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Abstract 
 

The aim of this study is to describe what teachers and principals experience in schools 

regarding threats, violence and harassment towards teachers. A phenomenographical inspired 

approach has been used to describe and analyse the conceptions of five teachers and five 

principals. The findings of the study indicate that there is no impending risk for teachers to 

suffer from violence, threats or harassment. However, it does occasionally happen, and the 

findings of the study indicate that there are some factors that increase the risk. The major 

three factors are: fear, personality and inexperience. The conceptions also indicate that media 

can have a negative effect concerning violence in schools. 

     In order to prevent violence in schools, the findings of the study suggest three preventive 

measures: active relationship building, increased information, as well as increased authority 

for teachers. Furthermore, the study emphasizes the importance of support where teachers 

have been violated. This support is required from principals and supporting authorities, and it 

is important that school violence is reported to the police to discourage the threat of future 

violent conduct in schools. The findings of our study indicate that the school of education 

needs to be reorganised, and new methods developed, in order to prepare teachers for their 

coming profession. 
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1. Inledning 
”Är man rädd för att gå till skolan, då ska man byta jobb”. (Bo Munthe Trygghetskonsult, 

2009) 

    Så här uttalar sig trygghetskonsult Bo Munthe i en direktsänd tv-debatt i programmet 

Skolfront i Kunskapskanalen. Enligt en rapport som skolfront tar upp visar det sig att en av 

fem lärare är rädda för att gå till sitt arbete på grund av risken att utsättas för hot, våld och 

trakasserier. Som blivande lärare ställer vi oss frågande till Munthes uttalande: Är det rimligt 

att en femtedel av Sveriges lärarkår ska behöva byta yrke? Finns det möjligen andra lösningar 

i form av förberedande arbete som gör att problemet med hot, våld och trakasserier kan 

minskas?  

     Med anledning av flera grova våldsdåd inom skolan runt om i världen fick 

Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag från Utbildningsdepartementet att kartlägga grövre 

våldsbrott i skolan i Sverige. Rapporten blev färdig i april 2009 och resultaten pekar på en 

distinkt koppling mellan nivåerna av våld i skolan och förekomst av mobbing. Det är således 

viktigt att fokusera på även lindrigare former av kränkningar, trakasserier och hot, eftersom 

dessa kan leda till grövre våld i det långa loppet. Vidare framhåller rapporten från BRÅ 

ledningens centrala roll när det gäller att motverka våld. Det är alltså viktigt att ledningen för 

skolan tar sitt ansvar och att de redan på ett tidigt stadium agerar preventivt.   

     Som blivande pedagoger ser vi skolledningens roll som ytterst viktig när det gäller att 

skapa förutsättningar för en trygg miljö för såväl personal som elever. Det är inte rimligt att så 

många lärare ska känna sig utsatta och rädda för att gå till sitt jobb. Eftersom vi genom vår 

verksamhetsförlagda praktik har haft möjlighet att uppleva olika skolmiljöer låter det för oss 

något förunderligt att så många lärare är utsatta och rädda för att gå till sitt jobb. Efter inslaget 

i skolfront funderade vi över medias roll när det gäller bilden av våld, hot och trakasserier i 

skolan, då vi inte har uppfattat skolmiljön som hotfull Därför beslutade vi oss för att 

undersöka rektorers och lärares uppfattningar av fenomenet hot och våld i skolan. 

     Ur ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att kartlägga hot- och våldsbilden i 

skolverksamheten, då en trygg miljö är grundförutsättningen för elevers aktiva lärande. En 

elev som inte känner sig trygg kan ha oerhörda svårigheter vad gäller inlärning. Lärare som är 

utsatta och inte känner sig trygga kan omöjligt skapa den goda psykosociala arbetsmiljö som 

krävs för en god kunskapsutveckling. Det är således viktigt att vi tillsammans skapar en 

lärandemiljö som är fri från hot och våld, där både lärare, elever och rektorer känner sig 

trygga.  
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1.1. Syfte: 

Vårt syfte med studien är att undersöka om det finns några skillnader och/eller likheter i 

rektorers respektive lärares uppfattningar av hot- och våldsbilden i skolan samt vilka 

uppfattningar lärare och rektorer har vad gäller preventiva åtgärder och agerande i hotfulla 

situationer. Genom att göra djupgående och kvalitativa intervjuer med fem rektorer och fem 

lärare ämnar vi genom en fenomenografiskt inspirerad ansats jämföra likheter och variationer 

av uppfattningar.  

 

1.2. Frågeställningar 

 

• Hur uppfattar lärare och rektorer vilka risker det finns för lärare att bli utsatta för hot, 

våld eller trakasserier av elever? 

• Hur uppfattar rektorer respektive lärare att de handskas med situationer där lärare 

utsätts för hot, våld eller trakasserier av elever? 

• Vilka uppfattningar finns det bland rektorer respektive lärare när det gäller hur 

skolpersonal kan arbeta preventivt vad gäller hot, våld och trakasserier mot lärare?  
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2. Forskningsöversikt  
Skolan är i särklass den absolut största arbetsplatsen i Sverige med sina 200 000 vuxna 

anställda och sina en och en halv miljon elever. All skolpersonal och alla elever är direkt 

berörda av arbetsmiljölagen och de omfattas av de lagstadgade förordningar som finns om 

arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen innebär bland mycket annat att den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön skall vara god och att organiserat och metodiskt miljöarbete skall fortgå. 

Lillemor R-M Hallberg (Menckel & Lundkvist 2005 s. 40), professor i vårdvetenskap, betonar 

att såväl elever som lärare har rätt till en god arbetsmiljö och att de varje dag skall kunna gå 

till skolan utan fara för att utsättas för fysisk eller mental ohälsa genom sin sysselsättning. 

     Det är i alla händelser arbetsgivaren som innehar det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 

Vanligtvis har kommunen det övergripande arbetsgivaransvaret vad gäller skolan, men 

verksamheten med arbetsmiljön brukar delegeras till rektorerna på skolorna. Enligt en 

undersökning utförd av Arbetsmiljöverket 2002, ansåg över två tredjedelar av rektorerna att 

det inte fanns resurser för att ägna sig åt arbetsmiljöarbete på ett rätt och riktigt sätt (a.a.) 

     Enligt Staffan Marklund (a.a. s. 91), professor vid Arbetshälsoenheten, Arbetslivsinstitutet 

i Stockholm, är dagens skola ett problemområde ur arbetsmiljösynpunkt. Cirka 25 procent av 

de kvinnliga lärarna och 15 procent av de manliga lärarna mår dåligt till följd av psykiska 

påfrestningar som är jobbrelaterade. Vidare är läraryrket den yrkesgrupp som har dubbelt så 

hög långtidssjukfrånvaro för psykiska problem, såsom utbrändhet, i jämförelse med andra 

yrkesgrupper. Marklund understryker att det psykosociala klimatet på skolorna som 

arbetsplats måste förbättras och att det krävs åtgärder på organisationsnivå.  

     Hallberg (a.a. s. 41) framhåller, å andra sidan, att insikten om betydelsen av 

arbetsmiljöarbete har ökat i kommunerna. Hon menar att många miljöarbetsrelaterade frågor 

har förbättrats i betydande utsträckning, såsom arbetet med mobbingproblem och dylikt. 

Enligt Sandström (1996 s. 24) är det först under senare år som mobbing och våld har börjat 

betraktas som ett arbetsplatsproblem. Det har skett en attitydförändring i samhället och 

toleransen vad gäller våld och hot är mycket låg. Skolpersonal upplever att hot och våld på 

arbetsplatsen är oacceptabelt. Så sent som 1993 kom det nya föreskrifter från 

arbetarskyddsstyrelsen (www.av.se AFS 1993:2), vilka kan vara ett tecken på den 

attitydförändring vi har sett i samhället. I dessa föreskrifter fastslås det att arbetsgivaren bär 

det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och om det finns risk för hot och våld på arbetsplatsen 

ska arbetsgivare bland annat se till att det finns utbildning och instruktioner, att riskerna 
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förebyggs och utreds, att alla händelser följs upp och att det sätts in hjälp och stöd när 

någonting har inträffat (a.a.). 

 

2.1. Ungdomsvåld 

Estrada (1999 s. 85) framhåller att officiell kriminalstatistik pekar på en mycket grov ökning 

av tonåringars våldsbrottslighet under de senaste tioårsperioderna. Åsikterna går dock isär 

huruvida det har skett en reell och kraftig ökning av våldet i sig eller om det är 

anmälningsbenägenheten som har ökat. Uppmärksamheten kring våldsbrott har i allmänhet 

ökat och i synnerhet i frågan om ungdomsvåldet. I massmedia uppmärksammades det ökande 

skolvåldet i samband med vårterminsstarten 1998 (se a.a. s. 86), och antalet polisanmälningar 

mot elever fanns i blickfånget.  

     Sveriges dåvarande skolminister, Ylva Johansson, rättfärdigade dock alla polisanmälningar 

mot skolbarn och betonade att ”Brott och kriminalitet som förekommer i skolan ska behandlas 

på samma sätt som i övriga samhället”. (a.a. s. 86) Den rådande samhällssynen på elevernas 

skolmiljö hade förändrats och det förutspåddes att åtal och domar skulle bli allt vanligare. 

Göte Appelberg, som var skolverkets chefsjurist, gick ut och uppmanade skolorna att anmäla 

hot- och våldsdåd till polismyndigheten ”När något händer skall man anmäla direkt, inte ta 

ställning till om det är brott eller inte. Det är polisens sak.” Vidare hävdade Appelberg att 

skolvåldet inte hade ökat och att det inte heller hade blivit grövre, utan snarare att ” det som 

har hänt i skolan är att de ansvariga hanterar de här händelserna bättre.” (a.a. s. 86) 

     Estrada framhåller att Appelbergs tolkning bestyrks genom en studie som evaluerat 

polisanmälda och självrapporterade fall av skolvåld hösten 1994 till våren 1998. I studien 

understryks att ”ökningen av polisanmälda fall sannolikt inte återspeglar en faktisk ökning av 

”skolvåldet” utan snarare en ökad uppmärksamhet och känslighet.” (a.a.) 

     Estrada betonar att det finns en problematik vad gäller tolkningen av skolvåldets 

utveckling, i det att ekvivalenta data över tid inte finns tillgängliga. I Estradas avhandling från 

1999 begränsas den analyserade tidsperioden, eftersom adekvat kriminalstatistik finns 

tillgängliga först från år 1981. Avhandlingen belyser utvecklingen av skolvåldet och om det 

har skett några förändringar i reaktionen mot vålds- och ordningsproblem inom 

skolverksamheten.  

     Resultaten av studien pekar på att de anmälda fallen av skolvåld har tilltagit mycket 

markant mellan 1981-1997. Det går att urskilja en ännu kraftigare ökning mellan åren 1993-

1997. Studien indikerar att detta är en följd av att de lindriga fallen anmäls i högre 

utsträckning än tidigare. En trolig tolkning av resultaten, mot bakgrund av tidigare forskning 
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gällande dold våldsbrottslighet, är att mönstret i studien snarare rör sig om en förändring av 

mörkertalet. Således anmäls det dolda våldet i högre utsträckning än tidigare, vilket innebär 

att det reella skolvåldets utveckling inte har förändrats nämnvärt. 

     Vidare visar studien att det har skett en förändring vad gäller reaktioner och attityder mot 

våld och ordningsproblem i skolan mellan åren 1993-1997. I början av 1980-talet försökte 

skolledningen hantera alla slags hot- och våldssituationer internt. Det var ingen självklarhet 

att polisanmäla händelser. Under 1990-talet skedde en förändring i det att polisanmälningarna 

ökade. Det är inte längre skolpersonalens sak att hantera ordningsproblem såsom våld och hot, 

utan det är i första hand en polisfråga (a.a. s. 119). 

     Estrada & Flyghed (2007 s. 356) lyfter fram en annan faktor som kan påverka 

anmälningsbenägenheten, nämligen att under 1990-talet blev det mycket enklare att göra en 

polisanmälan. Skolans förtroendemän behöver inte längre besöka polishuset. Det går bra att 

göra en anmälan via telefon, fax eller mejl. Dessutom finns det färdiga mallar att följa. Dessa 

förändrade rutiner för anmälningar kan ses som en anledning till att de anmälda fallen av 

skolvåld har ökat väsentligt under 1990-talet. Numer ligger skolan bakom över 50 procent av 

alla brottsanmälningar.  

     Vidare menar Estrada & Flyghed sålunda att den officiella statistiken påverkas av 

förändrade synsätt och förändrade reaktioner vad gäller hot och våld. De påpekar att våldet i 

skolan inte är ett nytt fenomen: ”Åtminstone sedan 1980 går det att i tidningen Skolvärlden 

hitta en bild av omfattande skolvåld, trakasserier, skadegörelse, lärare som vill sluta o.s.v.” 

(2007 s. 353). 

     Massmedia behandlar inte våldsbilden i skolan på regelbunden basis. Det är först när det 

har inträffat extrema händelser eller när våldet i skolan har setts som ett samhällsproblem som 

det har uppmärksammas. Våldet i skolan fick extra mycket skriverier under tre perioder 

mellan 1980-1997. Två mord som kopplades till skolan inträffade under den här tiden och 

debatten om ungdomsvåld tog fart. Mellan 1986-1990 behandlades frågan om lärares rätt att 

ingripa i konfliktsituationer. Media agerar således utifrån stora aktuella händelser.  Estrada & 

Flyghed betonar att väldigt få ledarartiklar i skoltidningen behandlar skolvåld och dessutom 

tas problemen upp reaktivt. Detta indikerar att hot och våld i skolan inte är det mest centrala 

av alla problem i skolan utifrån skolpersonalens perspektiv (2007 s. 354).   

 

2.2. Teorier om aggressioner 

Teorier inom området våld och hot utgår alla från olika sätt att se på människan och huruvida 

människans agerande i olika situationer kan sägas vara medfött, det vill säga biologiskt 



 9 

betingat, eller helt beroende av omgivande faktorer. Olika teoretiker utgår således från skilda 

ståndpunkter vad gäller människosyn. Fenomenet våld har funnits sedan begynnelsen och 

filosofer som till exempel Hobbes, Locke och Rousseau, vilka levde mellan 1500- och 1700-

talet, försökte utröna orsaker till människans aggressivitet (Möller 2001 s. 16ff). 

     Hobbes menade att aggressiviteten är biologiskt betingad, medan Rousseau menade att 

människan föds som ett tomt blad och formas av sociala och kulturella aspekter, det vill säga 

”människan föds varken ond eller god”. Locke å andra sidan såg människans aggressivitet 

som en kombination av biologiska och sociala aspekter, i det att individen har grundläggande 

drifter, vilka genom sociala betingelser kan komma till uttryck (a.a. s. 16). 

     Det finns således tre synsätt vad gäller ursprungen till aggressioner. Wrightsman (1972 

s.156-187, i Möller 2001) tydliggör dessa riktningar: 

 

1. Helt medfödd. 

2. Helt beroende på omgivningen. 

3. En medfödd respons, som aktiveras genom frustration. 

 

Dessa tre synsätt kan endast ses som referenspunkter, då det finns olika paradigm och synsätt 

inom en och samma riktning. Det är således svårt att ge en stringent definition om aggression 

och dess orsaker (Möller 2001 s. 19).   

     Forskare och författare inom området våld och hot tar i allmänhet upp fyra skilda 

teoretiska synsätt, som var och en utgår från de tre ovan nämnda riktlinjerna. Dessa fyra 

teorier är enligt Möller (a.a.) följande: Psykoanalytisk aggressionsteori, Etologisk 

aggressionsteori, Frustrations-aggressionsteori och teorin om social inlärning av aggression. 

Enligt Sandström hör de två förstnämnda teorierna till den mer övergripande termen 

instinktivister, medan de två sistnämnda sorteras in under Behavioristiska teorier (1996 s. 32, 

38).  Nedan följer en kort beskrivning av två av de fyra teorierna: den etologiska 

aggressionsteorin och teorin om social inlärning av aggression.  

 

2.2.1 Etologisk aggressionsteori 

Förgrundsgestalt till den etologiska aggressionsteorin är Konrad Lorenz som ansåg att 

aggressionen är ärftligt betingad. Termen etologi innebär ”vetenskapen om djurens naturliga 

beteende i deras naturliga miljö”. Lorenz menade att aggressionen inte kan vara 

miljöbetingad. Han studerade djuren och framhöll att deras beteende är ärftligt betingat. 

Därmed drog han paralleller till människan och menade att aggressivitet inte kan vara ett 
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inlärt beteende. Lorenz framhöll att aggressionen är en urdrift och essentiell för människans 

överlevnad. Aggressionen är en instinkt och den är oberoende av yttre påverkan. Instinkten 

producerar sin egen energi, vilken spontant kan explodera när tillräcklig energi har byggts 

upp. Aggressionsdriften kan förvandlas till ett hot om inte driften tyglas av människans sunda 

förnuft. Därmed kan aggressiviteten urarta och istället för att garantera människans fortlevnad 

kan den förgöra henne som art. Dock ansåg Lorenz att individen kan bemästra 

aggressionsdriften genom sublimerade former, det vill säga genom att exempelvis utöva 

någon form av idrott eller konstnärligt skapande (Möller 2001 s. 23).         

   

2.2.2 Teorin om social inlärning av aggression 

Teorin om socialt betingad aggression har sitt ursprung i ett behavioristiskt synsätt. 

Förgrundsgestalt är framförallt Albert Bandura, som tillsammans med bland annat Richard H 

Walters forskade om aggression, där de kom fram till att aggressivt beteende är socialt inlärt. 

Med denna teori, som uppstod under 1960-talet, inleddes en ny era. Bandura och Walters 

menade framförallt att individer anammar ett aggressivt beteende genom att iaktta aggressiva 

rollmodeller. Således tar Bandura avstånd från att aggression skulle vara biologiskt betingat. 

Denna teori skiljer sig således markant från den psykoanalytiska aggressionsteorin om att ett 

aggressivt beteende är medfött (Möller 2001 s. 28).    

    Enligt förgrundsgestalterna är inlärda beteenden i allmänhet direkta imitationer av andra 

människors beteenden. Detta försökte Bandura och Walters visa genom experiment, där barn 

fick bevittna aggressiva beteenden i olika situationer. Barnen fick bland annat se filmer med 

aggressiva inslag samt vara åskådare till människors aggressiva rollspel, vilket ledde till att 

barnen agerade mer aggressivt. Detta tog sig i uttryck dels genom att de lärde sig nya 

aggressiva beteenden och dels att deras redan befintliga aggressiva beteenden förstärktes. 

Barnen tog efter de modeller som belönades för sitt beteende. I ytterligare ett experiment 

visade det sig att belöningen måste ske i direkt anslutning till exponeringen, för att barnet 

skall anamma beteendet (Sandström 1996 s. 39f).  

    Bandura menade att media som till exempel TV kan vara upphov till aggressivt beteende. 

Om individer regelbundet exponeras för massmedievåld ökar såväl tolerans- som 

aggressionsnivån, eftersom individens känslor trubbas av.  Banduras forskning har haft stor 

genomslagskraft för videovåldsdebatten, då barn enligt denna forskning kraftigt påverkas av 

att se filmer med våldsamma inslag. Som motpol till denna forskning står katarsiseffekten och 

dess anhängare, vilka menar att människor får en möjlighet att undertrycka och leva ut sina 

aggressioner genom att bevittna våld.  
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     Sandström framhåller att dessa båda motpoler tillsammans kan påverka individen vid 

exponering för massmedialt våld. Individens personlighet påverkar vilken motståndskraft 

vederbörande har. En osäker person som lever i en otrygg social miljö påverkas sannolikt mer 

negativt än en person med en trygg bakgrund. Likaledes riskerar otrygga barn som inte får 

direkt betingning av sina föräldrar att imitera ett våldsamt och aggressiv beteende i högre grad 

än trygga barn med närvarande föräldrar (1996 s. 40 f).  

 

2.3 Media 

Massmedia spelar en betydelsefull roll inom nästan alla samhällsområden. Dagspress, TV och 

radio har möjlighet att påverka opinionsbildningen och tillmäts därmed en avgörande roll. 

Människor är ständigt omgivna av media och präglas starkt av denna från morgon till kväll. 

Enligt Hadenius & Weibull (2005 s. 11) tittar i genomsnitt cirka 90 procent av Sveriges 

befolkning på TV varje dag, dryga 80 procent läser någon dagstidning och lika många lyssnar 

på radio. Detta innebär att svenskar ägnar cirka sex timmar per dag åt massmedia och i en del 

kretsar är konsumtionen betydligt större. Denna stora omfattning åskådliggör massmedias 

centrala position i samhället.  Vi är beroende av medierna för att vi ska få kunskap om 

världen, men de är inte bara en kanal för information utan de har betydelse i olika 

kommunikationsprocesser (a.a.). 

     Pettersson & Pettersson (2007 s. 10) delar in massmedierna i fyra grupper: Tryckta medier, 

ljud- och bildmedier, medier på Internet och butiks- och mässmedier. Dessa går i princip ut på 

att: ”informera, granska och underhålla”. (a.a. s. 10) 

     För att kunna förmedla exempelvis information krävs kommunikation. Den symboliska 

kommunikationen innebär hur olika slags budskap såsom kunskaper, uppfattningar och 

ståndpunkter förmedlas i ett samhälle. Det handlar om hur människor tar emot information 

från omgivningen, men också hur vi förmedlar information till omvärlden. Det finns många 

modeller som beskriver hur kommunikation går till, men vanligaste modellen är den som 

särskiljer sändare och mottagare. Denna modell benämns den elementära 

kommunikationsmodellen (se figur 1:1, Hadenius & Weibull s. 12).  

     Hadenius & Weibull pekar på faktorer som skiljer ut masskommunikation från personlig 

kommunikation: 

 

1. Enkelriktad: någon feedback eller återföring som direkt påverkar 

sändaren är omöjlig. 
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2. Offentlig eller ”opersonlig”: sändaren vet således inte alltid vem eller 

vilka som lyssnar på hans/hennes meddelande och meddelandet är inte 

heller riktat till en enskild person. 

3. Samtidig: genom massmedier når sändaren en stor mängd människor 

vid ungefär samma tidpunkt. (2005 s. 15). 

      

Historien tyder på att samhälls- och medieförändring samverkar och påverkar varandra. 

McQuail menar att massmediernas historia inbegriper fyra huvudelement: 

 

1) teknologi, 2) ett samhälles politiska, sociala, ekonomiska 

och kulturella situation, 3) en uppsättning aktiviteter, funktioner eller 

behov samt 4) människor – i synnerhet formade till grupper, klasser 

eller intressen. Dessa faktorer har samspelat på olika sätt och med 

olika tyngd för olika medier där än den ena, än den andra har framstått 

som den drivande kraften eller utlösande faktorn.” (1984 s. 16). 

 

Massmedierna inte bara förmedlar den politiska informationen och debatten som förekommer 

i landet, utan de reflekterar även det politiska system som råder i samhället. Således medför 

samhällsförändringar på samma sätt förändringar för massmedierna. Hadenius & Weibull 

(2005 s. 19) framhåller att försök har gjorts att systematisera olika ”typfall” av relationen 

mellan medierna och differentiella politiska institutioner. Typfallen är i allmänhet utformade 

efter någon uppfattning som råder i samhället eller någon politisk ideologi. Den amerikanska 

Hutchins-kommisionens rapport från 1947 är en av de mest kända ansatserna att gruppindela 

relationen mellan medier och samhälle. I rapporten skönjdes fyra ”massmedie- eller 

informationsideologier”: Den auktoritära ideologin, Den frihetliga ideologin 

(”frihetsteorin”), Den sociala ansvarsideologin och Den marxistiska medieideologin (a.a.). 

Nedan följer en redogörelse för den frihetliga ideologin och den sociala ansvarsideologin. 

 

2.3.1. Den frihetliga ideologin (”frihetsteorin”) 

Utgångspunkten för den frihetliga ideologin är att människor ska få tillgång till all 

information rörande ett ämne och förhålla sig kritiska till informationen och därefter ta 

ställning till vad de anser i frågan. Människor förväntas vara engagerade och angelägna om att 

skapa opinion. Massmedierna skall vara helt oberoende av staten och ses som ett av de mest 

centrala redskapen när det gäller att få fram åsikter. De skall sålunda vara självständiga, utan 
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inflytande från de politiska makthavarna, och snarare fungera som en tredje statsmakt jämte 

regering och riksdag. Staten får under inga omständigheter ingripa, även om debatten är 

obekväm för beslutsfattarna. Sålunda förekommer ingen censur inom denna ideologi, utan 

massmedierna är fria och skall kunna föra en öppen debatt och människor får själva urskilja 

vad som är riktigt. 

     Inom frihetsteorin anser man att det att det skall finnas näringsfrihet och fri konkurrens. 

Genom denna frihet kommer på sikt de bästa åsikterna få folkets stöd. Den fria 

opinionsbildningen i massmedierna är av yttersta vikt för ett demokratiskt statsskick. Den 

frihetliga ideologin började tillämpas i flera stater under senare delen av 1700-talet. Som ett 

resultat av denna anda införde Sverige, som första land i världen, tryckfrihetsförordningen 

1766 (Hadenius & Weibull 2005 s. 20).  

 

2.3.2. Den sociala ansvarsideologin 

Anhängare av den sociala ansvarsideologin accepterar till stora delar den frihetliga synen på 

massmedierna, men de är kritiska så till vida att ideologin har medfört frihet från ansvar och 

från moraliska skyldigheter. Kritiker menar att det endast är ägarna av massmedier och i viss 

mån politiska eliter som tjänar på friheten. De behandlar ämnen och förmedlar sådant som 

säljer. De skriver med andra ord om sådant som människor har intresse av att köpa. Den 

sociala ansvarsideologin lägger tonvikten på ett ökat samhällsansvar och menar att 

massmedierna också ska tvingas hantera och bevaka nyheter som är mindre säljande. 

Anhängarna anser att ideologin skulle revideras och kompletteras med olika krav vad gäller 

information. De menar vidare att en intern kontroll skulle kunna vara nödvändig eller att 

staten åtar sig att kontrollera informationen. ”Massmedierna får inte utnyttja sin frihet till att 

skriva om det som är kommersiellt gångbart.” (a.a. s. 20f). 

 

2.4. Tystnadsspiralen 

Tystnadsspiralen är enligt Pettersson & Pettersson (2007 s. 72) en känd teori som handlar om 

hur medierna påverkar oss och vilket inflytande de har. Begreppet myntades av den tyska 

medieforskaren Elisabeth Noelle-Neumann och innebär att medier har en tendens att fokusera 

på samma nyheter och hantera ett huvudämne i taget. Medierna speglar det allmänna 

opinionsklimatet. Det är sålunda svårt för de personer som är av avvikande uppfattning att 

påverka opinionen. Teorin innebär att människor är mindre benägna att framföra en åsikt om 

de upplever att de är i minoritet. Det blir som en spiral, eftersom ingen vågar uttrycka sin åsikt 

om de tror att de är ensamma om den. Många gånger försöker människor inte ens göra sig 
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hörda om de är i minoritet och detta innebär att det rådande opinionsklimatet får ännu större 

inflytande, då media reflekterar detta. Det är allmänt vedertaget att vi påverkas av det som 

majoriteten tycker och är man osäker så anpassar man sig till rådande åsikt.  

     Denna teori har som utgångspunkt att massmedia har stort inflytande och därmed mycket 

makt. Pettersson & Pettersson citerar Noelle- Neumann: ”Medierna finns överallt, vi kan inte 

fly från dem. Mediernas meddelanden är likartade och upprepas överallt med stor kraft, det är 

omöjligt att värja sig.” (a.a. s. 72)    

 

2.5. Moralpanik  

År 1972 myntade Stanley Cohen begreppet moral panik i avhandlingen Folk Devils & Moral 

Panics ( se Cohen 2002 s. vii). Begreppet moralpanik hade använts förut, men det var först i 

och med publiceringen av detta verk som en teori om fenomenet moralisk panik utvecklades. 

Estrada & Flyghed menar att ”begreppet moral panik har fått en stor genomslagskraft i 

forskningen om reaktion på avvikande beteende.” (2007 s. 359).  

     Cohen analyserade massmedias bevakning av de oroligheter som försiggick mellan olika 

ungdomsgrupper, mods och ”rockers”, på en semesterort i England. Cohen upptäckte att 

bilden som förmedlades till allmänheten var förvrängd. Massmedia skapade en felaktig bild 

av ungdomarna som framställdes som mycket mer våldsbenägna än de i själva verket var. 

Denna grovt uppförstorade rapportering gav upphov till begreppet moralpanik.  

     Cohen menar att samhället från tid till en annan drabbas av moralpanik.  Fenomenet som 

uppmärksammas behöver inte vara något nytt. Det kan ha funnits länge utan att någon har 

observerat det, men det kan också röra sig om ett nytt fenomen som uppmärksammas. Det 

som är karakteristiskt för moralpanik är att det plötsligt blossar upp lite titt som tätt. 

Massmedia spelar en definitiv roll i det att den förmedlar bilden, vilken oppositionen sedan 

bygger på.  Debatter förs i TV och radio och det är vanligt att skolor exempelvis ordnar 

debattkvällar. Det som är karakteristiskt för moralpanik är att debatten plötsligt klingar av för 

att återupptas efter en tid (a.a.). 

     Eriksson & Dalquist (1995 s. 13f) framhåller att moralisk panik innebär en känsla av att 

något hotar samhället och i vidare mening innebär detta ett hot mot moralen. Människor vill 

därför agera och ta avstånd från hotet. Samhällets moraliska gränser blir tydliga. Människor 

kräver handlingskraft, som ibland resulterar i nya lagar. Avgörande för moralpanik är att det 

utmålade hotet inte stämmer överens med verkligheten. Reaktionen är oproportionerlig i 

relation till problemet. Det finns kanske ett uns av sanning, men denna överdrivs till oanade 

proportioner (a.a.). 
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2.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige. Den psykosociala arbetsmiljön är ytterst viktig. 

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljöklimatet på skolan. Det råder delade 

meningar huruvida arbetsmiljön är ett problemområde eller inte . Dock anser forskare att 

mobbing och kränkande behandling är ett problem som skolpersonal arbetar mycket effektivt 

med idag.  

