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Abstract  

 
 
Hotad, utsatt, uthängd, trakasserad, rädd och kränkt är ord som man kanske inte i första hand 

förknippar med läraryrket men som är verklighet för många lärare idag. Olika undersökningar 

visar att lärare känner obehag att gå till arbetet. De olika anledningarna till vad som skapar 

detta obehag är bland annat fysiskt våld, hot om fysiskt våld och trakasserier. Vi vill ta reda på 

om skolan har en handlingsplan för utsatta lärare, hur det upplevs att vara utsatt och varför det 

är så få som berättar om det. Vi valde en kvalitativ forskningsansats med ostrukturerade 

intervjuer samt litteraturstudier för insamling av datamaterial. Vi har intervjuat tre rektorer 

och tre skyddsombud. Det visar sig att en av anledningarna till att lärare väljer att inte 

kontakta arbetsgivare eller anmäla vid utsatthet är rädsla för att upplevas som misslyckad. Vad 

som även kom fram är att vid intervjutillfällen så fanns det inga handlingsplaner på skolorna 

som var kända för de anställda eller skyddsombuden. Rektorer hänvisade till 

likabehandlingsplanen, som egentligen är till för elever och inte lärare eller andra anställda på 

skolan. Skolan som organisation måste förbättra sin planering och sitt preventiva arbete mot 

hot och våld riktat mot lärare, och börja följa de fastställda stadgar och lagar som finns som 

riktlinjer för hur man ska hantera just hot och våld i skolan.    

 

 

 

 

 

Nyckelord: hot, misslyckande, lärare, utsatt, våld 
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1 Inledning 

 

Hotad, utsatt, uthängd, trakasserad, rädd och kränkt är ord som kanske inte i första hand 

förknippas med läraryrket men som är verklighet för många lärare idag. Lärarnas Riksförbund 

har gjort undersökningen Ingen ska behöva vara rädd i skolan! (2008) som visar att 17,5 

procent av de 1483 undersökta lärarna känner obehag inför att gå till arbetet. De olika 

anledningarna till vad som skapar detta obehag är fysiskt våld, hot om fysiskt våld och 

trakasserier. Brottsförebyggande rådet [Brå] redovisar i sin aktuella rapport en analys av 

brottsutvecklingen i Sverige och där framkommer det att kvinnor i läraryrket hör till dem som 

är mest utsatta för våld på arbetet (Brå, 2008:23).  

 

Det finns mycket litteratur om elevers situation i skolan men vi har inte hittat lika mycket om 

lärares situation. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo94] hittar vi följande 

citat: 

 Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga t ill in levelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall p rägla verksamheten. Ingen skall i skolan  utsättas för diskriminering  

på grund av kön, etnisk t illhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande 

behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser (Lpo94, s. 3).  

 

     

Det är viktigt att hela tiden bedriva en debatt om hur alla kan få det bättre i skolan, det gäller 

såväl för lärare som för elever. Lillemor R-M Hallberg (2005) skriver att skolan är den största 

arbetsplatsen i Sverige och att det måste poängteras att både anställda och elever ska kunna 

utföra sitt arbete utan att drabbas av fysisk eller mental ohälsa.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Att vara rädd för elever är inget som det skrivs mycket om men det finns många andra 

anledningar till att lärare upplever obehag av att gå till arbetet. Arevius och Olsson (2007) 

beskriver många saker som lärare kan känna obehag inför, exempelvis att vara rädd för 

kollegors åsikter och att inte behärska undervisningen.  

 

Det skrivs om utsatta lärare i media och ett exempel är: ”Slagen – och ensam” (Andersson, 

2004) en artikel i Lärarnas Tidning. Andersson skriver om en lärare som kom i konflikt med 
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en elev. Till följd av detta gick hon i terapi och hon sökte sig till en annan kommun för att 

jobba men trots det kände hon sig inte trygg. Idag orkar hon inte med stora folksamlingar och 

höga ljud. Hon har även sömnbesvär och sover helst med kläderna på för att snabbt kunna ta 

sig ut. Läraren anser att bättre stöd från skolan och en handlingsplan hade underlättat hennes 

möjligheter att ta sig igenom det som hänt samt att både arbetsgivare och fack måste ha bättre 

beredskap. Att ha beredskap och handlingsplaner när det gäller hot och våld är viktigt och 

detta har Arbetsmiljöverket gjort en undersökning om som redovisas i artikeln Åtta skolor av 

tio har brister i sitt arbete kring hot och våld.  I den tar Edgar (2007) upp att skolor i Sverige 

har brister i sitt arbete när det gäller hot och våld. Där kan man läsa att utav cirka 300 skolor 

som blev inspekterade så var det bara ett 50-tal som hade tagit fram rutiner för att kunna 

hantera händelser som rör hot och våld.  

 

Det finns lagar på vad skolan skall göra för utsatta lärare och i Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS 1993:2) står det bland annat i § 2 att det är arbetsgivarens ansvar att 

utreda risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och att vidta åtgärder. I § 3 

står det att arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt 

förebyggs. Under samma paragraf står även att det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för 

arbete som medför risk för våld eller hot om våld. Det nämns också under den tredje 

paragrafen att: ”Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara 

kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna” (AFS 1993:2). Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter gäller som lag och som vi kan se enligt dessa paragrafer så är arbetsgivaren 

ansvarig för att arbetet ordnas så att risk för våld eller hot om våld förebyggs.  

 

 Skolan ska dokumentera tillbudsrapporter och enligt § 10 i AFS 1993:2 ska tillbud och 

händelser med våld eller hot om våld även utredas, inte bara dokumenteras. Samtidigt när det 

gäller tillbud, våld och hot av allvarligare slag skall det anmälas till Arbetsmiljöverket enligt § 

2 AFS 2001:1. Trots detta är det många fall som inte anmäls, Gunilla Ericson och Margareta 

Edling (2004) skriver i artikeln Hot och våld del 5 publicerad i Skolvärlden, om att kommuner 

inte anmäler hot och våld till Arbetsmiljöverket. Under 22 månader 2003-2004 har det inte 

kommit en enda anmälning om hot eller våldstillbud från 193 kommuner till 

Arbetsmiljöverket. Det betyder att 70 % av kommunerna inte har anmält några fall. Ericson 

och Edling skriver att rapporterna verkar fastna på vägen hos rektor, personalkontoret eller 

utbildningsförvaltningen. Arbetsmiljöverkets rapport Statistik om hot och våld i skolan (2008) 

säger att antal anmälda arbetsolyckor år 2006 med sjukfrånvaro på grund av våld och hot 150 
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stycken inom läraryrket. Det var 424 anmälda ärenden under åren 2004-2006 på grund av hot 

och våld. Trots att det är ett lågt antal anmälningar så har anmälningarna ökat och en 

anledning kan vara att det har blivit lättare att anmäla. Det går numera att anmäla genom 

Internet. 

 

Utsatt är ett centralt begrepp i vår studie och det definieras i Nationalencyklopedin: ”att 

utsättas för obehaglig verksamhet, brottsoffer, person som blivit utsatt för ett brott och ofta 

lidit fysisk eller psykisk skada”. Vi har valt att använda ordet utsatt när vi talar om individer 

som blir utsatta för våld, hot, trakasserier och annan obehaglig verksamhet som kan göra att 

man känner rädsla eller olust. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Det är många lärare som känner obehag av att gå till arbetet och detta upplever vi som 

oroande. Med den här studien vill vi belysa situationen i skolan där lärare utsätts för 

obehagliga händelser. Vi vill visa på hur det kan upplevas när man är utsatt för hot eller våld  

och vilka lagar och bestämmelser som skolan skall följa när det gäller utsatta lärare. Eftersom 

det är få händelser som anmäls till Arbetsmiljöverket och till polisen så måste det finnas 

anledningar till varför man väljer att inte anmäla.  

