbart talar för sin egen uppfattning utan också uppfattningen hos de lärare som 

representerar i sin roll som skyddsombud, vilket bidrar till uppfattningen att inte enbart fem 

lärare har intervjuats. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att analytisk generaliserbarhet kan 

uppnås genom högkvalitativa beskrivningar av intervjuprocessen och intervjuprodukterna, 

något som gjorts under ovanstående rubriker. Enligt den definitionen kan en viss generalisering 

av resultatet göras då man kan anta att hot och våld mot lärare är ett förekommande problem på 

fler högstadieskolor än de som deltagit i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). En generalisering 

som säger att det ser ut på samma sätt som i studien i samtliga svenska medelstora städer är 

dock omöjlig att göra, det kan enbart genom studien styrka antaganden om att hot och våld 

förekommer på högstadieskolor i medelstora svenska städer. 

 

Trovärdighet innebär att för att skapa trovärdiga resultat måste forskaren följa dom 

forskningsregler som finns (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) kan trovärdighet ersätta 

intern validitet i kvalitativ forskning. Med detta menas hur troliga och sannolika resultaten är. 

Inom den kvalitativa forskningen handlar det inte om statistisk sannolikhet. För att 

trovärdigheten och den interna validiteten ska vara så hög som möjligt har respondenterna i 

studien fått möjlighet att genomläsa och godkänna tolkningarna av deras svar, samt en möjlighet 

att ta del av analysen och det resultat som framkommer där. Det för att alla respondenter ska ha 

fått en chans att verifiera att tolkningen av deras svar stämmer med verkligheten. Genom att 

respondenterna har fått genomläsa samt godkänna resultatet, att resultatet analyserats av två 

individer samt att resultatet kan styrkas av relevant teori och tidigare forskning har studiens 

trovärdighet och interna validitet höjts. Genom att det som framkommer i resultatdelen kan 

styrkas i teorier, relevant litteratur samt tidigare forskning Vidare har de etiska principer som 

råder i forskning inom det samhällsvetenskapliga området följts under hela genomförandet av 
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studien. Ett fortlöpande reflekterande kring de etiska principerna under hela genomförandet av 

studien är av största vikt för att skapa en hög trovärdighet (Bryman, 2011). 

 

Objektivitet uppnås genom att styrka och konfirmera resultaten, detta genom att återge det som 

avsetts att undersöka samt att det verkligen har undersökts. Objektivitet innebär även att 

forskarna inte med uppsåt och på något sätt låtit personliga värderingar få påverkat intervjuerna 

eller resultatet i studien. Inom denna studie har resultatet granskats utan teorier för att öka 

objektiviteten. Resultaten återspeglar vad som sagts under intervjuerna av respondenterna, samt 

ett förutsättningslöst intresse kring vad varje respondent har att berättat följt arbetet. Samtliga 

svar har analyserats av två individer. I forskning inom samhällsfrågor finns ingen verklig 

objektivitet, då förförståelsen i ämnet och det personliga intresset av hos forskarna kan komma 

att påverka valet av frågeställningar och syftet samt hur valet av data till analysen av resultatet 

ser ut May(2001).  

 

6. Teori 

Något som Karlsson (2009) beskriver beträffande en teori, är att en teori används för att vägleda 

analysen genom tolkningar och förklaringar av den kontextuella verkligheten. Att se det gamla 

med nya ögon och att summan av delarna i helheten blir till något större än den helhet de ingår 

i. Teori kan sägas vara en abstrakt rekonstruktion av en verklighet, som teorin uttalar sig om. I 

socialt arbete, via ett hermeneutiskt seende, försöker man förstå att innebörden av ett socialt 

problem inte är detsamma som att förstå orsaken eller vad som lett till förändringar av det 

sociala problemet. En teori leder till insikt och förståelse av ett socialt problem och är en 

presentation av en tolkning av den sociala verklighet som studerats (Karlsson, 2009). 

 

Utefter vad som valts att undersökas i studien, det vill säga förekomst av hot och våld mot 

lärare, har Lintons rollteori valts. Anledningen till att just denna teori har valts är att den via ett 

aspektseende skapar en förståelse av de svar som ges i studien. Det är dessutom en given teori 

när det handlar om att analysera roller på skolor och den tillskrivna makt dessa roller ges, hur 

motstånd uppstår i form av hot och våld samt vilka förväntningar som byggs upp mellan 

rollerna. Teorin kommer här beskrivas för att skapa en förståelse av analysen. Teorin kommer 

sedan ha en central roll i analysen samt diskussionen kring resultatet.  

 

 

6.1 Rollteori 

I sociala sammanhang styrs människors beteenden av en mängd olika roller. Rollerna skapas 

utifrån individernas förväntningar och uppfattningar gällande både sin egna och andras roller 

inom sammanhanget (Parrish, 2012). Enligt Parrish (2012) innebär rollteorin att människor 

lever i grupper där vi ser oss själva och de andra i gruppen som en enhet. Var och en i enheten 

är visserligen sin egen individ, däremot kan man inte tänka sig leva utan grupptillhörigheten. 
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Genom att tillhöra en given grupp skapas förväntningar riktade mot oss från enheten och dess 

individer. Förväntningar som har betydelse för den enskilde samt hur man ska handla i givna 

situationer. Linton (1951) menar enligt sin syn på rollteori att varje individ har en egen position 

och status i gruppen. Individens status samt position inom gruppen tilldelas individen utifrån 

dess egenskaper, såsom ålder, kön, yrkestillhörighet och så vidare. Dessa positioner och status 

är både latenta och aktiva. Hos lärare är inom klassrummet hens aktiva status lärare samtidigt 

som hen kan ha en latent status som fotbollsintresserad vilken kan komma fram under ett samtal 

med elever vid en rastsituation. Positionen som lärare har sin grund i hens ställning i den 

specifika yrkesrollen, vilket skapar förhållanden och mönster till eleverna för att skapa en bra 

undervisning. När det sedan blir en rastsituation och läraren sätter sig för att fika med elever så 

blir lärarpositionen latent och den fotbollsintresserade positionen aktiv. Utifrån vilka 

förväntningar gruppen har på individens status och position så skapas en bestämd roll för 

individen. Rollen representerar det som individen skall göra för att stärka sitt innehav av sin 

position och status. Precis som att positioner och status är latenta och aktiva så är även dess 

roller detsamma. En individ innehar en mängd olika roller, status samt positioner vilka träder 

fram vid olika situationer. Roller styr vad som av positionen ska upprätthållas. Linton menar 

att vilken roll och status man har vid en viss situation påverkar vilka förväntningar man har i 

just den situationen, Linton menar här att man utifrån dessa förväntningar skapar ett agerande 

vilket han benämner som beteende.  Genom att tillhöra samt identifiera sig med gruppen kan 

individer lära sig vilka förväntningar som riktas mot hen och vilka positioner som finns i 

gruppen. Linton fokuserar i sin teori om hur olika roller uppstår i olika sammanhang, situationer 

samt grupperingar.  (Linton, 1951).  