     Forskare är oense om huruvida ungdomsvåldet i skolorna har ökat eller inte. Forskning 

tyder på att det är det dolda våldet som har blivit synligt och att lindrigare former av våld 

anmäls i högre utsträckning. Det har blivit en attitydförändring i samhället och toleransen vad 

gäller våld är lägre. Tidigare löste skolledningarna ofta våldet internt, numer polisanmäler 

rektorer våldet i högre grad. Våld och hot är inget nytt fenomen i skolan. 

     När det gäller teorier om aggressioner hänvisar forskare vanligtvis till fyra skilda teorier, 

vilka är psykoanalytisk aggressionsteori, etologisk aggressionsteori, frustrations-

aggressionsteori och teorin om social inlärning av aggression. Dessa fyra teorier utgår i regel 

från tre ståndpunkterpunkter, där forskare tvistar huruvida aggression är medfött, socialt och 

kulturellt betingat eller en kombination av biologiska och sociala aspekter. Teorin om social 

inlärning av aggression utgår från att barn påverkas av media. 

     Massmedia spelar en avgörande roll inom alla samhällsområden och människor präglas 

ständigt av media. Historien tyder på att samhälls- och medieförändring samverkar och 

påverkar varandra. Det har gjorts försök att gruppindela relationen mellan media och samhälle 

och detta resulterade i: Den Auktoritära ideologin, Den Frihetliga ideologin, Den Sociala 

ansvars ideologin och Den Marxistiska medieideologin. 

     I avsnittet om media ingår även tystnadsspiralen och moral panik. Tystnadsspiralen 

innebär att människor som är i minoritet inte vågar uttrycka sin åsikt. De tror att de är 

ensamma om sin åsikt. De blir påverkade av opinionen och vågar inte sätta sig upp mot 

denna, utan de förblir tysta. Det blir som en spiral. 

    Moralpanik innebär att massmedia förmedlar en förvrängd och uppförstorad bild av något 

fenomen i samhället. Detta leder till att människor får en känsla av att något hotar samhället 

och en moralisk panik utbryter. Det som är typiskt för moralpanik är att den plötsligt blossar 

upp för att sedan försvinna lika snabb igen.    
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3. Bakgrundslitteratur 
Detta avsnitt inleds med definitioner av begreppen hot, våld och trakasserier. Därefter följer 

en redogörelse av rektors- och läraryrket. Efter detta följer en arbetsplatsundersökning från 

Lärarnas Riksförbund följt av en rapport från Brottsförebyggande rådet. Slutligen kommer ett 

avsnitt med lagar och förordningar. 

 

3.1. Definition av begreppen hot, våld och trakasserier 

En allmängiltig förklaring av begreppen ges via ordböcker över svenska språket där Bonniers 

ordbok definierar våld som: ”det att fysiskt angripa el. skada person el. sak” (Malmström med 

flera 1998 s. 667). När det gäller ordet hot ges en hänvisning i ordboken till ordet hotelse, 

vilket definieras: ”uttalande att ngt obehagligt, farligt osv. ska hända” (a.a. s. 226). Vidare 

definierar Malmström ordet trakassera som att: ”utsätta för obehag el. förföljelse” (a.a. s. 

609).    

     Nordstedts ordbok förklarar begreppet våld med: ”(otillbörlig) användning av fysisk styrka 

som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot ngn” (Nordstedts Plus 1997 s. 1294). I denna 

ordbok står det följande om hot: ”varning om möjlig obehaglig följd” (a.a. s. 437). När det 

gäller ordet trakasseri/trakassera formuleras ordet trakasseri enligt följande: ”medvetet vållat 

(fortlöpande) obehag mot ngn” ( a.a. s. 1171).    

    Definitionerna skiljer sig en del och till exempel begreppet våld låter sig inte med enkelhet 

definieras med en allmängiltig förklaring, utan kan i en vid bemärkelse förekomma i flera 

olika sammanhang (Olsson 1998 s. 61). I till exempel arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter 

(www.av.se AFS 1993:2 s. 5) definieras våld som följer: ”Våld varierar från mord till 

trakasserier i form av hot via brev eller telefon”.    

      Herlin & Munthe gör en uppdelning av ordet våld genom att dela upp ordet våld i fysiskt 

respektive psykiskt våld. Med fysiskt våld menar de sådana handlingar som innebär fysiska 

angrepp mot en person i form av slag, knuffar, sparkar och annan fysisk misshandel. Psykiskt 

våld ger de en innebörd av angrepp som skadar ens inre i form av ’verbala attacker, grimaser, 

blickat etc.’ (2008 s. 83ff).  

    En annan aspekt eller uppdelning av ordet våld gjordes av Skolöverstyrelsen (1988), där de 

ser våld som en fysisk handling men därefter gör en viktig distinktion mellan lagligt våld och 

olagligt våld, så kallat våldsbrott. De påpekar att nästan all form av våld är olaglig i Sverige, 

men belyser att visst våld får lov att utföras av vissa yrkesgrupper som till exempel polisen.      
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    Begreppet våld förknippas av såväl Olsson (1998 s. 61) som Möller (2001 s. 17) med 

begreppet aggression eller aggressivitet. Begreppen aggression och våld är enligt forskare 

viktigt att hålla isär även om det i praktiken är mycket svårt. Anledningen till vikten av att 

särskilja dessa båda begrepp är betydelsen av vilken avsikt förövaren har. Möller refererar 

bland annat till Lindell, som definierar våld och aggression som följer: ”våld – utan avsikt, 

aggression – ond avsikt” (Lindell 1983 & 1984 i Möller 2001 s. 17).       

    De tre begreppen hot, våld och trakasserier är svåra att ge en distinkt definition, men våld 

kan ses som en term som inbegriper såväl hot som trakasserier, vilket framkommit i 

ovanstående försök till definitioner. Herlin & Munthe ger en övergripande förklaring till 

svårigheter med definitioner, då de under termen kränkande behandling skriver om såväl våld, 

hot och trakasserier. Eftersom alla individer är olika och uppfattar händelser på olika vis blir 

definitionen av begreppens innebörd olika för olika människor. Det är alltid ’den enskilda 

individens uppfattning som är utslagsgivande – inte den allmänna uppfattningen’ (2008 s. 74).     

 

3.2. Rektorns roll 

Organisationen i den svenska skolan har under de senaste åren genomgått en rad förändringar 

och därmed har rektorns roll utvecklats. Axiö (2000 s. 11) framhåller att det ställs helt andra 

krav på rektorn sedan decentraliseringen 1991. Tidigare styrdes skolan av staten genom ett 

utförligt regelverk och det krav som ställdes på rektorn var framförallt att han skulle agera 

som administratör. Skolledarens roll i en starkt centralistisk skola var att kontrollera att 

skolans verksamhet noggrant följde de lagar och förordningar som hade beslutats av staten 

och även att lärarnas undervisning följde detta regelverk. Persson (2002 s. 7) menar samtidigt 

att lärarnas autonomi vad gäller undervisning var stor och att även rektorn själv undervisade 

en hel del. Intresset för skolutveckling var inte överhängande och den förändring som trots allt 

förekom var en följd av bestämmelser och anvisningar från riksdagen, regeringen och 

skolöverstyrelsen. 

     Enligt Fröjelin & Wennbo (1990 s. 11) var det av yttersta vikt att rätt person blev rektor. 

1946 års skolkommission underströk att det var väsentligt att skolledningen ”satte sin prägel 

på skolan”. Skolstyrelsen skulle härigenom anstränga sig att hitta den mest passande personen 

och de aspekter av ledarskapet som värderades högst var administrativ kompetens och 

förmågan att tolka regelverket. Däremot ställdes det egentligen inga krav på en formell 

kompetens för att bli rektor vid den här tiden. Det var inte förrän på 1970-talet som det 

tillkom en organiserad statlig skolledarutbildning (Persson 2002 s. 7). 
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    År 1958 blev skolledning ett yrke i det att beslut togs om att införa skolchefs-, rektors- och 

studierektorstjänster. Kompetenskraven höjdes stegvis och arbetet gällde inte längre bara den 

administrativa delen. Det började även ställas krav på att skolledarna skulle utveckla det inre 

arbetet i verksamheten samt att de skulle ha bättre pedagogiska kunskaper. Det tillsattes en 

skoladministrativ utredning 1964, vars uppgift var att lösa problematiken kring ledningens 

funktion i grundskolan. Utredningen fastslog att rektors huvuduppgift var att anta ett 

pedagogiskt ledarskap. Riksdagen antog senare förslaget (a.a.).  

     Fröjelin & Wennbro (1990 s. 12) framhäver att det även finns senare utredningar som 

markerat vikten av rektorns roll som pedagogisk ledare. I utredningen Skolans Inre Arbete 

(SIA), understryks rektors roll som ledare av pedagogisk verksamhet. Även Persson (2002 s. 

8) belyser SIA-utredningen 1974  och dess betydelse för skolledningen och han tar även upp 

utredningen Skolforskning och skolutveckling 1980, som framhöll att pedagogiska frågor ska 

spela en avgörande roll för skolledare och skoladministratörer. 

     Medbestämmande lagen (MBL), vilken regeringen beslutade om, trädde i kraft 1976. 

Denna innebar att skolledningen genom lag skulle förhandla med skolpersonalens 

fackförbund innan beslut trädde i kraft. Sålunda ökade personalens inflytande och dessutom 

skulle skolledningen ge oavbruten information till de anställdas representanter (a.a.). 

     Person (a.a.) menar att läroplanerna inte har haft någon välgrundad syn på rektors 

uppgifter och betydelse och han framhåller att inte heller nästa läroplan, Lgr 80, hade någon 

genomtänkt syn på dennes uppgifter. Den beskriver dock skolledarens beslutsrätt och ansvar. 

Vid denna tidpunkt började friheten i skolorna att öka och därmed också rektorns möjlighet 

att förändra verksamheten. Det talades om en målstyrd skola. 

     Under 1980-talet ökade kravet på att skolledarna skulle utveckla skolan och därmed blev 

arbetet mer komplicerat. Utöver pedagogisk, organisatorisk och administrativ kunskap, 

krävdes även en kommunikativ kompetens. Regeringen skrev en proposition 1988 där en 

strävan efter förenkling och decentralisering var central. Det fanns en strävan att öka den 

kommunala friheten (a.a. s. 9). 

     Regeringen ansåg dessutom att en funktionell skolledning är central i verksamheten, därav 

utarbetades riktlinjer i propositionen som skulle vara vägledande i skolledningens 

organisation och arbete: 

 

- skolledningsfunktionen bör utövas så nära den egentliga verksamheten som 

möjligt 
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- skolledningen måste samverka med andra institutioner och förvaltningar 

samt med arbetslivet och därvid väl hävda skolans intressen 

- skolledningsuppgiften måste renodlas och skolledningens ansvar bli klarare 

- rektors ställning som chef för rektorsområdet/skolenheten måste tydligare 

markeras 

- skolledningsorganisationen måste göras mer flexibel 

- rekryteringen av lämpliga skolledare måste bli aktivare 

- skolledarnas professionalism måste fördjupas 

- lokala organisationsförsök bör stimuleras. (www.riksdagen.se Prop. 

1988/89:4 s. 20) 

 

Regeringen ville organisera en effektivare och mer flexibel skolledning. Rektors främsta 

uppgift är att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten. Han måste ha god kännedom 

om läroplanen och kunna hävda målen och riktlinjerna samt förverkligandet av dessa. Vidare 

skall han införa förbättringar i pedagogiska avseenden och låta verksamheten utvärderas. 

Rektors arbetsuppgifter innefattar också att kunna stödja och engagera sin personal samt 

ibland rätta sina medarbetare på väg mot målen (Persson 2002 s. 10). 

     År 1994 stipulerades Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna” (Lpo 94 och Lpf 94). Persson (a.a. s. 11) betonar att dessa läroplaner tydligare 

föreskrev rektors ansvar till skillnad från tidigare läroplaner. Han framhåller att det krävs mer 

av dagens rektorer. De har fått en större betydelse och ett fullständigt ansvar för skolans 

utveckling vad gäller målen i kombination med ett totalt ekonomiskt ansvar och tillika ett 

totalt personalansvar. Dessutom skall rektor samverka med skolpersonal, elever och föräldrar. 

Persson hävdar att både staten och kommunen kräver mycket av en rektor och huruvida denne 

har framgång beror på olika aspekter såsom hur den lokala organisationen ser ut, skolans 

kultur samt rektors kompetens (a.a.). 

     Ekholm m.fl. menar på liknande vis att de kunskaper och kompetenser som krävs för ett 

lyckosamt ledarskap är kontextberoende. De hävdar dock att de förändringar som gjorts på 

senare tid har varit mycket betydande och viktiga för skolledarskap. Dessa punkter är 

sammanfattningsvis: 

 

• decentralisering 

• kommunernas ansvar för genomförande 

• mål och resultatstyrning 

• marknadstänkande och konkurrens 
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• ökat inflytande från elever och föräldrar 

• betoningen av sammanhanget i barnomsorgen och skola 

• sammanförandet av förskola och skola till gemensam förvaltning 

• ökad betoning av elevaktiva arbetssätt och elevers ansvar i lärandet 

• betoning av att kärnan i lärares arbete består i att leda elevers lärande. 

(Ekholm m.fl. 2000 s. 27). 

 

På liknande vis går det att sammanfatta skolledares arbetsuppgifter. Fröjelin & Wennbo 

sammanställer de krav som följer med en ledarbefattning inom skolan. Nedan följer några av 

dessa krav: 

 

• Känna till din personals svårigheter så att du kan hitta sätt att stödja dem. 

• Stimulera din personal och motverka att svårigheter uppstår. 

• Kunna lösa upp konflikter när sådana uppstår. 

• Veta vilken anda du vill ha din organisation och på ett målmedvetet sätt nå 

dit. 

• Vara klar över egna starka och svaga sidor. 

• Göra klart för dig själv vad du behöver utveckla hos dig själv för att kunna 

utöva ett gott ledarskap. 

• Utveckla samarbetet i arbetsenheter och andra grupper. 

• Stimulera till samarbete med föräldrar. 

• Arbeta så att den förebyggande elevvården fungerar så att skolan inte 

bidrar till att elever får svårigheter. (Fröjelin & Wennbo 1990 s. 233 f).  

 

Fröjelin & Wennbo trycker på att skolledaren har stora krav och förväntningar på sig och att 

ansvaret att leda en skola är stort. De menar att rektor är viktig för att skolpersonalen ska ha 

en god psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön är viktig för att personalen skall trivas i sitt 

arbete. Vidare belyser de vikten av att rektorn är ett stöd för sin personal samt att han kan 

hantera konflikter (1990 s. 234). 
       

3.3. Lärarrollen     

Läraryrket är enligt Kernell (2002 s. 13ff) det mest komplexa yrke av alla, det vill säga det 

mest sammansatta yrket, där huvuduppgiften består av att hantera dilemman. Denna 

komplexitet behandlas även av Brante (2008 s. 19) som bland annat ger en förklaring till 

varför yrket uppfattas som komplext genom att beskriva den rad av förändringar som 

läraryrket har genomgått under de senaste 20 åren. Dessa förändringar kan på sikt påverka 
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läraridentiteten då kontrollen över yrkets arbetsuppgifter minskar, allt fler arbetsuppgifter 

kommer till och elevantalet i varje klass ökar (a.a. s. 37). Författaren tar upp olika 

förändringar som är gjorda utifrån läroplanen, vilka har kommit att påverka lärares 

arbetssituation (a.a. s. 82ff). Några av dessa punkter återges här i en av oss sammanfattad form 

och är följande: 

 

 Lärare skulle författa lokala mål och planer utifrån centrala direktiv som skulle gälla 

för deras skola  

 Lärare fick täcka upp för varandra om någon var sjuk, i samband med införandet av 

arbetslag då arbetslaget hade gemensamt ansvar för flera klasser 

 Ekonomin påverkades i samband med decentraliseringen då de statliga bidragen 

minskade. Detta påverkade bland annat skolhälsovården, vilket ledde till att lärare 

fick en utökad uppgift att ta hand om elevärenden 

 Utvecklingssamtal blev en mer specifik och mer tidskrävande arbetsuppgift som 

ledde till att lärare blev tvungna att ha ett större samarbete kring respektive elev 

 Lärare upplevde att förtroendet för dem sjönk i samband med införandet av förlagd 

arbetstid  

 

Arbetsuppgifterna för lärare har därmed ändrats radikalt under kort tid och känslan av att 

yrket är komplext och intensivt kan för lärare innebära en trötthet inför förändringar, vilket i 

sin tur indirekt kan påverka relationen till eleverna (a.a. s. 86). 

    Komplexiteten i yrket är också något Rhöse (2003) tar upp i sin avhandling, där hon 

undersöker förhållandet av lärares upplevda stress och pressande arbetssituation och hur detta 

påverkar läraridentiteten. Hon skildrar den mångfacetterade bild av läraryrket där hon bland 

annat tar upp medias mörka bild av skolan, vilket får genomslagskraft för hur till exempel 

föräldrar uppfattar skolans verksamhet (a.a. s. 28f). För en balansering av allmänhetens mörka 

bild berör hon även en undersökning utförd av Groth som visar att lärare på fyra av fem 

skolor menade att trivseln ökat under en femårsperiod. Undersökningen utfördes mellan 1994 

och 1999 (a.a.).  

    Rhöse tar upp flertalet negativa aspekter vilka påverkar läraridentiteten som till exempel: 

lärares sjunkande status, ökat elevantal, konkurrensen mellan skolor genom friskolornas 

uppkomst, ökningen av obehöriga lärare till följd av avhopp från lärarutbildningen, medias 

svartmålning av skolverksamheten et cetera, när hon hänvisar till olika forskares 

undersökningar (a.a. s. 27 – 38). Å andra sidan skriver hon att Carlgren i en antologi från 
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1998 menar att många lärare upplever att yrket är betydligt roligare nu än förr (Rhöse 2003 s. 

30). I sin undersökning konstaterar hon att en av de största anledningarna för lärare att stanna 

kvar i yrket är den stora glädjen när relationerna till såväl elever och föräldrar fungerar på ett 

bra vis. Fungerande relationer med berörda är också det som är viktigast för lärare i sitt arbete 

och beroende av hur relationerna fungerar påverkas effekten av vilken självuppfattning lärare 

får (a.a. s. 179).  

    Relationer är dock inget nytt fenomen utan har varit en av lärarens huvuduppgift sedan 

läraryrket uppstod i mitten av 1800-talet. Redan 1842 när det bildades en skola för alla, bestod 

rollen som lärare bland annat av att kunna behärska sociala relationer till såväl uppdragsgivare 

som barn och deras föräldrar, där det fundamentala var att undervisa och utbilda eleven 

(Persson 2008 s. 123f).  

    Relationer uppstår dock inte av sig själv utan måste hela tiden utvecklas, vilket enligt 

Kernell är den ”faktiska meningen med undervisningen” (2002 s. 15). Han menar vidare att 

relationer inte bara handlar om relation mellan individer utan att elevers kunskaper måste 

kunna sättas i relation till en helhet, där kunskapen ska kunna användas i olika sammanhang. 

Eftersom yrket utgörs av mänskliga möten och relationer, vilka för övrigt alltid är dynamiska, 

blir lösningen av ett problem eller en händelse aldrig den andre lik. Läraren tvingas ständigt 

att göra avvägningar eller finna balanser mellan olika alternativ och det är först i efterhand 

som lärarens beslut visar sig vara riktiga eller felaktiga (a.a. s. 15ff).  

   Avslutningsvis låter vi Kernells underrubriker till avsnittet ”den gode läraren” utgöra 

exempel på vad som kan definieras som det en lärares arbete består av samt vilka 

kompetenser som behövs för att en lärare skall kunna utföra sina uppgifter på ett optimalt sätt 

(a.a. s. 81 – 128). Rubrikerna lyder som följer: 

 

 Ämneskompetens 

 Ämnesdidaktisk kompetens 

 Vetenskaplig kompetens 

 Pedagogiskt yrkesspråk 

 Didaktisk kompetens 

 Kommunikativ kompetens 

 Metodisk kompetens 

 Arbetsledande kompetens 

 Social kompetens 

 Allmänprofessionell kompetens 
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Det är flera olika områden som en lärare har till uppgift att behärska, vilket innebär att yrket 

kan upplevas som komplext. Inom ovan nämnda kompetenser ingår för lärarens del att kunna 

hantera konflikter som till exempel när det uppstår hot, våld eller trakasserier, vilket denna 

uppsats ämnar behandla.  

 

3.4. Rädsla i läraryrket 

Det finns många olika rädslor som är förknippade med läraryrket och dessa behandlas 

utförligt i en bok författad av Mikael Arevius & Henrik Olsson (2007). De skriver bland annat 

om rädslan av att som lärare bli misstänkt eller anmäld av olika skäl samt vad denna rädsla 

kan få för negativa konsekvenser. När det till exempel gäller konflikter är det av stor vikt att 

läraren klarar av att hantera konfliktfyllda situationer och inte drar sig undan genom att 

uppvisa konflikträdsla, eftersom denna rädsla inte löser situationen utan snarare leder till en 

ökad risk för en krisfylld situation (Arevius & Olsson 2007 s. 63 - 71). Om konflikterna 

förblir olösta ökar alltså risken för såväl mobbing, övergrepp som misshandel för såväl elever 

som lärare (a.a. s. 75).  

    Ytterligare en rädsla de berör är lärares rädsla för betyg och bedömning. Enligt författarna 

handlar denna rädsla för det mesta om offentliggörandet av betyg och bedömning inför 

eleverna och deras föräldrar. Det är alltså inte betygsättningen i sig som orsakar rädsla då 

lärare ofta har väldigt god kunskap om var respektive elev befinner sig, utan det handlar mer 

om rädslan för hur elever och föräldrar reagerar på betyget i fråga (a.a. s. 82f). Detta är av 

stort intresse för denna studie, då arbetsplatsundersökningen av Lärarnas Riksförbund visar att 

lärare som utsätts för hot eller våld ofta utsätts för detta i samband med betygsättning och 

bedömning (LR 2008 se 3.5.). 

 

3.5. Lärarnas Riksförbunds arbetsplatsundersökning 

Enligt Lärarnas Riksförbunds arbetsplatsundersökning från 2008 (www.lr.se 2008) visar det 

sig att nästan var femte lärare är rädd för att utsättas för, hot, våld och trakasserier på sin 

arbetsplats. Enligt denna undersökning uppger närmare hälften av lärarna att våldet ökar i 

skolan. Nästan en av tjugo lärare har utsatts för fysiskt våld i samband med tjänsten, vilket 

innebär 4,8 procent.  Sex procent av lärarna har blivit hotade om att bli utsatta för fysiskt våld 

och 12,7 procent av lärarna uppger att de har blivit utsatta för andra trakasserier. Detta innebär 

ett allvarligt arbetsmiljöproblem och det krävs åtgärder för att arbetssituationen för lärare ska 
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förbättras. Lärarnas Riksförbunds undersökning från 2002 visade att 32 000 lärare hade 

lämnat läraryrket på grund av arbetssituationen och den låga lönen.   

     Arbetsplatsundersökningen från 2008 visar att det finns en extra stor tendens att som lärare 

utsättas för hot och våld i samband med betygsättning av elever. Det är inte endast eleverna 

själva som utsätter lärarna för trakasserier och våld. Undersökningen visar att även andra, 

såsom föräldrar och syskon till elever ibland utsätter lärare för våld och kränkande 

behandling. Hoten sker inte bara i skolan utan kan även uppkomma i andra privata situationer. 

Lärarna är enligt studien en utsatt yrkesgrupp. 

     Lärarnas Riksförbund framhåller att undersökningen ger anledning till att reflektera över 

vilka normer som finns i skolan. I Sverige har vi obligatorisk skolgång, vilket kan resultera i 

att somliga elever känner tvång och förknippar skolan med någonting negativt. Många 

ungdomar har identitetsproblem och söker sin plats i tillvaron. De har inte utvecklat ett starkt 

normsystem. Men samhällets normer måste gälla även i skolan. Det är oacceptabelt med hot, 

våld och trakasserier och det är inte godtagbart att inte polisanmäla våld och hot. Enligt den 

genomförda undersökningen polisanmäldes endast mindre än 10 procent av våldet i skolan. 

Rektorer har en skyldighet att anmäla alla brott. Inte heller anmäldes våldet till 

Arbetsmiljöverket i någon stor utsträckning (a.a.). 

     Enligt Arbetsmiljöförordningens 2 § ska allvarliga olycksfall och tillbud omedelbart 

anmälas till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverkets statistik visar att anmälda ärenden från 

skolorna har ökat mycket kraftigt under senare år. En orsak är att arbetsgivarna är mer 

medvetna om sin skyldighet att anmäla, men också att hot och våld ökar i skolan. År 2007 

anmäldes 482 fall från grundskolor, 60 fall från gymnasieskolor och 15 fall från övrig 

utbildning (www.av.se 2007). 

     Lärarnas Riksförbund betonar att det måste vara en självklarhet att polisanmäla och det är 

både ett ansvar för individen och för skolan. De hävdar att hanteringen av denna fråga 

kommer att påverka såväl skolans utveckling som samhällets utveckling på lång sikt. Vidare 

menar de att samhällets normer ska gälla i skolan, eftersom detta är en förutsättning för att 

lärare ska klara kunskapsuppdraget. Ingen ska behöva känna rädsla i skolan, varken lärare 

eller elever.  

     Det är viktigt att lärare som utsätts för hot, våld eller trakasserier som är relaterat till deras 

yrke får stöd och att de vet vart de ska vända sig. Enligt undersökningen från 2008 ansåg 21,1 

procent att de inte fick någon hjälp från arbetsgivaren och 22,2 procent ansåg att de inte fick 

någon hjälp av skyddsombudet trots att de var i stort behov av hjälp. Lärarnas Riksförbund 
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menar att arbetsgivaren måste öka sin kunskap vad gäller ansvarsområdet och hur våld kan 

förebyggas, hanteras och följas upp.  

     Enligt lagen är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön (se 3.7). Det 

verkar enligt Lärarnas Riksförbund dock finnas brister här. En av orsakerna kan vara alla 

nedskärningar i skolan, vilket leder till en sämre arbetsmiljö för lärare och elever. 

     Vidare är det arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet på ett sådant sätt att våld och hot 

inte ska behöva äga rum. Det är dennes ansvar att förebygga hotfulla och våldsamma 

händelser. Varken elever eller lärare får enligt arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser 

utsättas för hot, våld eller trakasserier av något som helst slag.  

     Lärarnas Riksförbunds arbetsplatsundersökning tyder dock på att arbetsgivarens arbete inte 

fungerar tillfredställande, eftersom hot och våld förekommer frekvent på skolorna. Det visar 

sig också att rutinerna är bristfälliga när hotfulla och våldsamma händelser sker. Händelserna 

polisanmäls sällan och Arbetsmiljöverket får ytterst sällan in anmälningar från skolor. Enligt 

undersökningen från 2008 polisanmäldes 7,9 procent av hot- och våldshändelserna och i 10,5 

procent av fallen gjordes en anmälan till Arbetsmiljöverket (www.av.se 2007). 

Arbetsmiljöverket hävdar dock att arbetsgivarna i skolan har blivit bättre på att anmäla 

händelser. De har blivit mer medvetna om sin skyldighet att anmäla tillbud (a.a.).  

     Lärarnas Riksförbund framhåller att det är nödvändigt att händelserna anmäls i högre 

utsträckning. Det måste vara en självklarhet att såväl polisanmäla som att anmäla till 

Arbetsmiljöverket. Skolledningarna måste ta våldsbrott och grova hot på allvar och ta tag i 

problemet. Även stat och huvudmän måste garantera en trygg och säker arbetsplats för lärare 

(www.lr.se 2008). 

 

3.6. Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport 

BRÅ fick av Utbildningsdepartementet i uppdrag att kartlägga det grova våldet i svenska 

skolan med anledning av de dödsskjutningar som förekommit på skolor runt om i världen. 

Rapporten blev färdig och publicerad under våren 2009. Med det grova våldet menar de 

sådant våld som leder till att det uppstår någon form av personskada (BRÅ 2009 s. 7, 16f). 

    I rapporten från BRÅ belyses det faktum att det finns ett stort mörkertal av skolvåld som 

aldrig blir anmält eller kommer till myndigheters kännedom (a.a. s. 18f). Vidare finns ingen 

ungdom under 15 år med i kriminalregister, så hur det grova skolvåldet i lägre åldrar ser ut är 

inte närmare undersökt i denna rapport. Det finns dock andra undersökningar som pekar på att 

våldet i åldrarna mellan 7 – 14 år är mer frekvent förekommande i skolan än våld i åldrarna 

15 – 17 år, men med det äldre ålderspannet är våld mer vanligt ute i samhället. Våldet och 
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motiven ser dock något annorlunda ut i det lägre åldersspannet och det rör sig troligtvis främst 

om en lindrigare form av våld (a.a. s. 25 – 29).  

    Enligt rapporten från BRÅ finns det inga belägg för att våldet skulle ha ökat i svenska 

skolan (a.a. s. 79f). Däremot har det under 1990-talet skett en förändring i skolans synsätt, där 

förändringen består i att alla fall av våld och hot skall hanteras av polis och inte av 

skolpersonal (Estrada 1999 i Brå 2009 s. 24). Därigenom ökade antalet polisanmälningar 

kraftigt under 1990-talet. Antalet anmälningar till arbetsmiljöverket har också ökat, speciellt 

för grundskolelärare, enligt arbetsmiljöverkets undersökningar mellan 2002-2006 (AV 2008 i 

BRÅ 2009 s. 25). Däremot visar såväl Skolverkets undersökning mellan 1997-2006 som 

Lärarnas Riksförbunds undersökning mellan 2002-2008, att lärare och elever inte upplever 

mer utsatthet för hot eller våld nu än tidigare (Skolverket 2007 och LR 2008 i BRÅ 2009 s. 