 

 

1.3 Arbetsfördelning 

 

Detta arbete har vi skrivit tillsammans och ömsesidigt kommit överens om dispositionen, 

innehåll, formalia och val av litteratur. Transkriberingen har Adrian skött ensam, men vi valde 

att göra intervjuerna tillsammans för att vi ansåg det vara bäst att båda var deltagande under 

intervjuerna. Detta för att vi ansåg att det var bara till vår fördel om båda var delaktiga och 

aktiva i intervjuerna. Fördelen här är avsevärd då vi båda kunde observera och lyssna på 

intervjudeltagaren och uppfatta signaler och kroppsspråk, tonfall och tolkning av 

vardagsspråk.  
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2 Litteraturgenomgång  

 

Artiklar om hot och våld i skolan riktat mot lärare finns i stor utsträckning, men när det gäller 

övrig litteratur märkte vi att det inte finns i lika stor utsträckning om lärare som det finns om 

elever. Det har gjorts många studier om skolans fysiska arbetsmiljö, men vi saknar forskning 

om lärares psykiska arbetsmiljö. Här nedan presenterar vi den litteratur som vi anser är central 

och relevant för vår studie. 

 

 

2.1 Hot och våld i skola och samhälle 

 

Boken Hot och våld i skola och samhälle (2005) av Kjell R. Nilzon är enligt författaren själv 

en introduktion till frågor som rör våld och hot. Detta gör den intressant och relevant för vår 

studie. I boken skriver han bland annat om hur man reagerar på och i hotfulla situationer och 

om stress- och konflikthantering. 

 

Nilzon (2005) beskriver normal rädsla som att vara utan kontroll över sina omständigheter till 

skillnad från onormal rädsla som är ett tillstånd när rädslan har tagit överhand. När man är 

rädd ökar hjärtverksamheten och andhämtningen - man blir svag och svettig. Att uppleva 

rädsla kan göra det lätt att förstora hotet och vi faller offer för vår rädsla och känslan av hot 

mot den egna tryggheten kan utlösa hot mot andra. Han skriver om två sätt att reagera på hot 

och det ena är kamp-/flyktreaktion, ett beredskapssystem som förbereder kroppen för kamp 

mot eller flykt från hotet. Det andra sättet är att på grund av kortisolutsöndring i kroppen så 

känner man olust och hjälplöshet.  

 

Tillvägagångssätt när man känner sig hotad är, enligt Nilzon, att visa respekt och tålamod, 

lyssna och vara lugn och inge trygghet. Vänta att agera tills man själv inte känner sig hotad 

längre. När vi möter hotfull kritik är det lätt att göra misstaget att vi försvara oss direkt, 

förkasta kritiken direkt och ge bortförklaringar istället för att lyssna färdigt först och få 

kritiken förklarad och förtydligad. Genom att reflektera över kritiken så kanske man kan växa 

utifrån det utan att ta det personligt och fråga sig själv om man kan ändra sig på något sätt.  

Viktigt är att ha en bra självbild, att acceptera sig själv och sina brister vilket gör att man kan 

handskas bättre med hot från andra. Alla människor har rätt att mötas av respekt och om så 
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inte är fallet kan det vara svårt att respektera andra. 

 

Att ha blivit utsatt för hot eller våld kan ge långvariga men såsom ångest, sömnstörningar och 

upplevelse av fara. Nilzon (2005) ger några exempel på ”röster ur floran av rapporter och 

artiklar under senaste tiden: 

– Jag vågar inte gå ut på kvällarna. (Lärare i Göteborg) 

– Rädslan satt i under månader. (Lärare i Göteborg) 

– Jag var rädd för att gå hem ensam efter jobbet. (Kvinnlig lärare i Stockholm)” (s. 37).  

 

Författaren anger några försvårande faktorer till varför det inträffade inte anmäls. Exempel på 

dessa faktorer är att inte blir trodd, att man ska behöva vittna, att behöva möta 

gärningsmannen igen, att skadestånd uteblir, att straffen anses vara för milda, att inte bli visad 

tillräcklig hänsyn och att det är långa väntetider.  

 

 

2.2 En tryggare skola 

 

Agneta Herlin och Bo Munthe jobbar som skoljurist respektive trygghetsrådgivare. Deras bok  

En tryggare skola (2005) ger begreppsförklaringar och en övergripande blick om vad lagen 

säger. Denna bok är relevant eftersom den är en informationsrik handbok som innehåller 

skolans skyldigheter när det gäller förebyggande åtgärder samt lagar. 

 

Herlin och Munthe inleder boken med ”Skolans värld speglar det samhälle som finns i dess 

omgivning” (s. 13) och menar att samhället har viss beredskap, kunskap och resurser för att 

bemöta brottslighet men skolan saknar detta. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för 

trygghet och säkerhet i skolan. När det händer något i skolan så finns det olika instanser som 

skall informeras. Alla har ansvar för arbetsmiljön men rektorn är ytterst ansvarig men det 

gäller då att denne får information och det ska vara både från lärare och från elever. Detta sker 

lättast under samtal men de föreslår att det även ska finnas en brevlåda för anonyma 

meddelanden.  

 

När det gäller kränkande behandling eller mobbning så är det alltid den utsattes upplevelse 

som ska tas hänsyn till. ”Det är alltid den utsattes uppfattning som avgör om kränkningar 

förekommer. Det är därför viktigt att även en till synes ytterst ’liten kränkning’ tas på allvar, 
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utreds och dokumenteras”(Herlin & Munthe, 2005, s.18). För oacceptabla eller icke fysiskt 

skadande händelser som inte är brottsliga kan skolan använda sig av interna tillbudsrapporter.  

Författarna anger tre typer av kränkande behandlig: 

 

 fysisk: slag och sparkar, stöld av egendom,  

 verbal: tråkningar, öknamn, förolämpningar, rasistiska och sexistiska kommentarer  

 indirekt påverkan: spridande av falska rykten, förtal, utfrysning.  

 

De anger olika typer av våld: fysiskt våld består av sparkar, slag dvs. fysiskt angrepp hit 

räknas också ofredande på olika sätt såsom att skrika i någons öra eller trakassera genom sms-

meddelanden, telefon eller e-mail. Svårare att upptäcka är psykiskt våld som kan vara blickar, 

grimaser och verbala attacker och som också oftast sker enskilt. De definierar brottslig 

verksamhet vilket innebär slagsmål, olaga hot, kränkande behandling såsom mobbing och 

andar trakasserier mot individen. ”Ett tillbud är en händelse som inneburit en allvarlig fara för 

liv och hälsa exempelvis kan nämnas knivhot eller hot med skjutvapen, annat hot om våld mot 

person eller svårare fall av mobbning eller annan kränkande behandling. Hä ndelsen behöver 

alltså inte ha medfört en fysisk skada” (s. 143). Detta är författarnas definition av begreppet 

tillbud.  

 

Författarna skriver om hur man kan må när man utsätts för hot eller våld. Det är normalt att 

reagera med en psykisk krisreaktion. En psykisk krisreaktion kan ta olika lång tid att gå 

igenom. Denna process delas in i fyra faser: 

 

 Chockfasen: Det kan vara svårt att minnas vad som hänt och under en lugn yta kan det 

råda kaos. 

 Reaktionsfasen: när man inser vad som hänt och man kan drabbas av till exempel 

nedstämdhet, sömnsvårigheter och irritation.  

 Bearbetningsfasen: när man känner att man är på väg att klara svårigheterna.  

 Nyorienteringsfasen: när man kan se hoppfullt på framtiden.  

 

När något har hänt och man vill hjälpa den utsatte kan man ge tid och engagemang. Det gäller 

att inte bagatellisera någons känslor och upplevelse. ”Alla former av kränkande behandling 

kan vara skadlig – det blir ett minne för livet” (Herlin & Munthe, 2005, s. 56). Alla har rätt till 

sina känslor och man vet aldrig hur pass djupt någon har blivit påverkad.  
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Skolan har ett ansvar att anmäla brott oavsett om eleven är straffmyndig eller inte. ”Om barn 

under 18 år begår brott skall skolan, oavsett om polisanmälan görs eller inte, anmäla 

händelsen till den sociala myndigheten” (Herlin & Munthe, 2005, s.30).  Anmälningsplikten 

framgår av socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Det kan även finnas situationer då man får höra på 

andra vägar att något brott kommer att utföras och om man får vetskap om att ett brott är på 

väg att begås så skall det anmälas enligt Brottsbalken 23 kap. 6 §.  