 

Det viktiga inom rollteorin är att skapa en bild och förståelse av de oändligt antal roller som 

individer innehar i en och samma situation både aktiva och latenta (Parrish, 2012). Då klassrum 

samt skolor är fyllt av olika roller samt positioner så är rollteori ett givet val när det kommer 

till att analysera varför hot och våld uppstår i skolor. Detta då rollteorin historiskt sett lagt 

tyngdpunkten i hur människor innehar en mängd olika roller samtidigt, särskilt inom olika 

sociala miljöer såsom klassrum, skolkorridorer med mera. Genom att individer innehar en 

mängd olika roller har den fortsatt varit lätt att anpassa till modern forskning och dess praktik 

(Parris, 2012). 

7. Resultat 

I resultatet kommer respondenternas svar på de fyra olika frågeställningarna att redovisas 

under respektive rubrik. 

 

7.1 Lärarnas definition av hot och våld 

Enligt intervjuerna framkommer att IP2 (intervjuperson 2), IP3 och IP4, det vill säga tre av fem 

intervjupersoner har stora problem att definiera hot och våld. De har problem att sätta ord på 

fenomenen och uttrycker sig likt “Då får man väl gå från fall till fall. var det här ett hot eller 
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var det här en våldsam handling” samt att det är känslostyrt från dag till dag vad man tar som 

en kränkning eller inte. De menar också att det är en definition som är svår att specificera och 

konkretisera. IP2 menar att det är när man känner fruktan, att någon ska göra sig illa, antingen 

sig själv eller ge sig på andra. Den aktuella läraren har därmed en uppfattning om en definition 

samtidigt som hen har svårt att sätta ord på hot och våld. 

 

IP1 samt IP5 har tydligare idéer om vad som är hot respektive våld samtidigt som de dessutom 

har en tydligare förmåga att verbalisera sina definitioner kring detta. Deras definitioner stämmer 

till en hög grad överens med studiens definition. Även om dessa inte är ordagrant lika som 

studiens så kan en hel del ord och syften återfinnas i både studiens och deras definitioner av hot 

och våld. IP5 uttryckte sig enligt följande; 

 

 Hot är ju allt som man tycker är över en viss gräns, sen kan hot förekomma verbalt 

eller vara en antydan, det behöver inte bara vara ett ord som man kan skriva ner 

på ett papper utan hot kan vara allt ifrån gester och sådana grejor. Våld, ja jag 

tänker spontant att det är något fysiskt inblandat, att ordet har övergått till något 

annat också, då har det blivit våld för mig. Så det är allt från ord och gester till att 

man övergår till något fysiskt. 

 

Angående hur intervjupersonerna upplever att övriga lärare på skolorna definierar hot och våld 

så framkommer att samtliga tror att övriga lärare på skolorna har en liknande definition som de. 

Svaren är däremot spridda och IP2 menar att på hens skola är det problematiskt att avgöra övriga 

lärares definition av fenomenet, eftersom hen menade att de inte pratar om ämnet på skolan då 

de inte ser det som ett problem. Samtidigt som både IP3 och IP4 menar att de flesta lärarna på 

deras skolor har liknande definitioner men att det kan finnas personliga variationer då de som 

arbetar med våldsamma elever kan uppfatta situationer olika. IP3 och IP4 medger att det på 

skolorna inte finns några rättssäkra definitioner av hot och våld bland lärarkåren; 

 

”Det kan ju vara från allt, att du är på extra känsligt humör den dagen och då 

uppfattar man det där som en kränkning eller tvärtom så här att idag är jag så kan 

ingenting störa mig, jag är så hårdhudad så du kan göra nästan vad som helst. Så 

att det finns alltid små skillnader hur man än gör. Man kan aldrig komma till en 

total samsyn och att samma handlingar hamnar i dokumentation och det släpps 

bara förbi. Det finns inget sådär, rättssäkerheten är ju ganska låg på ett sådant här 

ställe, det får man ju ändå medge.” 

 

7.2 Förekomst av hot och våld mot lärare på skolorna 

7.2.1 Förekomst av hot och våld mot lärare från elever 

Gemensamt svar från samtliga respondenter är att hot och våld från elever mot lärare 

förekommer i olika utsträckning på samtliga fem högstadieskolor. Fysiskt våld på dessa skolor 
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är något väldigt ovanligt förekommande. Samtliga lärare medger att det psykiska våldet i form 

av hot, trakasserier och kränkningar utgör problem. 

 

Angående psykiskt våld samt hot benämner IP5 ämnet som "absolut det finns ju lärare som 

blivit hemskt utsatta för saker som sagts. Det sprids rykten och folk blir utsatta för allt möjligt”. 

IP2 uttalar sig om att den senaste månaden varit två aktuella fall på skolan, inget som hen dock 

hunnit ta itu med. IP3 benämner att det på hens skola under en period är ett vanligt 

förekommande problem av trakasserier i form med inspelningar av lärare. Inspelningarna sker 

via mobiltelefoner som sedan laddas upp på internet där det görs narr av lärarna. Hot och våld 

mot lärare från elever är enligt dessa respondenter mer vanligt förekommande än vad de 

egentligen erkänner, då samtliga menar att frekvensen av hot och våld på deras skolor är låg. 

Detta trots att det under intervjuerna framkommer att det sker hot och våld mot lärare på 

samtliga skolor varje termin. Ingen av respondenterna ger tydliga svar på hur ofta det sker, men 

att det sker flera gånger per termin. När det gäller frågor kring förekomst och mörkertal vad så 

framkommer svar som; 

 

Ja, många gånger kommer det inte fram till mig att det faktiskt hänt. Det finns 

många gånger som de bara säger det till sina kollegor. Exempelvis han slog mig 

idag eller dom tog en bild på mig idag. 

 

Det är tydligt att samtliga respondenter har tankar kring att ett mörkertal i dessa frågor är ett 

existerande problem. Specifikt i problematiken kring definition av vad som är hot och våld. IP1 

benämner det som; 

  

På en ganska allvarlig nivå så skulle jag nog säga att då reagerar man och pratar 

med kollegor eller chefer osv och rapporterar. Men liksom, lite mer i 

gränsdragningen till är det hot eller inte, då tror jag att lärare är ganska så att man 

kanske sväljer ett par gånger, det tror jag. Så ett visst mörkertal, ja. 

 

 En annan sak som framkommer är att man från lärarnas sida tenderar att bagatellisera 

fenomenet och det bland annat genom att man som IP5 berättar att det kan bli en bagatellisering 

av problem vilket leder till att incidenter rinner ut i sanden och inga rapporteringar skrivs kring 

det inträffade. 

 

Att det är rollsökande elever i obalans som utsätter lärarna för våld eller kränkningar är något 

som de flesta nämner. På frågan vilka elever som utför våldet samt i vilka situationer det uppstår 

svarade IP5; 

Ofta gör dom saker för att synas, dom har ju sin lilla plats i sammanhanget. Kan 

man inte utmärka sig akademiskt i klassrummet eller vara den som alla 

klasskamrater tycker är en bra människa, så kanske man istället lägger fokus på att 

vara den som kan göra dom här sakerna som ingen annan vågar. Detta för att få 

uppmärksamhet. Eller att man vill passa in i socialgrupp och det är 

inträdesbiljetten för att passa in i den sociala gruppen. Sen kan det ju också vara 
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så att man kan må dåligt och att det är någonting som inte stämmer riktigt i ens 

privatliv. 