25). Lärarnas Riksförbund menar dock att detta beror på problemet att få lärare och 

skolledning att anmäla våld, hot och trakasserier och att mindre än tio procent av skolvåldet 

anmäls (LR 2008 se 3.5.). Även undersökningen från BRÅ visar på att skolvåld i regel inte 

anmäls och de nämner också tänkbara orsaker till detta fenomen som till exempel närhet till 

skolhälsovård, syn på våldet som bagatellartat samt att offer och gärningsmän ofta är bekanta, 

vilket leder till mindre anmälningsbenägenhet (BRÅ 2009 s. 35).  

    Enligt rapporten från BRÅ (2009) råder det också en stor osäkerhet hos skolpersonal när 

det gäller vilka rättigheter och skyldigheter skolpersonal har när det uppstår hot, våld eller 

trakasserier i skolan. Det framgår av undersökningen att lärare generellt önskar mer kunskap i 

hur de förväntas hantera våldssituationer samt att de saknar kunskap i vad de får respektive 

inte får göra (BRÅ 2009 s. 64-65). Enligt BRÅ framgår det att arbetsgivaren inte alltid tar sitt 

ansvar när det gäller det lagstadgade stödet till lärare vid händelser som kan leda till hot, våld 

eller trakasserier. I rapporten går det att läsa följande:  

 

En del skolpersonal beskrev också erfarenheter av att ledningen inte 

tagit de händelser och den utsatthet som man upplevt på allvar, att det 

fanns en attityd på skolan att ’det där får man väl tåla’. Vissa lärare 

menade att ledningen sett dem som mindre kompetenta för att de tagit 

upp problem de haft under en lektion eller i en klass. (BRÅ 2009 s. 

65).  

 

      BRÅ kommer i sin undersökning fram till att det finns ett samband med att förebygga 

lindrigt våld för att förhindra grovt våld från att uppstå, vilket överrensstämmer med den 
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internationella forskningens slutsatser (a.a. s. 8ff, 13). I undersökningen visar resultaten en 

tydlig koppling mellan att de elever som blivit utsatta för mobbing också i högre grad blivit 

utsatta för grovt våld (a.a. s. 37). Skolans förebyggande arbete mot det lindrigare våldet i form 

av till exempel mobbing är avgörande för att inte grovt våld skall uppstå (a.a. s. 56). 

    BRÅ har även forskat om effekterna av anti-mobbingsprogram vilket resulterade i en 

rapport 2009 som är författad av Per Alvant. Med mobbing menas ett psykiskt eller fysiskt 

övergrepp från ett eller flera barn mot ett annat barn där intentionen är att skrämmas, skada 

eller utsätta offret för stress, och händelsen skall utspelas mellan dessa aktörer vid upprepade 

tillfällen (Alvant 2009 s. 12). Rapporten tar upp vikten av att mobbing inte behöver innehålla 

våld utan kan utgöras av elakheter i form av utfrysning eller ryktesspridning (a.a.). Effekten 

av anti-mobbingsprogram på skolor minskar risken för såväl mobbare, med genomsnittligt 23 

procent, samt antalet mobbade, med ett genomsnitt av 17 procent. I denna rapport nämns 

också att studier visar på att dubbelt så många av de personer som blir mobbade jämfört med 

icke-mobbade individer, utsätts för andra och grövre brott såsom misshandel av sak eller 

person (a.a. s. 21). 

    BRÅ belyser bland annat att svenska skolan är mycket bra på förebyggande arbete mot till 

exempel kränkande behandling, men menar också att det är viktigt att skolledningen inte 

stannar av i detta arbete när det upplevs som lugnt, eftersom det hela tiden kommer nya elever 

som personalen måste bygga upp relationer med (BRÅ 2009 s. 14, 83). När det gäller just 

relationer ser skolpersonal detta som det absolut viktigaste verktyget för att förhindra våld 

från att uppstå (a.a. s. 65). Andra viktiga komponenter som kom fram var att en tidigare 

erfarenhet av liknande händelser underlättade vid ett agerande, ett gemensamt förhållningssätt 

bland personalen, en stödjande ledning som agerar direkt vid våldssituationer, en skolledning 

som väljer att gå vidare med fallet och inte väljer att se åt ett annat håll samt en uppföljning av 

händelsen med information av hur fallet hanteras fortlöpande (a.a. s. 62 – 70).   

    Internationell forskning visar på vikten av att göra en hotbedömning, vilken rektorn på 

respektive skola bör initiera och leda. Denna hotbedömning bör utföras så fort en vuxen får 

kännedom om att någon utfört ett hot eller hot om våld och ett kraftfullt arbete med att samla 

in information om den individ som uttalade hotet bör sättas igång omgående, där också ett 

team av experter på området bör medverka.  För att de vuxna på skolan ska få reda på 

eventuella hot krävs det att kommunikationsklimatet på skolan är bra och att relationen mellan 

vuxna och elever fungerar på ett tillfredsställande vis (a.a. s. 46 – 51). 

    Åtgärder som skolpersonal behöver arbeta vidare med är bland annat att ledningens roll blir 

starkare och tydligare genom att se till att det finns handlingsplaner utformade efter skolans 
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lokala kartläggning samt att personalen kontinuerligt får information och kunskap om 

tillvägagångssätt vid en vålds- eller hotfull situation samt att mer tid ägnas för 

relationsskapande arbete mellan alla aktörer inom skolans arena. Vidare behövs ett införande 

av ett systematiskt hotbedömningsarbete, en större närvaro av vuxna ute i verksamheten för 

att skapa ett bra skolklimat och för att öka elevens tillit till vuxna så att kommunikationen 

fungerar tillfredsställande. Detta eftersom kommunikationen mellan vuxna och elever är en 

förutsättning i hotbedömningsarbetet av att upptäcka annalkande våld (a.a. s. 81ff).      

 

3.7. Lagar och förordningar 

Skolan är en dynamisk arbetsplats och en arena där det finns såväl barn som vuxna i olika 

befattningar. För att denna verksamhet skall fungera måste alla individer fungera tillsammans 

under trygga former. För att förhindra våldsamma händelser att inträffa och därigenom 

förbättra förutsättningarna för en lugn och trygg skolmiljö behöver skolpersonalen ha god 

kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Därför behöver personalen känna till lagar och 

förordningar som gäller för skolans verksamhet (Adlerton & Ståhlhammar 2008 s. 6). Det är 

inte acceptabelt att någon inom skolan ska behöva utså kränkande behandling av en eller flera 

andra individer. Detta gäller såväl elever, lärare, rektorer som annan personal inom skolan. 

(Binbach 2006 s. 129). 

    All skolverksamhet skall enligt skollagen bedrivas i en demokratisk anda där alla som är 

verksamma inom skolan aktivt ska arbeta för att motverka alla former av kränkande 

behandling (Sveriges Lagar 2009 Skollagen (1985:1100) 1 kap. 2 § s. 2441). Enligt Herlin & 

Munthe är denna lag främst riktad till de vuxna som tydliggör att det är personalen som skall 

se till att ingen elev far illa. Lagen är utformad utifrån gemensamma demokratiska 

värderingar och ska utgöra ett skydd för eleverna (2008 s. 22).   

   Skollagen skyddar framförallt barnen medan till exempel arbetsmiljölagen skyddar alla 

individer i skolans verksamhet, det vill säga såväl skolledning, personal samt elever (Nitzelius 

2004 s. 14). Arbetsmiljölagen är utvecklad för att trygga arbetsmiljön i allmänhet och det är 

arbetsgivarens skyldighet att ansvara för att upprätthålla en trygg och säker arbetsmiljö. 

Arbetsgivaransvaret för en skola tillfaller i praktiken oftast rektorn som skall se till att lagar 

och regler efterlevs (Herlin & Munthe 2008 s. 39). 

    Rektorn skall ansvara för att miljön är trygg genom att fortlöpande förebygga och 

undersöka risker samt åtgärda problem och arbetsskador som uppstår till följd av 

arbetsmiljöproblem. Rektorn ansvarar även för att det upprättas handlingsplaner på respektive 

skola (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2 a § s. 1228). Utöver 
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handlingsplaner är det också rektorns ansvar att se till att det upprättas ordningsregler på 

skolan. Ordningsreglerna skall upprättas i samarbete med såväl personal, föräldrar samt elever 

och reglerna skall kontinuerligt följas upp av arbetsgivaren (www.notisum.se 

Grundskoleförordningen (1994:1194) Förordning (2006:205) 6 kap 8 b §). Ordningsreglerna 

skall vara upprättade och förenliga med såväl skollagen som skolverksamhetens förordningar. 

Reglerna skall diskuteras regelbundet och vara anpassade utifrån varje skolas behov (Adlerton 

& Ståhlhammar 2008 s. 48). 

    I Arbetsmiljölagen framgår det också att det är arbetsgivarens skyldighet att vidta alla 

åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall. För rektorns del innebär detta att förhindra 

risken av att olycksfall eller ohälsa uppstår dels genom ett förebyggande arbete och dels 

genom att ändra sådana miljöproblem som kan leda till ohälsa eller olyckor. Speciellt skall 

vederbörande beakta situationer som kan uppstå till följd av ensamarbete (Sveriges Lagar 

2009 Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § s.1228).  

    När det gäller ohälsa eller olyckor som kan uppstå till följd av hot- och våldssituationer, 

kom arbetarskyddsstyrelsen år 1993 ut med föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön och 

åtgärder mot detta. Denna föreskrift beskriver bland annat arbetsgivaren skyldigheter att 

utreda vålds- och hotbilden i arbetsmiljön samt vikten av att arbeta förebyggande. Vidare görs 

tillägg av arbetsgivarens ansvar att säkerställa rutiner som skall tydliggöras, fortlöpande följas 

upp och vara kända av all verksam personal. I föreskriften tydliggörs även vikten av att 

arbetstagaren får stöd och handledning när det förekommer risker för hot och våld 

(www.av.se AFS 1993:2 1-5 §§ s. 3).   

    Arbetsgivarens ansvar är således reglerat bland annat i grundskoleförordningen, 

arbetsmiljölagen samt i olika föreskrifter och förordningar. För att stärka rektorns roll i sitt 

ansvarsfyllda uppdrag planerar Skolverket för ett nytt rektorsprogram som ska bygga på tre 

kunskapsområden, vilka är skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning 

samt skolledarskap (Skolverkets rapport 2008 s. 26).  

    För att skolledaren skall kunna uppfylla sina ansvarsområden med att upprätthålla en trygg 

arbetsmiljö förutsätts det att såväl personal som elever och vårdnadshavare tar sitt ansvar och 

informerar rektorn om otrygga förhållanden (Herlin & Munthe 2008 s. 21). För lärarens del är 

detta ansvar reglerat i lagen där det framgår att arbetstagaren skall medverka till god 

arbetsmiljö, följa givna instruktioner samt snarast underrätta arbetsgivare eller skyddsombud 

om det finns en allvarlig risk för liv och hälsa (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljölagen 3 kap 4 

§ s. 1228). Läraren måste därigenom informera arbetsgivaren eller skyddsombudet på 

respektive arbetsplats om vederbörande utsätts för någon form av hot eller våld.      
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    Skyddsombud måste enligt lag finnas på arbetsplatser som omfattar fem arbetstagare eller 

fler och vilka har en regelbunden sysselsättning (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljölagen 6 kap 

2 § s. 1230). Om skyddsombudet får kännedom om otillfredsställande arbetsmiljöförhållanden 

skall vederbörande kontakta arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte omgående kan åtgärda 

problemen och det för arbetstagaren föreligger en allvarlig fara för liv och hälsa kan 

skyddsombudet besluta om att arbetet skall avbrytas (a.a. kap 6 6a, 7 §§ s. 1230).   

    En allvarlig fara för liv och hälsa innebär till exempel ett tillbud med knivhot, hot med 

vapen eller annan form av hot eller våld (Herlin & Munthe 2008 s. 199). Om till exempel 

lärare utsätts för ett tillbud av elever och det uppstår någon form av personskada, skall 

vederbörande omgående kontakta arbetsgivaren som i sin tur skall göra en anmälan till 

Arbetsmiljöverket (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 2 § s. 1233). 

    Vid tillbud där elever använder tillhyggen som till exempel kniv, gör sig eleven skyldig till 

lagbrott. Elever får alltså inte ta med sig knivar och andra farliga föremål som till exempel 

knogjärn eller batonger till skolan, inte ens som religiösa symboler som till exempel när 

sikher bär kirpa, då detta är ett förbud enligt knivlagen (Sveriges Lagar 2009 

Knivförbudslagen 1988:254 1 § s. 1538).  

    Beroende av elevens ålder och brottets allvarsgrad måste skolpersonal göra en avvägning 

om ett ärende skall polisanmälas. Det finns ingen lag som anger att ett brott som redan är 

begånget måste anmälas. Däremot måste brott som är ’å färde’ anmälas vid första kännedom 

(a.a. Brottsbalken 23 kap 6 § s. 1446). Om elever begår brott skall anmälan alltid göras till 

Socialtjänsten om eleven är under 18 år. Detta oavsett om en polisanmälan görs eller inte. Är 

eleven under 15 år kan de inte dömas för något brott, däremot kan skolpersonal polisanmäla 

icke straffmyndiga elever om brottet anses grovt (Herlin & Munthe 2008 s. 32ff, 205f).   

    Även om elever under 15 år inte kan åtalas kan alla individer oavsett ålder bli 

skadeståndsskyldiga. Skadeståndslagen är en lag som beskriver att alla individer kan krävas 

att betala skadestånd vid till exempel kränkningar eller om personen i fråga uppsåtligen vållat 

en annan person någon form av skada (Sveriges Lagar 2009 Skadeståndslagen 2 kap 1-4 §§ s. 

582).  Oavsett ålder kan således en elev som utsätter en lärare för våld eller annan typ av 

kränkande behandling bli skyldig att betala skadestånd till vederbörande. Dock har skolan 

tillsammans med föräldrar ett uppfostringsansvar och därför kan såväl skolpersonal som 

föräldrar räknas som medansvariga om det framkommer att det förekommit brister i 

tillsynsansvaret, det vill säga om händelsen på något vis kunnat förhindras genom en bättre 

vuxentillsyn (Herlin & Munthe 2008 s. 35f). 
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    I läraryrket ingår uppgiften att fostra elever och genom ett vuxenansvar bidra till att skapa 

en lugn miljö. Till lärarens hjälp finns vissa befogenheter för disciplinära åtgärder om en elev 

till exempel uppträder olämpligt i en undervisningssituation. Om eleven i en sådan situation 

inte förbättrar sitt beteende efter tillsägning är det i grundskoleförordningen lagstadgat hur en 

lärare ska agera (www.notisum.se Grundskoleförordningen (1994:1194) 6 kap 9-10 §§). 

Denna lag beskriver bland annat att läraren får visa ut eleven från undervisningslokalen om 

ingen förbättring sker.    

   Vad som är viktigt för skolpersonal att vara medveten om är att lagen om disciplinära 

åtgärder skiljer sig mellan grundskola och gymnasium. Eftersom grundskolan är obligatorisk, 

och därmed också elevens utbildning, är disciplinära åtgärder här ytterst begränsade (Herlin & 

Munthe 2008 s. 131 f). Om en elev i grundskolan inte förbättrar sitt beteende efter uppmaning 

av läraren skall denne i första hand kontakta elevens vårdnadshavare. Hjälper inte detta ska 

ärendet meddelas till rektorn som då ska vidta åtgärder. 

    I gymnasiet däremot ska läraren först försöka utreda orsaken och om ingen förbättring sker 

ska pedagogen kontakta rektorn som i sin tur vidtar åtgärder. Först i detta skede informeras 

elevens vårdnadshavare om vilka åtgärder som beslutats (a.a.). I såväl grundskola som 

gymnasium får läraren dock visa ut eleven under återstoden av pågående lektion. En stor 

skillnad mellan de båda stadierna är att en elev aldrig får stängas av från undervisningen i 

grundskolan, oavsett hur hotfull eller våldsam han eller hon är. Eleven behöver dock inte 

tvunget få sin undervisning i skolan och det finns lagar som reglerar tillvägagångssättet i 

sådana situationer, vilka vi inte kommer att beröra här. För vidare läsning om dessa se Herlin 

& Munthe (2008). 

    Ytterligare en befogenhet som skolpersonal har är rättigheten att ta störande föremål i 

beslag. Denna rättighet lagstadgades år 2007 och ger uttryckligen lärare och rektorer rätt att 

omhänderta störande föremål. Om en lärare omhändertar ett föremål från eleven skall detta 

återlämnas senast vid dagens slut om inte särskilda skäl föreligger (Sveriges Lagar 2009 

Skollagen (1985:1100) 1 kap 19-22 §§ s. 2442).  

    Oavsett vilka befogenheter skolpersonal har är det av yttersta vikt att personalen har 

kunskap om sina rättigheter och skyldigheter. Det är enligt Binbach inte ovanligt att lärare och 

rektorer idag utsätts för någon form av våld från elever och att det oprovocerade våldet går 

allt lägre ner i åldrarna. För att skapa ett bra arbetsklimat är det därför oerhört viktigt att 

skolpersonal pratar med varandra om hur de skall agera så att de är förberedda när det uppstår 

hotfulla eller våldsamma situationer (2006 s. 128ff). 
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     ”…det handlar om att vara realist och förberedd för något som kan hända när som helst, 

på vilken skola som helst.” (Binbach 2006 s. 130) 

 

3.8. Sammanfattning av litteraturkapitel 

Definitionen av begreppen våld, hot och trakasserier går inte att definiera med en allmängiltig 

förklaring. Det är mycket individuellt vilken betydelse som läggs i dessa begrepp. Våld kan 

ses som en övergripande term och kan innebära såväl fysisk som psykisk skada mot en 

person. Psykiskt våld definieras ibland som hot och trakasserier. En skillnad är att hot och 

våld uppstår här och nu, medan trakasserier sker vid upprepade tillfällen. För att undvika 

hotfulla situationer i skolan är rektor väldigt viktig. 

     Rektorsrollen har genomgått en rad förändringar, men det var först på 1970-talet som 

staten organiserade en skolledarutbildning. Från att ha haft en mer administrativ roll, är 

rektors främsta uppgift i dag att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Vederbörande skall arbeta målinriktat, samtidigt som han eller hon skall vara ett stöd för sin 

personal. 

     Läraryrket är ett komplext yrke som består av att hantera dilemman. Anledningen till att 

det upplevs som komplext är att yrket har genomgått många förändringar på kort tid. Dessa 

förändringar har påverkat läraridentiteten såtillvida att lärarens status har minskat. Detta har 

inneburit att det har skett en ökning av obehöriga lärare, då få människor söker sig till 

lärarutbildningen. Läraryrket har ända sedan 1842 handlat om att skapa sociala relationer och 

idag är relation det mest centrala arbetet för lärare. Det är viktigt att lärare inte är rädda för att 

ta tag i konflikter, då risken för krisfyllda situationer ökar. 

     Lärarnas Riksförbunds arbetsplatsundersökning från 2008 visar att en av fem lärare är 

rädda för att gå till sitt arbete på grund av hot, våld och trakasserier. Vidare visar det sig att 

många lärare upplever att de inte får stöd från skolledningen när de har varit utsatta för 

kränkande behandling. Lärarnas Riksförbund menar att det inte är godtagbart att låta bli att 

anmäla hotfulla händelser och de menar att det måste vara en självklarhet att polisanmäla och 

att anmäla händelsen till arbetsmiljöverket. Vidare betonar Lärarnas riksförbund att det är 

arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.   

     BRÅ fick i uppdrag av regeringen att kartlägga det grövre våldet i svenska skolan. Det 

finns ett samband med att förebygga lindrigt våld för att förhindra grovt våld. Lindrigt våld 

som exempelvis mobbing resulterar så småningom oftast till grövre våld. Internationell 

forskning har föreslagit att alla skolor skall göra en hotbedömning så fort de får kännedom om 

att någon har uttalat eller utfört ett hot. Det krävs således att kommunikation och relation 
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fungerar tillfredställande mellan vuxna och elever för att de vuxna skall få kännedom om 

planerade brott. 

     För att förhindra våldsamma händelser är det mycket viktigt att lärare är medvetna om sina 

rättigheter och skyldigheter. De två mest centrala lagarna är skollagen och arbetsmiljölagen, 

vilka styr skolans verksamhet för en trygg och utvecklande miljö. Såväl rektorn som läraren 

har en lagstadgad skyldighet att förebygga och aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling.  
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4. Metod 
Vi har valt att göra vår studie utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats eftersom vi ville 

undersöka variationer och likheter i lärares respektive rektorers uppfattningar angående hot 

och våld mot lärare. Det empiriska materialet utgörs av fem intervjuer med rektorer och 

likaledes fem intervjuer med lärare. Utifrån ett fenomenografiskt inspirerat perspektiv har vi 

analyserat fram olika kategorier ur intervjumaterialet, vilka svarar på våra forskningsfrågor. 

Vi ansåg att denna metod passade vår studie, eftersom fenomenografin är en empirisk 

kvalitativ vetenskapsmetod där empirin främst utgörs av intervjuer (Uljens 1988). 

 

4.1. Fenomenografisk forskningsansats 

En fenomenografisk forskningsansats koncentrerar sig på människors olika uppfattningar av 

företeelser i världen. Inom fenomenografin tas det förgivet att fenomen har olika betydelser 

för olika individer (Uljens 1989 s. 10). En viktig distinktion inom ansatsen är att det görs 

åtskillnad mellan vad något är och vad det uppfattas vara. Fenomenografin koncentrerar sig 

på den andra ordningens perspektiv, det vill säga individers uppfattning av verkligheten 

(Larsson 1986 s. 12). 

     Termen Fenomenografi myntades av Marton 1981 som gör skillnad på första och andra 

ordningens perspektiv. ”Första ordningens perspektiv” betyder att forskaren själv skildrar 

företeelser i verkligheten som är intressanta. I ”den andra ordningens perspektiv”, å andra 

sidan, ligger intresset i att framställa andra människors uppfattningar av olika fenomen i 

omvärlden (Uljens 1989 s. 13). 

     Ordet fenomenografi härstammar från grekiskan, där ordet fenomenon betyder ”att visa 

sig” och ordet grafi har betydelsen ”att beskriva något” (Uljens 1988 s. 5). Detta innebär i 

praktiken att en fenomenografisk ansats har som utgångspunkt att beskriva hur något fenomen 

ter sig för en individ och ansatsen koncentrerar sig på att beskriva variationerna av individers 

olika uppfattningar. Marton & Booth summerar fenomenografiska studier på följande vis:   

 

Variationen i människors sätt att erfara fenomen i sina världar är av 

högsta intresse för fenomenografiska studier, och fenomenografer 

strävar efter att beskriva den variationen. De söker det totala antalet 

sätt varpå människor erfar, eller är förmögna att erfara föremålet av 

intresse, och tolkar det i termer av distinkt skilda kategorier som 
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fångar variationens väsen, en uppsättning beskrivningkategorier 

utifrån ett andra ordningens perspektiv. (2000 s. 159)  

 

Marton & Booth (a.a.) menar följaktligen att det är beskrivningskategorierna, som utifrån 

informantens uppfattning, utgör resultaten i en fenomenografisk studie. På liknande vis menar 

Uljens att beskrivningskategorierna är centrala inom fenomenografin och han framhåller att 

avsikterna med undersökningen är att beskriva variationerna av uppfattningar som en viss 

målgrupp representerar angående någon företeelse i sin omvärld. Den fenomenografiska 

undersökningen är således avslutad när beskrivningen har utförts, det vill säga när forskaren 

har urskiljt beskrivningskategorier i datamaterialet (1989 s. 81).  

     För att visa vad fenomenografin går ut på rent praktiskt gör Uljens en sammanställning av 

de grundläggande delar som forskningsarbetet består av och han presenterar en mycket 

förenklad arbetsordning: 

 

1 Företeelse i omvärlden 

2 En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3 Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det 

aktuella problemet 

4 De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på 

papper 

5 Analys av de skriftliga utsagorna 

6 Analysen resulterar i beskrivningskategorier (1989 s. 11) 

 

Forskarens kunskapsintresse har sin utgångspunkt i något fenomen i omvärlden och det är 

viktigt att fokusera på någon eller några bestämda aspekter för att avgränsa 

forskningsproblemet. Detta moment inbegriper även en litteraturgenomgång inom ämnet och 

omkring den aktuella frågeställningen. Det tredje steget innebär att forskaren gör ett urval från 

den målgrupp vars uppfattningar forskaren ämnar undersöka (a.a.). 

     Alexandersson (1994 s. 73f) framhåller att intervjun är den viktigaste 

datainsamlingsmetoden inom den fenomenografiska ansatsen och att intervjuerna bör vara 

öppna. Ett gemensamt förhållningssätt vad gäller fenomenografiska studier är att samtliga 

intervjuer ska spelas in för att sedan transkriberas ordagrant. Uljens menar att antalet 

informanter måste avgränsas med anledning av intervjuernas djupgående karaktär och längd. 



 36 

En kvalitativ intervju inom den fenomenografiska ansatsen skall vara mellan 15 minuter och 2 

timmar (1989 s. 11). 

     Uljens framhåller att fenomenografin även har kritiserats, eftersom det är svårt att placera 

den i något rådande metodologiskt område. Dessutom är objektiviteten ett problem, eftersom 

det är uppfattningar som undersöks och det finns inga egentliga objektivitetsmått. Vidare har 

det riktats kritik mot ansatsen i det att analyserna och beskrivningarna av det empiriska 

materialet inte är tillräckligt djupgående. Kritiken har riktats från såväl positivistiska ansatser 

som mera tolkande ansatser, vilka anser att forskningsprocessen inom fenomenografin är 

otydlig och att det undersökta fenomenet i dess sammanhang inte beskrivs tillräckligt 

noggrant (a.a. s. 59).  

 

4.2. Intervjuernas struktur 

Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer, det vill säga vi ville ha svar på alla frågor, 

men det var inte relevant i vilken ordning vi fick svar och vi ville lämna stor frihet till 

informanten. Vi anpassade således ordningen på frågorna efter informanten, vilket innebär att 

följdfrågorna såg något annorlunda ut under de olika intervjuerna. Enligt Patel & Davidson 

(2003 s. 71ff) är det angeläget att forskaren bestämmer sig för graden av standardisering och 

strukturering, emedan det är viktigt att tänka igenom hur mycket ansvar som skall lämnas åt 

såväl intervjuaren som intervjupersonen.  Vår avsikt var inte att generalisera resultaten, varför 

vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer.  

     Vid utformandet av intervjufrågorna utgick vi från Bells (2003 s. 127f) checklista, vilken 

steg för steg förklarar hur forskaren kan gå tillväga under planerandet och genomförandet av 

intervjuer. Detta resulterade i nio övergripande intervjufrågor till rektorerna och nio 

intervjufrågor till lärarna (se bilaga 2 och 3), med följdfrågor anpassade efter informantens 

svar.  

 

4.3. Urval 

I vår studie utgörs informanterna enbart av lärare och rektorer. Med anledning av rektorers 

höga arbetsbelastning valde vi att kontakta rektorer som vi på något sätt har varit i kontakt 

med tidigare, då vi ansåg att det skulle vara lättare att få till stånd ett möte för intervjuer om vi 

hade en tidigare anknytning. Vi valde ut åtta rektorer i två olika kommuner, vilka vi 

kontaktade via mejl. Mejlet omfattades av kortfattad information angående vårat 

examensarbete och att vi önskade få kontakt med dem för en kvalitativ intervju. Vi 

informerade dem om att vi skulle kontakta dem via telefon fyra dagar senare för att bestämma 
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ett eventuellt möte. I mejlet framgick att de hade möjlighet att kontakta oss via mejl eller 

telefon om de skulle vara oanträffbara det datum vi avsåg att ringa dem. 

    Fem rektorer hade möjlighet att ställa upp som informanter, varav tre var kvinnor och två 

var män. Vidare representerar de intervjuade rektorerna både grundskolans senare år och 

gymnasieskolan. Två rektorer arbetar på gymnasienivå och tre av dem på grundskolan. Av de 

tre rektorerna på grundskolenivå är två av dem män och en är kvinna.  Rektorerna på 

gymnasiet är båda kvinnor.   

     Kriteriet för valet av lärare var från början att de på något vis skulle ha varit utsatta för 

någon form av hot, våld eller trakasserier. För att hitta dessa lärare bad vi rektorer och annan 

skolpersonal om hjälp att tillfråga lärare som de visste hade varit utsatta. Det visade sig vara 

svårt att hitta lärare som hade varit utsatta för någon form av våld, hot eller trakasserier. Men 

vi ansåg att de lärare som inte hade varit utsatta för någon form av hot likväl kunde bidra med 

värdefulla uppfattningar, därför tonades detta kriterium ned.  

     Med anledning av den etiska aspekten fick de lärare som hade varit utsatta för någon form 

av våld, hot eller trakasserier möjlighet att kontakta oss om de var villiga att ställa upp på en 

intervju. Detta resulterade i att vi fick möjlighet att intervjua fem lärare, varav tre hade varit 

utsatta för hotfulla händelser. Vi hade inte för avsikt att rektorerna och lärarna skulle komma 

från samma skolor, eftersom vi var intresserade av uppfattningar utifrån yrkeskategori och 

således inte fann detta som ett viktigt kriterium. I en del fall kommer dock lärare och rektorer 

från samma skolor, men vi har inte tagit hänsyn till detta.    

   Här följer en personbeskrivning av våra informanter under fingerade namn:  

 

• Rektorer:  

Kalle arbetar som rektor på en grundskola för senare år i en medelstor 

kommun. Han har arbetat som rektor i nio år. Tidigare arbetade han som 

lärare på samma skola och han har även varit fackligt engagerad. Vidare 

ansvarar han för en personalstyrka på 34 anställda.  

Lisa arbetar som rektor på ett gymnasium i en medelstor kommun. Hon har 

arbetat som rektor i två år. Tidigare var hon lärare på ett annat gymnasium i 

samma kommun. Hon ansvarar för 25 lärare. 

Oskar arbetar som rektor i en grundskola för senare år i en medelstor 

kommun och han har varit rektor i två år. Han har 37 lärare i sin personal. 
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Anna har arbetat som skolledare i grundskolan senare år sedan 1993 och hon 

har arbetat i fem och ett halvt år på den aktuella skolan. Hon ansvarar för 30 

lärare. 