 

När det gäller olaga hot räknas det som ett brott i svensk rätt enligt Brottsbalken, 4 kap. § 5 

och innebär att man verbalt (muntligt) hotats till livet eller att man hotas med vapen eller 

andra tillhyggen. ”För att lagtextens krav på olaga hot skall vara uppfyllt ska hotet handla om 

en brottslig gärning, dessutom ska hotet vara ägnat (finnas ett uppsåt) att framkalla allvarlig 

fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom” (Herlin & Munthe, 2005, s. 

61).  

 

 

2.3 Rädda lärare 

 

Mikael Arevius och Henrik Olsson vill med boken Rädda lärare (2007) uppmärksamma de 

rädslor som är förknippade med läraryrket och till alla orsaker till rädsla ge tanketips och 

strategier. Författarna till denna bok är själva lärare och deras bok sägs vara baserad på 

erfarenhet och reflektion i första hand och vetenskap i andra hand. De definierar rädsla som 

allt som framkallar någon typ av obehag. Denna bok passar vår studie eftersom de skriver 

bland annat om rädsla för att misslyckas som lärare och hur viktigt det är att våga erkänna 

sina rädslor och ta upp sina problem istället för att förneka dem.  

 

Författarna skriver att vi befinner oss biologiskt sätt på samma nivå som stenåldersmänniskan 

och detta medför att vi reagerar nu som då med att slåss eller fly. Tecken på detta är hög puls, 

illamående och mindre blodflöde till delar av hjärnan gör att man får enstavigt tal eller 

tunghäfta, skakningar och muntorrhet. Reaktionerna syftar till att göra oss mer fokuserade på 

hotet framför oss och beredda för fysisk aktivitet. Adrenalinet kan insöndras långsamt och 

under en längre period, till exempel inför mötet med en stökig klass, vilket innebär att du 

redan kan vara utmattad och tömd på energi när du väl kommer in i k lassrummet för kroppen 

har hela tiden varit beredd på att fly eller slåss. Kroppen kan reagera utan att det är uppenbart 

eller synligt och man upplever obehag det är för att adrenalinet skapar obalans i kroppen.  



 11 

Enligt Arevius och Olsson (2007) finns det många tillfällen då en lärare kan känna sig 

misslyckad till exempel kan det anses som ett svaghetstecken att tala om svåra saker. Man kan 

vara rädd för att visa upp sina svagheter för då riskerar man att bli attackerad av eventuella 

fiender. En rädsla för att samtala med chefen kan ge en ”vi och dem” situation och i och med 

att organisationen blir ovetande kan den heller inte utvecklas och då utvecklas inte heller de 

som jobbar där. Man vill skapa en positiv bild av sig själv och sin undervisning och det kan 

finnas ett behov av att kontrollera det intryck andra får av dig, men det är viktigt att kunna 

delegera vidare saker så som inlärnings- och socialproblem till dem som är bättre lämpade. 

När det handlar om att misslyckas i andras ögon är det ett kännetecken att du känner dig trygg 

när klassrumsdörren är stängd och du vill inte ha oväntat besök. Prestationsångest innebär att 

man ”förhåller sig till och tävlar ständigt med sina egna ambitioner och med upplevda 

konkurrenter” (s. 56). Detta kännetecknas av att man oroar dig för hur man ska klara av 

jobbet, fokuserar på det negativa, vågar inte ge sig på uppgifter som man inte tror sig klara av 

och i slutändan förlorar man kreativiteten och drivkraften.  

 

Att undvika sin rädsla gör dig begränsad som individ och du presterar sämre. Man måste 

kunna tala om sin rädsla och det är inte förrän man har lärt sig att förstå sina kroppsliga 

reaktioner som detta kan användas för att bli mentalt stark och utveckla sig själv. ”Oavsett om 

rädslan är av abstrakt (tankemässig) eller konkret (erfarenhetsmässig) natur, bör båda dessa 

typer av rädsla tas på allvar” (Arevius & Olsson, 2007, s.15). De påpekar att det är viktigt att 

se sin rädsla för att lärare är ett ensamt yrke och för att lärare drabbas ofta av stress och så 

kallade utbrändhetssjukdommar. 

 

Författarna anser att det är viktigt att rannsaka sig själv och alla deras tanketips och strategier 

går ”ut på att man ska titta inåt för att kunna se utåt” (Arevius & Olsson, 2007, s. 189) Man 

måste se och erkänna sin rädsla för att kunna besegra den vilket de anser att alltför många 

lärare vägrar att göra. 

 

 

2.4 Våld och hot 

 

Våld och hot i människovårdande yrken (1996) är en bok av Stefan Sandström i vilken han 

skriver att han bland annat vill ge en förståelse för omfattningen av reaktioner som kan bli 

resultat av vad som händer när man utsätts för hot och våld.  
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Enligt Sandström är det omfattande fysiska förändringar i kroppen oavsett om det är en 

verklig eller inbillad fara och det är stressfyllt och utmattande både fysiskt och ps ykiskt. 

Genom en kränkning kan andra olösta och omedvetna konflikter som vi bär på aktualiseras. 

Att känna rädsla är att erkänna att vi varseblivit hotet. Att bagatellisera hoten och dess 

innebörd för den hotade individen är okunniga och orimliga reaktioner. Offer för våldsbrott 

tar ofta på sig skulden för det inträffade och som en förklaring till detta anger Sandström som 

att det är ångestreducerande eftersom det ger en känsla av att man har kontroll över 

situationen. Det är tyvärr så att kollegor ibland intar samma inställning som den drabbade och 

gör personen till en syndabock. Det kan vara svårt för kollegor att förstå och acceptera att den 

som blivit utsatt verkligen är drabbad. 

 

Olika tillstånd som den utsatte kan lida av efteråt är: sömnproblem, irritation, vredesutbrott, 

koncentrationssvårigheter och spänd vaksamhet. Han anger fyra rektionsmönster i hotande 

situationer: förnekande som är en chockreaktion och här behövs det professionell hjälp, 

rationell reaktionstyp där personen gör det som skall göras och avskärmar känslor, regressiv 

reaktionstyp där personen stänger av tänkande och förståelse och har barnlika reaktioner och 

till sist den fjärde typen, de som fokuserar på andra och gör så att man själv blir bortglömd. 

 

 

2.5 Ingen ska behöva vara rädd i skolan! 

 

Lärarnas Riksförbund genomför återkommande arbetsplatsundersökningar bland sina 

medlemmar. Arbetsplatsundersökningen Ingen ska behöva vara rädd i skolan! (2008) är ett 

frågeformulär som besvarades av 1483 slumpmässigt utvalda lärare (grundskola, gymnasium 

och vuxenutbildning) och svaren baseras på vad som har inträffat under en tolv månaders 

period. Undersökningen har en hög svarsfrekvens vilket gör den trovärdig enligt Lärarnas 

Riksförbund. 

  

Frågorna i undersökningen var indelade på följande vis: fysiskt våld, hot om fysiskt våld och 

andra trakasserier. Av de undersökta lärarna uppger 4,8 procent att de har utsatts för fysiskt 

våld, 6 procent att de har utsatts för hot om fysiskt våld och 12,7 procent att de har utsatts för 

andra trakasserier. Av de undersökta lärarna går 82,5 procent till jobbet utan obehagskänslor 

men resterande 17,5 procent känner alltid, ofta eller vid enstaka tillfällen obehag att gå till sin 

arbetsplats. Ungefär 5 procent har trakasserats genom att ha filmats med mobilkamera. Av de 



 13 

svarande lärarna uppger 10,8 procent att de känner till någon annan anställd som trakasserats 

på Internet och 3,5 procent via sms. Det har gjorts anmälningar till polisen i mindre än 10 

procent av fallen och det är bara fall av fysiskt våld som gett anmälningar till 

Arbetsmiljöverket. Det har inte blivit några repressalier för anmälaren till de händelser som 

anmälts till polisen. 