 IP4 benämner samma problematik genom att förklara att hot och våld inte är något som 

kommer från elever i balans. Elever som är i obalans kan vid oförutsägbara situationer, som att 

man vid en biologilektion helt plötsligt ska ut och kolla på löv i skogen eller att man på idrotten 

blir trängd, skapa oreda och en hotfull och våldsam situation kan uppstå. Det är därmed viktigt 

att skapa förutsägbarhet i undervisningen för att hålla lugn kring elever som är i obalans. Vad 

gäller elevernas mål med utövandet av hot och våld mot lärarna var samtliga respondenter 

överens om att det handlar om att skapa kontroll eller makt över situationen. Eleverna vill med 

andra ord uppnå en egenkontrollerad situation. “Det handlar ju någonstans om att man kan 

komma ifrån situationen. Och det är också ett sätt att få kontroll över den”. 

 

7.2.2 Förekomst av hot och våld mot lärare, från andra än elever 

På samtliga skolor som deltog i studien så medges det att påtryckningar från föräldrar mot lärare 

förekommer i viss grad. En del av respondenterna menar att det är ett litet problem, medan 

andra är tydliga med att det är ett vitt existerande problem. IP1 beskriver det; 

 

Generellt är det inget vanligt förekommande. Däremot så kan det handla om att i 

en viss klass eller från en viss förälder så kan det förekomma ganska ofta.  Vid 

sådana situationer och under perioder kan det bli rätt så mycket och besvärligt. 

 

 En annan händelse som beskrivs som hotande och kränkande är när man som lärare blir 

inspelad i samband med ett samtal och IP2 menar att man kan känna obehag vid situationer där 

man vet om att man är inspelad eller man kan vara inspelad av elever eller föräldrar. På varför 

hot och våld från andra än elever mot lärare förekommer svarade IP3 att det kan handla om 

betyg, att en elev menar att de blivit kränkt på något sätt, att det kan vara något som skett på 

fritiden eller att lärarna visat något olämpligt i skolan. Hen ger kyrkan som ett exempel då det 

var vanligt att lärarna fick kritik för något som inte passat elevernas religionsutövande. IP3 

menar att det fanns många olika orsaker till ilskna föräldrar. Vad föräldrarna vill uppnå med 

hot och våld mot lärare är olika enligt respondenterna, men gemensamt på samtliga skolor är 

att det ofta handlar om betyg samt hur lärare i sin yrkesroll uppfostrar eleverna, något som inte 

alla föräldrar står bakom. Föräldrarna kan i dessa situationer, enligt intervjuerna, hota med att 

kontakta media samt att eleverna ska byta skola. Respondenterna menar att lärarnas status har 

dalat en del och att de inte känner sig uppbackad av rektorn i alla beslut de fattar. 

 

7.3 Skolornas förebyggande arbete gällande hot och våld 

Arbetet med att minimera förekomsten av hot och våld varierar en del på skolorna. IP1 menar 

att hen inte fått ut någon handlingsplan kring hur arbetet för att minimera förekomsten av hot 
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och våld mot lärare ser ut. IP2 beskriver hur skolan tydligt arbetar för att skapa en tryggare 

arbetsplats för personalen samt en tryggare skolmiljö på skolan. IP2 beskriver dessutom hur 

fritidspersonal minglar med eleverna och skapar personliga relationer till eleverna för att 

minska skillnaden mellan elev och lärare. Dessutom beskriver hen hur lärare under lunchen får 

gratis kaffe från fiket i det fall de fikar samt minglar tillsammans med eleverna på skolan. Ett 

annat sätt att förebygga eller minimera att hot och våld mot lärare uppkommer var mobilförbud 

vilket IP3 berättar om ”Vi förbjöd mobiler på vissa ställen. Omklädningsrum, matsalen och 

även under vissa lektioner fick eleverna lämna in dom i en låda. Vi kör fortfarande med 

mobilförbud i matsalen”. IP3 förklarar dessutom att man på skolan arbetar intensivt med vett 

och etikett på internet för att eleverna ska ha kunskap om vilka regler som gäller på nätet. IP4 

beskriver att de på skolan har haft flertalet utbildningar samt föreläsningar kring ämnet för att 

öka lärarnas kunskap i hantering av hot och våld. De har dessutom via arbetslagskonferenser 

samtalat kring aktuella elever och händelser för att förebygga risken med att elever i obalans 

mynnar ut till hot och våld mot lärare. Dessutom har de ett rullande schema där samtliga 

högstadielärare är rastvakter, detta i första hand inte för att skapa relationer till eleverna utan 

för att kontrollera att skolans regler efterföljs. IP5 menar att det på hens skola finns väldigt 

tydliga regler kring hur man ska arbeta för att minimera situationer elever emellan. Samtidigt 

menar hen att det finns tydliga brister kring arbetsplanen för när en lärare blivit utsatt, vilket 

IP5 tycker var mindre bra. IP4 benämner att i vissa situationer krävs det att lärare utövar makt 

mot elever för att ta kontroll över situationer och förhindra att hotfulla och våldsamma 

situationer uppstår. Hen beskriver att vissa elever är extra duktiga på att spela ett maktspel mot 

lärarna;  

 

”Vi har faktiskt en elev som är väldigt duktig på att spela det här spelet. ”nej du 

får inte ta den av mig”, han håller bara i den, han vet precis vilka regler som 

gäller Man får ju ändå använda de maktmedel vi har.” 

 

7.4 Handlingsplaner vid hot och våld mot lärare 

Samtliga skolor menar att de konsekvenserna som uppstår för lärarna vid våldsamma eller 

hotfulla situationer främst är psykiska. De leder sällan till sjukskrivningar, detta trots att det 

psykiska mående rubbas i viss mån. IP4 beskriver “jag kan tänka mig att hon låg sömnlös över 

det där” efter en situation där förälder varit påtryckande mot lärare. IP3 beskriver samtidigt hur 

utbrända och psykiskt knäckta lärare blir av att arbeta med de mest våldsamma eleverna något 

som slutligen leder till sjukskrivningar och att de får svårt att komma tillbaka till arbetet. Att 

kunskapen kring respektive skolas handlingsplan vad gäller hot och våld mot lärare är 

varierande kommer tydligt fram i studien. IP1 menar att det på hens skola inte finns några 

tydliga riktlinjer för hur man skulle hantera hot och våld mot lärare på skolan; 

 

Det finns ingen mall för hur man ska ta tag i det, det är något som saknas. Men 

tillsammans med rektorn har vi resonerat oss fram till hur vi skulle handskas med 
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situationerna. Att en handlingsplan inte finns är en brist som uppkommit i samband 

med de senaste situationerna. 

 

IP2 har själv ingen insikt i hur handlingsplanen ser ut, men hen menar att det ska finnas en. IP3 

beskriver hur skolan tillsammans med kommunen, vid tidpunkten för studien, arbetar fram en 

handlingsplan inom området, men att vid tillfället inte fanns någon färdigställd. IP3 beskriver 

vidare hur utsatta lärare kan få samtalsstöd vid incidenter, men menar att mest resurser läggs på 

förövarna, det vill säga eleverna som utsätter lärarna. IP4 är den enda respondenten som har en 

tydlig insikt i hur handlingsplanen såg ut samt hur arbetet kring dessa frågor fungerade; 

 

Arbetet med utsatta lärare vid en incident är från fall till fall. Extraresurs, alltså 

motsvarande elevassistent vid de utsatta lektionerna är ett exempel. Ett annat är att 

man har haft samtal med lärarna för att säkerställa att de har känt sig trygga. 