Beata har arbetat som rektor i fem och ett halvt år på ett gymnasium i en liten 

kommun. Hon går för närvarande rektorsutbildningen. Hon ansvarar för 30 

lärare. 

 

• Lärarna: 

Johan arbetar som lärare på grundskolans senare år i en medelstor kommun. 

Han har arbetat som lärare i lite drygt sex år.  

Åsa arbetar som lärare på grundskolans senare år i en medelstor kommun. 

Hon har arbetat som lärare i åtta år. 

Karin arbetar som lärare på ett gymnasium i en medelstor kommun. Hon har 

varit lärare i många år, men hon har jobbat på nuvarande skola i tre år.  

Bror arbetar som lärare och är även skyddsombud på grundskolans senare år. 

Han har arbetat i 20 år som lärare och tio år som fackombudsman.  

Linda arbetar som lärare på grundskolans senare år i ett litet samhälle. Hon 

har arbetat som lärare i två och ett halvt år.  

 

4.4. Procedur 

Enligt Bell (2003 s. 124) bör personer som ställer upp på intervjuer få komma med önskemål 

vad gäller tidpunkt och plats för intervjun. Detta tog vi fasta på och lät således rektorerna 

bestämma tid och plats, vilket resulterade i att alla intervjuer ägde rum på rektorernas egna 

arbetsrum. Även lärarna fick bestämma tid och plats och dessa intervjuer ägde likaledes rum i 

enskildhet.  Vi informerade rektorerna och lärarna om att deras bidrag skulle behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att ingen som läser uppsatsen skall kunna spåra vem informanten 

är. Vi utelämnade således privata data som kunde identifiera informanten. Endast vi som 

forskare har tillgång till dessa (Kvale 1997 s. 109). 

    Vi valde att spela in intervjuerna eftersom detta stämmer överens med den 

fenomenografiska ansatsen (Uljens 1989 s. 11). Genom att spela in intervjuerna fick vi också 

en större validitet i arbetet eftersom vi hade möjlighet att gå tillbaks till källan vid 

empirigenomgången. Risken att missförstå materialet och felcitera informantens uppfattningar 

minimerades genom detta förfarande. Nackdelen med att spela in intervjuer är att 
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informanterna många gånger känner sig obekväma, men vi upplevde att såväl rektorerna som 

lärarna pratade fritt och kände sig komfortabla med att låta sig spelas in.  

    Intervjuerna varade i genomsnitt cirka 40 minuter och detta ligger i linje med den 

fenomenografiska ansatsen, vilket framgår av Uljens (1988 s. 6) som rekommenderar att en 

djupgående kvalitativ intervju bör vara mellan 15 minuter och 2 timmar. Detta gjorde att vi 

hade ett mycket rikt empiriskt material att transkribera, behandla och analysera. Samtliga 

intervjuer transkriberades ordagrant innehållsmässigt. Vi har dock inte tagit hänsyn till pauser 

och dylikt, eftersom detta inte har någon relevans för vår forskning. Transkriberingen 

underlättade behandlingen och analysen av intervjuerna och var till stor hjälp vid arbetet med 

att kategorisera materialet i enlighet med den fenomenografiska ansatsen.  

 

4.5. Analysmetod 

Efter det att vi hade genomfört intervjuerna, transkriberades dessa ordagrant. Därefter gjorde 

vi ett analys- och tolkningsarbete för att få fram våra informanters uppfattningar och vi 

försökte tolka dessa och få en förståelse för innehållet. Vi sökte sedan efter variationer i det 

empiriska materialet för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan informanternas 

uppfattningar. Därefter kategoriseras de skilda uppfattningarna i olika kategorier. För vår 

studie innebar detta att vi fick ett stort material, eftersom vi hade tre centrala aspekter att 

behandla. Våra kategorier framkom vid analysen och de är formulerade på ett sådant vis att de 

reflekterar uppfattningarnas meningsinnehåll. Dessa kategorier kallas beskrivningskategorier 

och det är dessa kategorier av skilda uppfattningar som innefattar studiens forskningsresultat. 

Vi har i vår resultatdel lyft fram likheter och variationer mellan våra informanters 

uppfattningar, vilka vi har belyst med citat. Vi vill dock betona att vi har gjort en 

intervjustudie endast med inspiration av fenomenografin. Således låter vi personerna med 

fingerade namn framträda något mer än vad som är brukligt inom fenomenografin.   

 

4.6. Generalisering 

För att få ett hanterbart material har vi begränsat antalet intervjuer till fem stycken ur vardera 

yrkesgrupp. Vi är dock medvetna om att det valda antalet intervjuer är för begränsat för att det 

skall kunna gå att generalisera resultatet, det vill säga att resultaten inte speglar alla lärares 

och rektorers uppfattningar. Detta överensstämmer med Kvale som menar att det är omöjligt 

att generalisera resultatet från kvalitativa intervjuer, eftersom studieobjekten är för få (Kvale 

2009 s. 168). Det var inte heller våra intentioner att generalisera resultaten, eftersom avsikten 

med vår studie är av kvalitativ, djupgående karaktär.  
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4.7. Förförståelse 

Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha haft betydelse vid ingången i vår studie. Vi 

valde vårt ämne med anledning av den debatt som har förekommit i massmedia. Debatten 

handlade om att en stor del av lärarkåren var rädda för att gå till sina arbeten på grund av 

risken för att utsättas för hot, våld och trakasserier. Som blivande lärare påverkade detta oss 

och vi ville undersöka vilka uppfattningar som råder hos skolpersonal. Inledningsvis trodde vi 

att risken för att utsättas skulle vara större än den visade sig vara. Detta kan möjligen ha 

påverkat hur vi utformade våra intervjufrågor och således vilka svar vi erhöll. Risken skulle 

följaktligen, utifrån vår förförståelse, kunna vara att vi fick sådana svar vi förväntade oss, men 

så var inte fallet. Många av uppfattningarna motsvarade inte våra förväntningar, vilket tyder 

på att våra informanter fått utrymme att uttrycka de egentliga uppfattningarna som råder.  

 

4.8. Problem  

En problematik vad gäller vår förförståelse är att vi antog att hotbilden mot lärare skulle vara 

större än den visade sig vara. Vi hade inledningsvis tänkt att vi skulle intervjua lärare som 

hade varit utsatta för någon form av hot eller våld, men det visade sig vara problematiskt att 

hitta lärare som hade varit utsatta, eftersom risken inte är så stor.  

     I ett första skede av vår forskningsfas var vår avsikt att jämföra lärares och rektorers 

utsagor och finna variationer i dessa. Det visade sig dock att det inte fanns så många 

variationer, vilket förklarar att vi fick likadana kategorier utifrån informanternas uppfattningar 

för såväl lärare som rektorer. Detta kan förklaras med att de faktiskt arbetar inom samma 

organisation och har en skolpolicy att följa.  

     Ytterligare ett problem i vår framställning är att det i resultatkapitlet kan förefalla vara 

personerna som lyfts fram och inte uppfattningarna. Inom den fenomenografiska metoden är 

det alltid uppfattningarna som är det centrala. Vi vill dock förtydliga att vi har gjort en 

intervjustudie med inspiration av fenomenografin för att analysera fram kategorierna. I övrigt 

har vi anpassat metoden efter vår studie. För att få en mer personlig framtoning har vi låtit 

våra informanters uppfattningar framträda bakom fingerade namn.  

 

4. 9. Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär lite förenklat: ” i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 

undersöka” (Bjereld m.fl. 2002 s. 108). Det är således viktigt att ställa rätt frågor och att dessa 

belyser det studien ämnar undersöka. Ett sätt att öka validiteten är enligt Denscombe att få 

frågorna kommenterade av experter inom området (2004 s. 127). Vi valde således att skicka 
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både våra forskningsfrågor och våra intervjufrågor till en erfaren forskare på området för att 

få ytterligare belägg för att våra frågor verkligen fokuserade på det vi ämnade undersöka. 

Uljens (1989 s. 52) menar på liknande vis att ”mätningen är valid om vi lyckas fånga det vi 

vill”. Det finns dock en viss problematik vad gäller validiteten i kvalitativ, 

samhällsvetenskaplig forskning, eftersom det insamlade datamaterialet måste tolkas. I 

allmänhet tar forskare för givet att det empiriska materialet representerar verkligheten, men 

det är tolkningen som process och resultat som kan ifrågasättas (a.a. s. 52f). För att stärka 

validiteten i vår forskning valde vi att oberoende av varandra utifrån det empiriska materialet, 

det vill säga intervjuutsagorna, finna variationer som vi kunde hänföra till olika kategorier. 

Detta är enligt Uljens (1988 s. 6) också ett sätt att stärka reliabiliteten. Reliabiliteten kan 

enkelt förklaras med tillförlitlighet och upprepbarhet. Enligt Patel & Davidson (2003 s. 98f) är 

begreppen validitet och reliabilitet ej oberoende av varandra, utan är i kvalitativ forskning 

sammanflätade. Som vi tidigare nämnt spelade vi in alla intervjuer för att på så vis också 

stärka reliabiliteten, i det att vi hade möjlighet att gå tillbaka till källan. Ytterligare en faktor 

som stärker reliabiliteten är att vi har använt oss av citat i studien för att på så vis låta läsaren 

få möjlighet att se hur kategorierna överensstämmer med det empiriska materialet och 

undersökningspersonernas uppfattningar. Enligt Alexandersson är utdrag ur intervjuerna i 

form av citat ett tillvägagångssätt inom fenomenografin för att leva upp till kraven på 

”trovärdighet, noggrannhet och giltighet” (1994 s. 101).   

 

4.10. Förhållningssättet till etik 

Etiken i en undersökning är en mycket viktig del och varje forskare måste ta detta i beaktande. 

Etik kan enligt Alver & Øyen förklaras med den ’generella läran om rätt och fel’ (1998 s. 16). 

Etik ska dock inte blandas ihop med lagar och regler, även om vissa etiska problem kan 

behöva en formell reglering (www.vetenskapsrådet.se Etik för forskare 2009). Trots att lagar 

och regler inte styr det etiska förfarandet får forskaren inte bryta mot någon lag. Det är viktigt 

att vara medveten om lagarna samt att forskaren är medveten om vad informanten utsätts för. 

    I det att vår studie behandlar ett område av känslig natur, såtillvida att vi bland annat 

undersöker det stöd lärare upplever att de får av skolledningen när de blivit utsatta för hot, 

våld eller trakasserier; bestämde vi oss för att utgå från Bells checklista där vi använde oss av 

för studien relevanta delar (Bell 2003 s. 44f).  Vi beslutade oss för att ge informanterna 

fingerade namn i personbeskrivningen.  

    Inom all forskning kommer etiska frågor att göra sig gällande på ett eller annat vis, där 

forskaren aktivt måste väga fördelar och behov av forskningen, mot nackdelar som till 
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exempel den risk och påfrestning informanterna utsätts för (Alver & Øyen 1998). Forskaren 

har bland annat en skyldighet att se till att individskyddskravet uppfylls, vilket innebär att 

deltagaren inte får utsättas för någon form av förödmjukelse, kränkande behandling eller på 

annat sätt orsakas fysisk eller psykisk skada (www.vetenskapsrådet.se Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002 s. 5). Genom att använda 

oss av ett vårdat språk och väl genomtänkta frågor samt en ödmjuk inställning till våra 

informanter har vi haft ambitionen att leva upp till dessa krav. Vi var också noga med att vid 

upprepade tillfällen informera deltagarna om att de endast skulle uppge sådan information 

som kändes bekväm för dem. 

    Vidare bör ett forskningsetiskt ställningstagande göras genom hela studiens upplägg. Det 

gäller alltifrån tillvägagångssätt vid information till informanten, hur urvalet av deltagarna går 

till samt vad som händer med informationen efteråt (www.vetenskapsrådet.se Vad är god 

forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel 2005 s. 19). Som vi nämnt i 4.2. beslutade 

vi vid urvalet av rektorerna att först mejla dem, där vi kortfattat berättade om våra önskemål 

och i vilket syfte vi önskade träffa dem. Vi skrev också att vi skulle kontakta dem fyra dagar 

senare. Detta förfarande gav informanterna en möjlighet att fundera över om de ville deltaga 

eller inte. När det gäller urvalet av lärare var vi mycket noga med att försäkra oss om att det 

var lärarens fria vilja att deltaga, eftersom dessa inte blivit tillfrågade av oss i första hand utan 

av annan skolpersonal. 

    Vi var också noga med att ge deltagarna information om att deras upplevelser var mycket 

värdefulla för oss, men att de närhelst de ville hade möjlighet att avbryta intervjun. De fick 

också möjlighet att i slutet av intervjun ändra sina tidigare utsagor om de så önskade samt 

möjlighet att lägga till information som var viktig för dem. Vi hade hela tiden med oss tanken 

om att det är informanten som gör oss som forskare en tjänst när de delar med sig av såväl tid 

som information och vi var noga med att visa denna uppskattning genom att tacka deltagarna 

efteråt (Bell 2003 s. 38ff).  

    Vidare är det också viktigt att forskaren i förväg tänker igenom alla eventuella etiska 

problem som kan uppstå, utifrån föresatsen att alla utlovade löften ska kunna hållas (a.a. s. 

40ff). Efter noggrant övervägande lovade vi således deltagarna att all information kommer att 

behandlas konfidentiellt, där vi berättade att materialet endast kommer att användas av oss 

som författare samt eventuellt av andra behöriga personer som till exempel våra handledare 

och examinatorer, i det att de skulle behöva granska något resultat. Detta förfarande stämmer 

överens med Denscombes förklaring av hur konfidentialitet ska upprätthållas när det gäller 

hantering av insamlad data (2004 s. 218). Det vill säga att källmaterialet i form av våra 
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bandinspelningar endast skulle komma att användas av behöriga för studien och att 

informationen inte skulle kunna gå att spåra till uppgiftslämnaren.    

    En okunskap vad gäller regler samt en hopblandning av begreppen konfidentialitet och 

anonymitet kan vara en orsak till att en del forskare lovar mer än de kan hålla 

(www.vetenskapsrådet.se Hantering av integritetskänsligt forskningsmaterial 2007 s. 4). Med 

konfidentialitet menas att endast behöriga för forskningen får tillgång till materialet. 

Informanterna är således inte helt anonyma i vår studie. 
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5. Resultat  
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultaten av den fenomenografiskt inspirerande 

analysen. Empiriredovisningen börjar med en beskrivning av kategorierna och därefter 

beskrivs varje kategori var för sig utifrån rektorers respektive lärares uppfattningar av 

fenomenen hot, våld och trakasserier mot lärare. Variationerna av lärares och rektorers 

uppfattningar kommer inte att framgå av den schematiska figuren. Dessa variationer kommer 

istället att behandlas i löpande text inom vardera kategorin.  

    Vid genomgången av intervjuerna analyserades skilda kategorier fram. Dessa kategorier 

behandlas var och en i förhållande till de tre aspekter som utgår ifrån våra forskningsfrågor. 

De tre aspekterna som vi utgår ifrån är följande:  

 

• Rektorers och lärares uppfattningar av risker för lärare att drabbas av hot, våld och 

trakasserier.  

• Rektorers och lärares uppfattningar av förebyggande åtgärder, såväl befintliga som 

önskade. 

• Rektorers och lärares uppfattningar av viktiga faktorer i agerandet vad gäller hot- och 

våldssituationer. 

 

Vid analysen av det empiriska materialet går det att uttolka olika kategorier: 

• Aspekten Risk: rädsla, personlighet, bristande yrkeserfarenhet och media.  

• Aspekten Förebyggande åtgärder: relationer, information och befogenheter. 

• Aspekten Agerande: stöd, situationsbundet och rapportering. 

     

5.1. Aspekten Risk 

I följande avsnitt kommer vi att behandla faktorer som kan påverka risken för lärare att bli 

utsatta för hot, våld eller trakasserier. 
 

Figur 5.1. Rektorers och lärares uppfattningar av vilka faktorer som kan ligga bakom risken att som lärare 

utsättas för våld, hot och trakasserier.  
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5.1.1.  Kategorin Rädsla 

Den framkom vid analysen av det empiriska materialet, att våra informanter uppfattar rädsla 

som en central faktor vad gäller risken att utsättas för någon form av hot, våld eller 

trakasserier. Rädslan hos lärare är av stor betydelse för hur en situation med inslag av hot eller 

våld avlöper. Om läraren är rädd, avspeglas detta inför eleverna och vederbörande löper större 

risk för att bli utsatt (Arevius & Olsson 2007 se 3.4.).  

     Å andra sidan framkommer det genom våra intervjuer att det inte är många lärare som 

uppfattar rädsla och de ser således inte risken som överhängande att de skall bli utsatta för 

någon form av hot eller våld. Av de tio informanterna vi har intervjuat visar det sig att en 

rektor uttrycker en viss rädsla och en annan rektor anser att det finns fog för lärare att vara 

rädda. Vidare är det två av fem lärare i vår studie som uttrycker att de har känt rädsla vid 

något tillfälle. Dessa lärare är dock inte rädda för att gå till sitt arbete. 

 

5.1.1.1. Rektorers uppfattningar av rädsla 

En uppfattning tyder på att det finns en rädsla bland lärarna på den skola denne rektor arbetar 

på. Han menar att de inte har uttryckt det rent ut, men han kan se att somliga är rädda. Vidare 

uppfattar han att en del lärare nog ”väljer andra vägar” för att undvika saker och ting. Men 

han framhåller att de flesta lärare på skolan i fråga är modiga, vilket han uppfattar som en 

nödvändighet på just den skolan.  Skolan har ett stort upptagningsområde med blandad social 

bakgrund. Rektorn uttrycker att grunden till rädslan bland personalen bottnar i att det finns 

kopplingar till organiserad brottslighet bland eleverna.  Han uttrycker själv en viss rädsla eller 

snarare försiktighet i sitt sätt att konfrontera eleverna: 

 

Risken för 
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Rädsla 
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”…man utmanar inte eleven…man uppträder behärskat och 

sakligt…det gäller att inte släppa fram den ilskan man har jämt…man 

tänker sig för när man konfronterar dessa elever…man är försiktig när 

man går hit, eftersom det finns kopplingar till organiserad 

brottslighet...här finns grupperingar som man blir osäker på… Man 

går och kollar lite…” (Oskar, rektor) 

 

Uppfattningen tyder på en viss rädsla men rektorn framhåller också att risken för att bli utsatt 

för någon form av våld eller hot som lärare inte är stor. På liknande vis framhåller Anna (R) 

att risken för att utsättas för våldsamma situationer inte är överhängande. Men hon uppfattar 

ändå att det finns en rädsla för att ingripa och gå fram till elever i vissa situationer, eftersom 

den vuxna inte vet vad som kan hända. Hon menar att gränssättningen är annorlunda idag, 

vilket skapar en osäkerhet. Hon betonar dock hur viktig relationen mellan lärare och elev är, 

då hon uppfattar att lärare som inte har någon relation till en elev drar sig för att konfrontera 

eleven. Detta skapar en rädsla och hon anser att Lärarnas Riksförbunds 

arbetsplatsundersökning (se 3.5.) kan stämma. Enligt denna framkom det att en av fem lärare 

är rädda för att gå till sitt jobb.    

     Oskar (R) och Anna (R) arbetar båda på grundskolor för senare år i socialt belastade 

områden där en stor andel av eleverna har olika kulturella bakgrunder. De antyder att en 

möjlig orsak till problemen med den rädsla som lärare och rektorer upplever kan bero på de 

sociala och kulturella skillnader som finns på skolorna. Detta motsägs dock av en annan 

rektors uppfattning där den sociala och kulturella blandningen av elever är den samma. Denna 

rektor hävdar å det bestämdaste att det inte förekommer våld och hot mot lärare:  

 

”…mellan lärare och elever, nej, skulle jag säga, här finns det inte ”. 

(Kalle, rektor) 

 

Däremot påpekar han att det för cirka tio år sedan fanns en större rädsla, då det förekom våld 

och hot i betydligt större utsträckning än idag. Sedan han tillträdde som rektor för nio år sedan 

har personalen arbetat mycket med värdegrunden tillsammans med eleverna . Skolledningen 

har avsatt hela dagar där de har jobbat med dessa frågor. Kalle (R) uppfattar inte att lärarna är 

rädda och de har en mycket bra stämning på skolan. De har fått en lugnare atmosfär, trots att 

det fortfarande är kulturella och sociala skillnader i deras upptagningsområde.  
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    Lisa (R) arbetar i likhet med Kalle (R) på en skola med en kulturell mångfald och hon 

antyder att kulturella och sociala skillnader skulle kunna innebära en ökad risk för lärare att 

bli utsatta för hot:  

 

”…alltså, man skulle kunna tänka sig att här är mycket hot och 

sådant…vi har ju rätt mycket blandat…Äh, alltså stort 

upptagningsområde, men det är det inte.” (Lisa, rektor) 

 

Uppfattningen berör sociala och kulturella skillnader som en tänkbar orsak till ökad risk för 

lärare att utsättas för hot och därmed en ökad rädsla, men bekräftar samtidigt att så inte är 

fallet. Denna rektor arbetar till skillnad från de tre ovanstående rektorer på ett gymnasium, 

vilket enligt rapporten från BRÅ kan inverka på förekomsten av hot och våld av elever. 

Denna rapport visade att skolvåld är mest förekommande i grundskolans senare år (BRÅ se 

3.6.). 

      Å andra sidan finns det variationer i våra två gymnasierektorers uppfattningar. Beata (R) 

arbetar på en gymnasieskola i en liten kommun där det finns kriminella gäng som ”härjar på 

bygden.” Ett par av dessa ungdomar är elever på skolan och på grund av deras rykte kan 

lärare känna en rädsla och frustration, enligt Beata (R): 

 

”…ungdomar som inte gör som de blir tillsagda och som har ett rykte 

med sig… det kan skapa en väldig känsla av osäkerhet och otrygghet 

hos lärare.”  (Beata, rektor)   

 

Ungdomar med socialt tung bakgrund kan enligt denna uppfattning öka lärares rädsla, vilket 

är fallet på denna rektors skola. Ytterligare en faktor som har skapat oro och rädsla bland 

personalen på skolan är en incident som inträffade för ett par år sedan och som fick stor 

uppmärksamhet i media. En utomstående individ jagade elever med ett tillhygge. Detta ledde 

till stor oro bland personalen, eftersom tanken på vad som kunde ha hänt blev påtaglig och det 

faktum att det kunde hända igen skapade rädsla, enligt Beata (R).  

 

5.1.1.2. Lärares uppfattningar av rädsla 

Trots att tre av de fem lärarna hade varit utsatta för antingen verbal kränkning, hot eller direkt 

våld var det ingen av dessa lärare som upplevde rädsla för att gå till sitt arbete. Två av dessa 
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lärare kände däremot rädsla direkt efter händelsen, varav Åsa (L) kände en liten rädsla för att 

möta eleven i korridoren dagen efter: 

 

”…jag har blivit hotad en gång av en elev som skulle döda mig, men 

vi tog ju tag i den saken direkt och jag har aldrig riktigt känt att…det 

var nog mest något hon sa…det var i stridens hetta…hon blev 

vansinnig och kallade mig många fula saker och hon avslutade med 

att… jag skall leta upp dig och din familj och döda dig… Det var ett 

uttalat hot… men jag har aldrig efter det känt eller upplevt mig som 

hotad på något sätt. Jag känner mig lugn och trygg…när det hade hänt 

så var man ju lite rädd så klart…dagen efter kände man lite så 

här…tänk om jag träffar henne nu.” (Åsa, lärare) 

 

Åsa (L) uppfattade att hon fick väldigt bra stöd av såväl skolledning som kollegor. Rektorn 

agerade omedelbart och ärendet följdes även upp vid två tillfällen. Detta förfarande stämmer 

väl överens med rapporten från BRÅ, där det framkom att viktiga komponenter vid en 

händelse med hot och våld är att skolledningen agerar direkt samt att ledningen gör en 

uppföljning av händelsen (BRÅ se 3.6.). 

    Det framkommer variationer av uppfattningar när det gäller just stödet från skolledningen. 

Linda (L) som blev utsatt för direkt våld upplevde ingen direkt rädsla för att möta eleven i 

korridoren. Hennes rädsla bestod snarare av en oro om huruvida hon skulle få en motanmälan 

från eleven, då hon råkat riva eleven i tumultet som uppstod och dels om hon skulle få något 

stöd från ledningen, då hennes kollega som råkat ut för en liknande händelse inte fick något 

stöd av rektorerna. När Linda (L) blev utsatt var ingen i skolledningen anträffbar, vilket ökade 

hennes oro. Detta strider mot rektorers riktlinjer enligt Fröjelin & Wennbo (se lista 3.2.). I 

denna lista framgår vilka krav som följer med en ledarbefattning, där det framgår att rektorer 

skall kunna lösa upp konflikter när sådana uppstår, vilket i Lindas (L) fall inte kunde fullgöras 

i direkt anslutning till händelsen.   

    Uppfattningarna visar även på lärares rädsla för att bli anmälda av elever, vilket är ytterst 

allvarligt då detta kan leda till att lärare inte vågar ingripa och ta sitt vuxenansvar. Lindas (L) 

uppfattning är att det hela tiden finns en medvetenhet om risken att bli anmäld:  

 

”…det var ju min första känsla…nu kommer han att säga att jag slog 

honom” (Linda, lärare) 
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Detta citat tydliggör det som Arevius & Olsson behandlar om lärares rädsla för att bli anmälda 

och att detta kan få negativa konsekvenser. Om läraren uppvisar konflikträdsla kan detta leda 

till ökad risk för hotfulla situationer (Arevius & Olsson 2007 se 3.4.).  

     Avslutningsvis vad gäller kategorin rädsla, uppfattade rektorerna i större utsträckning än 

lärarna att det fanns fog för lärarna att vara rädda. Två rektorer av fem trodde att det kunde 

stämma att en av fem lärare är rädda för att gå till sina arbeten, i enlighet med undersökningen 

från Lärarnas Riksförbund (se 3.5.). Även om olika rädslor infann sig i direkt anslutning till 

händelserna uppgav ingen av de lärare som vi intervjuade att de var rädda för att gå till sina 

arbeten, utan uppfattade risken av att utsättas för hot, våld eller trakasserier som mycket liten.  

 

5.1.2. Kategorin Personlighet 

Det framkom genom våra informanters uppfattningar att risken för lärare att utsättas för hot 

och våld bland annat beror på lärarens personlighet. Ibland passerar läraren ungdomarnas 

gräns, vilket kan leda till en konfliktfylld situation. Den individuella faktorn kan många 

gånger vara avgörande för hur en riskfylld situation avlöper. Det gäller att som lärare inta 

vuxenrollen och tygla sina impulser.  Detta var en genomgående uppfattning hos såväl lärare 

som rektorer.  

 

5.1.2.1. Rektorers uppfattningar av personlighet  

Fyra av fem rektorer uppfattade att risken för att utsättas för hot, våld eller trakasserier till hög 

grad avgörs av lärarens personlighet. Det är mycket individuellt hur en individ uppfattar olika 

situationer, vilket framgår av följande citat: 

 

 ”BLIR man kränkt och utsatt, eller KÄNNER man sig kränkt och 

utsatt.” (Anna, rektor) 

 

Detta citat belyser hur personligheten spelar roll i en utsatt situation. Vidare menar Anna (R) 

att om en lärare uppfattar situationen som hotfull eller kränkande ökar risken för att utsättas 

för någon form av hot eller trakasserier, eftersom läraren i den situationen agerar utifrån sin 

känsla. Ytterligare en uppfattning belyser denna komplexitet:  
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”…vissa lärare blir oftare utsatta än andra beroende av hur man tar 

olika saker…om man tar det positivt realistiskt, eller negativt 

realistiskt.” (Beata, rektor) 

 

Om läraren är mycket känslig kan vederbörande tolka en verbal kränkning väldigt personligt, 

medan en annan lärare med bättre självförtroende kan se händelsen ur ett annat perspektiv och 

således förstå bakomliggande orsaker och inte ta det personligt, enligt Beata (R).  

    Enligt uppfattningarna som framkommit har personalens personligheter en inverkan på 

stämningen på en skola. Beata (R) betonar att lärarnas inställning är smittsam och hon talar 

om ”gnällbältet” bland lärare som inte får ta överhand: 

 

”…gnällbältet blir en negativ spiral för alla och en själv…för om du 

nu konstaterar att allt är så eländigt, så varför är du här då...då är du ju 

dum själv…” (Beata, rektor) 

 

Beata (R) förtydligar att det är viktigt att ha en positiv inställning som lärare, eftersom du 

jobbar med människor. I lärarens uppdrag ingår att skapa relationer med människor, vilket 

alltid måste göras med respekt. Du kan inte möta elever med en negativ inställning, då ökar 

risken för konflikter. Det svåraste vid konflikter är enligt Beata (R) att inte bli primitiv, utan 

att hela tiden som lärare agera utifrån ett vuxenansvar. Hon anser att den största 

arbetsmiljöfaran när det gäller risken att utsättas för någon form av hot är att läraren blir 

primitiv och inte klarar av att axla sitt vuxenansvar. 

     Det finns en variation i uppfattningarna när det gäller huruvida personlighet är en faktor 

som går att utveckla eller inte. Enligt Kalles (R) uppfattning har vissa lärare en sådan 

personlighet som gör att de är bra på att hantera konflikter, medan andra lärare inte har dessa 

egenskaper. Han menar att erfarenhet är en viktig aspekt i konflikthantering. Han tror inte att 

personliga egenskaper går att utveckla i ett utbildningssammanhang, utan de måste förvärvas i 

en praxisnära situation och endast erfarenheter av tidigare händelser kan leda till ett korrekt 

agerande.  