 

Undersökningen visar att många av de drabbade lärarna anser att de skulle ha behövt mer 

hjälp och stöd av arbetsgivaren och skyddsombudet. Cirka 20 procent ansåg att de behövde 

hjälp men inte fick, 50-70 procent behövde inte hjälp och cirka 20 procent fick den hjälp de 

ville ha hjälp från arbetsgivare och skyddsombud. Arbetsgivaren måste ha mer kunskap om 

hur detta kan förebyggas, hanteras och följas upp.  

 

Undersökningens slutliga reflektion rör vilka normer som finns i skolan. Eleverna har 

skolplikt och skolan kan förknippas med tvång och negativa känslor. Lärarnas Riksförbund 

hävdar att samhällets normer ska gälla också i skolan. Det är lika oacceptabelt med hot och 

våld som med att inte polisanmäla det.  
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3 Teori och metod 

Vi tar här upp den teori som vi arbetar efter, olika metoder, metodval, tillvägagångssätt och de 

forskningsetiska principerna. 

 

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

 

I 1 kap. 2 § i Skollagen (1985: 1100) står det: 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  

 

1. främja jämställdhet mellan könen samt  

 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Lag 

(1999:886).  
 

Utifrån denna paragraf har vi i vårt arbete försökt ta reda på vad skolor kan göra för att aktivt 

motverka kränkande behandling men begränsat det till hot och våld riktat mot lärare oavsett 

om det kommer från elever eller medarbetare. Med studiens syfte i behåll har vi valt att 

fördjupa oss inom detta område och genom ett antal intervjuer se vad skolor har för beredskap 

för hot och våld, vem som bär ansvaret för att aktivt motverka alla former av kränkande  

behandling och vilka åtgärder som ska tas eller bör tas när lärare blir utsatta för hot och våld.  

 

 

3.2 Metoder  

 

Som metodbok har vi använt oss av Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

(2005) skriven av Staffan Stukát och Examensarbetet i lärarutbildningen (2001) av Bo 

Johansson och Per Olov Svedner. Stukát skriver om olika synsätt på hur man kan utföra en 

studie och det ena är det kvantitativa sättet där det centrala är observationer och objektiva 

mätningar. Man samlar in en mängd fakta för att kunna förklara, generalisera och dra 

slutsatser. Fördelen med en kvantitativ metod är att man får breda resultat, väldigt omfattande 

och en generell överblick över det man har tänkt studera. Kvalitativa metoder lämpar sig bäst 

för att se samband mellan fakta, men nackdelen med detta är när syftet med studien är att få 

kunskap om synsätt, förhållningssätt och liknande (Johansson & Svedner, 2001). Kvantitativa 

studier sker genom standardiserade test, strukturerade enkäter med mera.  
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Om man istället för att generalisera vill tolka och förstå det resultat som kommer fram så 

använder man sig av kvalitativ metod. Detta sätt anses kunna bli subjektivt eftersom resultatet 

beror på vem som tolkat det. Inom det kvalitativa sättet att forska finns det olika sätt att 

bedriva en intervju. De olika typerna av intervju kallas strukturerad intervju och 

ostrukturerad eller kvalitativ intervju. Den strukturerade intervjun innebär att man har ett 

fastställt intervjuschema med oftast slutna frågor där den intervjuades möjlighet till fria svar 

är begränsad (Stukát, 2005). Alla som intervjuas får samma frågor och denna intervjutyp 

kallas ibland enkätintervju. Johansson och Svedner (2001) nämner att det kan förekomma 

frågor med fasta svarsalternativ i den strukturerade intervjun och att man ofta nöjer sig med 

att anteckna svaren. Fördelarna är att det är lätt att behandla svaren och dra slutsatser och det 

är lätt för andra forskare att göra jämförelser.  Stukát (2005) nämner att nackdelar är att det är 

väldigt viktigt och svårt att ha bra och tydliga frågor som inte kan missförstås och det går inte  

att vara flexibel om något intressant dyker upp.  

 

Den andra typen av intervju kallas ostrukturerad (Stukát, 2005). Här tar man hjälp av en 

frågeguide för att leda diskussionen framåt. Denna frågeguide kan vara uppbyggd av olika 

ämnesområden utan klara intervju frågor. Detta är en mer individanpassad metod och man 

ställer följdfrågor för att få fyllig information såsom: Vad menar du med det? Denna metod 

har ett alternativt namn vilket Johnsson och Svedner (2001) kallar för ”kvalitativ intervju”. 

Frågorna varierar från intervju till intervju beroende på vad deltagaren svarar och vilka 

aspekter denne tar upp.  

 

Kvalitativa eller ostrukturerade intervjuer spelas oftast in med en bandspelare eller en digital 

röstinspelare för att sedan transkriberas ordagrant för vidare analys (Johansson & Svedner, 

2001). Kvalitativ intervju innebär en balansgång mellan olika faror som att en kvalitativ 

intervju kan bli en strukturerad intervju eller till och med en muntlig enkät. Det gäller att 

lyssna på den intervjuade så att man inte ställer bara de i förväg bestämda frågorna. Den stora 

svårigheten med en kvalitativ intervju är att verkligen få den intervjuade att ge så uttömmande 

svar som möjligt och att se till så att svaren verkligen avspeglar erfarenheter och inställning 

hos den intervjuade (Johansson & Svedner, 2001). Det finns två sätt som en intervju kan gå 

fel, att den intervjuade inte är sanningsenlig eller att intervjuaren pressar sina åsikter på 

deltagaren eller vinklar frågorna. Det man kan göra åt detta är att vara förtroendegivande och 

det genom de forskningsetiska principerna, att man klargör för deltagaren om de villkor och 

rättigheter man är där under som intervjuare.  
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3.3 Val av metod 

 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsansats med ostrukturerade intervjuer samt 

litteraturstudier för insamling av datamaterial. Istället för att som i en enkät ha färdiga 

svarsalternativ så ville vi komma längre in på djupet inom området och valde därför bort den 

kvantitativa metoden. För att få en generell överblick över situationen i Sverige har vi använt 

oss av Lärarnas Riksförbunds statistiska undersökning: Ingen ska behöva vara rädd i skolan! 

(2008).  

 

 

3.4 Intervjuer, intervjupersoner och intervjuguide 

 

Vi har valt att intervjua rektorer och skyddsombud. Det var för oss ett strategiskt urval med 

den anledningen att rektorer har huvudansvaret på skolorna och bör känna till Skolverkets och 

Arbetsmiljöverkets stadgar och lagar angående personalens säkerhet på skolor. Samtidigt så 

tyckte vi att de som borde vara mest uppdaterade på handlingsplaner och som är insatta i det 

som rör hot och våld är skyddsombuden på skolorna. När man väljer vem man vill intervjua 

så kallas det ett strategiskt urval säger Trost (enligt Stukát, 2005).  

 

Vi kontaktade ett skyddsombud på en gymnasieskola och hon ville gärna ställa upp på en 

intervju. Efter intervjun gav hon oss kontaktuppgifter till andra skyddsombud som vi sedan 

sökte upp. Med hjälp av två skyddsombud försökte vi komma i kontakt med lärare som blivit 

utsatta men vi fick tyvärr ingen respons. 

 

För att få ytterligare perspektiv så valde vi därefter att även intervjua rektorer. Vi gick till 

några skolar och sökte upp rektorer för att bestämma en dag då vi kunde komma och göra 

intervjuer. De som var skyddsombud behövde ingen större motivation för att ställa upp, detta 

är ju för dem ett angeläget område. Inte heller rektorerna tvekade inför att ställa upp. 