 

 IP5 är i denna fråga tudelad då hen menar att man på skolan har en så kallad 

likabehandlingsplan som varje år uppdateras med hjälp av att lärarna samt eleverna svarar på 

enkäter. I dessa enkäter så skall det finnas frågor kring eventuell förekomst av hot och våld mot 

lärare. Samtidigt menar IP5 att det på skolan inte finns någon tydlig handlingsplan vad gäller 

hur man på skolan skall hantera hot och våld mot lärare. Däremot så har skolan tydliga regler 

och riktlinjer för hur hanterandet av hot och våld mot elever ska se ut. Angående hot och våld 

mot lärare beskriver IP5 hur det är väldigt olika i hanteringen, att det ofta känns som att det ska 

skrivas en rapport för att det ska finnas i ett arkiv någonstans samtidigt som ingen tar tag i 

problemet. 

 

Angående polisanmälan så är det något som de flesta av skolorna använder sig av vid 

allvarligare situationer. IP5 är däremot den enda som uttalade sig om att det finns ett internt 

arkiv på skolan angående rapportering av hot och våld mot lärare och elever. IP4 är positivt 

inställd till polisanmälan då hen menade att det är viktigt att skapa en transparens i arbetet vad 

gäller hot och våld. Genom att polisanmäla situationer så menar IP4 att om det finns registrerat 

och vid händelse att aktuell elev byter skola finns det dokumentation gällande aktuell 

problematik och vilket underlättar arbetet med elevens problematik. IP1 uppger angående 

polisanmälan att polisen vid situationer meddelat att en polisanmälan inte tjänar något till. Vid 

sådana situationer krävs då att läraren personligen gör en polisanmälan, vilket oftast inte leder 

till att någon polisanmälan görs. Samarbetet mellan skyddsombud och rektor vid situationer där 

ett behov finns är något som samtliga respondenter beskriver som välfungerande. De beskriver 

hur man som skyddsombud har makt i situationer då man kliver in till rektorn angående 

arbetsmiljöproblem; 

 

Alltså när du kommer i en annan roll, när jag kommer in som skyddsombud eller 

facklig förtroendeman så möts jag ju av en helt annan person. Och en duktig chef 

kan ju skilja på de här rollerna. Att såhär nu ställer jag krav på dig, det här måste 

göras. Och det har inte varit ett bekymmer här, med de chefer som jag har haft. 
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8. Analys 

8.1 Definition av hot och våld 

Det som tydligt framkommer i studien är svårigheten och problematiken kring hur hot och våld 

ska definieras. Det framkommer både i den tidigare forskning inom området, som ständigt 

definierar det på olika sätt, samt via intervjuerna som genomförts med de aktuella 

skyddsombuden. Respondenterna har svårt att sätta ord på vad hot och våld är. Som tidigare 

redovisats i studien så finns enligt Hallberg (2011) heller inte någon klar och tydlig definition. 

Definitionen har varit olika beroende på vart man befinner sig i världen samt vilken 

forskningsansats studien har. 

 

Något som är gemensamt i alla intervjuer som genomförts i studien är att skyddsombudens 

definition av hot och våld är betydligt mer tolerant än den som använts i studien utifrån tidigare 

forskning. Med andra ord så krävs det allvarligare incidenter för att ett skyddsombud eller lärare 

ska definiera något som hot och våld än vad studiens definition kräver. Vad det är som gör att 

skyddsombud har en mer tolerant syn på hot och våld är svårt att bilda sig en uppfattning om. 

Sela-Shayovitz (2009) lyfter upp att lärare tenderar att anmäla färre incidenter på grund av att 

de är rädda för att ledningen ska vidta åtgärder och anse att läraren inte kan hantera 

klassrumsmiljön på ett acceptabelt sätt. Det Sela-Shayovitz (2009) beskriver är något som 

dessutom kan styrkas med rollteori, där rollen lärare skapar förväntningar för hur man ska agera 

i klassrummet. Skapas olämpliga situationer i klassrummet kan det tolkas som att läraren inte 

hanterar sin roll som lärare korrekt (Linton, 1951). Det är något som kan tänkas bidra till att 

toleransen gällande vad som definieras som hot och våld höjs. När lärare inte vågar anmäla eller 

ta upp incidenter bidrar till att lärare heller inte pratar om vardagliga problematiska händelser 

på arbetsplatsen. Det i sin tur försvårar möjligheterna att skapa en gemensam och rättssäker 

definition av vad som innefattar hot och våld samt vart gränsen skall gå. Att nya lärare på 

arbetsplatsen inte vågar rapportera händelser, kan bidra till att toleransnivån vad gäller hot och 

våld höjs avsevärt inom skolan och påverkar deras arbetsmiljö. 

 

Att lärare ofta utsätts för kränkningar är något som framkommer i studiens intervjuer samt 

kunskapsbakgrund. Det skiljer sig dock i vilken mån de olika skyddsombuden pratar om detta. 

En del av de respondenterna förminskar tydligt kränkningar och menar att det inte är något som 

hör till definitionen av hot och våld. Andra lyfter upp detta som ett stort problem där lärare samt 

elevassistenter oftast arbetar tills de blir utbrända eller slutar, delvis på grund av problematiska 

elever samt föräldrar. Att lärare ser på kränkningar olika kan ses som en följd till att de inte 

anmäler incidenter, vilket bidrar till att hot och våld blir mer svårdefinierat inom arbetsgruppen. 

Varför man definierar vad som är hot och våld olika kan enligt Linton bero på vilken position 

man har. Där menar Linton att läraren har en position, eleven en annan och därmed skapas 

beteenden utifrån vad man gör och inte gör, vad man säger och inte säger. Positionerna skapar 

också förväntningar på hur man ska uppföra sig och därefter kan hot och våld uppfattas olika 

utifrån vilken roll man har i just den klassen som lärare. Det är viktigt att komma ihåg att alla 

individer har egna positioner i gruppen, därmed kan lärare i en grupp ha andra förväntningar 
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och normer än vad lärare i en annan grupp har. Därmed kan lärares uppfattning av hot och våld 

variera i olika grupper (Linton, 1951). 

 

Vad gäller fysiskt våld och vad det innebär, så är det något som samtliga skyddsombud är eniga 

om och betraktar som något allvarligt. Det framkommer däremot i intervjuerna att om lärarna 

är fysiskt stora, starka och duktiga inom självförsvar så uppfattas inte det fysiska våldet som 

lika allvarligt. Linton menar att lärarna har både en aktiv samt latent status och position inom 

gruppen där den latenta positionen kan ta över i samband med en stökig situation, då på grund 

av att den är fysiskt stor eller liten (Linton, 1951). Detta är något som leder till ett förminskande 

av problemet hos fysiskt stora personerna. Det är viktigt att även ge dessa personer samma hjälp 

som fysiskt mindre gällande det psykiska efterspelet. Att kunskap inom självförsvar är något 

som förminskar det psykiska lidandet efter att ha blivit utsatt för hot och våld är något som talar 

emot det. Wikman (2012) beskriver i sin studie vad gäller personer som arbetar inom vård och 

omsorg. Där beskriver Wikman att vård- och omsorgspersonal efterlyser mer psykologiskt stöd 

framför utbildningar inom självförsvar. Ska man däremot tolka intervjupersonernas svar inom 

denna studie så är utbildningar inom självförsvar ett viktigare inslag då respondenterna upplever 

att det minskat den psykiska pressen avsevärt om de kan försvara sig. 