     Denna uppfattning skiljer sig markant från Lisas (R) uppfattning, då hon anser att dessa 

personliga egenskaper absolut går att förvärva via en utbildning. Hon lyfter fram att det 

behövs mer förberedande kunskaper på lärarutbildningen för att lära känna sig själv i en 

konfliktsituation. Hon hävdar att detta går att lära sig innan man som lärare kommer ut i 

verksamheten.      
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5.1.2.2. Lärares uppfattningar av personlighet  

Enligt Karin (L) är personligheten helt avgörande för hur lärare uppfattar situationer med 

kränkande inslag. Hennes uppfattning är att lärare måste vara extremt lyhörda när det gäller 

elever. Å andra sidan menar hon också att lärare behöver inse att de inte kan göra alla till lags: 

”Ibland måste man trampa folk på tårna”. Hon betonar vikten av att som lärare ha de 

personliga egenskaper som gör att du kan känna av om ett utagerande från en elev är 

personligt riktat eller inte. Många gånger är elevers utfall inte personligt riktade, men deras 

agerande påverkar lärare på olika vis. Vissa lärare kanske inte ens är medvetna om att eleven 

försöker ”trigga igång läraren”, enligt Karin (L):  

 

”…vad man uppfattar som hot eller våld…eller våld är väl inte så 

mycket att missuppfatta…men vad man uppfattar som hot eller 

trakasserier är nog väldigt individuellt…jag har säkert blivit 

trakasserad men inte fattat det…jag har liksom inte uppfattat det så, 

men det kanske var menat så…medan någon annan uppfattar det så 

när det inte är menat så…det handlar ju mycket om hur man uppfattar 

situationen.” (Karin, lärare)    

 

Uppfattningen antyder att personligheten är avgörande för hur en lärare uppfattar en situation 

och att många situationer kan undvikas om läraren inte tar åt sig så lätt, utan sätter situationen 

i rätt perspektiv. Denna uppfattning delas av flera informanter. Däremot går uppfattningarna 

isär av huruvida personlighetens inverkan av hur en lärare reagerar i en hotfull situation är 

något som går att utveckla eller inte. 

    Här skiljer sig framförallt två utsagor åt där Johan (L) uppfattar att lärarutbildningen skulle 

kunna utrusta lärarna med konkreta tips om hur lärare skall agera i en konfliktfylld situation. 

Han menar även att lärarna skulle behöva mer självkännedom med sig från utbildningen. Till 

skillnad från Johan (L) menar Linda (L) att lärare reagerar instinktivt när det uppstår en 

hotfull situation och det hjälper inte att ha några redskap i ”stridens hetta”. Det är svårt att 

tygla det instinktiva beteendet när läraren måste agera omedelbart och inte har en möjlighet 

att stanna upp och reflektera, enligt Linda (L). Denna uppfattning överrensstämmer med den 

etologiska aggressionsteorin som är en teori om att aggressionen är en instinkt och en urdrift 

och att denna drift är central för människans överlevnad. Aggressionsdriften kan förvandlas 

till ett hot om inte driften tyglas av människans sunda förnuft (Möller 2001 s. 24 se 2.2.1.). 

Uppfattningen av att somliga lärare oftare hamnar i konflikter än andra beror på lärarens 
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personlighet, enligt våra informanter. Det handlar enligt Bror (L) om hur läraren ger uttryck 

för och hanterar sina känslor: 

 

”...det handlar mycket om den personliga läggningen…jag menar, har 

man en kort stubin som lärare…så är det ju en större risk att man 

hamnar i konflikter än om man inte har det…” (Bror, lärare)         

 

Som vi nämnde inledningsvis i detta avsnitt är uppfattningarna hos såväl lärare som rektorer 

att lärare måste ha den personliga egenskapen att kunna tygla sina impulser och sin 

aggressivitet i de fall de hamnar i en trängd situation. Lärare måste inta vuxenrollen i alla 

lägen. 

 

5.1.3. Kategorin Bristande yrkeserfarenhet 

När det gäller risken för lärare att utsättas för någon form av hot, våld eller trakasserier 

framkom oerfarenhet som en möjlig orsak. Det är fyra rektorer som lyft fram denna aspekt 

som central. Häri ligger en stor variation mellan lärare och rektorer, då ingen av lärarna ens 

berörde denna faktor som en möjlig orsak. Således kommer vi enbart att behandla rektorernas 

uppfattningar av erfarenhet i detta avsnitt. Rektorernas uppfattningar är att nyutexaminerade 

lärare har svårare att känna av klassrumsstämningen, eftersom de är så fokuserade på 

lektionen: 

 

”…det är mycket i lärarrollen…i början är man helt uppslukad liksom 

av det rent tekniska…nu ska jag ha samhällskunskap…och så lägger 

man upp lektionen, och så kommer man in i klassrummet, och så är 

det den här ungen som vibrerar i  ilska…då är du ju inte fokuserad på 

DET, och helt plötsligt så står du bara i det, men om du hade varit en 

van lärare hade du känt i klassrummet när du gick in, för du hade inte 

varit så fokuserad på lektionen som man är i början va…” (Beata, 

rektor)  

 

Beata (R) menar också att många nya lärare skulle behöva en bättre introduktion när de 

kommer som nya samt att skolledningen behöver bli bättre på att stötta nyutexaminerade 

lärare. Dessa lärare har ingen eller väldigt lite erfarenhet av alla de situationer som en lärare 

utsätts för i skolverksamheten. Hon betonar att hon ”får lite ont i magen” när hon tänker på 
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hur dessa oerfarna lärare lämnas ensamma och hon menar att det egentligen inte är riktigt 

”schysst”.  

Denna uppfattning delas av Oskar (R) som framhåller att lärare borde få en bättre introduktion 

när de kommer som nyutexaminerade. Han vidhåller att skolledningen borde se över vilken 

information om till exempel mentorskap lärare får, vilket han också önskar skulle vara ett 

obligatoriskt inslag i lärarutbildningen:    

 

”…jag tror absolut att man på lärarutbildningen skulle behöva jobba 

mer med mentorskapet...när man kommer som nyanställd till en skola 

får man mentorskap tillsammans med någon. Förhoppningsvis hamnar 

man tillsammans med någon som är rutinerad och som vill delge 

erfarenheterna…men man kan ju också hamna ensam.” (Oskar, rektor) 

 

Oskar (R) betonar således hur viktigt det är att lärarutbildningen rustar lärarstudenter, då 

dessa i regel inte har någon yrkeserfarenhet. Uppfattningarna går dock isär av huruvida 

erfarenhet går att träna via utbildning eller inte. Kalle (R) hävdar å det bestämdaste, att hur 

läraren hanterar all form av hot, våld och trakasserier har att göra med vilken erfarenhet 

läraren har. Erfarenhet kan läraren enbart få genom flera års förvärvsarbete. Utbildning har 

ingenting med erfarenhet att göra: 

 

”…jag tror aldrig man har tillräckligt med sig av någonting…det 

bygger mycket på erfarenhet…ju äldre man är ju mer erfarenhet har 

du plockat på dig och det gäller att använda den...man lär ju hela tiden 

va och just de här grejorna, hur man hanterar saker och ting…ja, man 

lär sig efterhand va... jag tror inte man kan sitta ner på 

lärarutbildningen och måla upp alla möjligheter som kan ske…” 

(Kalle, rektor) 

 

Till skillnad från Oskar (R) hävdar Kalle (R) att lärarstudenter inte kan rustas för att hantera 

konfliktfyllda situationer. Han menar istället att kollegor med många års erfarenhet är av stor 

vikt för nyutbildade lärare, då de som har erfarenhet kan bidra med hur lärare bäst avhjälper 

en hotfull situation. Detta ligger i linje med Beatas (R) uppfattning, att somliga av oss är mer 

tränade för sådana situationer och andra är de inte.  
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5.1.4. Kategorin Media 

Den mest frekventa uppfattningen av media är att denna generellt sett förmedlar en 

oproportionerlig och negativ bild av våld och hot i skolan. Medias förmedling påverkar starkt 

risken för lärare att utsättas för hot, våld och trakasserier, enligt våra informanter. Det finns 

dock variationer av informanternas uppfattningar vad gäller medias förmedling i det att en del 

informanter även uppfattar fördelarna av medias roll, medan en del endast uppfattar den 

negativa aspekten av media.  

 

5.1.4.1 Rektorers uppfattningar av media 

Rektorernas uppfattning är generellt att media förmedlar en relativt svart bild av skolan och 

hot – och våldssituationen. Ungdomar exponeras konstant av massmedias omfattande 

informationsflöde som behandlar allt elände som sker i vår omvärld, vilket leder till att 

ungdomar kan känna en viss uppgivenhet: 

 

”...vad gör det för ungdomarnas framtidstro...är det lönt världen ska ju 

ändå gå under liksom... snart kommer svälten och kriget liksom till 

mig eller jag blir snart knivhuggen här borta  och då är det bättre jag 

har levt liksom...och om då sanningen inte är så...” (Anna, rektor) 

 

Uppfattningen av medias negativa förmedling som ständigt omger ungdomarna, leder enligt 

Anna (R) till en felaktig bild där unga människor uppmanas till hot och våld. Detta faktum 

ökar risken för lärare att bli utsatta för till exempel våld av elever och Anna (R) betonar att 

media har stor makt att påverka människor till olika beteenden, då vi inte kan undvika medias 

förmedling i samhället. Detta stämmer överens med ”teorin om tystnadsspiralen” som utgår 

från medias inflytande och makt. Eftersom medierna finns överallt och vi inte kan fly ifrån 

dem, kan vi inte undgå att bli påverkade (Pettersson 2007 s. 72 se 2.4.). 

    Ytterligare uppfattningar bekräftar att människor blir negativt påverkade av medias 

förmedling. Kalle (R) menar att allmänheten kan få en snedvriden bild av skolorna över lag. 

Han uppfattar inte att hot- och våldsbilden är så omfattande som media vill låta påskina: 

   

” ...min bild av detta utgår från vad jag upplever här på denna skolan 

och då kan jag tycka att den bild som framtonar i media inte 

stämmer... det är möjligt att det finns skolor där bilden bättre 

överensstämmer, men den gäller inte på denna skola...” (Kalle, rektor) 
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Uppfattningen av att människor i samhället får en felaktig bild från media, vilket ofelbart får 

oönskade konsekvenser, delas av flera informanter: 

 

”...det finns inget svart och vitt...alltså det kan vara fullständigt 

värdelöst, alltså  felriktat  och man undrar att vad fasen skriver de om 

detta för ...för det får ju proportioner...när det blir fel bilder, vem säger 

vad som är rätt och fel...jo det är ju också medias roll att granska, men 

ibland blir det mer rubriker än innehåll...men , å andra sidan, så tycker 

jag att det är jättebra att man visar på problem...” (Anna, rektor) 

 

Anna (R) uppfattar således fördelarna med media, men hon problematiserar medias roll när de 

går över gränsen i det att media påverkar människor. När media målar upp felaktiga bilder av 

skolan får det som konsekvens att föräldrar och elever blir upprörda, vilket leder till konflikter 

enligt Anna (R). Enligt den frihetliga ideologin (Hadenius & Weibull 2005 s. 20 se 2.3.1.), 

vilken är grunden i ett demokratiskt statsskick, måste människor själva ta ställning till vad 

som är riktigt samt förhålla sig kritiska till den information som förmedlas av massmedia. 

Annas (R) uppfattning är att den fria opinionsbildningen i massmedia är av stor vikt, men det 

är inte alla individer som klarar av att kritiskt granska massmedias förmedling.  

    En uppfattning som avviker från de övriga informanternas uppfattningar är att medias bild 

är nyanserad och generellt sätt stämmer överens med vederbörandes uppfattning av hot- och 

våldsbilden i skolan: 

 

”…de nyheterna som jag tar del av, och jag tar inte del av 

kvällspressen, tycker jag att det är nyanserat... den är välbeskriven och 

att de finns ett positivt syfte i det att man kan läsa mellan raderna att 

vi måste hjälpas åt...” (Oskar, rektor) 

 

Denna uppfattning belyser det positiva syftet med media och att dennas uppgift är att 

informera allmänheten om vilka problem som finns i skolan och samhället för att 

medvetengöra människor om olika samhällsproblem, vilka bör uppmärksammas, enligt Oskar 

(R). Oskar (R) har uppfattningen av att media istället är en hjälp för att förhindra hot, våld och 

trakasserier att uppstå, då han betonar att alla måste hjälpas åt i sådana här situationer. För att 

allmänheten skall få kännedom om vad som pågår på skolorna är media ett utmärkt 

kommunikationsmedel som når ut till alla, enligt Oskar (R). Detta stämmer väl överens med 
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Hadenius & Weibull som betonar medias betydelse för olika kommunikationsprocesser samt 

hur beroende vi är av media för att vi ska få kunskap om vår omvärld (2005 s. 11 se 2.3.).  

 

5.1.4.2. Lärares uppfattningar av media 

Lärarnas uppfattningar av den mediala bilden av skolan är negativ. Det är generellt de 

negativa händelserna som lyfts fram och det blir således ingen nyanserad bild av 

skolverksamheten: 

 

”...vad gäller skolan brukar media vinkla ganska mycket...enda gången 

skolan är rolig är väl när det händer något otäckt och då tas det upp 

och då skrivs det alltid spaltmeter...” (Johan, lärare) 

 

Johan (L) har uppfattningen av att medias negativa förmedling leder till mer våld och hot från 

elever. Hans uppfattning är också att det som är positivt aldrig riktigt lyfts fram för det 

”säljer” inte lika mycket. Detta får konsekvenser för allmänhetens bild av skolan. Anhängare 

av den sociala ansvarsideologin är kritiska till den fria synen på massmedia, eftersom denna 

frihet har lett till att pressen har någon slags frihet från ansvar och från moraliska 

skyldigheter. De behandlar endast ämnen som säljer. Kritiker menar att massmedierna borde 

hantera även sådana nyheter som är mindre säljande (Hadenius & Weibull 2005 s. 20f se 

2.3.2.). 

    Uppfattningen delas av Linda (L) som menar att media inte är intresserade av att skriva om 

positiva händelser, eftersom det inte säljer i lika stor omfattning: 

 

”...de är väldigt snabba och skriva om allt som är negativt...det är väl 

väldigt sällan de skriver om något som är bra i skolan...nu när det har 

varit bättre på vår skola har rektorerna velat få hit dem, men det har de 

inte varit intresserade av...men det är väl det folk vill läsa om hur 

eländigt det är i skolan...nej, media är ju en ful fisk...jag tror media 

ställer till väldigt mycket oreda...” (Linda, lärare) 

 

Linda (L) uppfattar att medierna vill tjäna pengar på att skapa rubriker, vilket leder till att 

såväl elever som föräldrar får en felaktig bild av skolan. Detta leder enligt Linda (L) till 

onödiga konflikter och det ökar risken för lärare att bli utsatta för såväl trakasserier som hot 

och våld. 
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    En annan uppfattning av medias påverkan är det även kan finna politiska syften bakom 

svartmålningen av skolan: 

 

”...det har varit lite grand från politiskt håll...lite vad ska jag 

säga...svartmålning av skolan och det har kanske ett politiskt syfte att 

man vill ha mer resurser och att man vill stuva om i skolan och göra 

förändringar och så vidare...det kan ju hända att politiker svartmålar 

för att kunna genomföra de förändringar som de vill göra...” (Bror, 

lärare) 

 

Bror (L) uppfattar således att massmedia är ett utmärkt kommunikationsmedel för politiker 

att genomdriva sina syften. Detta går i linje med de kritiker som menar att såväl massmedia 

som politiker tjänar på tryckfriheten (Hadenius & Weibull 2005 s. 20f se 2.3.2.). Även om 

politikerna har ett positivt syfte med den negativa förmedlingen får det långtgående 

konsekvenser för de elever och föräldrar som inte har ett kritiskt förhållningssätt till media 

och detta leder enligt Bror (L) till att risken för lärare att utsättas för hot och våld ökar. 

    Uppfattningarna som råder hos lärare är genomgående att media behöver nyanseras för att 

allmänheten skall få fram en sann bild av skolan:  

 

”...det blossas upp jättemycket ..och sedan så är det med i 

debattprogram...och så plockar de in en lärare som har blivit utsatt för 

någonting väldigt otäckt också...de tar ju oftast bara in de som faktiskt 

har blivit utsatta och det är ju för jävligt att de blir det, men de tar 

sällan in den stora massan lärare som har jobbat i 40 år...det måste ju 

nyanseras så klart...” (Karin, lärare)  

 

Karin (L) uppfattar denna oproportionerliga massmediala vinkling som ett problem, för det 

leder till att människor inte får någon nyanserad bild. Detta överensstämmer med teorier av 

Eriksson och Dalquist där det framkommer att risken med medias ensidiga vinkling är att det 

lätt uppstår ”moralpanik” (1995 s. 13f se 2.5.). Människor får känslan av att något hotar 

samhället, i detta fall våld och hot i skolan. Allmänheten får bara ta del av massmedias 

perspektiv, vilket oftast är vinklat och oproportionerligt. Därigenom blir också människors 

reaktion i förhållande till problemet oproportionerlig, enligt Karin (L).   
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    Lärares uppfattningar av medias roll är att den har en negativ inverkan på såväl elever som 

lärare samt att massmedias skriverier påverkar barnen negativt. Om media förmedlar en bild 

av elever som inte stämmer med elevernas uppfattning av en händelse, kan detta leda till att 

ungdomarna anammar ett felaktigt beteende: 

 

”...sedan märkte vi ju att på skolan...att när vi hade artiklar...och de 

var lite vinklade, man visste att det stämde inte riktigt med vad som 

hade skett och så...och då var det ju nästan så att ungarna blev så 

här...jo men då kan vi ju likaväl...det triggade dem lite till negativt 

beteende...alltså media spelar ju väldigt mycket...alltså hade det stått 

positiva saker om skolan så hade ju säkert bilden av skolan sett 

annorlunda ut...” (Linda, lärare) 

 

Linda (L) framhåller således att media kan ha en negativ inverkan på ungdomar, då de 

tillägnar sig det beteende som media beskriver. Detta ökar markant risken för lärare att 

utsättas för hot, våld och trakasserier av elever, enligt Linda (L). Uppfattningen styrker 

Banduras teori om social inlärning av aggression. Bandura framhåller att massmedievåld kan 

ge upphov till aggressivt beteende, då det ökar nivåerna av såväl ilska som tolerans 

(Sandström 1996 s. 39ff se 2.2.1.) Media har alltså enligt Lindas (L) uppfattning en stor 

medverkan till skolvåldet, vilket kunde ha sett annorlunda ut om media hade varit intresserade 

av att istället skriva om alla positiva saker som sker i skolan.  

 

5.2. Aspekten Förebyggande åtgärder 

I följande avsnitt kommer vi att behandla uppfattningar angående preventivt arbete vad gäller 

hot- och våldsbilden på skolor, dels befintligt förebyggande arbete och dels sådana åtgärder 

som lärare och rektorer uppfattar behövs. Nedan följer en schematisk figur av kategorierna 

som belyser informanternas uppfattningar.  

 
Figur 5.2 Rektorers och lärares uppfattningar av hur förebyggande arbete bedrivs och hur det preventiva arbetet 

borde bedrivas. 
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5.2.1. Kategorin Relation 

Något som framkom genom våra informanter var att en gängse uppfattning råder i det att 

relationer är en av de mest centrala faktorer vad gäller preventivt arbete. Den allmänna 

uppfattningen är att om läraren har en god relation med eleverna minskar risken att utsättas 

för någon form av hot, våld eller trakasserier. Däremot råder det vissa variationer i 

uppfattningarna av hur djupgående relationerna skall vara och hur mycket tid och kraft lärare 

skall lägga ner på relationsskapande.  

 

5.2.1.1. Rektorers uppfattningar av relationer  

Det finns en variation i rektorernas uppfattningar huruvida såväl rektorerna som lärarna 

behöver skapa relationer med eleverna eller om det endast är lärarens uppgift att skapa dessa 

relationer. Kalle (R) har uppfattningen av att det är mycket viktigt att skapa relationer i 

förebyggande syfte, men han betonade att det är lärarna som har relationen med eleverna:  

 

”…det är många gånger så att det gäller att ha en relation till den eller 

de elever…och den relationen har ju inte jag…utan den relationen har 

ju läraren i första hand.” (Kalle, rektor) 

 

Kalle (R) menar att om det uppstår en hotfull situation är det viktigt att läraren har arbetat 

med att skapa en god relation med den eleven. Detta underlättar hanterandet av ärendet och de 

goda relationerna mellan lärare och elev fungerar som en förebyggande åtgärd.  Om någon 

hotfull incident inträffar, menar Kalle (R) att han inte kan göra så mycket mer än vad läraren 

kan: 

 

Förebyggande arbete 
vad gäller hot- och 

våldsbilden på skolor. 

 
Relationer 

 
Information 

 
Befogenheter 
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”…det gamla var väl det att man springer till rektorn och tar och ber 

honom och göra något…men jag kan inte göra mycket mer än vad 

lärarna kan.” (Kalle, rektor) 

 

Kalles (R) uppfattning är att lärare har en helt annan relation till sina elever idag och han som 

rektor har endast ett signalvärde i sådana här situationer. Detta stämmer med Perssons 

beskrivning av rektorernas roll förr i tiden, då rektorerna var ute mer i verksamheten och till 

och med undervisade. Å andra sidan såg såväl lärarrollen som rektorsrollen annorlunda ut förr 

i tiden och relationsskapandet var inte något man arbetade med. Lärarna och rektorerna var 

snarare auktoritära förebilder (Persson 2002 se 3.2.). 

    Enligt Persson (a.a.) har regeringen givit ut riktlinjer av att skolledningsfunktionen bör 

utövas så nära den egentliga verksamheten som möjligt. Detta är en uppfattning som till 

skillnad från Kalles (R) uppfattning delas av Lisa (R), då hennes uppfattning är att hon som 

rektor skall vara nära verksamheten.  Kalles (R) uppfattning är att lärarna skall vara de som 

har relationen med eleverna, medan Lisa (R) uppfattar det som ytterst viktigt att hon som 

rektor visar sig ute i verksamheten och hon betonar att hon som rektor måste skapa goda 

relationer med såväl elever som personal: 

  

”…sen försöker ju jag då som pedagogisk vurmare…jag har ju flyttat 

ut mitt arbetsrum, så att jag försöker sitta i korridoren…för att jag ska 

finnas där för att eleverna ska kunna gå till mig och för att lärarna vet 

att ja, då är hon där ute…Det är ju också relationsskapande.” (Lisa, 

rektor) 

 

Lisa (R) framhåller att hon ständigt finns ute i verksamheten och hon brukar närvara under 

lektioner som stöd för såväl lärare som elever. Hon är som hon uttrycker en ”pedagogisk 

vurmare”, vilket är i linje med regeringens förhållningssätt att pedagogiska frågor skall spela 

en avgörande roll för skolledare (Persson 2002 se 3.2.).  

    Lisa (R) har hjälp med den administrativa delen av rektorstjänsten i det att hon har en 

assistent som sköter allt administrativt arbete. Denna avlastning ger henne möjlighet att vara 

ute i verksamheten och skapa relationer, vilket enligt Lisas (R) uppfattning är ett mycket 

effektivt redskap i det förebyggande arbetet för att skapa en lugn och trygg miljö och 

därigenom undvika risken för att hot, våld eller trakasserier skall uppstå.  
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    Uppfattningarna tyder på att relationsskapande är ett mycket effektivt verktyg i det 

preventiva arbetet och att det ska finnas ett relationsbaserat ledarskap på alla nivåer. En 

uppfattning belyser dock risken för att relationsskapandet kan gå för långt, eftersom gränsen 

mellan lärarrollen och kompisrollen kan bli för tunn:  

 

”…på den här skolan jobbar vi jättemycket med relationsskapande och 

ibland kan jag känna nästan för mycket…därför att då tenderar det ju 

att gå mot kompisskapet…alltså får du väldigt bra relationer med dina 

elever så kan det ju bli nästan negativt…för då tappar du, äh… det där 

lite auktoritära som ju också behövs…hur långt ska man gå för 

individens bästa…man känner så för individen så man kanske till och 

med drar sig för att göra en anmälan när där egentligen ska vara gjort 

en anmälan.” (Anna, rektor) 

 

Anna (R) menar att det är svårt för lärare att veta var de ska dra gränsen. Alla talar om att 

skapa goda relationer men det svåra ligger i att veta var vederbörande ska dra gränsen och det 

är där vi rektorer kommer in i bilden, menar Anna (R). Hon menar att hon går in som en 

rättssäkerhet när det behövs och att det som lärare gäller att behålla vuxenrollen och kunna 

agera på ett adekvat sätt när det behövs.  

    Ytterligare en viktig faktor när det gäller relationsskapande med elever, är Annas (R) 

uppfattning av att om en lärare har en väldigt god relation med eleven och det trots det uppstår 

en hotfull situation så ”smäller det hårdare”. På liknande vis menar Karin (L) att det känns 

betydligt hårdare om man har etablerat en god relation med en elev och vederbörande 

trakasserar eller kränker dig verbalt. Som lärare tar du det mer personligt om du har en 

relation med eleven. 

    En uppfattning av relation är att lärare ofta underskattar verktyget att lära känna sina elever 

och att problemet måste förstås ur elevens perspektiv också. Det är enligt denna uppfattning 

av stor vikt att lärare faktiskt anstränger sig att lära känna sina elever för att undvika 

situationer med inslag av hot och våld. Elever känner väldigt väl av lärarens vilja att skapa 

relation eller inte: 

 

 ”…jag tror inte hon har sett mig i ögonen en enda gång … det fattar 

du väl att hon gillar inte mig” (Lisa, rektor) 
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Lisa (R) belyser en studie om skolforskning, vilken undersökte elevernas definition av 

misslyckande i ett skolsammanhang. Lisa (R) uppfattar att lärare i regel tror att elever känner 

sig misslyckade när de har fått ett IG. Men så är det inte. Enligt undersökningen framkommer 

det enligt Lisa (R) följande: 

 

”…det är när man inte har blivit sedd, inte bekräftad, inte bemötts 

schysst på ett schysst sätt. DET är misslyckande.” (Lisa, rektor) 

 

Uppfattningen betonar vikten av att skapa relationer mellan lärare och elever samt att det är 

”superviktigt” att skapa relationer och lära känna eleverna genom diverse aktiviteter. Både 

Lisa (R) och Anna (R) menar att nyutbildade lärare borde ha mycket mer med sig från 

utbildningen av såväl relationsskapande verktyg som kunskaper i ”det goda samtalet”. Dessa 

verktyg är enligt rektorernas uppfattningar essentiella för att kunna skapa en god psykosocial 

arbetsmiljö, vilket stämmer väl överens med rapporten från BRÅ som fastslog att såväl lärare 

som rektorer menade att relationsskapande är det viktigaste verktyget för att undvika hot, våld 

eller trakasserier i skolan (BRÅ se 3.6.). 

 

5.2.1.2. Lärares uppfattningar av relationer 

Lärarna betonade på liknande vis som rektorerna att ett relationsskapande med eleverna, och 

även eleverna emellan, är ett mycket effektivt verktyg i det preventiva arbetet. Det fanns dock 

stora variationer mellan lärarnas uppfattningar i vilken utsträckning de ville arbeta med just 

relationer. Linda (L) exempelvis, efterfrågar mer relationsskapande verktyg, såväl från 

utbildningen som från skolledningen. På Lindas (L) skola arbetar man inte kontinuerligt med 

värdegrundsarbete och det har under senaste året varit mycket turbulent och stökigt på skolan. 

Det är nu beslutat att till hösten kommer skolledningen att införa obligatoriskt 

värdegrundsarbete 60 minuter i veckan. Linda (L) önskar att detta hade varit något man hade 

arbetat med kontinuerligt och inte enbart när det har hänt mycket våldsamheter.   

    Johan (L), å andra sidan, lägger mycket kraft och tid på relationsskapande i början av sjuan, 

sedan koncentrerar han sig på undervisningen. Det brukar räcka, menar han. Det har hänt 

någon gång att det har uppstått konflikter och då har han fått lägga ner ”lite extra krut” under 

en period. Han anser inte att det är nödvändigt med ett kontinuerligt arbete, eftersom det är så 

lugnt på skolan. 

     En variation mellan denna skola och de andra informanternas skolor är dock att på Johans 

(L) skola är det redan schemalagt att arbeta med värdegrunden 60 minuter i veckan.  Således 
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är det tänkt att lärare och elever skall arbeta kontinuerligt med att skapa relationer i 

förebyggande syfte. Det finns dock inte alltid i praktiken tid för att arbeta med 

relationsskapande verksamhet, då det hela tiden åläggs skolan nya uppdrag. På Johans (L) 

skola framkom det, enligt rektor, att lärare nu skall fokusera på att arbeta mer inriktat mot mål 

och kunskap, eftersom det har blivit så lugnt på skolan: 

 

”…vi har fått en lugnare atmosfär, vi jobbar alltså väldigt mycket med 

normer och värden, där man försöker så att säga respektera 

varandra…sen har vi då vinklat över lite grand…just nu jobbar vi mer 

åt det här med mål, och ska vi säga kursplanemålen…Då håller vi 

fokus på det.” (Kalle, rektor)  

 

Enligt Johans (L) uppfattning är ett stort problem just att få tiden att räcka till för alla uppdrag 

som åläggs skolan. När det hela tiden kommer nya riktlinjer som skolpersonal måste hantera 

ökar risken för att andra centrala mål får mindre utrymme. Som citatet ovan belyser har den 

skolan arbetat mycket med relationer, men eftersom det nu är lugnt har skolledningen riktat in 

sig på andra arbetsområden, vilket enligt rapporten från BRÅ inte är att rekommendera. 

Rapporten från BRÅ betonar: 

 

 ”…det är viktigt att skolledningen inte stannar av i detta arbete när 

det upplevs som lugnt, eftersom det hela tiden kommer nya elever som 

personalen måste bygga upp relationer med.” ( BRÅ se 3.6.)   

 

Uppfattningarna av relationsskapande arbete skiljer sig således mellan våra informanter av 

huruvida relation ska skapas mellan alla parter inom skolverksamheten samt hur mycket tid 

som bör och kan ägnas åt detta, då det hela tiden åläggs skolan nya uppdrag. Gemensamt är 

dock att alla informanters uppfattningar bekräftar relationsskapande som mycket viktigt för att 

förebygga hot, våld och trakasserier mot lärare.  