 

Våra uppsökande intervjuer gjordes på skolor i Sverige och vi var båda med under  

intervjuerna. Intervjuerna med skyddsombuden och rektorerna skedde individuellt för att 

eliminera att yttre faktorer styrde vad som sades och inte sades samt yttre påverkan av åsikter.  

Intervjuerna spelades in med en digital röstinspelare.  
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Vi har intervjuat sex personer varav tre är skyddsombud och tre är rektorer. Av 

skyddsombuden är två lärare och en studievägledare och de representerar två olika 

fackförbund. Rektorerna jobbar på två olika skolor och är ansvariga för olika program. Alla 

utom en är eller har varit lärare. Vi valde personer som inte var helt nya inom yrket med 

förhoppning om att de har stor erfarenhet. 

 

Inför utformandet av vår intervjuguide så gick vi igenom syfte och frågeställningar för att 

kunna formulera relevanta teman och följdfrågor. Vi valde att ha ostrukturerad intervju som 

metod för att kunna individanpassa följdfrågorna efter de teman som vi valt (se bilaga A), 

samt för att deltagarna skulle få tala fritt. Under arbetets gång har vi valt att inte fokusera på 

temat med den moderna tekniken. Temat har funnits med i alla intervjuer mer eller mindre 

men i det färdiga arbetet har det ingen framträdande plats. För att komma in på en del av 

ämnena så hänvisade vi till statistik i Ingen ska behöva... (2008). 

 

När intervjuerna var klara så transkriberades de och vi grupperade svaren efter 

frågeställningarna. Det vara bara en deltagare som var intresserad att läsa det transkriberade  

materialet men samtliga ville få det färdiga resultatet.  

 

 

3.5 Etik 

 

”Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar” (Johansson & 

Svedner, s. 23). I detta tillkommer att man ska skydda individen vid forskning enligt de 

forskningsetiska principerna framtagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet [HSFR]: I enlighet med informationskravet skall man informera deltagarna 

om undersökningens syfte, att det är frivilligt att medverka och att de när som helst kan 

avbryta sim medverkan (HSFR, 2003). Forskaren skall beskriva hur undersökningen kommer 

att genomföras och informera om att datamaterialet inte kommer att användas till annat än till 

forskning. Man bör berätta var forskningen kommer att publiceras. Samtyckekravet innebär att 

deltagarna själva får bestämma hur länge de vill vara med och att det inte får några följder om 

de vill avbryta eller helt strykas ur forskningsmaterialet. Enligt konfidentialitetskravet skall 

personuppgifter lagras ordentligt och ingen skall kunna identifieras av utomstående. Det 

insamlade materialet får endast användas för forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Rådet 

rekommenderar att man undersöker om uppgiftslämnarna önskar få ta del av en 
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sammanfattning av huvudresultaten för att se hur deras uppgifter använts (HSFR, 2003). 

 

För studien hade vi inget behov av några personuppgifter och vi har använt oss av 

bokstavsbeteckningar istället för namn på våra deltagare. Vi skickade ut en sammanfattning 

av de Forskningsetiska principerna inför våra intervjuer. Detta papper tog vi även med oss och 

presenterade det för deltagaren så att både vi och deltagaren tog del av dessa principer (se 

bilaga A).   

 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Den litteratur vi har använt oss av upplever vi som aktuell, pålitlig och trovärdig. Vid 

Internetsökning måste man vara källkritisk. Våra Internetkällor är tagna från olika statliga och 

fackliga organisationer som vi bedömer är trovärdiga.  

  

Efter litteraturgenomläsningen arbetade vi fram frågeställningarna och då bestämde vi att göra 

ett antal ostrukturerade intervjuer för att få svar på dem. En intervjumetod med temafrågor 

passade bra i denna studie för att på det sättet får deltagaren tala fritt opåverkat av oss. Antalet 

intervjupersoner som vi använt oss av är inte tillräckligt stort för att dra generella slutsatser. I 

en studie av den här storleken och med den tidsramen som vi haft så anser vi att antalet 

intervjuer vi har gjort räcker för att det ska vara en tillförlitlig studie.  

 

Innan vi började med intervjun så informerade vi om de Forskningsetiska principerna och tack 

vare vår intervjuguide där de kunde tala fritt så upplever vi att de gav oss ärliga svar. Vi valde 

att båda två vara närvarande under intervjuerna och använda en intervjuguide. Denna metod 

kan medföra att det inte blir helt objektivt eftersom man under intervjun diskuterar och själv 

kanske kommer med åsikter. Vi hade detta i åtanke under intervjuerna och vi undvek ledande 

frågor för att hålla oss objektiva och inte påverka deltagarnas svar. Man kan se kopplingar 

mellan intervjuerna och litteraturen vilket också gör att studien verkar trovärdigt. Eftersom 

deltagarna själva fick välja tidpunkt för intervjuerna så upplevde vi att de genomfördes utan 

stress. Frågorna var enkla och lättförståeliga så att det inte skulle kunna bli några feltolkningar 

och vi var båda med för att förklara och förtydliga ifall missförstånd skulle uppstå. Vi har inte 

tolkat svaren utan bara sorterat dem i grupper och valt ut det mest relevanta.  
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4 Resultat 

 

Vi kommer här att redogöra för resultatet av intervjuerna. Vi har sammanfattat det som vi 

anser är relevant för studien. Resultatet är också indelat med skyddsombudens svar först och 

sedan rektorernas svar. Vi refererar till alla skyddsombud och rektorer som hon och använder 

beteckningarna S1-S3 för de tre skyddsombuden och R1-R3 för de tre rektorerna. 

 

 

4.1 Sammanställning av skyddsombudsintervjuerna 

 

Vi frågade efter handlingsplaner med inriktning mot hot och våld mot lärare men det fanns 

inte på någon av de skolor vi besökte. Det finns däremot många andra planer såsom 

likabehandlingsplan, anti-mobbningplan och krishanteringsplan, men dessa är elevinriktade 

enligt samtliga skyddsombud som deltog i denna studie. Det finns alltså ingen checklista på 

vad man skall göra när någon lärare blivit utsatt för hot och våld. Skyddsombud 1 [S1] 

upplever det som om man inte är riktigt förberedd när något inträffar. S3 menar att dokument 

måste hållas levande och man måste se över dem med jämna mellanrum. S2 hade tittat på en 

annan skolas handlingsplan som hade hittats ”dolt, gömt i någon pärm”. Denna handlingsplan 

var otydlig när det gällde rutinerna för vem som gör vad och den hade väldigt få punkter. Det 

S2 menar är ”då på den skolan hade man någon, men den var alltså inte känd, och då spelar 

det ingen roll om man har någon”. Enligt S2 är det lyft till förvaltningsnivå att det inte finns 

några handlingsplaner och där skall det arbetas fram en gemensam handlingsplan för den 

kommunala gymnasieskolan. 

 

I intervjuerna kom vi in på ämnet tillbud och tillbudsrapporter. Det är tydligt att 

skyddsombuden är medvetna om vad ett tillbud är, och att hot eller hot om våld, fast att det 

inte har skett någon fysisk skada, skall anmälas och rapporteras. Här säger exempelvis S1 att: 

”hot och hot om våld inte är tillbud utan skall alltid anmälas. Och när jag pratade med vår 

kurator så sa hon att det alltid ska anmälas. Det ska ju till polisen, men det står inte här och 

därför gör man inte det”. S2 menar att det inte finns någon nedskriven samlad rutin för hur 

man går tillväga när man anmäler ett tillbud om hot eller hot om våld. Att man skriver 

tillbudsrapporter om sådant här är inte så vanligt enligt henne, utan då rör det mest  

maskinolyckor och dylikt. Att man är dålig på att skriva tillbudsapporter ser hon inte som 
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något som enbart sker i skolan utan hon känner igen det från sitt tidigare yrkesliv.  