 

8.2 Förekomst av hot och våld mot lärare 

Enligt Wallin (2016, 21 april) har 45 % av gymnasie- samt grundskollärare någon gång utsatts 

för hot och våld på arbetsplatsen. Enligt Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist (2009) är hot 

och våld avsevärt vanligare mot lärare på grundskolenivå jämfört med gymnasielärare. 

 

Intervjupersonerna som svarat på denna studie menar att hot och våld riktade mot lärarna på 

skolorna inte är ett stort problem. Två av fem respondenter menar i inledningen av intervjuerna 

att det knappt existerar hot och våld på deras skolor. Under intervjuernas gång så medger även 

dessa respondenter att hot och våld existerar på deras skolor. Vad detta beror på kan hänvisas 

till det som tas upp i diskussionen och analysen av problem kring definitionen av hot och våld. 

Det är tydligt hur dessa två skyddsombuds definitioner skiljer sig mer än de andras från studiens 

definition av hot och våld. Dessa två har svårare att ta in begreppet kränkningar i deras 

definition och därmed ökar också mörkertalet i studien avsevärt. Trots att två personer har 

svårare att ta in kränkningar i definitionen av hot och våld var det något som samtliga 

respondenter nämnde tydligt under respektive intervju. De andra tre anser att det är ett problem 

som försämrat arbetsmiljön för lärare. 

 

Beträffande ett existerande mörkertal kring hot och våld mot lärare anser samtliga respondenter 

att det är ett existerande problem. Angående hur stort detta mörkertal är skiljer sig åsikterna åt 

hos de olika respondenterna, men detta är också något som kan kopplas till problematiken 

angående definitionen. Det är tydligt hur delar av respondenterna förminskar problemen på 

skolorna, detta då de inte har samma syn på begreppen som studiens definition. Uppfattningen 

är att studiens definition är vidare och tar upp kränkningar vilket respondenterna ständigt 

undviker. Genom detta undvikande kan en förminskning av definitionen uppfattas vilket leder 
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till ett mörkertal gällande och våld. Mörkertalet är även det något som kan kopplas till Sela-

Shayovitz (2009) där det angående lärares rädsla för att anmäla incidenter inom klassrummet 

kan skapas ett mörkertal kring incidenter.  

 

Till skillnad från Estrada, Granath, Shannon & Thörnqvist (2009), som menar att lärare oftast 

utsätts för hot och våld utanför klassrummet exempelvis då de är rastvakt, så menar den här 

studiens respondenter att klassrum är platsen där flest incidenter sker. Något som 

respondenterna uppger sig ha dålig koll på är vad som skrivs på nätet i form av hot, trakasserier 

och uthängning av enskilda lärare. Även om de medger att det är ett existerande problem och 

att de inte gärna googlar sitt namn eftersom de är medvetna om att det funnits tillfällen då lärare 

blivit filmade samt inspelade vid undervisningstillfällen och föräldrasamtal. Det kan kopplas 

till rollteori då rollerna på internet kan vara annorlunda än rollerna som finns i klassrummet. 

Beträffande hur internet och sociala medier fungerar kan det tänkas att eleverna har mer 

kunskap om det jämfört med lärarna. Därmed omfördelas positionerna och det är eleverna och 

inte lärarna som har makten på de sociala medierna. Det kan också antas att utifrån hur rollerna 

ser ut i skolan så är det en förväntning från eleverna att lärarna inte ska finnas på sociala medier, 

det är inget som tillskrivs deras roll. Samtidigt är det något som tillskrivs en del av elevernas 

roll att göra sig roliga på lärarnas bekostnad på internet, vilket också framkommer under en av 

intervjuerna. Respondenten menar att en av anledningarna till hot och våld mot lärare kan vara 

att eleverna vill ha en inträdesbiljett till det sociala sammanhanget, i detta fall skapa sig sin roll 

i klassen. Genom de olika rollerna inom klassrum och sociala medier och hur de förflyttas kan 

det ses en koppling till rollteori. 

 

Sammantaget kan det bekräftas att hot och våld mot lärare är något som är ett problem och som 

förekommer på de aktuella skolorna åtminstone en gång varje termin. Vad respondenterna 

menar att eleverna önskar uppnå med hot och våld mot lärare är att skapa kontroll över sin egen 

situation och position. När eleverna tycker att lärarna har för stor kontroll vill de skapa sig sin 

egen situation. Kränkningar är något som sker i det dolda mot lärarna och är svårare att hantera 

då det inte leder till någon anmälan. Respondenterna belyser också hur det på skolorna finns 

elever som vet exakt vad de får göra och inte får göra, samt att det i dessa situationer är viktigt 

att det finns bra föräldrar som står bakom lärarnas agerande. En annan viktig sak enligt 

respondenterna är att rektorerna stöttar lärarnas hantering av olika incidenter som uppstår inom 

både klassrummet och korridoren. 

 

8.3 Arbetet med minimerande av hot och våld mot lärare 

Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist (2009) beskriver att det är viktigt att lärarna är 

relationsskapande och humana i arbetet för att minimera våldsamma och hotfulla situationer 

mot lärare. Är lärarna inte bara kontrollerande utan också visar på en human sida i arbetet så 

bidrar det till en tryggare miljö på skolan. Är miljön tryggare är också ofta arbetsmiljön bättre, 

vilket enligt dem bidrar till en bättre sammanhållning på skolan och därmed mindre bråk. 

 



 

23 

 

Vad gäller arbetet med att minimera incidenter av hot och våld mot lärare framkommer det via 

respondenternas svar att det ser olika ut på skolorna. Det som uppges som absolut vanligast i 

det förebyggande arbetet är att man försöker hålla diskussioner med elever om vad som är rätt 

och fel. Skolorna arbetar dessutom för att skapa en så förutsägbar miljö på skolan som möjligt, 

för att på så sätt få elever som är i obalans att bli tryggare än vid spontana aktiviteter. Man har 

dessutom på skolorna regelbundna arbetslagskonferenser där man diskuterar elevernas status 

och på så vis förebygger risksituationer i de fall en elev eller flera upplevs i obalans. 

 

På skolor där det upplevs vara stora problem med elevernas användande av mobiltelefoner så 

diskuteras det mycket kring hur man uppför sig på internet och sociala medier. Det framkommer 

dessutom i intervjuerna att på en del av skolorna så har mobiltelefoner förbjudits vid speciella 

platser, såsom omklädningsrum, och lärare har fått tillstånd att samla in mobiltelefoner på 

lektionstid. I detta fall kan det tolkas som att eleverna har misskött de normer som följer 

mobilanvändande och därmed förbjuds eleverna att använda dessa vid de specifika tillfällena. 

Detta då mobiltelefonerna har använts till att filma lärare och andra elever vid 

undervisningstillfällen, vilket kan upplevas som kränkande av de utsatta och som störande 

moment i undervisningen. Angående beslagtagande av mobiltelefoner så står det i Skollagen 

(2010:800) 5 kap 22 § att rektor eller lärare får beslagta ett föremål som stör undervisningen 

eller kan äventyra säkerheten i skolan.  