 

5.2.2. Kategorin Information  

När det gäller information i förebyggande syfte betonar våra informanter hur viktigt det är att 

denna fungerar i alla led. Information behövs mellan skolpersonal och myndigheter för att 

personalen skall kunna möta elever som har det svårt. Lärare måste informera rektorer om det 

uppstår problem i klassrummet likväl som att rektorer måste informera personal om hur de 
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ska gå tillväga för att arbeta förebyggande mot våld, hot och trakasserier. Vidare behöver 

lärare i sin tur informera elever och vårdnadshavare om vilka regler som gäller och det 

behöver också finnas ett informationsflöde lärare emellan för att skapa en så god kunskap om 

eleverna som möjligt. Information är således av största vikt för ett optimalt preventivt arbete.  

 

5.2.2.1. Rektorers uppfattningar av information 

Vad anbelangar rektorernas uppfattningar av information har de varit väldigt ambivalenta i 

sina utsagor, även om det framkommer att de anser att det är mycket viktigt att de får 

information från lärare när någonting inträffar eller om situationen i klassen är ohållbar. 

Däremot menade en del rektorer att de gärna ser att lärarna väntar med att komma tills det 

verkligen finns fog för det.  

    Lisas (R) uppfattning är att hon tror att lärare kommer till henne med information om det är 

väldigt allvarligt. Å andra sidan ser hon det som positivt att de vänder sig till sina kollegor i 

första hand. Kollegorna kan då hjälpa till och avgöra om situationen är så allvarlig att läraren 

behöver gå till rektorn. Denna uppfattning tyder på att rektorn inte alltid får all information 

om vad som händer och sker i verksamheten, vilket också bekräftas av Anna (R):  

 

”…jag får inte kännedom om allt…det finns inte en suck om att jag 

får…Den som är längst ut i ledet så att säga upplever ju mycket mer 

händelser än vad den som sitter ovanför, äh, gör…” (Anna, rektor) 

 

Anna (R) är medveten om att lärare inte alltid kommer till henne som rektor och uppfattar 

orsaken till problemet vara att hon som rektor befinner sig längre ifrån den praktiska 

verksamheten än vad lärarna gör. En annan uppfattning av orsaken till problemet med 

information mellan elev – lärare och lärare - rektor ges genom följande citat:  

 

 ”…sen kommer de inte alltid till mig eftersom jag är lönesättare…det 

är en stor barriär…eleverna vågar inte gå till lärarna för de ska sätta 

betyg och lärarna vågar inte alltid gå till mig för att jag skall sätta 

lön…” (Lisa, rektor) 

 

Denna uppfattning tyder på att det kan vara problematiskt att få informationsflödet att fungera 

tillfredsställande i alla led. Till detta kommer att även rektorn önskar få betalt. 
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     Likaledes uppfattar Oskar (R) att det dröjer väldigt länge innan lärare kommer till honom 

med information. De vänder sig i bästa fall till sina kollegor. Hans uppfattning är dessutom att 

nyanställda lärare drar sig för att gå till sina kollegor om något känns svårt, vilket kan leda till 

att de ”kör huvudet i väggen”. Rektorer måste bli bättre på att få kännedom om vad som sker i 

verksamheten för att de skall ha möjlighet att vidta åtgärder och arbeta förebyggande, enligt 

Oskar (R), vilket stämmer med de kraven som följer med ledarbefattningen och vilka är att 

varje rektor skall känna till sin personals svårigheter och hitta sätt att stödja dem (Fröjelin & 

Wennbo 1990 se 3.2.). Det är dock inte enbart rektorernas ansvar att hålla sig uppdaterade, 

utan även läraren har ett ansvar att informera rektorn (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljölagen 

3 kap 4 § s. 1228 se 3.7.).  

    Informationsflödet skall dock inte enbart ske mellan lärare och rektorer, utan de 

uppfattningar som råder är att informationen även måste fungera mellan såväl elev, 

vårdnadshavare, skolpersonal som myndighet. En tydlig variation som framkommer mellan 

två rektorers uppfattningar är var tyngdpunkten på informationsflödet i förebyggande syfte 

läggs på respektive skola.  

    På den skola där Beata (R) är rektor arbetar man förebyggande med information mellan 

skola och olika myndigheter i något som kallas åtgärdsgrupper. Detta är en informationskanal 

mellan socialtjänst, polis, fritidsledare, skolledning, lärarrepresentant och skolhälsovården. 

Syftet med denna grupp är att generellt diskutera om våld, droger och mobbing som sker i 

ungdomsgrupper. På så vis håller skolpersonalen sig uppdaterade om ungdomarnas vardag, 

enligt Beata (R).  

    Skolledningen på den skola Oskar (R) arbetar på har bland annat koncentrerat sig på att 

arbeta med informationen mellan skola och föräldrar, där de har startat en grupp som de kallar 

familjeverkstaden och som är ett samarbete med landstingets Kometgrupp. Denna 

förebyggande åtgärd innebär att lärare utbildar föräldrar i vardagliga uppfostringsproblem, där 

sedan föräldrarna bildar nya grupper och i sin tur utbildar andra föräldrar. Syftet med denna 

gruppaktivitet är att så många föräldrar som möjligt skall klara av att axla sitt vuxenansvar 

och att kunna sätta gränser för sina ungdomar. Detta är en effektiv förebyggande åtgärd i det 

att föräldrarna får hålla sig informerade och uppdaterade och de får således en möjlighet att 

tillsammans med skolan förebygga våld, hot och trakasserier, enligt Oskar (R).          

    Informationen mellan hem och skola är mycket viktig enligt våra informanters 

uppfattningar. På exempelvis Kalles (R) skola har man tillsammans med elever och föräldrar 

utvecklat ordningsregler som skall gälla för eleverna, vilka föräldrarna får skriva på. Dessa 

skall gälla som förebyggande åtgärder för att såväl elever som personal skall kunna känna sig 
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trygga i skolan. Det är även ett sätt för alla berörda parter att få information av vilka regler 

som gäller på respektive skola. Samarbetet mellan hem och skola är helt i linje med en 

skolledares arbetsuppgifter, eftersom ett av de krav som följer med en ledarbefattning är att 

stimulera till samarbete med föräldrar (Fröjelin & Wennbo 1990 se 3.2.). 

 

5.2.2.2. Lärares uppfattningar av information 

Lärarnas uppfattningar vad gäller information skiljer sig åt och det finns intressanta 

variationer mellan våra informanters utsagor. Två av informanternas uppfattningar visar att 

det råder en osäkerhet av huruvida skolledningen har någon specifik information om det 

skulle uppstå hot, våld eller trakasserier mot lärare. Osäkerheten av information från 

skolledningen belyses av Johan (L):   

  

”Vi har säkert fått något informationsblad…nu kan inte jag det…men 

vi brukar få nåt sånt här…något litet häfte har vi fått någon gång vet 

jag…men jag skulle meddela skolledningen med en gång…” (Johan, 

lärare)   

 

Johans (L) uppfattning av information i förebyggande syfte är att de förmodligen har fått 

information vid något tillfälle, men det är inget som är viktigt så länge skolledningen finns 

som stöd när något inträffar. 

    Lärarna uppfattar således situationen som trygg, då de känner att skolledningen har kontroll 

på vad som skall göras och de anser att detta räcker. Åsas (L) uppfattning tyder på att lärare 

ofta inte får någon konkret information om hur de skall gå tillväga, men menar att lärare alltid 

skall gå till rektorn vid hotfulla eller våldsamma situationer: 

 

”…det finns ju säkert en plan för det hela…det är ju inget som jag var 

påläst på direkt då…men han [rektorn] visste precis i vilken ordning 

han skulle göra allting…så det kändes tryggt…så där finns säkert 

någon bra plan för det…alltså överhuvudtaget när det handlar om hot 

och våld så ska man ju gå till rektorn…” (Åsa, lärare)  

 

Åsas (L) uppfattning är i likhet med Johans (L) att hon inte känner behov av att ha någon 

information så länge hon kan förlita sig på sin skolledning. Detta strider mot undersökningen 
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som är utförd av BRÅ, där det framgår att lärare generellt önskar mer kunskap från 

skolledningen om hur de skall agera (BRÅ 2009 s.64-65 se 3.6.).  

    En avvikande uppfattning ges av Karin (L) som menar att skolledningens information till 

personalen är mycket viktig. På hennes arbetsplats är skolledningen noga med att informera 

personalen och hon berättar om att där just nu är en synnerligen stökig klass på skolan. Karin 

(L) uppfattar ledningens information angående denna klass som väldigt bra, då ledningen 

varje vecka skickar ut mejl till personalen om att i de fall lärarna upplever några problem med 

klassen skall läraren omgående kontakta rektorn. Detta, menar Karin (L), uppfattar hon som 

att ledningen är engagerad och vill motverka alla former av hot, våld och trakasserier som kan 

uppstå till följd av att arbetsmiljön i denna klass är ”stökig”. 

    När det uppstår en hotfull eller våldsam situation ger Bror (L) ett annat perspektiv av 

information mellan skolledning och personal. Hans uppfattning är att lärare får bra 

information och vet precis hur de skall agera, men att dessa ibland väljer att inte meddela 

ledningen: 

 

”…ja, lärarna vet hur de ska gå tillväga…vi skriver ju 

incidentrapporter så fort det inträffar någonting…någon form av hot 

eller våld…och de kommer till ledningens kännedom och de kommer 

oftast till min kännedom som skyddsombud…vi har ganska bra koll 

på när det inträffar…men det bygger ju på att läraren gör den här 

incidentrapporten.” (Bror, lärare) 

 

Uppfattningen av att lärare inte alltid meddelar ledningen delas av flera av våra informanter. 

Detta förfarande bidrar till att skolledningen inte kan uppfylla de krav på god arbetsmiljö som 

råder, eftersom de inte får kännedom om problemen (Herlin & Munthe 2008 s. 21 se 3.7.). En 

kunskapsbrist i vilka skyldigheter läraren har som arbetstagare kan i detta fall bidra till att 

läraren begår ett lagbrott enligt Arbetsmiljölagen, där det är angivet arbetstagarens skyldighet 

att bidra till en bra arbetsmiljö samt att meddela ledningen i riskfyllda situationer 

(Arbetsmiljölagen 3 kap 4 § s. 1228 se 3.7.).        

 

5.2.3. Kategorin Befogenheter 

Denna kategori vad gäller uppfattningar av lärares befogenheter i förebyggande syfte, är en av 

de kategorier där våra informanters uppfattningar skiljer sig åt väsentligt. Såväl lärare som 

rektorer berörde ämnet befogenheter som en förebyggande åtgärd. Av rektorernas 
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uppfattningar framgår det att en rektor vill ha mer lagstadgade rättigheter för lärarna, medan 

två rektorer inte uppfattar befogenheter som en bra lösning. En rektor uppfattar befogenheter 

som både för och nackdelar. Även lärarnas uppfattningar går isär där tre lärare vill ha större 

befogenheter, medan två lärare inte anser att detta är en preventiv åtgärd.   

 

 5.2.3.1. Rektorers uppfattningar av befogenheter 

Vad gäller befogenheter som en förebyggande åtgärd går rektorernas uppfattningar isär av 

huruvida lärare behöver mer rättigheter eller inte. Beata (R) menar att det inte hjälper att 

lärare får mer rättigheter lagstadgade, utan menar istället att det handlar om hur du är som 

person. Hon menar att ungdomar är annorlunda idag och inte har den uppfattningen av lagars 

betydelse som den äldre generationen har. Istället anser hon att det handlar om att kunna vara 

auktoritär som person: 

 

”…det handlar om att ha mogna människor som har kraft och styrka 

att gå in och ta auktoritet…ta ett vuxenansvar med respekt och kärlek 

och att ha relation till eleverna…Du måste själv genom din person och 

genom dina möten skapa den auktoriteten…det är inte enkelt men det 

går…” (Beata, rektor) 

 

Beata (R) menar att auktoriteten inte växer fram i form av fler lagtexter och rättigheter, utan 

genom lärarens eget beteende. När det gäller lagen om lärarens rätt att beslagta störande 

föremål (Sveriges Lagar 2009 Skollagen 1 kap 19-22 §§ se 3.7.), uppger Beata (R) att denna 

lag inte har använts en enda gång på den skola där hon arbetar och hon menar att den således 

inte fyller någon funktion. 

    Andra uppfattningar bekräftar att fler befogenheter för läraren inte är någon lösning. 

Däremot skiljer sig uppfattningarna åt, vad gäller lagen om omhändertagande av föremål. 

Kalle (R) menar att denna lag används vid behov och att de på hans skola använt denna metod 

långt innan lagen kom. Han uppger att han för fem-sex år sedan hade många omhändertagna 

mobiltelefoner på sitt kontor, men att det under de senaste åren inte funnits skäl att ta ifrån 

eleverna några föremål, då respekten på skolan nu är mycket god. Å andra sidan uppger han 

också att han inte vet om lärarna gör på något annat vis idag, eftersom han inte får in några 

omhändertagna föremål längre.   

  Kalle (R) uppfattar orsaken till att lagen inte behöver tillämpas, som ett resultat av att 

skolpersonal tillsammans med elever och föräldrar har skrivit ner ordningsregler så att 
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eleverna vet vad som gäller. Detta är dock något motsägelsefullt då han också uppger att det 

händer att skolpersonal måste omhänderta vapen såsom knivar med mera, vilket innebär att 

eleverna gör sig skyldiga för brott mot vapenlagen (Sveriges Lagar 2009 Knivförbudslagen se 

3.7). Kalle (R) menar dock att även detta förfarande har minskat. 

    Uppfattningar tyder på att lagar och befogenheter kan vara svåra för lärare att hantera, då 

det finns kringtexter runt varje lag: 

 

”…alltså, det här med att ta mobiltelefoner och sådant där…det finns 

ju rätt mycket kringtext runt det…att känner man att situationen är 

hotfull ska man ju inte göra det va…” (Lisa, rektor) 

 

Lisa (R) berör här svårigheterna för lärare att veta i vilka situationer de kan använda sig av 

lagar eller inte. Det handlar mycket om att lärare skall känna till lagtexten, men att därefter 

kunna ta ställning till hur och när de skall tillämpas, enligt henne. Lisa (R) menar till exempel 

att lärare inte får visa ut elever hur som helst även om det står som en rättighet i lagen 

(Sveriges Lagar 2009 Grundskoleförordningen 6 kap 9-10 §§ se 3.7.).    

  

  ”…nu får du gå ut…nu får du inte vara med på lektionen längre…för 

vi får ju inte göra det egentligen…eller jo, men man måste ju veta var 

de tar vägen…och visa ut en elev från ett klassrum, äh, vad gör den 

eleven då…går den ut och sparkar sönder något eller sparkar på någon 

annan…” (Lisa, rektor) 

 

Enligt denna uppfattning behöver lärare således kunna ta ställning till när lagarna kan 

tillämpas. För att kunna göra detta ställningstagande behöver lärare ha kunskap om sina 

rättigheter och skyldigheter (Adlerton & Ståhlhammar 2008 se 3.7.).  

     Oskars (R) uppfattning är att lärare på hans skola inte läser lagtexter och således inte har 

kunskap om lagarna. Det händer att lärare kommer till honom angående frågor om vad de får 

eller inte får göra i olika situationer och Oskar (R) brukar i de fall skriva ner vad som gäller i 

en förenklad variant. Han menar att denna okunskap kan bidra till att eleverna känner av att 

lärare är osäkra, vilket kan skapa en osäker och otrygg miljö. De få befogenheter lärarna har 

för att skapa ett bra undervisningsklimat, blir således uddlösa och respekten för lärarna 

sjunker, menar Oskar (R). 
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    Vidare uppfattar Oskar (R) situationen som maktlös, då lärare inte har några som helst 

maktbefogenheter att ta till för att förebygga en hotfull eller våldsam situation från att uppstå. 

Han menar att det måste komma till stånd fler lagtexter med kraftfulla befogenheter för 

läraren, för att eleverna skall veta vad som gäller. Han drar en parallell till det militära, där 

disciplinära åtgärder är betydligt hårdare än i skolan: 

 

”…i försvarsmakten har vi ju långtgående lagar, till exempel 

omhändertagande…om en värnpliktig inte sköter sig… ’Jag tar dig i 

förvar’ säger man då och så går man iväg med honom till buren och 

sätter in honom där tills lektionen är slut, så släpper man ut honom sen 

efteråt…det får verkligen en avskräckande effekt…det är ju så uddlöst 

här [i skolan]…lärarna vet att de inte har något att komma med…det 

skulle en elev kunna känna av…” (Oskar, rektor) 

 

Oskar (R) är noga med att påpeka att det är ungdomar vi har att göra med i skolan och att de 

drastiska åtgärder som förekommer i militären inte är tillämpbara på elever. Dock menar han 

att det behövs andra och mer anpassade befogenheter för att läraren skall kunna upprätthålla 

en disciplinär ordning utan att för den skull riskera att själva bli utsatta för någon form av 

kränkande behandling. Det kan räcka med en kraftfull åtgärd en gång för att ett beteende skall 

ändras drastiskt. 

    Vidare har Oskar (R) den uppfattningen av befogenheter att de endast skall behöva 

användas i avskräckande syfte. Om det blir tydligt för eleverna vilka rättigheter lärare har att 

ta till, så kommer förmodligen de hotfulla situationerna att minska och respekten för lärarna 

att öka, enligt Oskar (R). Däremot menar han att den vuxna också har ett ansvar och att 

läraren skall vara så pass utbildad och förståndig att lagar inte skall behöva användas, utan 

endast finnas som en betryggande rättighet för läraren att ta till i avskräckande syfte.  

    En uppfattning av befogenheter ar att det inte är en självklarhet att alla lärare skall, bör eller 

klarar av att få ökade befogenheter. Huruvida befogenheter är en faktisk hjälp eller inte beror 

på hur du är som person, enligt Lisa (R): 

  

”…alltså, jag vet inte om maktbefogenheter är…jag tror att 

lärarna…en del lärare skulle vilja ha det och en del lärare kan hantera 

det…en del lärare frågar inte efter det för att de har den här 



 71 

relationsskapande…alltså jag kan inte svara på om det skulle bli värre 

eller om det skulle bli bättre…” (Lisa, rektor) 

 

Enligt denna uppfattning är det sålunda väldigt individuellt hur lärare klarar av att hantera 

större befogenheter och lärarens personlighet kan vara avgörande för huruvida man som lärare 

känner sig styrkt av att ha fler lagstadgade rättigheter eller inte. 

 

5.2.3.2. Lärares uppfattningar av befogenheter 

Det var främst två lärare som uttryckte en önskan av större maktbefogenheter för lärare i 

förebyggande syfte. Johan (L) uppfattar att det är en balansgång, då det inte får finnas för 

många regler att hålla reda på. I likhet med Lisa (R) anser han det är svårt att avgöra när en 

lag är tillämpbar eller inte, eftersom det beror av hur situationen ser ut. Däremot anser han att 

lärare behöver större möjligheter att i form av befogenheter kunna skapa ett lugnt 

arbetsmiljöklimat i klassrummet: 

 

”…inte för mycket regler och bestämmelser…men någon…det skulle 

vara lättare och ta ut stökiga elever, det skulle jag inte ha något 

emot…grejen är att vi måste ha någon som tar hand om dem eleverna 

om vi tar ut dem ur klassrummet…egentligen så ska det vara så…men 

det kan nog ibland vara svårt att alltid ha någon som är ute i 

korridorerna som kan ta hand om eleverna… ja, det har hänt att man 

har blivit så sur att man har slängt ut dem…och sen kan ju inte jag 

ränna efter den när jag har 25 till i klassrummet…” (Johan, lärare) 

 

Således har Johan (L) uppfattningen av att även om vi har lagar och regler så måste de 

fungera i praktiken om de skall vara till någon nytta. Det hjälper inte att det i lagboken står att 

läraren har rätt att visa ut eleven för återstoden av lektionen (Sveriges Lagar 2009 

Grundskoleförordningen 6 kap 9-10 §§ se 3.7.), när det finns så mycket kringtext av vilka 

premisser som måste råda. Denna uppfattning av befogenheter är att vi med andra ord behöver 

mer befogenheter i form av lagar som är klara och tydliga och vilka fungerar i praktiken. Först 

då kan de vara till någon nytta. 

     Ytterligare en uppfattning bekräftar att lärare behöver betydligt mycket mer befogenheter 

för att skapa en lugn och trygg miljö: 
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”…vi har ju inte befogenheter och skicka hem elever till exempel, vi 

har ju absolut inga befogenheter alls känns det som!” (Linda, lärare) 

 

Linda (L) har uppfattningen av att om lärare hade haft större befogenheter att ta tag i elever 

som är stökiga, så hade rädslan för att ingripa inte varit så frekvent. Nu vågar lärare inte göra 

något åt situationen av rädsla för att själva bli anmälda. Hon poängterar att elever är mycket 

väl medvetna om att lärarna inte har befogenheter att göra någonting, vilket starkt påverkar 

arbetsmiljöklimatet på en skola. Vidare uppfattar hon det ur ett större perspektiv där hon drar 

paralleller mellan skolan och samhället:  

 

”…ett samhällsproblem…barn idag har jättemycket rättigheter men de 

har inga skyldigheter alls…och det är de så medvetna om…det måste 

finnas en viss skyldighet också…och jag tror att det här är lite av den 

problematik vi har idag…de ser inte sig själva som en del av det här 

samhället utan de står utanför och det är de vuxna som står för allt det 

andra…men gör barnen till en del av att det här fungerar…” (Linda, 

lärare) 

 

Uppfattningen av att det förekommer problem i skolan menar Linda (L), är att vi ”curlar” 

barnen och inte låter dem bli en del av vårt samhälle. Vidare har hon uppfattningen av att om 

elever får mer skyldigheter och därigenom behöver ta mer ansvar så blir de också mer 

delaktiga i vårt samhälle.  

    Karin (L) uttrycker också en önskan av större befogenheter, dock inte som disciplinära 

åtgärder för lärarens del. Hon har uppfattningen av att disciplinära lagar skulle kunna förvärra 

en situation. Hon ställer sig frågande till vilka befogenheter det i så fall skulle kunna vara, då 

hon menar följande: 

 

”…vilka befogenheter skulle man ha…slå tillbaka liksom…nej, 

däremot tror jag att det som skulle kunna hjälpa i det långa loppet 

överhuvudtaget, så handlar det nog om skolans 

befogenheter…socialtjänsten lägger locket på…de har ju sina regler 

och så…vi får inte veta någonting…vi ska hantera de här eleverna och 

vi får inte veta någonting…att någonstans hitta ett informationsflöde 
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mellan socialen och skolan på ett vettigt sätt med väldigt få 

inblandade tror jag skulle hjälpa jättemycket…” (Karin, lärare)           

 

Uppfattningen utgörs av att det skulle behövas större befogenheter för såväl lärare som 

skolledningen gentemot andra myndigheter. Karins (L) uppfattning är att olika myndigheter 

som till exempel polis och socialtjänst allt för ofta hänvisar till sekretess och inte röjer någon 

information till skolpersonalen. Information som enligt hennes uppfattning skulle vara 

värdefull för att läraren skall kunna sköta sina arbetsuppgifter genom att bemöta eleven på ett 

lämpligt vis om en elev har varit med om något traumatiskt. 

    Karin (L) berör vikten av att skolpersonal inte behöver veta allt, men tillräckligt för att inte 

pressa en elev och på så vis hamna i en konfliktfylld situation. Här, menar hon, borde såväl 

lärare som rektorer ha befogenheter att kunna kräva sådan information av andra myndigheter, 

för att kunna förhindra att hot, våld eller trakasserier uppstår.       

 

5.3. Aspekten Agerande 

I följande avsnitt kommer vi att behandla lärares och rektorers uppfattningar av agerande i 

hot- och våldssituationer. Nedan följer en schematisk figur med kategorier av informanternas 

uppfattningar. 

 
Figur 5.3 Lärare och rektorers olika uppfattningar om agerande i hot- och våldssituationer. 
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5.3.1. Kategori Stöd 

Uppfattningarna av hur ett bra agerande vid hotfulla situationer bör se ut baseras till stor del 

på stödet till lärare. Av rektorernas uppfattningar är stöd till lärare en mycket viktig faktor i 

hanterandet av hot, våld och trakasserier. En uppfattning belyser även vikten av stöd till 

föräldrar, vars barn har utsatt lärare för hot, våld eller trakasserier. Rådande uppfattningar är 

också att skolledningar generellt sett behöver bli bättre på att hjälpa lärare i svåra situationer 

samt på att stötta de nyutexaminerade lärarna. 

     Av lärarnas uppfattningar betonas vikten av att skolledningen i sitt agerande visar stöd till 

den drabbade läraren. Fyra av fem lärare har någon gång behövt vända sig till skolledningen 

för stöd. Av dessa fyra lärare är samtliga lärare mycket nöjda med skolledningens agerande. 

En av dessa lärare är dock mycket besviken över att ingen i skolledningen fanns på plats när 

hon var i akut behov av stöd.  

      

 5.3.1.1. Rektorers uppfattningar av stöd 

Uppfattningar tyder på att stödet till utsatta lärare är mycket viktigt . Lisa (R) hoppas och tror 

att lärare kommer till henne när situationen är allvarlig. Enligt en psykosocialenkät som hon 

låtit sammanställa visade det sig att lärare i allmänhet uppfattade arbetsmiljöklimatet som bra, 

men det visade sig att en del lärare hade blivit kränkta av elever. Enligt Binbach (2006 se 3.7.) 

skall ingen behöva utstå kränkande behandling, varken elever eller skolpersonal. Vidare har 

rektor yttersta ansvaret för arbetsmiljöklimatet. Det visade sig dock enligt enkäten att lärare i 

de flesta fall pratar med sina arbetskamrater om de behöver stöd:  

 

”…den här enkäten visar att lärare har större förtroende för att gå och 

prata med sina kollegor än med ledningen…” (Lisa, rektor) 

 

     Lisa (R) uppfattar trots enkätsvaren att lärare kommer till henne när de är i riktigt behov av 

stöd och hon ser det som positivt att de kan vända sig till sina kollegor i första hand. Hon 

betonar att hon är mycket pedagogiskt inriktad och hon befinner sig mycket ute i 

verksamheten som ett stöd. Om en lärare exempelvis har problem med stökiga elever i en 

klass kan hon gå in som ett stöd under en period.  

    Uppfattningen av att lärare först och främst vänder sig till sina kollegor delas av flera 

informanter:  

 



 75 

”…lärarna väntar väldigt länge med att gå till skolledningen… i första 

hand går de ju till någon kollega… nu har vi ju lärarlag här också och 

det är ju också en viktig del i det hela…” (Oskar, rektor) 

 

Enligt denna uppfattning vänder sig lärare i första hand till sina kollegor i de fall de 

överhuvudtaget ber om hjälp. Det är enligt Oskar (R) inte ovanligt att lärarna försöker lösa 

många problem själva. Det kan ses som ett misslyckande att inte kunna hantera situationen i 

klassen, och om de söker stöd hos ledningen eller kollegorna, så skyller de oftast situationen 

på en jobbig elev:  

 

”…man tar inte upp att jag inte kan hantera situationen…man tar upp 

att jag har en jobbig elev…” (Oskar, rektor) 

 

Vidare uppfattningar tyder på att det särskilt är de nyutexaminerade lärarna som inte vågar be 

om hjälp och stöd. Troligtvis är de rädda för att uppfattas som mindre kompetenta och det ska 

gå väldigt långt innan de kommer och ber om hjälp, enligt Oskar (R). Han menar att dessvärre 

kommer många lärare för sent och de hinner bli utbrända.  

 

”…ibland så kommer ju läraren väldigt sent och alla är stressade och 

sedan så går man [läraren] ut i produktionen och kör huvudet i 

väggen…” (Oskar, rektor) 

 

Såväl Oskar (R) som Beata (R) menar att skolledningen kan bli bättre på att ta hand om de 

nyutexaminerade lärarna och ge dem bättre instruktioner, tala om för dem vart de kan vända 

sig, vem de skall säga till och så vidare. Detta är även något som Lärarnas Riksförbund 

betonar, att det är viktigt att lärarna får stöd och att de vet vart de skall vända sig (LR 2008 se 

3.5.).  

    Det krävs dock att lärare väljer att söka stöd, vilket inte alltid sker enligt våra informanters 

uppfattningar där flera styrker att lärare inte alltid kommer och ber om hjälp. En viktig aspekt 

av det hela är att läraren måste lämna ut information och inte censurera bort det som har varit 

jobbigt och det finns enligt Beata (R) en viss stolthet bland lärarna: 

 

”Lärarna sätter en ära i att reda ut konflikter själva.”  (Beata, rektor) 
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Denna stolthet kan påverka hur stödet kommer att se ut, enligt Oskar (R). Han framhåller 

dock att vid de fall ledningen får kännedom om en händelse så tillfrågas alltid läraren om 

denne känner att det är något som måste bearbetas. De är noga med att visa att de ger sitt stöd 

och de vill ha såväl lärarens som elevens upplevelse av händelsen. Elevens vårdnadshavare 

kontaktas alltid och informeras om vad som har hänt. Det är vanligt att Oskar (R) får kalla till 

en elevvårdskonferens, där han diskuterar tillsammans med föräldrar, elev, mentor och ibland 

en kurator om lämpliga åtgärder, sedan följs mötet upp efter fyra veckor. Oskar (R) framhåller 

att dessa möten brukar vara stödjande och effektiva. Problemet brukar i regel avhjälpas.  

    Vidare påtalar Oskar (R) vikten av att stödja föräldrarna i dessa lägen och han framhåller 

att rektorer skulle kunna bli bättre på det. Stödet till föräldrarna är ett utvecklingsområde, men 

han uppfattar det som ett problem i det att de inte kommer att orka med det så som de skulle 

vilja. Oskar (R) uttrycker skämtsamt:  

  

”…det är ju inte mer än att jag vid de tillfällen jag orkar göra rätt, så 

får jag försöka göra det och vid de andra tillfällena när jag gör fel, så 

får jag hoppas att ingen ser det…” (Oskar, rektor) 

     

Uppfattningen bekräftar hur viktigt det är att stöd ges till alla inblandade parter, men att 

problematiken främst ligger i att tid och ork inte alltid finns, enligt Oskar (R). 