 

S3 anser att man ska polisanmäla fall, sedan är det upp till polisen att avgöra om det är hot 

eller något. Skolan skall inte leka polis, domare eller åklagare utan det skall lämnas till 

professionella bedömare enligt S2 och S1. Det måste finnas tydliga rutiner om vem skall 

anmäla. S3 tror att det finns mer dolt än vad man tror angående att vissa lärare inte mår så bra. 

Att man inte vågar erkänna ser hon som ett tecken på att man inte är tillräckligt vuxen. Enligt 

S2 själv: ”mörkertalet är gigantiskt, det är jag fullständigt övertygad om”. I samma stund 

berättar hon att man väljer att inte anmäla och att det hänger ihop med att det inte finns 

tillräckligt tydliga rutiner.  

 

S3 menar att läraryrket är ensamt och man döljer problem genom att ta med sig dem in i salen. 

Andra anledningar som nämns till att man inte anmäler är att man är ensam som lärare och att 

man arbetar ensam. Samtliga skyddsombud tror att lärare ser det som ett misslyckande att gå 

till sin arbetsgivare och berätta att man inte lyckas hantera situationer, man vill lösa det på 

egen hand. Man vågar inte visa att man har bekymmer med en klass eller elev, man vågar inte 

visa att man inte lyckas fullt ut. S3 nämner även att man som lärare kanske är orolig att få 

”[...] en stämpel, en stämpel som säger att man inte fungerar som lärare”.  

 

Vidare berättar S3 att det märks tendenser på den individuella lönesättningen: ”Har man 

mycket problem runt eleverna kan man kanske se det i lönestatistiken”. Vi ser även att 

eftersom det inte finns en tydlig handlingsplan där det står vart saker skall anmälas och hur 

rutiner går till så anmäls det inte enligt S1. Hon nämner att hon gärna skulle vilja jobba mer 

med den psykiska arbetsmiljön: ”[...] för vi är ju så duktiga på den fysiska arbetsmiljön med 

bra luft och så men vad som händer i klassrummet och hur jag mår när jag går hem borde det 

kanske talas om mer”. S3 nämner att man tar med sig bekymren hem. Där nämns också att det 

ibland kan vara funderingar över vem man kan prata med. S2 tror också att många funderar på 

vem man kan prata med. I detta sammanhang ifrågasätter deltagaren vem det ä r man kan ha 

förtroende för och vem man kan gå till, arbetsgivare, skyddsombud eller kollega.  

 

S1 upplever att de yngre lärarna är bättre på att tala om att de känt sig utsatta men de äldre 

hörs det aldrig något ifrån. Skyddsombuden får sällan reda på vad  som har hänt förrän det har 

gått en tid och då ofta genom någon annan. En av anledningarna till varför lärare inte anmäler 

händelser är att man inte vill göra illa eleven men gör man inte det ändå? S1 menar här att det 
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enda eleven fick lära sig ur den situationen var att det är okey att säga vad som helst, hur som 

helst och det enda som händer är att rektorn tar in dig och pratar och sen är det bra – det ger 

mer effekt om man får tala med en polis istället.  

 

Alla är eniga att det är mycket upp till lärarna att våga erkänna om de upplever något 

allvarligt. De verkar ha en tendens att dra sig in i sitt klassrum och inte vilja berätta. Lärarna 

tror att de är misslyckade med sitt läraruppdrag och då finns det inget som man som 

skyddsombud kan göra. Den individuella lönesättningen kan också vara en faktor som 

påverkar enligt S3. Om man har mycket problem runt eleverna såsom många 

elevvårdskonferenser så kan detta visa sig i lönestatistiken, berättar hon.  

 

Enligt S1 så gäller det att vara överens med rektor annars blir det svårt för skyddsombud att 

komma vidare med anmälningar och hon tycker att det är bra med en rektor som kan ta 

obekväma beslut.  

 

S1 pratar om en lärare som blev hotad strax efter skjutningarna i Finland. Just då blev det 

påtagligare men efter ett tag när någonting har hänt så upplever hon att det är som om locket 

läggs på. Hon kan inte avgöra om det är av rektor, skolledning eller om det är alla på skolan 

som hjälps åt. Unga kvinnliga lärare har tagit kontakt med henne och berättat att de känt sig 

kränkta av manliga elever och där har rektor gått in och talat med eleverna. S3 berättar att det 

har varit ett fall där flera elever från en annan skola kom och skulle göra upp. Det var ett 

trettiotal elever som tog sig in i hennes klassrum och skulle ha tag på den eleven. Vid det 

tillfället blev både rektor och polis tillkallad. S1 nämner även att det har förekommit 

fotografering och filmning av personal och dessa elever blev identifierade och hamnade hos 

rektor som hänvisade till PUL-lagen [Syftet med PUL (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) är 

att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter 

behandlas].  

 

Det kan vara svårt att få bukt med att lärare blir filmade och så vidare. Hon säger: ”att som 

lärare eller annan personal för den delen måste ha en sådan god relation till dem ungdomar 

man jobbar med så att man faktiskt kan säga att det där är inte okej”. Här anser även S2 att det 

bästa sättet är att ha en god relation med klassen och försöker diskutera med dem om vad det 

medför när man har åkt dit. De har ett fall nu där en lärare finns namngiven på nätet men hon 

tror inte att möjligheten att hamna på Internet på något sätt är något som lärare i allmänhet 
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bekymrar sig för. Det går att skapa rykten och förstöra för lärare ändå. S2 resonerar: ”man 

skulle ju kunna spekulera i att om en klass vill ha bort en lärare så skulle man kunna tänka sig 

att någon är tillräckligt djärv... bara se på han... han är inte klok, han ragglar fram... eller vad 

det nu kan vara någonting”. Detta kopplar vi till det S3 nämner, att det räcker att det går ett 

rykte om någon som är falskt från början så kan det ställa till stora bekymmer. När du har det 

så är det svårt att tvätta bort säger hon.  

 

 

4.2 Sammanställning av rektorsintervjuerna 

 

Rektor 1 [R1] hittar inga handlingsplaner rörande hot och våld mot personal [detta trots 10 

minuters letande]. Hon berättar att personalen är tillsagd att all hot och tillbud skall hanteras 

som fysisk tillbud. Vidare säger R1 att det är likabehandlingsplanen som följs då den är riktad 

mot både personal och elever, dock i förstahand mot elever. R2 bekräftar att handlingsplan 

finns på den skolan och i den framkommer att det är skolan som ska anmäla. Vidare berättar 

hon att det snarare handlar om olika situationer där man måste sätta sig ner och bedöma om 

det verkligen var hotfullt. Beslutet att anmäla kommer från rektor. ”... för vi startar alltid en 

utredning först på det som har hänt” (R2). Fortsättningsvis fortsätter hon med att förklara att 

om man i utredningen kommer fram till slutsatsen att man inte skall anmäla det som har hänt 

så kan läraren ha en annan uppfattning och får då anmäla själv.  

 

På R3: s skola finns det flera olika handlingsplaner, och hänvisar även till 

”Arbetsmiljöhandboken” som finns på förvaltningens hemsida. Arbetsmiljöhandboken 

hänvisar i sin tur olika arbetsmiljölagar och liknande. Hon vet inte hur kända dessa planer är 

hos personalen och hon anser att det är något man behöver jobba med. R3 nämner att 

likabehandlingsplanen rent juridiskt gäller enbart elever trots det tror vissa på skolan att den 

även gäller för lärare. R3 hävdar att ”det ska vara levande dokument också, de behöver tas 

upp med jämna mellanrum”.  

 

R3 berättar även att de använder sig av olika ”Case” som de jobbar med i arbetslagen och till 

dessa ”Case” använda likabehandlingsplanerna för att lösa hur man ska gå tillväga. Eftersom 

det finns flera olika planer så blev det förvirring om vilken som skulle gälla vid en incident 

nyligen. R3 berättade om en artikel hon läst i sin facktidning om en undersökning om skolors 

handlingsplaner. R3 påstår att det enligt tidningen visade sig att 80 % av skolorna inte hade 



 23 

handlingsplaner. Hon berättar även att arbetsmiljöverket vill att alla tänkbara situationer som 

kan uppstå ska brytas ner i detalj, till exempel hur man gör när man ska visa ut någon ur 

klassrummet och eleven vägrar.  