 

Vidare framkommer det att på flera av skolorna så är lärarna dessutom rastvakter, ska man där 

tro Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist (2009) så är det inte en förebyggande uppgift om 

lärarna är för kontrollerande och inte relationsskapande. Just det humana och relationsskapande 

är något som framkommer i en av intervjuerna där det belyses att lärarna får gratis kaffe efter 

lunchen om de fikar med eleverna. Detta för att skapa en tryggare miljö för eleverna och ge 

tillfälle till relationsbyggande broar mellan elever och lärare. Genom att skapa broar mellan 

elever och lärare så kan de latenta rollerna plockas fram, till exempel att man har liknande 

intressen, på så vis minskar skillnaden mellan elever och lärare (Linton, 1951).  

 

8.4 Arbete vid händelse där lärare blivit utsatt för hot och 

våld 

Det är enligt Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist (2009) vanligt att det inte finns några 

rutiner på skolorna för hur man ska arbeta kring en situation där en lärare har blivit utsatt för 

hot och våld. Det är enligt dem heller inget som diskuteras på skolorna mellan lärarna och det 

händer att lärare inte rapporterar händelser då de upplever att de inte får någon återkoppling 

från ledningen på arbetet. 

 

Handlingsplaner i hur man som skyddsombud och i en roll som arbetsgivare skall agera, vid 

våldsamma och hotfulla situationer mot lärare, finns i varierande skala enligt respondenterna. 

Det är bara en av skolorna som har en tydligt utarbetad plan för hur arbetet ska se ut. De andra 

skolorna har vid tillfället inte koll på handlingsplanen, inga färdiga handlingsplaner eller så 
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finns det helt enkelt ingen. Det framkommer att det på de flesta av skolorna finns bristfälliga 

rutiner i detta och att det inte finns några tydliga ramar för hur man ska rapportera en uppstådd 

incident av detta slag gentemot lärare. 

 

Att arbetet från ledningens sida vid incidenter återkopplats bristfälligt har bidragit till att lärarna 

inte rapporterat händelser. Inte rapporterade händelser är något som ökar mörkertalet som 

benämnts tidigare i studien. Lärare i en del av skolorna känner sig förbisedda när det gäller 

arbetsmiljön. Detta då det funnits tydliga regler och rutiner för hur man skall agera vid 

situationer där elever är utsatta samtidigt som de är bristfälliga rutiner vid lärares utsatthet. 

Linton menar att normer för hur man ska bete sig i gruppen utifrån sin position finns. En 

anledning till att det inte finns några rutiner för hanterandet av utsatta lärare kan vara för att det 

är normbrytande beteende som är väldigt avvikande från normen, och därmed har inte några 

ramar arbetats fram. Då det är lärarna som anses ha makten i klassrummet så kan det uppfattas 

som mer normalt enligt rollteorin att lärare utövar makt över eleverna än vice versa (Linton, 

1951). 

 

I studien framkommer brister i hur arbetet skall bedrivas och att respondenterna ger uttryck för 

att arbetet bedrivs olika från fall till fall, samt att en större transparens efterfrågas i hur arbetet 

ska se ut. Respondenterna efterfrågar dessutom fler polisanmälningar av incidenter för att höja 

transparensen i efterarbetet samt att vid de tillfällen en elev byter skola är det viktigt att veta 

vilka behov som finns. Bristfälliga handlingsplaner och lärares bristande stöd från ledningen 

till trots, så känner skyddsombuden sig tagna på allvar samt att de innehar makt vid situationer 

de kontaktar rektorn för hjälp. Vilket bevisar Lintons rollteori där den latenta rollen 

skyddsombud kommer fram då läraren kliver in på rektorns kontor i sin roll som både 

skyddsombud och lärare och på så vis skapar en maktposition.  

 

9. Slutsats 

Studiens syfte och frågeställningar var efter utarbetad kunskapsbakgrund följande: 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att studera förekomst av hot och våld mot lärare på 

högstadieskolor i en medelstor svensk stad samt hur skolorna förhåller sig till detta. 

Frågeställningar: 

• Vad är definitionen av hot och våld för lärarna? 

• Förekommer hot och våld mot lärare på skolan, om det gör det, hur ofta och i vilken 

form? 

• Hur arbetar man för att minimera risken för att hot och våld mot lärare ska ske? 

• Om en lärare blir utsatt för hot och våld, hur hanteras det av skolan? 

 

Utifrån frågeställningarna samt syftet med studien kan en del slutsatser dras. Den tydligaste 

slutsatsen som kan dras är problematiken kring definitionen av hot och våld. Problemenet är 

något som lärarna definierar väldigt olika och har svårt att ta in ord som trakasserier samt 

kränkningar i deras definition. Att lärarna definierar hot och våld olika leder till att 
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rättssäkerheten i hanterandet av hot och våld inom skolan är låg. En annan slutsats som kan dras 

är att det sällan finns några tydliga och utarbetade handlingsplaner i hur man ska agera vid hot 

och våld mot lärare. I de fall det finns handlingsplaner har lärarna sällan koll på dessa samt att 

de ofta är föråldrade eller riktade mot hot och våld mot elever. Angående syftet kan slutsatsen 

dras att hot och våld mot lärare är ett existerande problem på skolorna, vilket i viss mån 

förminskas vilket leder till att ett mörkertal av problemet finns. Då hot och våld mot lärare är 

ett problem bör det finnas ett intresse hos både arbetsgivare samt lärare att skapa 

handlingsplaner för hur man ska agera sådana situationer samt vad som ska definieras som hot 

och våld för att skapa en rättssäker syn på problemet bland lärarkåren. 

 

10. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot lärare på 

högstadieskolor i en medelstor svensk stad samt hur skolorna förhåller sig till detta. 

Anledningen till att detta syfte valdes var då vi ansåg att hot och våld är ett aktuellt ämne 

samtidigt som vår uppfattning är att fokus inom skolan läggs på elever och inte på hur lärare 

upplever problemet. För att undersöka detta fanns först en tanke på en kvantitativ undersökning 

i form av enkäter, men efter långa diskussioner bestämdes att en kvalitativ ansats var bättre och 

då i form av intervjuer. Vi ansåg att enkäter skulle vara väldigt svåra att utforma på ett sådant 

sätt att vi inte enbart fick svar på hur vanligt det är. Enkäterna skulle kräva följdfrågor kring 

hur man arbetar med problemet och definition av problemet, vilket skulle innebära stora svar i 

löpande text. Med en uppfattning av att enkäter som kräver svar med egna texter ofta tenderar 

ge en låg svarsfrekvens, så valdes istället ett mindre antal respondenter och intervjuer som 

metod. 

Som tidigare skrivits är resultatet i studien svårt att generalisera men vi upplever ändå att det är 

viktigt att belysa att det kan se ut på liknande sätt i svenska städer. I och med resultatet som 

påvisar en låg diskrepans i definitionen av hot och våld hos lärare bör det ligga ett intresse hos 

flera kommuner i landet att undersöka lärares definition av problemet samt hur skolorna arbetar 

kring hot och våld. Om liknande undersökningar genomförs på flera orter med liknande resultat 

som i den här studien bör det enligt oss ligga i statens intresse att arbeta fram tydliga definitioner 

för lärare i vad som är hot och våld samt bestämma hur arbetet med hot och våld ska se ut. 