    Ytterligare ett perspektiv av problematiken som finns när det gäller stöd får vi av Anna (R), 

som även hon belyser hur viktigt stödet till utsatta lärare är. Hon är medveten om att hon inte 

får reda på allt och således inte kan stödja alla lärare i alla utsatta situationer, men hon hävdar 

att de kommer till henne ofta för att en situation i någon klass är ohållbar. Hennes uppfattning 

är dock att vissa lärare förstorar upp saker och ting: 

 

”…det händer ofta att de kommer och vill ha stöd…men sedan kan det 

stå för väldigt olika saker…det är ungefär som vissa människor säger - 

ja, det var problematiskt…och sedan så säger någon annan - ja, det var 

kaos eller det var katastrof …och för mig är katastrof svält i 

Afrika…eller jordbävning…så finns det lärare som kommer och säger 

att -  nu är det katastrof,  jag kommer inte hit mer…men då kanske det 

ändå räcker med ett samtal eller att man går in två lärare under en 

lektion under en period, så löser det sig ändå…” (Anna, rektor) 
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Anna (R) har uppfattningen av att oftast krävs det inga drastiska åtgärder och konflikterna 

brukar kunna lösas på ett enkelt sätt. Det gäller att visa sitt stöd. Hon brukar aldrig tänka att 

något inte går att lösa. För henne är katastrof snarare om hon måste sätta in speciallösningar 

och dessa inte hjälper.  

    Uppfattningen av att lärare ofta kommer och vill ha stöd i bråkiga klasser delas av Beata 

(R), men en markant variation i deras uppfattningar är att Beata (R) ofta känt att situationen 

inte kommer att gå att lösa när lärare kommit och varit utom sig:   

 

. ”…och nu har jag försökt det, nu har jag försökt det och nu har jag 

försökt det och nu ger jag FAN i det…nu vill jag inte…och ska vi 

behöva ha sådana ungar… Ni vet att man ibland bara behöver spy ur 

sig…man [rektorn] har tänkt att Gud…det här går ju alltså aldrig… så 

helt plötsligt när de är färdiga, så kommer de med en lösning på hur de 

ska göra…” (Beata, rektor)  

 

Som lösning till detta menar Beata (R) att det borde finnas ett forum där lärare kan prata fritt 

och få stöd. Många gånger räcker det med att läraren bara får ”spy ur sig” saker och ting. 

Beata (R) menar att det viktigaste är att sätta lärarna i ett sammanhang och att de får lov att 

jämföra erfarenheter med varandra och på så vis få en idé vad som är inom ”normalspektrat” 

och vad som är väldigt annorlunda. De måste få stöd och veta när de verkligen skall reagera.  

    Uppfattningarna som råder är att skolledningar generellt behöver bli bättre på att ha rutiner 

när det uppstår hotfulla situationer mot lärare. Det måste finnas åtgärdsprogram för den här 

typen av situationer också, så att lärare kan få stöd och hjälp på ett adekvat sätt: 

 

”…som skolledare måste man ha lite rutiner och åtgärdsprogram för 

det här med likabehandling, så när det smäller så ska man snabbt vara 

på det och hjälpa läraren, inte lämna läraren liksom i sticket, utan 

hjälpa den…” (Beata, rektor)   

 

Uppfattningen ligger i linje med Lärarnas Riksförbunds rekommendationer om att lärare som 

utsätts för hot, våld, eller trakasserier som är relaterat till arbetet ska få stöd. Det är också 

viktigt att arbetsgivaren ökar sina kunskaper på området, det vill säga hur våld kan hanteras 

och hur ärendet kan följas upp (LR 2008 se 3.5.). Även rapporten från BRÅ framhåller att 
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komponenter som är viktiga i hotfulla situationer är att ledningen skall vara stödjande och 

agera direkt vid våldssituationer (BRÅ se 3.6.). 

 

5.3.1.2. Lärares uppfattningar av stöd 

En genomgående uppfattning bland lärarna är att stödet till en drabbad lärare är en central 

aspekt vid hanterandet av en hotfull situation. Uppfattningarna belyser även att det är viktigt 

att få stöd i andra sammanhang, såsom när en klassrumssituation är ohållbar exempelvis. 

Andra uppfattningar pekar på vikten av stöd för att våga gå in i konfliktsituationer. 

     Det råder dock delade uppfattningar bland lärarna i vilken utsträckning de vänder sig till 

skolledningen. Den rådande uppfattningen bland rektorerna är att lärare väntar väldigt länge 

med att söka hjälp och stöd. Detta skiljer sig markant från en av lärarnas uppfattning. Johans 

(L) uppfattning är att det bara är dumt att vänta med att söka hjälp hos skolledningen. Han 

vidhåller att en av rektorernas uppgifter är att stötta lärare och hitta alternativa lösningar. Själv 

tvekar han inte att vända sig till rektor om han exempelvis har en stökig klass. Han går direkt 

till ledningen om situationen eskalerar och han märker att elever blir drabbade av klimatet. 

Johan (L) framhåller att han har fått ett mycket bra stöd av skolledningen i de fall han har sökt 

upp dem och rektor har kunnat tillhandahålla extra resurser till de ”stökiga” eleverna.  

     Här finns en variation i Brors (L) uppfattning. Han upplever i likhet med rektorerna att 

lärare i första hand försöker lösa situationen själva och om inte det går, vänder de sig i 

allmänhet till kollegorna: 

 

”…man kan väl säga så här…först försöker man lösa det själv…sedan 

går man till arbetslaget och fungerar inte det, så går man till 

ledningen…” (Bror, lärare) 

 

 Uppfattningen tyder på att det finns stöd att få när det uppstår konflikter eller problem. Det är 

vanligt att de hjälps åt i arbetslaget för att komma till rätta med problemen, enligt Bror (L). 

Skolledningen kan sätta in elevhälsoteamet och rektor kan sammankalla berörda parter till 

elevvårdskonferens. Bror (L) uppfattar dock att ibland är det nödvändigt med andra åtgärder, 

men dessvärre är detta resurskrävande: 

 

”…det är ju alltid så i skolans värld att resurserna begränsar…det 

finns säkert elever som inte klarar av en klassrumssituation i den 

omfattning man skulle önska, utan skulle behöva sitta i en mindre 
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grupp och det är ju resurskrävande och det kostar pengar, och det är 

nog många lärare som tycker att den biten inte är till fullo, utan att det 

finns för många elever som kanske fördärvar för de andra…” (Bror, 

lärare) 

 

Det finns enligt denna uppfattning inte alltid resurser för att komma till rätta med alla elever, 

även om Bror (L) anser att skolledningen gör sitt bästa för att förhindra hot och våld att 

uppstå. 

     Karins (L) uppfattning är att skolledningen på hennes nuvarande arbetsplats alltid agerar 

direkt när någonting inträffar och sätter in ett fullgott stöd, såväl i form av extra resurser i 

klassen som personligt stöd till läraren. Karin (L) uppfattar att ledningen lyssnar mycket på 

sin personal och om lärarna vill ta tag i saker själva, låter ledningen dem göra det: 

 

”…vi har en bra ledning som månar om både personal och elever och 

som tar tag i saker och ting framförallt, och inte bara väntar och 

ser…det försvinner nog…det går nog över…jag har varit med om det 

tidigare…man har bankat pannan blodig för att det skulle bli en 

reaktion…” (Karin, lärare) 

 

Uppfattningen bekräftar att det finns stora skillnader mellan olika skolledningar. På Karins 

(L) tidigare arbetsplats var förhållandet det omvända, i det att problemen ”sopades under 

mattan”.  

     Enligt rapporten från BRÅ (2009) är det en mycket viktig komponent att skolledningen 

agerar direkt och går vidare med fallet samt inte väljer att se åt ett annat håll (se 3.6.). Karin 

(L) uppfattar att en del skolledningar ”sticker huvudet i sanden” och lämnar lärarna ensamma. 

Hon uppfattar att det är väldigt viktigt att lärare vågar ta konflikter och gå emellan elever om 

det uppstår bråk, men på den skola hon var tidigare blev hon nästa konflikträdd, eftersom hon 

inte kände något stöd från vare sig lärare eller rektorer: 

 

”…det var nästan ibland så att man inte vågade gå in i konflikter…för 

man visste inte om det stod någon bakom som backade upp…en del 

elever kunde bli väldigt våldsamma…det är okej om man har 

kollegorna i ryggen, men de var lika rädda de och sprang och gömde 
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sig, och ledningen bara blundade…nu ska vi på möte…” (Karin, 

lärare) 

 

Flera uppfattningar visar på vikten av att lärare måste våga ta i konflikter och inte se åt ett 

annat håll, men för detta krävs stöd och uppbackning: 

 

”…vi lärare måste ju gå emellan…vi kan ju inte bara stå och titta 

på…” (Åsa, lärare) 

 

Åsa (L) menar att för några år sedan var det väldigt turbulent på hennes skola med 

gängbildningar och så vidare. Det förekom mycket bråk mellan olika gäng, och lärare 

hamnade ofta mitt i konflikten. Det hände att lärare blev hotade och knuffade när de lade sig i 

konflikten. Även Åsa (L) råkade ut för en väldigt hotfull incident, där eleven hotade att döda 

henne och hennes familj. Situationen var så pass allvarlig att hon genast kontaktade 

skolledningen. Hon uppfattar att hon fick mycket bra stöd från ledningen och de skötte det 

hela jättebra: 

 

”…så fort jag sade till så hände det grejor och han [rektor] visste 

precis i vilken ordning han skulle göra allting…allting hände så 

fort…det kändes tryggt…” (Åsa, lärare) 

 

Åsa (L) uppfattar således att hon fick väldigt bra stöd från skolledningen och att de agerade 

direkt. De hade en bra handlingsplan, vilket gjorde att de kunde agera effektivt. Hon 

framhåller att ärendet även följdes upp vid ett flertal tillfällen, vilket kändes tryggt.  

     Karins (L) uppfattning, å andra sidan, är dock något ambivalent vad gäller 

handlingsplaner. De är viktigt att ledningen har en handlingsplan, men å andra sidan hjälper ju 

inte den i det ögonblicket som läraren utsätts: 

 

”…det är viktigt från ledningens sida att man har en 

handlingsplan…om det händer någonting, så tar det fem minuter, så 

står de där…så att man kan känna sig trygg…det är klart att man 

känner sig aldrig trygg om man är rädd att få på nöten, om man är 

rädd att gå in i ett klassrum och tror att man kan få en smäll, då är man 
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ju aldrig trygg, även om man vet att det här kommer det att bli möte 

om imorgon…” (Karin, lärare) 

 

Uppfattningar av att skolledningen alltid måste gå att nå, bekräftas av Linda (L) som har 

upplevt en situation där hon verkligen behövde ledningens stöd och ingen fanns på plats. Hon 

blev attackerad av en elev, varpå hon råkade riva honom på halsen. Situationen var mycket 

hätsk och Linda (L) fick hjälp av kollegor som bevittnade händelsen. Efteråt var hon mycket 

uppriven, ledsen och rädd. Hon försökte nå någon i ledningsgruppen, men utan resultat. Ingen 

var anträffbar. Då sökte hon ställföreträdande kurator på skolan, men inte heller hon fanns i 

byggnaden. Det slutade med att Linda (L) ringde till skolområdeschefen, som inte heller gick 

att nå.  

     Lindas (L) uppfattning av händelsen är att hon var djupt besviken på ledningen som inte 

fanns på plats för att stötta henne. Hon var dessutom ny som lärare och rädd för att hon hade 

gjort något fel. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till och hon kände att hon inte hade några 

befogenheter. Hon vågade exempelvis inte skicka hem eleven. Linda (L) uppfattar att det är 

ofta som ledningen inte är på plats: 

 

”…det skapar en otrygg arbetsmiljö när man vet att man inte kan 

förlita sig på sin ledning…” (Linda, lärare) 

 

Linda (L) framhåller dock att när ledningen tog kontakt med henne dagen efter, fick hon 

mycket bra stöd. Hon kände att de var helt på hennes linje. De frågade om hon behövde stöd i 

form av terapi och de diskuterade en polisanmälan. Hon kände att ledningen fanns där för 

henne, men hon hade behövt det stödet dagen innan.  

     Händelsen har medfört att hon tänker sig för både en och två gånger innan hon lägger sig i 

en konflikt. Hennes uppfattning av omständigheterna är dock att man måste våga agera: 

 

”…man får inte bli rädd för att agera…men tanken finns ju hela 

tiden…att man inte får stöd…” (Linda, lärare) 

 

Uppfattningen styrker att det finns en rädsla hos lärare att inte få stöd av skolledningen. Linda 

(L) tar upp exempel på en lärare som blev anmäld av en elev och som inte fick stöd av 

ledningen, vilket resulterade i att hon slutade arbeta som lärare. Ytterligare en lärare fick 

sparken när han försvarade sig mot en elev. Linda (L) uppfattar att läraren reagerade 
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reflexmässigt. Trots detta sparkade ledningen honom med omedelbarverkan utan att 

överhuvudtaget lyssna på honom. Lindas (L) uppfattning är att sådana händelser påverkar 

lärare och deras sätt att hantera hot- och våldssituationer.  

     En uppfattning av problematiken är att skolledningen har för hög arbetsbelastning: 

 

”…rektorerna har för mycket att göra…de är för lite i vår 

verksamhet…det är för mycket uppåt…” (Linda, lärare) 

 

Rektorerna kunde ha varit ett mycket bättre stöd om de hade visat sig i verksamheten mera 

frekvent, enligt Linda (L). Hon upplever att de arbetar för mycket utåt och uppåt. Hon 

uppfattar att verksamheten skulle kunna förbättras avsevärt genom att rektorerna delar upp 

ansvaret: 

 

”…jag tror att det hade varit bra om man hade haft en rektor som var 

för personal och en rektor som var för eleverna…” (Linda, lärare) 

 

Genom detta förfarande uppfattar Linda (L) att rektorerna skulle få mer tid ute i 

verksamheten. De skulle på så vis veta vad som händer och sker på skolan och därmed kunna 

sätta in åtgärder när det behövs. Lindas (L) uppfattning av situationen idag är att det skall gå 

väldigt långt innan skolledningen reagerar. Hon menar att situationen för en tid sedan var 

katastrofal på skolan med trakasserier och misshandel, med många polisanmälningar som 

följd. Det var ett fruktansvärt arbetsklimat. Allting eskalerade och det gick mycket långt innan 

skolledningen reagerade och satte in åtgärder: 

 

”…men det fick verkligen gå till sin spets först…man motar liksom 

inte Olle i grinden…utan det måste hända någonting radikalt först…” 

(Linda, lärare)    

 

Linda (L) framhåller att det finns en problematik här i det att lärare inte orkar till slut. De får 

inte gehör när de kommer till skolledningen och ber om stöd och hjälp. Lindas (L) uppfattning 

går i linje med Brors (L) uppfattning att det är ekonomin som styr. Varje extra vuxen 

exempelvis, kostar pengar.  
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    Ytterligare en problematik vad gäller stödet från skolledningen rör de nya lärarna, eftersom 

de nya lärarna oftast inte vågar be om hjälp och stöd i svåra situationer. Om de inte är 

fastanställda gör de allt för att framstå i god dager: 

 

”…en kollega som jag vet…hon är inte fastanställd och då tror jag inte 

att man vänder sig till ledningen, då vill man ju gärna att det positiva 

ska lysa över…” (Linda, lärare) 

 

Linda (L) uppfattar att denna lärare har det mycket jobbigt och att hon känner sig trakasserad 

av eleverna. Trots detta vill hon inte söka stöd hos skolledningen eftersom hon är ny och inte 

fastanställd. Linda (L) uppfattar att denna lärare är rädd för att verka mindre kompetent och 

hon är rädd om sitt jobb. Här råder således uppfattningar om att det är mycket problematiskt 

att komma ut som ny lärare på många områden. 

 

5.3.2. Kategorin Situationsbundet 

Uppfattningarna som råder vad gäller agerandet i hot- och våldssituationer är att hanterandet 

av dessa är mycket situationsbetingade. Såväl lärare som rektorer uppfattar att varje situation 

är unik och det finns med andra ord ingen allmängiltig lösning på rutinåtgärder. Dessutom 

uppfattar flertalet informanter att våldsdåd exempelvis, sker för sällan för att lärare och 

rektorer ska få in en rutin i hanterandet.  

 

5.3.2.1. Rektorers uppfattningar av situationsbundet 

Kalles (R) uppfattning av hans agerande när en hotfullsituation har ägt rum är att hans 

erfarenhet får avgöra hur han går vidare med ärendet. Det hela är mycket situationsbundet. 

Vidare framhåller han att skolan är som ett litet samhälle, vilket innebär att skolan skall ha 

samma regler som i samhället. Om en handling är olaglig, polisanmäler han. Denna 

uppfattning går i linje med Oskars (R) uppfattning: 

 

”…vi har ju som policy här att vi polisanmäler alla de ärendena som 

är olagliga…” (Oskar, rektor) 

 

Kalles (R) uppfattning är att det inträffade ibland kan vara ett arbetsmiljöproblem och 

eftersom han, som rektor, är yttersta miljöansvarig gör han en arbetsmiljöanmälan om han 

anser det nödvändigt. Detta stämmer överens med rektorers skyldighet enligt lagen (Herlin & 
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Munthe 2008 se 3.7.). Händelseförloppet varierar dock från fall till fall och är mycket 

situationsberoende. 

     Lisa (R) uppfattar på liknande vis att alla situationer är olika och kräver olika lösningar. 

Hon agerar direkt när det inträffar, eller har inträffat, en hotfull situation, men hennes 

uppfattning är att det inte finns en allmängiltig lösning: 

 

”…det är inte enkelt…känner du dig hotad, gör så här…det är ju 

liksom ingen brandinstruktion…och alla är olika och alla behöver 

olika saker…” (Lisa, rektor) 

 

Rektorernas uppfattningar är samstämmiga när det gäller att agerandet är mycket 

situationsbetingat och det inte finns någon standard lösning: 

 

”…det är inte så att man kan gå på apoteket och få en medicin 

alltså…det finns inget allmänverkande…man måste lösa var situation 

liksom där den är…” (Beata, rektor) 

 

En uppfattning belyser problematiken runt detta, vilket är att lärare och elever tycker att 

agerandet i många fall blir väldigt otydligt och inkonsekvent, eftersom ingen gång är den 

andra lik. Anna (R) uppfattar att lärare många gånger är osäkra på hur de skall gå tillväga och 

elever blir förvirrade. Ena gången blir någon elev polisanmäld och nästa gång blir någon 

annan det inte. Allt är så situationsbundet och beror på många faktorer. Det skapar förvirring 

och osäkerhet bland lärare, eftersom dessa inte vet hur de ska agera: 

 

”…vissa är väldigt väl medvetna om vad de ska göra och inte ska 

göra…andra är inte alls så väl kunniga i det och vill kanske inte heller 

riktigt veta…därför att om jag inte vet, så är det ju ingen som kan 

anklaga mig för att inte ha gjort det jag skulle ha gjort…” (Anna, 

rektor) 

 

Anna (R) menar således att det ligger en viss problematik i det faktum att det inte finns någon 

stringens i agerandet i varje situation. Lärare väljer ibland att inte veta hur det skall gå till 

väga för att slippa vidta åtgärder. Ett faktum som spelar roll är att det faktiskt inte inträffar så 

många riktigt allvarliga händelser. Lärare får ingen riktig rutin i förfarandet: 



 85 

 

”…när det går åt det hotfulla, kriminella hållet och man måste anmäla 

till socialen…då har man inga riktiga rutiner på det …för det händer 

kanske en gång på året eller så…jag tror att det spelar roll i lärarens 

sätt att hantera det…” (Anna, rektor) 

 

Uppfattningarna som råder är att hotfulla situationer uppstår mycket sällan, vilket leder till att 

lärare inte har någon vana vid att hantera svåra situationer: 

 

”…det är så situationsbetingat, så du måste ha varit med om ett antal 

gånger för att göra 100 procent rätt…och det vill vi ju inte att läraren 

ska ha varit med om…” (Beata, rektor) 

 

Vidare poängterar Beata (R) att det är väldigt viktigt att skolledningen har extra kunskap och 

vet hur hotfulla situationer bör hanteras, även om alla fall hanteras olika. 

 

5.3.2.2. Lärares uppfattningar av situationsbundet  

Uppfattningarna som råder bland lärarna är att det är väldigt situationsbundet hur de agerar i 

en hot- och våldssituation. Agerandet beror helt och hållet på vad som sker, hur det sker, vem 

som blir utsatt och vem förövaren är och så vidare. Om hotet anses som ringa är 

uppfattningarna att man som lärare inte behöver ringa föräldrar och koppla in rektor. Om 

hotet eller våldet är grövre däremot kan det bli aktuellt med en polisanmälan, men det beror 

på situationen och huruvida eleven är över 15 år. Brors (L) uppfattning är att det skall vara 

nolltolerans när det gäller hot- och våldssituationer, men samtidigt uppfattar han att lärare inte 

anmäler allt: 

 

”…alltså, det är väldigt situationsbundet hur man agerar…egentligen 

har vi nolltolerans, men det finns nog ett mörkertal …alla anmäler 

inte…det beror på vad det är och vem det är som har blivit utsatt…” 

(Bror, lärare) 

 

Uppfattningen tyder på att det finns ett mörkertal vad gäller hot, våld och trakasserier i det att 

allting inte polisanmäls, vilket många gånger beror på vilken lärare som har blivit utsatt.  
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    Brors (L) uppfattning är att det är väldigt viktigt med handlingsplaner och han påtalar 

vikten av dessa för att lärare skall veta hur de skall agera. Här förekommer en markant 

variation av uppfattningar då Karin (L) menar att handlingsplaner inte hjälper i utsatta 

situationer, eftersom varje händelse är unik: 

 

”…jag tror inte att handlingsplaner gör någon nytta…du kan inte göra 

en handlingsplan som täcker alla situationer, för hela situationen 

handlar ju om precis de två individerna som är där precis då, och deras 

dagsform och orsak…” (Karin, lärare) 

 

Å andra sidan är Karins (L) uppfattning att det måste finnas adekvata handlingsplaner i de fall 

lärare måste gå vidare med ärendet. Lärare måste veta hur de skall agera efteråt och vara 

medvetna om alla led i förfaringssättet. Agerandet skall ske omedelbart och om det finns 

aktuella handlingsplaner kan alla, oavsett om någon ansvarig är sjuk eller bortrest, agera.  

 

5.3.3. Kategorin Rapportering 

När det gäller kategorin rapportering, som är ett agerande från personalen när det uppstår en 

hotfull eller våldsam situation, uppfattar lärarna och rektorerna att anmälningar i olika former 

oftast sker emellan elever och inte så ofta mellan elev – lärare. Det händer dock att en incident 

anmäls, men uppfattningarna tyder på att det har med graden av allvar i situationen att göra. 

En allmän uppfattning av huruvida en anmälan skall göras eller inte är också om eleven är 

anmäld sedan tidigare, vilken relation läraren har till eleven samt hur gammal eleven är. 

 

5.3.3.1 Rektorers uppfattningar av rapportering 

Det är rektorns ansvar att agera vid alla former av hot, våld eller trakasserier mot personal ( 

Herlin & Munthe 2008 s. 39 se 3.7.). Den uppfattning som generellt råder hos rektorer är att 

alla former av hot, våld eller trakasserier mot lärare skall anmälas. Dock finns det vissa 

uppfattningar av att omkringliggande faktorer såsom elevens ålder samt lärarens individuella 

upplevelse av situationen har betydelse för huruvida en anmälan görs eller inte: 

 

”…är det så att de [lärare] känner sig hotade så anmäler jag…då är det 

ju faktiskt ytterst en polisiär sak…lite beroende på naturligtvis vilken 

ålder…men där har vi ju en gång med samtal med föräldrar och med 

elever…och beroende av vilken elev det är och om jag redan har en 
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kontakt med eleven och föräldrarna….det är väldigt individbaserat 

och det är kanske också det som gör att det blir väldigt otydligt…vi 

kan ju inte hålla på att polisanmäla 10-åringar…där får man ju jobba 

på ett annat sätt…” (Anna, rektor) 

 

Uppfattningen av huruvida alla fall av hot, våld eller trakasserier skall anmälas eller inte, är 

att det blir en avvägningsfråga från fall till fall, enligt Anna (R). I första hand försöker 

skolledningen lösa situationen via samtal med såväl elev som föräldrar om eleven är under 15 

år, men om händelser upprepas anmäls även yngre elever och då i första hand till 

socialtjänsten, men beroende av allvarsgrad också till polis. I de fall hotet eller våldet är 

allvarligt anmäls det direkt. 

    Uppfattningen av att den situationsbundna faktorn är avgörande för huruvida ett fall anmäls 

eller inte bekräftas av Kalle (R): 

 

”…hur jag går vidare i så fall det beror ju på graden av det, det kan ju 

hända att det blir polisanmälan av det…det skulle det kunna bli…men 

det beror…det är ju liksom…hur läraren har uppfattat det och hur jag 

uppfattar det …men det är ju alltså, det är ju en polisanmälan på sikt 

som kan vara aktuellt om det är väldigt allvarligt…”(Kalle, rektor) 

 

  Uppfattningen bekräftar att anmälan inte alltid görs, utan det beror på situationen. Kalles (R) 

uppfattning är att lärarens samt rektors upplevelse av situationen har betydelse för huruvida 

anmälan görs eller inte, även om rektorn egentligen är skyldig att anmäla alla oegentligheter.   

    En kontrasterande uppfattning som belyser rektorns ansvar när det handlar om att anmäla 

eller inte, har att göra med när läraren inte vill anmäla en händelse för att de känner eleven för 

väl: 

 

 ”…man känner så för individen så man kanske till och med drar sig 

för att göra en anmälan när där skall egentligen vara gjort en 

anmälan…och där får ju vi rektorer gå in som en rättssäkerhet och 

säga …jo, här är det…här måste vi dra gränsen…” (Anna, rektor) 

   

Denna uppfattning betonar vikten av att rektorer måste hjälpa lärare att anmäla hot, våld eller 

trakasserier, även i de fall läraren inte själv vill anmäla på grund av att vederbörande har en 
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för nära relation till eleven. Det framgår i arbetsmiljölagen att arbetstagaren (Sveriges lagar 

2009 Arbetsmiljölagen s. 1228 se 3.7.) har en skyldighet att anmäla händelser till sin 

arbetsgivare i de fall händelsen kan leda till fara för liv och hälsa.  Därefter är det rektorns 

ansvar att utreda fallet och avgöra om en anmälan skall göras eller inte. Uppfattningarna som 

råder är dock att det inte är godtagbart att låta bli att anmäla en incident för att läraren känner 

eleven för väl. En underlåtelse av anmälan kan enligt Lärarnas Riksförbund (LR 2008 se 3.5.) 

få långtgående konsekvenser för såväl skolans som samhällets utveckling.     

    Uppfattningen av att allvarliga fall skall polisanmäls delas av flera informanter. Vissa 

informanter har dessutom uppfattningen av att allt skall anmälas oberoende av ålder, även om 

anmälan inte alltid går till polis utan ibland enbart till socialtjänsten:         

 

”…vi har ju som policy här att vi polisanmäler alla de ärendena som 

är olagliga så att säga…och då kan det ju vara allt ifrån hot eller en 

kränkning eller ett ofredande…vi anmäler och självklart tar vi ju då 

upp lärarens uppfattning av händelsen och också den som då har gjort 

ofredande får också beskriva hur den har upplevt det…så skickar vi 

det till polisen beroende på ålder och är de under 15 så går det ju 

vidare till socialtjänsten…” (Oskar, rektor) 

 

Av denna uppfattning framgår det att skolledningen inte utreder händelsen själva utan 

anmäler alla fall till olika myndigheter. Däremot låter de alla inblandade parter få ge sin syn 

av händelsen för att det senare skall kunna göras uppföljningar och för att skolledningen skall 

kunnas sätta in rätt åtgärder. På denna skola finns också ett internt rapporteringssystem, där 

alla lärare som sett eller blivit utsatta för obehaglig händelse skall skriva en rapport: 

  

”…vi har ju något vi kallar för incidentrapport och är det så att det 

händer något som är mot våra regler som kan anses som allvarligt…då 

är det den som är närmast händelsen eller som först får reda på det av 

personalen som skriver en incidentrapport…sen tas alla de här 

incidenterna upp i elevhälsoteamets möten där vi diskuterar vad vi 

skall göra…” (Oskar, rektor) 

 

Incidentrapporteringssystemet fungerar som en extra säkerhet för såväl personal som elever 

och leder till att åtgärder kan sättas in för att trygga arbetsmiljön, enligt Oskar (R).  
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    Rektorernas uppfattningar av att incidenter bör anmälas är således allmängiltig. Dock 

skiljer sig uppfattningarna åt i vilken omfattning rektorer faktiskt gör en anmälan. Faktorer 

som kan inverka är elevens ålder, lärarens och rektors uppfattning av situationen samt graden 

av allvar, och dessa faktorer avgör om och när en polisanmälan, anmälan till socialtjänst eller 

anmälan till arbetsmiljöverket skall göras. 

 

5.3.3.2. Lärares uppfattningar av rapportering 

Våra lärarinformanters uppfattningar går isär huruvida det skall göras en anmälan av en elev 

som utsatt en lärare för kränkande behandling eller inte. En uppfattning är att alla former av 

hot, våld eller trakasserier skall anmälas oavsett vad som föranleder händelsen. Bror (L) 

uppfattar situationen sådan att skolpersonal skall ha en ”nolltolerans” gentemot elever som 

utsätter lärare för någon form av hot, våld eller trakasserier och han drar paralleller till att 

samhällets regler också gäller i skolan: 

 

”vi skall ju ha en nolltolerans till lärarna [som blir utsatta] tycker 

jag…det är ju så att vi anmäler ju allt som går under allmänt åtal…och 

det tycker jag är vår skyldighet som offentlig myndighet att göra…det 

som gäller i samhället gäller i skolan också…” (Bror, lärare) 

 

Uppfattningen av att allt som skulle vara straffbart i samhället, även skall anmälas när det 

gäller skolungdomar som utför en våldsam handling mot en lärare, stämmer väl överens med 

Estradas avhandling (1999 s. 86 se 2.1.), där det framgår att skolverkets chefsjurist uppmanar 

skolor att anmäla alla brott samt att skolpersonal inte själva skall avgöra om incidenten är ett 

brott eller inte. 