 

R1 är medveten om att det är bara de mest exceptionella fallen som kommer fram till henne. 

En av anledningarna till att lärare inte vänder sig till rektorn med s ina problem kan vara att 

läraren känner sig misslyckad och är för stolt för att blanda in chefen, rektorn, i sin relation till 

eleverna. Stoltheten är större hos de äldre lärarna upplever R1.  

 

Ledarskapet i klassrummet handlar ju om att bygga relationer och det är viktigt för läraren att 

ha en bra relation med eleverna och om man går till chefen och pratar så är ju den relationen 

körd faktiskt säger R1. Att det är svårt att prata om och att man ska kunna hantera själv tror 

R3 är några anledningar. Hon tror att man försöker hantera saker i arbetslaget mellan kollegor 

istället för att gå till chefen. R3 tror även det kan vara för att man inte tror att chefen bryr sig 

eller har dåliga erfarenheter från tidigare händelser där man kontaktat arbetsgivaren. Vidare  

berättar hon att det också kan vara så att man är rädd för att något ska hända en utanför 

skolans värld om man polisanmäler, speciellt om det gäller ungdomar med tidigare kriminella 

erfarenheter. R1 tror att det är när man är rädd om sig själv och sina nä ra och kära som hoten 

tas på allvar.  

 

R2 menar att det inte alltid är självklart om något är ett hot eller inte då det är tuffare språk 

mellan elever idag. Hon påstår att det finns en gråzon och att man måste tolka situationen. 

Olika människor har olika upplevelser av en situation. Man kanske inte ska isolera sig på två-

tre ord menar R2, utan man måste försöka se på vad som har hänt i stort. R2 menar att om inte 

rektorn vill anmäla så kan den läraren själv göra det men helst ska det skötas av 

skolledningen.  

 

Det är inte skolans uppgift att ta polisens roll på något sätt. ”Jag tror det skulle komma fram 

mer om rektorn skulle ha viljan eller tid eller ork eller vad det nu är...” (R1). Med detta syftar 

R1 på att läraren också måste tillåta rektorn komma in i klassrummet naturligt och att man 

”fick det vardagliga samtalet”. Vidare berättar hon att det finns mycket mer subtila saker som 

är svårare att upptäcka och att en del av dessa ger obehagskänslor.  

 

Skolan har inte samma ensamrätt på kunskap som längre tillbaka, utan idag kan man söka sig 
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fram till kunskapen själv menar R2. Det man gör idag istället är att man lotsar eleverna fram 

till kunskapen de behöver för att komma vidare och handleda dem och ger dem det de 

behöver. Det handledande sättet passar idag och man måste få eleverna att känna att skolan är 

viktig. R3 berättar att idag handlar det om ett förtroende och en relation mellan lärare och elev 

som bygger på ömsesidig respekt för att få det att fungera i klassrummet oavsett elevens och 

lärarens bakgrund. Man kan inte komma in i ett klassrum och bara förlita sig på sin kunskap. 

Man måste bygga ett förtroende med eleverna och få dem att gilla skolan menar R3, annars 

kan det uppstå konflikter. Samtidigt anser hon att om man inte har elevernas förtroende är  

man ”så gott som körd”, så det är viktigt att bygga upp ett förtroendekapital med eleverna.  

 

Det är ett tuffare verbalt klimat idag vilket gör att det inte är lika lätt att avgöra om det som 

sägs är ett hot eller inte. R2 tror att om man skrev ner saker som sägs så skulle det bli 

verkligare då man ser vad som egentligen sägs.  
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5 Diskussion  

 

Här följer en sammanfattning och analys av litteraturen och resultatet från intervjuerna där vi 

och återkopplar resultat med litteratur och reflektioner. Vi ger förslag om fortsatt forskning på 

området och till sist relevansen av studien.  

 

 

5.1 Sammanfattning och analys 

 

Arbetsmiljöförordningens 2 § säger att allvarliga olycksfall och tillbud ska omedelbart 

anmälas till Arbetsmiljöverket. Enligt AFS 1993:2 skall det finnas rutiner för arbete som kan 

medföra risk för våld eller hot om våld. I 3 § kan man läsa att ”Rutinerna skall hållas aktuella 

och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli 

berörda av riskerna” (AFS 1993:2). Det är tydligt att det skall finnas handlingsplaner och att 

skolan skall arbeta för att förhindra risker att bli utsatt för hot och våld. Trots det visar Edgar 

(2007) upp att skolor i Sverige har brister i sitt arbete när det gäller hot och vå ld. Utav cirka 

300 skolor som blev inspekterade så var det bara ett 50-tal som hade tagit fram rutiner för att 

kunna hantera händelser som rör hot och våld. Detta stämmer överens med vad våra 

intervjupersoner hade att säga. Skyddsombuden uppgav att det inte fanns några 

handlingsplaner alls för hot och våld men för elever finns det många olika sorters 

handlingsplaner. S2 berättade om en handlingsplan som hittades gömd i någon pärm. Enligt 

lag ska ju arbetstagaren känna till dessa rutiner och arbetsgivaren har ansvaret för att dessa 

rutiner följs upp och revideras. Handlingsplanen för hot och våld som vi fick av en rektor var 

senast reviderad år 2004 i mars. En av de rektorer som vi intervjuade hittade inga 

handlingsplaner mot hot och våld mot personal men samma rektor berättar att om något skulle 

ske så följs likabehandlingsplanen och enligt henne är den riktad mot både elever och lärare. 

En annan rektor hävdar att juridiskt så gäller likabehandlingsplanen enbart elever. En fara när 

det förekommer flera olika planer kan det vara svårt att komma överens om vilken man skall 

följa och då kan det uppstå förvirring och osämja. Det är viktigt att alla vet vad som gäller.  

 

När det gäller tillbud, våld och hot av allvarligare slag skall det anmälas till Arbetsmiljöverket 

enligt § 2 AFS 2001:1. Skolan, där knappt 10 % av fallen anmäls, är inte unik i rapporten från 

Brottsförebyggande rådet kan vi läsa att ”[...] de flesta våldshändelser som inträffar i Sverige 
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inte anmäls” (Brå 2008:23, s. 87). Vi har sökt anledningar till varför det inte anmäls mer och 

det som vi fann är av olika karaktär. De saker som Nilzon (2005) anger som anledningar till 

varför man inte anmäler det inträffade är att man inte blir trodd, att man behöver vittna, att 

man ska behöva möta gärningsmannen igen, att skadestånd uteblir, att straffen anses vara för 

milda, att man inte blir visad tillräcklig hänsyn och att det är långa väntetider. Enlig Arevius 

och Olsson (2007) kan det uppfattas som ett svaghetstecken om man talar om svåra saker.  

 

Det vi har fått fram från våra intervjuer är till exempel att man känner att man inte duger till, 

att man inte vill blanda in rektorn och man vill inte uppfattas som misslyckad. S3 ser det som 

att man inte är tillräckligt vuxen om man inte vågar anmäla och att det inte finns tillräckligt 

med rutiner. S3 nämnde också att hon kan se på lönestatistiken att de lärare som har problem 

med elever tenderar att ha lägre löner. Vi blev förvånade över att det till och med kan märkas 

på lönen om man erkänner att man har problem med klasser eller vissa elever. Om lönen 

påverkas för att man kan ha lite problem med vissa elever så kanske man kan förstå 

resonemanget att man väljer att inte ta upp ett problem. Man är rädd för att det kommer tas 

upp i löneförhandlingen. Det råder ett tuffare verbalt klimat i skolan idag enligt R2 vilket gör 

att det är svårt att avgöra om det är ett allvarligt riktat hot eller inte. Hur ska man då kunna 

veta vilka situationer som är verkligt farliga eller inte? Herlin och Munthe (2005) skriver att 

”Det är alltid den utsattes uppfattning som avgör om kränkningar förekommer” (s. 18). Man 

får inte förringa någons upplevelser. Det är viktigt att som kollega inte lasta den utsatte för det 

som hänt utan att försöka hjälpa till. Enligt Sandström (1996) tar offer för våldsbrott på sig 

skulden eftersom det ger en känsla av att man har kontroll över situationen.  