Definitionen av hot och våld samt riktlinjerna för hur hot och våld ska hanteras bör enligt oss 

uppdateras årligen då nya former av hot och våld ständigt uppstår. Ett exempel på det är att 

respondenterna i den här studien hade bristfällig insikt i vad nätmobbning innebär. Skulle 

tydligare definitioner av nätmobbning finnas på skolorna så är upplevelsen hos oss att det också 

skulle hanteras på ett mer korrekt sätt och finnas i en mindre utsträckning. Respondenterna i 

studien berättade, trots problem med definitionen kring nätmobbning, att det var något som 

existerade på samtliga skolor i form av inspelningar. Det framkom också en rädsla för att googla 

sitt eget namn vilket bör vara en varningsklocka nog för att ta tag i problemet. En fråga som 

borde ha snappas upp på ämnet nätmobbning är hur det diskuteras och om det diskuteras i de 

olika arbetslagen. Speciellt med ovan nämnda rädsla för att googla sitt namn så bör det vara ett 
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aktuellt ämne. Trots att vi valde att ha med det i vår definition var det något som ingen av 

respondenterna lyfte i sin egen definition. 

Ett problem som uppstod i studien var att respondenterna hade olika definitioner av hot och 

våld vilket bör ha skapat ett mörkertal vad gäller incidenter av hot och våld. Resultatet blir då 

att respondenterna tolkar in olika saker och flera av dem helt utelämnar trakasserier, 

kränkningar samt nätmobbning i deras definitioner. Detta problem samt mörkertal hade kunnat 

minimeras genom att vi inför intervjuerna hade kunnat skicka ut vår definition så att 

respondenterna hade kunna funderat över den inför intervjun. Å andra sidan skulle ett problem 

med att skicka ut vår definition inför intervjun bli att det skulle minimera chanserna att få ärliga 

svar på hur lärarna definierar hot och våld vilket vi var intresserade av att undersöka. Med 

anledning av det intresset valde vi att redovisa definitionen först en bit in i intervjun och det 

anses från vår sida vara korrekt för att undersöka studiens syfte samt frågeställningar.  

10.1 Diskussion kring tidigare inte redovisat resultat 

Det framkom under intervjuerna att några av lärarna upplever att de tappat i den status yrket 

tidigare innehaft. Det finns numera ett fritt skolval vilket resulterat i att lärare blivit uppringd 

av föräldrar som hotat om att om inte deras barn får rätt betyg vänder de sig till tidningen samt 

att eleven byter skola. Sådana problem fanns inte tidigare. Just den problematiken kan bidra till 

att rektorn tappar i makt och står med bakbundna händer då inget går att göra i de fall elever 

hotar om att byta skola. Det finns självklart saker att göra, men lärarna upplevs uppgivna när 

detta kommer på tal och det är en tydlig problematik som vi inte tänkt på inför studien. Genom 

detta har makten flyttats en del från lärarna till eleverna, detta är något som framkommer i 

intervjuerna då respondenterna berättar hur elever inte bryr sig om vad lärarna säger och 

ständigt trycker på deras rättigheter istället för skyldigheter. 

Under intervjuerna framkom en del saker som inte belysts tidigare i studien. Ett exempel på 

detta är då en av respondenterna tar upp att på hens skola har en lärare vid ett tillfälle blivit 

kränkt av rektorn på skolan. Den incidenten borde vi fångat upp bättre och ställt fler följdfrågor 

kring för att få en djupare förståelse av vad som verkligen hänt samt hur arbetet kring det sett 

ut. Det missades helt och har därför inte kunnat redovisas under resultat, just den sortens hot är 

något som hade varit intressant att undersöka huruvida det existerar i större utsträckning eller 

om detta var en engångsföreteelse. Samtidigt hade det varit oerhört intressant att få en inblick i 

hur skolan hanterar att rektorn agerar kränkande mot lärare. Vad gör lärarna när deras chef är 

kränkande? Beter de sig lika som eleverna gör när de upplever sig kränkta av lärare, vilket kan 

ses som deras chef? Det är många intressanta frågor som väcks kring just detta ämne i efterhand. 

Det är extra intressant då respondenterna beskriver att de upplever stor makt när de kliver in till 

rektorn i sin roll som skyddsombud. Att de gör det och samtidigt beskriver hur bristfälliga 

handlingsplanerna är för hanterandet av hot och våld mot lärare samtidigt som det finns tydliga 

handlingsplaner i hanterandet av hot och våld mot elever väcker frågor hos oss. Är det inget 

som skyddsombuden eftersöker? Skyddsombud har enligt Arbetsmiljöverket (2017) en rättighet 

samt skyldighet att till arbetsgivaren påvisa brister i arbetsmiljön. De påvisar dessa brister och 

har rätt att kräva att arbetsgivare åtgärdar dessa problem. Då studien belyser brister i 

handlingsplaner gällande hantering av hot och våld samt definition av densamma bör 
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skyddsombuden utnyttja sin rättighet som de besitter för att skapa tydliga och uppdaterade 

handlingsplaner. Genom att handlingsplaner i hanteringen samt definitionen av hot och våld 

skapas finns också en förutsättning för en tryggare arbetsmiljö både för elever och lärare. 

 En annan sak som inte redovisats i resultatdelen är hur skyddsombuden uppfattar situationen 

för övrig personal. Där är det gemensamt för samtliga respondenter att de tror att personalen i 

matbespisningen samt städpersonal ofta utsätts för kränkningar i form av att elever inte plockar 

undan mat, kastar mat på golvet eller skräpar ner framför ögonen på städpersonalen. 

Respondenterna tror dock inte att hot och våld i annan form än kränkningar är vanligt mot övrig 

personal samtidigt som de menar att mörkertalet bland kränkningar kan vara stort. För oss var 

det intressant att respondenterna i definitionen när det gäller hot och våld mot övrig personal 

tydligt tog in kränkningar och trakasserier, när de i stor mån utelämnade just detta i definitionen 

när det gäller lärare. Vad det beror på är en annan sak som hade varit intressant att studera 

djupare. 

10.2 Studiens förtjänster och begränsningar 

I studien finns en del förtjänster och begränsningar. Vad gäller förtjänster så finns har studiens 

syfte och frågeställningar fått ett svar vilket kan tolkas som att rätt metod har valts för insamling 

av empirin. Det har i studien dessutom framkommit en problematik hos respondenterna vad 

gäller att definiera hot och våld. Där respondenterna definierar det olika och menar att det 

definieras från fall till fall vilket skapar en låg rättssäkerhet vad gäller påföljder för hot och 

våld. 

Vad gäller begräsningar så bör det lyftas fram att respondenternas olika definitioner av hot och 

våld troligtvis har medfört att studien innehar ett mörkertal vad gäller förekomst samt frekvens 

av hot och våld mot lärare. En annan begränsning är att vi inte lade mer fokus på uppföljande 

frågor kring hot mot lärare från rektor. Uppföljande frågor där hade kunnat medföra intressanta 

svar och en ytterligare vinkel av problemet hot och våld mot lärare. 