 

Enligt Marklund (2005) så spelar organisationen en stor roll för att skapa en god arbetsmiljö 

och vilka åtgärder som kan vidtas i preventivt syfte. För att slippa känna olust och för en god 

arbetshälsa behövs stöd och uppbackning från ledning och arbetskamrater. Både rektorer och 

skyddsombud är överens om att de inte får veta särskilt mycket om det som händer och oftast 

då på omvägar. I Ingen ska behöva vara rädd i skolan! (2008) kan man läsa att många av de 

drabbade lärarna anser att de skulle ha behövt mer hjälp och stöd av arbetsgivaren och 

skyddsombudet. Cirka 20 % ansåg att de behövde hjälp men inte fick, 50-70 % behövde inte 

hjälp och cirka 20 % fick den hjälp de ville ha hjälp från arbetsgivare och skyddsombud. 

Enligt Herlin och Munthe (2005) så har alla ansvar för arbetsmiljön men rektorn är ytterst 

ansvarig men det gäller då att denne får information och det ska vara både från lärare och från 

elever.   
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Andersson (2004) skriver om en lärares problem efter att ha blivit utsatt. Hon lider av 

sömnbesvär och att hon känner sig otrygg. Liknande symptom beskriver Nilzon (2005) såsom 

sömnbesvär, ångest och rädsla. Andra symptom är att olösta och omedvetna konflikter kan 

aktualiseras (Sandström, 1996). Utsatthet kan leda till en psykisk krisreaktion som tar olika 

lång tid att bearbeta för olika personer (Herlin & Munthe, 2005).  På Brottsofferportalens 

hemsida finns det en sida ”Brottsoffers reaktioner” där många av dessa symptom och fler står 

beskrivna. Där ges även råd om vad man bör göra såsom att prata med andra människor, 

förklara för din omgivning och att söka hjälp.  Arevius och Olsson påpekar att det är viktigt att 

se sin rädsla för att lärare är ett ensamt yrke och för att lärare drabbas ofta av stress och så 

kallade utbrändhetssjukdommar. 

 

Något som samtliga våra intervjudeltagare har berättat om är hur viktigt det är att klassen har 

förtroende för läraren och att man tillsammans bygger ett förtroendekapital. Detsamma anser 

Nilzon (2005) som menar att det är viktigt att ha en bra självbild där man accepterar sig själv 

och sina brister vilket gör att man kan handskas bättre med hot från andra. Alla människor har 

rätt att mötas av respekt och om man inte blir det kan det vara svårt att respektera andra.  

  

Det verkar finnas många problem för den utsatta läraren förutom händelsen eller upplevelsen i 

sig. Det kan vara svårt att våga tala om det, det kan vara så att man inte blir trodd, den hjälp 

som behövs uteblir, man tappar kontroller över undervisningen och sig själv.  

 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Att komma i kontakt med utsatta lärare var inte så lätt för oss som nybörjare men för den 

erfarne forskaren finns det möjligheter för vidare forskning om hur de har det.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att forska om vad som påverkar en lärares lön för att 

se om den påverkas om man har problem med elever.  

 

 

5.3 Relevans för läraryrket och avslutande ord 

 

Vi hoppas att vår studie har skapat ett intresse för hur utsatta lärare har det. Vi har en 

förhoppning om att lärare ska våga öppna sig och stötta varandra. Samtidigt hoppas vi att 
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arbetsgivare och skyddsombud får större möjlighet att vara med i arbetet med att hjälpa 

utsatta lärare. Om några av dem som känner sig utsatta börjar tala om det så kanske andra 

också vågar berätta om sina upplevelser.  

 

När man som lärare står där framför klassen och har symptom som hög puls, illamående, 

enstavigt tal, skakningar och muntorrhet, redo för att slåss eller fly, då kanske man bör tänka 

efter varför man har dessa reaktioner i kroppen. Det är dags att ta itu med sina problem och ta 

kontakt med någon att tala med. 
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Bilaga A: Intervjuguide/mailutskick 
 

Hej! 

 
Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som skriver vårt examensarbete nu i höst.  

  
Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning visar att 17,5 % av lärarna som deltog i 
undersökningen känner alltid, ofta eller vid enstaka tillfällen obehag att gå till sin arbetsplats. 

Vi är intresserade av att få veta om handlingsplaner och om händelser anmäls.   
 

I liknande undersökningar i Storbritannien visar siffrorna att 45 % av lärarna trakasserats 
genom e-post och 15 % har fått hotfulla texter. LR antar att mörkertalet i Sverige är stort. Här 
i Sverige har 5 % trakasserats genom att ha filmats med mobilkamera. 10,8 % av de svarande 

lärarna uppger att de känner till någon annan anställd som trakasserats på Internet. 
Vi vill också gärna ta del av egna erfarenheter inom dessa områden.  

 
Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och kommer att spelas in med bandspelare. Med 
forskningsetiskt förhållningssätt i grunden så kommer det insamlade materialet at t behandlas 

konfidentiellt för att sedan raderas när studien är klar. Dataunderlaget kommer endast att 
användas i forskningssyfte och deltagarna kommer att förbli anonyma. Medverkan är frivillig 

och man får som deltagare rätt att avbryta intervjun när som helst om det så önskas. När 
intervjun är transkriberad så har du möjlighet att få läsa igenom den om du så önskar och när 
vi har sammanställt hela vår studie får du naturligtvis gärna ta del av denna.  

 
Adrian Andrea och Catharina Jörnås 

 
Intervjuteman och frågor: 
 

Tema 1 Modern teknik 

Vad har den moderna tekniken och dess möjligheter för trakassering, så som sms, e-mail, 

mobilkamera, väckt för tankar hos dig? (Till exempel risken för att bli uthängd på 
Internetsidor) 
Vad gör man om något händer? 

Vad kan man göra för att förhindra det? 
 

Tema 2 Handlingsplaner 

Finns det en handlingsplan för hur man gör när en lärare blir utsatt?  
Har det tagits upp på skolan om vad man kan göra om man blir utsatt?  

 
Tema 3 Anmälningar 

Det är endast 10 % av fallen som anmäls till polisen och inga till Arbetsmiljöverket, varför 
tror du att resterande 90 % inte anmäls? 
 

Tema 4 Situationer, orsaker och egna erfarenheter 

I vilka situationer kan man känna utsatthet? 

Vilka orsaker kan det vara som gör att hot och våld förekommer?  
Vad har du för egna erfarenheter? 
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Bilaga B: Lagar och bestämmelser  

AFS 1993:2: 
2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.  
 

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt  
förebyggs. 
 

Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om 
våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av 

alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.  
 
4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. 
 

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas.  
 
AFS 2001:1: 

2 § Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål 

underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för 
liv eller hälsa. 
 

Brottsbalken 4 kap. § 5: 
5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är 

ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.  
 

Brottsbalken 23 kap. 6 §: 
6 § Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är å färde, när det kan ske 

utan fara för honom själv eller någon av hans närmaste, skall han i de fall särskilt stadgande 
givits därom dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är stadgat för den som 
allenast i mindre mån medverkat till sådant brott; dock må ej i något fall dömas till svårare 

straff än fängelse i två år. I de fall då det är särskilt föreskrivet skall för underlåtenhet att 
avslöja brott ansvar enligt vad nu sagts ådömas jämväl den som ej insett men bort inse att 

brottet var å färde.  
  
Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §: 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.  

 

 

 

 

 
 

 