11. Fortsatt forskning 

Under studien har frågeställningar för dessa fem skolor i just den här kommunen besvaras, 

något som bör vara intressant att se över på andra skolor i andra kommuner. Huruvida det går 

att ta med sig kunskapen som framkommer i den här studien är svår då det för att anonymiteten 

ska vara så hög som möjligt inte beskrivits några sociala kontext i studien. Det bör däremot 

finnas ett intresse för skolor i samtliga kommuner i Sverige att skapa en samsyn för hur lärare 

ska definiera hot och våld för att skapa en rättssäkerhet kring hur detta hanteras. En annan sak 

som borde vara av intresse är att det tydligt arbetas fram handlingsplaner med samsyn 

åtminstone inom kommunerna för hur arbetet vad gäller minimering av förekomsten av hot och 

våld samt hur efterarbetet ska se ut. Arbetsmiljöfrågor bör också vara av största intresse för 

arbetsgivare och framförallt skolor att studera då det föranleder stora kostnader i form av 

sjukskrivningar samt att kontinuiteten och kvaliteten i undervisningen försämras. I studien 



 

28 

 

framkommer att fler sjukdagar än vanligt förekommer på skolorna, vad detta beror på borde 

vara i skolornas intresse. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Följande brev lästes upp som start på intervjun och kontaktuppgifterna mailades till 

respondenten efter avslutat intervju med information om de hade några frågor. 

Intervjun kommer ta cirka 30 minuter, därefter kommer materialet att transkriberas och 

förvaras på vår dator tills dess att uppsatsen är klar och godkänd, det kommer efter det att 

raderas. Alla personuppgifter, och uppgifter kring vilken skola, stad osv det gäller kommer att 

anonymiseras. Det är frivilligt att delta och man har rätt att avbryta intervjun när man vill eller 

välja att inte svara på vissa frågor. Studiens syfte är “att studera förekomst av hot och våld 

mot lärare på högstadieskolor i en medelstor svensk stad samt hur skolorna förhåller sig till 

detta.”. Du kommer få ta del av resultatet samt godkänna detta före uppsatsen lämnas in för 

granskning. 

 

Kontaktuppgifter: 

Tommy Johansson tel-nr: 070-218 11 83, email: marcus33johansson@gmail.com 

Anton Eklund tel nr: 070-778 52 44, email: antoneklund@live.se 

 

Eller handledare: 

Tommy Andersson tel nr: 070 399 50 05, email: tommy.andersson@umu.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Hur länge har du varit skyddsombud? 

5. Hur många lärare företräder du? 

6. Hur skulle du definiera hot och våld? 

7. Hur uppfattar du att lärarna i stort definierar hot och våld? 

8. Vår definition av hot och våld. 

9. Hur arbetar skolan för att minimera förekomsten av hot och våld mot lärare? 

10. Förekommer hot och våld mot lärare på skolan? 

11. Om ja, från vem, hur vanligt, vilka typer och i vilka situationer är vanligast? 

(kvantifiering) 

12. Tror du det finns ett mörkertal? I sådant fall, hur stort? 

13. Hur hanteras eventuell nätmobbning samt näthat mot lärare? 

14. Hur arbetar skolan med de utsatta lärarna vid en hotfull eller våldsam situation, 

samt vid  näthats/nätmobbning? 

15. Vilka konsekvenser ser du hos lärarna som utsätts för hot, våld eller 

nätmobbning? (psykiskt och fysiskt mående) 

16. Vad önskar man oftast uppnå med hot och våldet? 

17. Finns det någon handlingsplan gällande hur följderna kring hot och våld ska 

hanteras? 

18. Hur väl anser du att handlingsplanen följs? 

19. Polisanmäls hot, våld eller nätmobbning? I vilken utsträckning? 

20. Hur samarbetar skyddsombudet, arbetsgivaren samt facket i dessa frågor? 

21. Tror du hot och våld existerar mot andra yrkeskårer inom skolan? 

22. Om det gör det, hur vanligt, vilka typer och i vilka situationer och yrkeskårer är 

detta vanligast? 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – kodningsschema 

Koder Kategorier Tema 
 

Definition av hot och våld. 

Gemensam definition hos 

lärarna av hot och våld. 

Problem med definition av 

hot och våld. 

Känslor kan påverka 

definitionen av hot och våld. 

Problem med definition av 

nätmobbning. 

 

 

 

 

 

Definition 

Problem med definition 

 

 

 

 

Vad är definitionen av hot 

och våld för lärarna? 

 

Förekomst av hot och våld. 

Förekomst av nätmobbning. 

Tidigare förekomst av hot 

och våld. 

Frekvens av hot och våld. 

Mörkertal hot och våld. 

Mål med hot och våld. 

Hot och våld utifrån. 

Hot och våld från föräldrar. 

Vilka är förövarna. 

Risktillfällen. 

Säkra tillfällen. 

Trakasserier. 

Typ av hot och våld. 

 

 

 

 

 

 

 

Förekomst 

Frekvens 

Mål 

Varifrån 

Var sker hot och våld 

Typ av hot och våld 

 

 

 

 

 

 

Förekommer hot och våld 

mot lärare på skolan, om det 

gör det, hur ofta och i vilken 

form? 

 

 

Minimera förekomst av hot 

och våld. 

Arbete kring nätmobbning. 

Makt mot elev. 

 

 

 

Riskminimerande arbete 

 

Hur arbetar man för att 

minimera risken för att hot 

och våld mot lärare ska ske 

 

Koppling skyddsombud. 

Samarbete skyddsombud. 

Efterarbete hot och våld. 

Arbete vid incident. 

Handlingsplan. 

Följs handlingsplan. 

Arbete med utsatt lärare. 

Polisanmälan. 

Roll som skyddsombud. 

Konsekvenser lärare. 

 

 

 

 

Samarbete 

Handlingsplan 

Anmälan 

Roll som skyddsombud 

Konsekvenser för lärare 

 

 

 

Om en lärare blir utsatt för 

hot och våld, hur hanteras 

det av skolan? 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 – Arbetsfördelning 
Arbetet har till största del utförts tillsammans i skolan, där vi började med att studera tidigare 

forskning samt litteratur för att tillsammans skriva en inledning, informationsbrev, 

kunskapsbakgrund, definition av hot och våld samt formulera ett syfte. Efter det arbetade vi 

fram en intervjuguide och kontaktade respondenter. Intervjuerna hölls tillsammans där både 

Anton och Tommy deltog vid samtliga. Vid samtliga intervjuer läste Tommy upp 

informationsbrevet samt definitionen av hot och våld samtidigt som Anton ställde frågorna ur 

intervjuguiden. 

Intervjuerna transkriberades i enrum och då fem intervjuer genomförts transkriberade Anton tre 

och Tommy två. Tommy läste då istället in sig på litteratur gällande metodavsnittet. När det 

gäller inkodning av meningsbärande enheter så byttes då transkriberingarna med varandra och 

Tommy kodade tre intervjuer samtidigt som Anton kodade två intervjuer.  

Resterande delar har skrivits i samråd. Den enda övriga uppdelningen som gjorts i arbetet är att 

Tommy har sökt mer litteratur och Anton har skrivit mer i uppsatsen detta för att använda sig 

av respektives starka sidor. Viktigt att belysa är att båda har sökt litteratur samt tidigare 

forskning och fortlöpande tillsammans läst igenom materialet för att korrigera språket och dess 

innehåll. 