    Uppfattningarna går isär av vilket tillvägagångssätt olika skolledningar använder sig av när 

det gäller rapportering. På Brors (L) skola har de utvecklat ett internt rapporteringssystem, där 

all personal som uppfattar någon form av kränkning skall skriva en incidentrapport som sedan 

lämnas till skolledningen:  

 

”…vi skriver ju incidentrapporter så fort det inträffar 

någonting…någon form av hot eller våld…men det bygger ju på att 

läraren gör den här incidentrapporten…” (Bror, lärare)   
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Uppfattningen tyder på en problematik med att många lärare väljer att inte skriva 

incidentrapporten och skolledningen får således inte kännedom om problemets omfattning. 

Dock påpekar Bror (L) att hans uppfattning av risken för lärare att utsättas är relativt liten.        

    Andra uppfattningar bekräftar vikten av att skriva interna rapporter: 

 

”…jag satte mig ner direkt och skrev ner vad precis som hade 

hänt…och en annan kollega hade kommit och sett när han hade puttat 

mig så hon skrev också ner vad  hon hade sett…och mejlade, för ingen 

av rektorerna var där den dagen det hände…” (Linda, lärare) 

 

Uppfattningen av att dokumentera alla incidenter i direkt anslutning till händelsen samt att 

även andra inblandade personer skriver ner sin uppfattning av händelsen, ses som viktigt och 

delas av flera informanter. Detta är en värdefull hjälp i arbetet om fallet skulle gå vidare till 

åtal och det är också en hjälp för skolledningen att bedöma situationens allvar, enligt Linda 

(L). 

    Uppfattningar som råder hos lärare av huruvida en incident skall anmälas eller inte är 

beroende av hur situationen runt eleven ser ut. De två informanter som i vår studie blivit 

utsatta för hot eller direkt våld anmälde inte händelserna och i den ena informantens fall vet 

hon inte om det gjordes någon anmälan från skolledningens sida: 

 

”…det vet jag faktiskt inte…alltså jag gjorde ingen polisanmälan för 

jag kände att…jag kände lite att det var i stridens hetta hon hade sagt 

men jag blev ju hotad och det skall man ju ta på allvar…men vi 

pratade mycket sen den här tjejen och jag…så jag kände också att 

polisanmälan var inte nödvändig från min sida…” (Åsa, lärare) 

 

 Åsas (L) uppfattning tyder på att anmälan inte behöver göras om situationen efteråt hanteras 

på ett bra sätt av såväl skolledning som de inblandade parterna. Vidare framgår det av denna 

uppfattning att händelsen i sig har betydelse, det vill säga vad som föranlett hotet och i vilken 

situation hotet har uttalats. 

    Lindas (L) uppfattning av huruvida en händelse skall anmälas eller inte är om eleven redan 

har en anmälan på sig. Vidare har rädslan för att själv bli anmäld betydelse för hur läraren 

väljer att agera: 
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”…min första känsla…nu kommer han att säga att jag slog honom…vi 

diskuterade det här med polisanmälan för det tyckte de 

[skolledningen] ju då, men samtidigt så låg det en annan polisanmälan 

på samma elev fast från en annan kollega…så han var ju redan inne i 

snurren och jag kände så här att jag vill ju bara att han får hjälp…så 

att vi gjorde ju ingen anmälan…det är hela tiden i medvetandet, det 

här att man kan bli anmäld…” (Linda, lärare) 

 

Uppfattningen tyder på att en anmälan inte behöver göras om eleven redan har en annan 

anmälan på sig. Detta strider mot Lärarnas Riksförbunds råd, där det framgår att det är varje 

individs ansvar att polisanmäla händelser och att även skolledningen har ett ansvar att anmäla 

varje händelse (LR 2008 se 3.5.). Vidare tyder denna uppfattning också på att skolledningen 

vill anmäla i större utsträckning än lärarna. Det finns en rädsla hos lärare att anmäla, eftersom 

de riskerar att få en anmälan mot sig, enligt Linda (L). 

     Uppfattningarna går här starkt isär då Johan (L) uppfattar situationen annorlunda och 

menar att han inte är rädd för att själv bli anmäld: 

  

”…jag skulle gå till skolledningen direkt…hade det varit så att det 

hade stört väldigt mycket så hade nog gjort det [anmält] ändå…skulle 

det bli några konsekvenser så får jag ta det då…det är inget som jag 

går och oroar mig för att oj nu gjorde jag sådär och vad ska hända…. 

men det är oftast mellan elev - elev som det haglar 

polisanmälningar…inte lärare – elev…” (Johan, lärare) 

 

Uppfattningarna som råder skiljer sig således åt vad gäller vilka faktorer som inverkar på 

rapporteringen av en elev. Faktorer som till exempel lärarens rädsla att själv bli anmäld, 

vilken situation och vilka personer som är inblandade samt hur skolledningen agerar, har stor 

betydelse enligt våra informanters uppfattningar. 

 

5.4. Sammanfattning av resultat och analysdel 

Vid en sammanfattning av våra informanters uppfattningar framkommer det att risken för att 

utsättas för någon form av hot, våld eller trakasserier inte är stor, men att det förekommer vid 

enstaka tillfällen. Den generella uppfattningen bland våra informanter är att de inte är rädda 
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för att gå till sina arbeten, eftersom det inte finns någon överhängande risk för att bli utsatt för 

någon form av hot eller våld. 

   När det gäller uppfattningarna av rädsla har det i vår studie framkommit resultat av att 

rädslan främst består i att bli anmäld av en elev när läraren ingriper i en konfliktsituation, en 

rädsla av att möta en elev efter ett hot, en rädsla av att inte få stöd av skolledningen samt en 

rädsla för att arbeta på skolor med elever som kommer från socialt tunga områden och som 

har ett rykte om sig att vara kriminellt belastade.  

    Uppfattningarna av att lärarens personlighet påverkar risken för att utsättas för någon form 

av våld eller hot, utgörs främst av hur läraren kan hantera sitt humör och huruvida 

vederbörande klarar av att axla vuxenansvaret även i en trängd situation. Vidare beror 

utgången av en incident mellan lärare och elev på om läraren uppfattar situationen som 

hotfull. Det beror på lärarens natur och självkänsla. Det är väldigt individuellt hur en lärare 

uppfattar olika situationer. En känslig och osäker lärare kan vara mer mottaglig för 

trakasserier och har möjligen svårare att hantera konflikter. Det har framkommit variationer i 

uppfattningarna av huruvida personliga egenskaper går att förvärva via utbildning eller om 

dessa enbart kan utvecklas genom yrkespraxis.  

    När det gäller uppfattningar av bristande yrkeserfarenhet har det framkommit att detta är en 

central faktor för risken att bli utsatt. Denna kategori utgörs enbart av rektorers uppfattningar. 

Av dessa uppfattningar framgår det att nyanställda bör få bättre stöd och mer information från 

skolledningen, att nya lärare inte skall lämnas så ensamma samt att erfarenheten har stor 

betydelse för utgången av en hotfull eller våldsam situation. Uppfattningen av att erfarna 

lärare bör dela med sig av sina förvärvade kunskaper för att hjälpa lärare som inte har hunnit 

skaffa sig någon yrkeserfarenhet, är mycket önskvärt enligt våra informanter.  

     Även medias negativa inverkan anses utgöra en risk för hot- och våldsbilden på skolan. 

Våra informanters uppfattningar är att media kan påverka ungdomar till ett negativt beteende 

och att de kan få en negativ syn på omvärlden, vilket kan leda till onödiga konflikter mellan 

lärare och elever. Uppfattningarna som råder är att media ofta förmedlar en vinklad bild av 

hur situationen i skolan ser ut och således blir bilden oproportionerlig. Allmänheten får en 

felaktig bild av skolan. Medias makt att påverka hur skola och samhälle ser ut är stor enligt 

informanternas uppfattningar och det är önskvärt att massmedia även förmedlar den positiva 

bilden av vad som sker i skolan. Samtidigt uppfattar informanterna att media är nödvändig 

och fyller en viktig funktion.          

     För att förebygga hotfulla situationer i skolan är relationer en central faktor som 

uppkommit genom våra informanters uppfattningar. Det är av största betydelse att läraren 
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skapar en god relation med eleven för att inte hot, våld och trakasserier skall uppstå. Dock får 

relationen inte gå till överdrift då det kan vara svårt för läraren att behålla sin auktoritet om 

relationen närmar sig kompisskap och det kan också påverka lärarens anmälningsbenägenhet i 

det att det kan vara svårt att ange en elev som läraren har en för nära relation till. 

Uppfattningarna varierar i huruvida även rektorerna skall skapa goda relationer med eleverna 

eller om relationsskapande endast är lärarens uppgift. 

    Vad gäller uppfattningarna av informationens betydelse i förebyggande syfte framgår det 

att informationsflödet inte alltid fungerar mellan olika parter. Det skulle vara önskvärt enligt 

informanternas uppfattningar att informationen fungerar i alla led såsom ökat samarbete med 

socialtjänst och att lärare och rektorer har en bättre kommunikation. Vidare har resultaten 

visat att skolledningar lägger tyngdpunkten på olika vis när det gäller informationsflödet, där 

någon skolledning ser det som viktigast med information mellan skola och hem, medan en 

annan skolledning ser som viktigt med information mellan skola och myndigheter.      

       Det förekommer stora variationer i uppfattningarna om huruvida befogenheter skulle vara 

en hjälp eller inte i det förebyggande arbetet för att förhindra hot, våld och trakasserier i 

skolan. Det framkom genom vissa uppfattningar att större befogenheter för lärare skulle 

kunna vara en förebyggande åtgärd. En uppfattning betonar att lagstadgade befogenheter kan 

användas i avskräckande syfte medan en annan uppfattning är att det är mycket individuellt 

huruvida en lärare klarar av att hantera större befogenheter. Ytterligare uppfattningar som 

råder är att befogenheter för lärare endast behövs av dem som inte klarar av att skapa 

relationer. De befogenheter som enligt lärarna uppfattas som viktiga berör befogenheter 

angående disciplinära åtgärder samt större befogenheter vad gäller skolans möjligheter att 

kräva information ifrån olika myndigheter, för att lärare i sin tur skall kunna utföra sitt arbete 

korrekt genom att bemöta elever i svåra situationer.  

    Uppfattningarna av vilket stöd lärare får från skolledningen är relativt enhetligt och 

uppfattas som mycket viktigt vad gäller hanterandet av hotfulla situationer. Rektorer uppfattar 

att de i allmänhet ger ett bra stöd, men de uppfattar även att skolledningen behöver bli bättre 

på att ge stöd åt nya lärare. Det finns enligt uppfattningarna dock en problematik i att tid och 

resurser för att ge stöd inte alltid räcker till så som vore önskvärt. Lärarna i sin tur uppfattar 

att skolledningen ger ett bra stöd när det finns behov, samtidigt som de menar att det på 

många skolor finns skolledningar som blundar för problemen. Några av lärarnas uppfattningar 

är också att lärare drar sig för att söka stöd och då speciellt nyutbildade lärare. Uppfattningen 

av att skolledning och kollegor står bakom läraren i en hotfull situation framstår som mycket 

viktigt. 
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    När det gäller uppfattningar av hur skolledning och personal agerar vid hot och våld 

framkommer det att hanterandet är mycket situationsbundet. Hanterandet av situationen beror 

väldigt mycket på var, när och hur händelsen inträffar samt vilka personer som är inblandade. 

Det finns således inget allmängiltigt förfarande. Däremot framkommer det uppfattningar av 

att det är viktigt att det finns handlingsplaner när något väl har inträffat och skolledningen 

behöver agera.  

    De rådande uppfattningarna vad gäller rapportering är att de flesta har uppfattningen av att 

det bör råda en nolltolerans vad gäller hot, våld och trakasserier mot lärare. Uppfattningen är 

att samma regler som gäller i samhället även skall gälla i skolan. Dock framkommer det att 

hot och våld inte anmäls i den utsträckning som sig bör, vilket kan bero på lärarens relation 

till eleven, om eleven redan tidigare är anmäld, elevens ålder samt hur allvarligt skolledningen 

bedömer incidenten.   
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6. Diskussion och Avslut 
I det avslutande kapitlet kommer vi att behandla och diskutera våra resultat av studien och 

lyfta fram de faktorer vi anser som viktiga. Vi kommer inte att diskutera och analysera 

kategorierna var för sig, eftersom de många gånger går in i varandra. Däremot kommer vi att 

dela upp diskussionen utifrån våra tre aspekter, vilka är risk, förebyggande åtgärder och 

agerande, även om också dessa går in i varandra till viss del. Det vill säga risken för lärare att 

utsättas är till stor del beroende av hur de förebyggande åtgärderna samt agerandet ser ut på 

olika skolor. Vidare kommer vi att diskutera förslag på åtgärder som vår studie har resulterat 

i, det vill säga vad vår studie har tillfört den befintliga forskningen. Därefter diskuteras den 

didaktiska relevansen för vår studie. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning. 

 

6.1. Diskussion av analysen      

Inledningsvis nämnde vi att vi hade sett ett inslag i debattprogrammet Skolfront, där det 

framkom att en av fem lärare är rädda för att gå till sitt arbete, vilket var anledningen till att vi 

ville undersöka lärares och rektorers uppfattningar av problematiken med våld och hot mot 

lärare. Efter genomförd intervjustudie visade det sig att våra informanters uppfattningar inte 

motsvarar den bild som Skolfronts inslag ville låta påskina. Våra informanter uppfattar i 

allmänhet inte att de är rädda för att gå till sina respektive arbeten och uppfattningarna tyder 

på att hotbilden inte är så allvarlig som media generellt sett ger utryck för. Detta går i linje 

med Estrada & Flyghed som framhåller att hot och våld i skolan inte är det mest centrala 

problemet utifrån skolpersonalens uppfattningar (2007 s. 354 se 2.1.). 

    Även om risken för hot och våld i skolan inte är överhängande, anser vi att det är av yttersta 

vikt att såväl lärare som skolledning har kunskap och redskap att ta till när det väl händer. För 

att belysa detta kan vi dra en parallell till flygbolagen som är utomordentlig skickliga vid 

nödsituationer. Även om nödsituationer uppstår väldigt sällan har de en mycket väl utvecklad 

beredskap. Såväl personal som passagerare får utförliga instruktioner och redskap i preventivt 

syfte, i händelse av ett tillbud.  Vår studie pekar på att det finns områden som behöver 

utvecklas inom skolan för att öka beredskapen vid de tillfällen hotfulla eller våldsamma 

incidenter inträffar. 

 

6.1.1. Diskussion av agerande 

Våra informanter har uppfattningen av att hot och våld inte förekommer särskilt ofta men när 

det väl inträffar är det av stor vikt att alla insatser som har framkommit genom vår studie 
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fungerar tillfredställande. Enligt uppfattningarna bland lärarna i vår studie upplevs stödet från 

skolledningarna som mycket bra. Detta skulle kunna motsäga den arbetsplatsundersökning 

som är utförd av Lärarnas Riksförbund, vilken hävdar att cirka en femtedel av lärarna uppger 

att de inte får stöd av skolledningen (LR 2008 se 3.5.).  

     Rektorerna, å andra sidan, uppfattar att de behöver bli bättre på att ge stöd och information 

till lärare och i synnerhet till de nyutexaminerade lärarna. Vi trodde att det skulle råda ett 

motsatt förhållande, det vill säga att lärare skulle uppfatta stödet från skolledningen som 

mindre bra. De rådande uppfattningarna skulle kunna bero på att rektorer har uppfattningar av 

att de inte hinner vara ute i verksamheten och ägna sig åt arbetsmiljöarbete i den utsträckning 

de önskar, vilket de även enligt lag egentligen skall göra (Hallberg 2005 s. 40 se 2., 

Sandström 1996 s. 24 AFS 1993:2 se 2.). 

     En uppfattning skiljer sig dock markant från övriga informanters uppfattningar i det att 

dessa får omedelbart stöd av skolledningen i svåra situationer. En informant uppgav att hon 

uppfattade att skolledningen många gånger inte finns på plats. Detta är ett stort problem, då 

effekterna av att rektorerna inte är anträffbara när det inträffar något, leder till en ökad oro och 

rädsla hos den utsatta läraren, vilket påverkar den psykosociala hälsan. Rektor är ytterst 

ansvarig vad gäller den psykosociala arbetsmiljön (Sveriges Lagar 2009 Arbetsmiljölagen s. 

1228 se 3.7.).  

     För att åtgärda detta problem skulle det möjligen behövas organisatoriska förändringar 

såsom uppdelat ansvar mellan rektorerna. Genom våra informanters uppfattningar framkom 

förslag på åtgärder, exempelvis att en rektor ansvarar för lärare och en rektor ansvarar för 

elever. På så vis skulle ”lärarrektors” arbetsuppgifter vara mer inriktade gentemot lärare, där 

rektor får möjlighet att finnas tillhands och ge stöd till lärare. Det skulle också finnas 

utrymme för rektorer att arbeta förebyggande vad gäller arbetsmiljöarbete och de skulle 

sålunda ha möjlighet att arbeta mer praxisnära och pedagogiskt inriktat. En av rektorerna som 

vi intervjuade har den förmånen att ha en assistent som sköter den administrativa delen. 

Denna avlastning innebär att rektorer får större möjlighet att arbeta mer pedagogiskt inriktat, 

vilket är i enlighet med regeringens riktlinjer som innebär att ”skolledningsfunktionen bör 

utövas så nära den egentliga verksamheten som möjligt”. (www.riksdagen.se prop. 1988/89:4 

s. 20 se 3.2.)  

     Vi anser att denna åtgärd i den skolorganisatoriska verksamheten är nödvändig, det vill 

säga att rektorer skall ha möjlighet att anställa en assistent som sköter den många gånger så 

arbetsbetungande administrativa delen. Detta skulle innebära att rektor har mer tid till 

förfogande och således har möjlighet att arbeta mer förebyggande för en trygg arbetsmiljö, 
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vilket i förlängningen kan minska förekomsten av att hot, våld och trakasserier. Den tidsbrist 

som råder för rektorer i dagsläget leder indirekt till att de inte kan agera i direkt anslutning till 

en incident, vilket strider mot de krav som enligt Fröjelin & Wennbo följer med den 

ledarbefattning en skolledare har (1990 s. 233f se 3.2.). Enligt såväl rapporten från BRÅ 

(2009 se 3.6.) som våra informanters uppfattningar, är det av yttersta vikt att skolledningen 

skall agera med omedelbar verkan när det förekommer situationer med hot, våld eller 

trakasserier.  

 

6.1.2. Diskussion av förebyggande åtgärder 

En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att eleverna skall få möjlighet till en optimal 

kunskapsinlärning. En tydlig uppfattning som har framkommit av våra informanter är att 

relationsskapande arbete är det bästa verktyget för att skapa en trygg miljö, vilket även 

rapporten från BRÅ belyser (BRÅ 2009 s. 65 se 3.6.) För att möjliggöra relationsskapande 

krävs en kontinuitet, det vill säga att lärare och elever får lära känna varandra under en längre 

tid. Problemet är att på vissa skolor är omsättningen av lärare väldigt hög, vilket får en 

negativ inverkan för relationsskapandet. På de skolor där klimatet är väldigt hårt och tufft och 

där elever kan ha kopplingar till kriminalitet, är det särskilt viktigt att skolledningen arbetar 

effektivt för att skapa ett så trivsamt klimat som möjligt för att få behålla lärare. Enligt Rhöse 

(2003 s. 179 se 3.3.) stannar lärare kvar i yrket när de har fungerande relationer med elever 

och föräldrar. Därför är det mycket viktigt att skolledningen arbetar kontinuerligt med 

relationsskapande aktiviteter. Genom att skapa goda relationer kan läraren undvika risken för 

att bli hotad eller trakasserad av en elev, eftersom det är känslomässigt svårare för en elev att 

utsätta en lärare för kränkande behandling när de har en god relation. 

    Å andra sidan kan goda relationer också vara ett hinder, då det dels blir svårare för läraren 

att behålla auktoriteten och dels kan anmälningsbenägenheten påverkas när det uppstår en 

hotfull situation. När det gäller just anmälningsbenägenheten visar undersökningar på att 

individer som är nära bekanta inte gärna anmäler varandra när så skulle behövas (BRÅ 2009 

s. 35 se 3.6.). Detta blir ett problem inom skolverksamheten, eftersom lärare och elever på ett 

eller annat vis oftast känner varandra, vilket kan leda till att hot, våld och trakasserier i skolan 

inte anmäls.  

     De informanter som har varit utsatta för direkt hot eller våld i vår studie anmälde inte 

händelsen och detta är en indikation på att skolpersonal kanske inte anmäler i den 

utsträckning som de borde. De lärare vi intervjuade menade att de inte ansåg det nödvändigt 

att anmäla eleverna, eftersom de pratade ut om händelserna efteråt. En av lärarna framhöll att 
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skolledningen ville anmäla händelsen, men det ville inte denna lärare. En möjlig tanke är att 

lärarna inte vill anmäla på grund av att de har en god relation till eleverna, vilken rektorerna 

många gånger saknar. Det är troligtvis mindre svårt för skolledningen att anmäla en elev och 

kanske är det i detta fall positivt. Det blir följaktligen ett stort mörkertal när lärare inte vill 

anmäla våld och hot. Estrada menar, å andra sidan, att det dolda våldet anmäls mer frekvent 

idag, vilket skulle innebära att det reella våldet inte har ökat (1999 s. 119 se 2.1.). Våra 

informanters uppfattningar är dock att mörkertalet är stort, men att våldet i sig inte har ökat. 

    För att förebygga våld i skolan framkom även uppfattningar av befogenheters betydelse. 

Våra informanter hade mycket skilda uppfattningar av huruvida mer befogenheter är en hjälp 

eller inte och det är inte en självklarhet att alla lärare skulle vara hjälpta av fler lagar. Om 

lagar och regler skall utökas måste de i så fall vara praktiskt tillämpbara och inte ha så mycket 

kringtext om vilka premisser som måste råda. Det framgår av rektorernas uppfattningar att till 

exempel lagen om omhändertagande av störande föremål (Sveriges Lagar 2009 s. 2442 se 

3.7.) inte fyller någon funktion och därmed inte tillämpas. Däremot menar de samtidigt att 

antalet beslagtagna mobiltelefoner kraftigt har minskat.  

    Vi anser att en möjlig orsak till att skolpersonal i dagsläget inte behöver nyttja lagen om 

omhändertagande av störande föremål skulle kunna vara att lärarna kanske är mer toleranta 

eller väljer att se mellan fingrarna för att inte komma i konflikt med ungdomarna. Det skulle 

också kunna bero på att det numera finns en lag som ger läraren rätt att utföra denna handling. 

Lagen skulle kunna innebära att den fungerar som avskräckande exempel. Om eleverna får 

kännedom om att läraren får lov att till exempel ta deras mobiltelefoner i förvar, i de fall 

eleverna använder föremålen i syfte att störa undervisningen, kanske de väljer att låta bli. Å 

andra sidan skulle ett omhändertagande av ett föremål också kunna förvärra en situation till 

att bli hotfull, då ett sådant förfarande skulle kunna reta upp eleven och istället skapa en dålig 

relation mellan lärare och elev. 

    Utöver lagar framkommer det av en rektors uppfattning andra åtgärder i form av införandet 

av ordningsregler, vilka har upprättas i samarbete med lärare, elever och föräldrar. 

Ordningsreglerna har medfört att klimatet på skolan har blivit bättre, enligt denne informant. 

Vad som är ytterst viktigt är att dessa ordningsregler följs upp av arbetsgivaren. Det är 

rektorns ansvar att det upprättas ordningsregler och detta ansvar är reglerat i 

grundskoleförordningen (Grundskoleförordningen 1994:1194 se 3.7.). Eftersom det ständigt 

kommer nya elever och nya föräldrar, behöver dessa ordningsregler förnyas varje läsår för att 

vara aktuella och kunna fungera. Det framkom dock att det händer emellanåt att elever bryter 

mot dessa ordningsregler och det visade sig att det inte finns någon konsekvensbeskrivning. 
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Eleverna kan således bryta mot reglerna utan att det blir några repressalier, vilket är märkligt i 

det att rektorn menade att skolan är som ett miniatyrsamhälle. I samhället finns det regler och 

om individer bryter mot dessa, blir det straffpåföljd. Det ingår i skolans uppdrag att fostra 

elever till goda samhällsmedborgare, men om det aldrig blir några konsekvenser av ett 

felaktigt beteende blir det svårt för eleverna att anpassa sig i samhället.  

     En uppfattning som framkommit genom vår studie är att elever behöver mer skyldigheter. 

Om elever får mer ansvar kanske de känner sig mer delaktiga. Vi vuxna måste bli bättre på att 

få dem att känna sig som en del av samhället. Ungdomar är lika viktiga som vuxna och att vi 

alla har ett gemensamt ansvar. Lärare måste arbeta med eleverna, inte emot dem. Om alla 

hjälps åt att skapa en trygg arbetsmiljö behöver ingen vara rädd.  

 

6.1.3. Diskussion av risker 

I våra resultat har det framkommit uppfattningar som uttrycker att risken för att utsättas för 

våld, hot och trakasserier kan bero på lärarens rädsla, hur läraren är som person samt hur 

länge läraren har arbetat inom yrket. Om en lärare uppvisar rädsla och osäkerhet kan detta få 

en negativ inverkan, eftersom läraren kan få svårare att skapa relationer med eleverna och 

därigenom förlorar sin auktoritet. En lärares rädsla kan innebära att vederbörande inte vågar ta 

i konflikter, vilket enligt Arevius & Olsson (2007 se 3.4.) ökar risken för att bli utsatt för 

någon form av kränkande behandling.  

    Å andra sidan pekar våra resultat på att det är just de lärare som vågar ta i konflikter som 

råkar illa ut. Av de utsatta lärarna i vår studie hade alla ingripit i konfliktsituationer när hotet 

eller våldet inträffade. Därmed inte sagt att de inte var rädda. Samtliga lärare var nya inom 

yrket när konfliktsituationen inträffade. Ingen av dem hade arbetat mer än ett år. I lärarens 

uppdrag ingår det att aktivt motverka alla former av kränkande behandling och de måste 

således agera oavsett om de är rädda eller inte (Sveriges Lagar 2009 Skollagen (1985:1100) 1 

kap 2§ se 3.7.). Detta måste vara en svår balansgång för nya lärare eftersom de dels inte har 

hunnit skapa relationer med eleverna och dels inte har erfarenhet av hur de bäst kan hantera 

olika konfliktsituationer.  

     Ytterligare en risk vad gäller hot, våld och trakasserier på skolor gäller media. 

Informanternas uppfattningar av massmedias förmedling är att massmedia generellt förstorar 

upp och vinklar olika händelser när det gäller skolan. I och med att det i Sverige råder 

tryckfrihet i enlighet med frihetsteorin (Hadenius & Weibull 2005 s. 20 se 2.3.1.) har 

massmedia makt att vinkla nyheter och förstora upp dessa i ett försök att skapa rubriker. Det 

är sedan upp till varje individ att tolka och skapa sig en egen uppfattning om informationens 
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sanningshalt. Det är inte alla personer som har möjlighet att värja sig från det 

informationsflöde som förhärskar i samhället samt att kritiskt kunna granska denna 

information. För att människor skall ha möjlighet att ta ställning behöver de få en nyanserad 

nyhetsbild. Därför borde massmedia ha en lagstadgad skyldighet att förmedla även de nyheter 

som inte säljer. Den sociala ansvarsideologin har fått mycket kritik, men faktum är att 

ideologin förespråkar ett större samhällsansvar och större moraliska skyldigheter från medias 

sida (Hadenius & Weibull 2005 s. 20f se 2.3.2.).  

     Om media generellt sett bara förmedlar de nyheter som säljer, är det inte förunderligt att 

det uppstår moralisk panik med jämna mellanrum. Människor får känslan av att något hotar 

samhället när media förstorar upp nyheter till oanade proportioner, vilket följaktligen gör att 

allmänheten vill läsa mer om fenomenet (Eriksson & Dalquist 1995 s. 13f se 2.5.). Det går att 

dra en parallell till skolskjutningarna runt om i världen, vilka fick stor uppmärksamhet i 

massmedia. Skriverierna orsakade hysteri och elever och lärare kände sig hotade och otrygga. 

Dessutom ledde den massmediala förmedlingen till en ”copycat-effekt”, eftersom händelserna 

upprepade sig runt om i världen. Detta leder till en ökad risk för våldsdåd i skolan. 

     Ytterligare en problematik som följs av massmedias oproportionerliga förmedling är att 

inte alla får komma till tals. Alla de lärare som faktiskt trivs med sitt arbete och som aldrig har 

varit utsatta för hot, våld eller trakasserier får inte utrymme i media, eftersom det inte är 

någon nyhet som säljer. Dessa lärare får svårt att påverka opinionen och de får således inget 

gehör, eftersom allmänheten har tagit till sig vad som skrivs i media. Dessutom har människor 

svårt för att gå emot opinionen, vilket skulle kunna göra att de istället förblir tysta. Detta går i 

linje med teorin om tystnadsspiralen (Pettersson 2007 s. 72 se 2.4.). Faktum är att det ligger 

en fara i att förbli tyst och inte våga uttrycka hur verkligheten faktiskt ser ut, eftersom 

tystnaden bidrar till lärares minskade status och därmed ökade utsatthet.  

     Enligt Estrada & Flyghed (2007 s. 354 se 2.1.) behandlar massmedia oftast extrema 

händelser i skolan, vilket påverkar allmänhetens uppfattning av hur skolsituationen ser ut. 

Uppfattningar som framkommit genom våra informanter belyser denna problematik och 

menar att såväl föräldrar som elever påverkas av det som skrivs i massmedia. När massmedia 

överdriver ungdomars våldsbenägenhet finns det risk att elever anammar ett negativt 

beteende, då de känner att de måste leva upp till den bild massmedia förmedlar. Enligt teorin 

om social inlärning av aggression tar barn efter aggressiva beteenden, vilket kan innebära att 

när de ständigt exponeras av massmedias våldsamma inslag blir de mer aggressiva (Möller 

2001 s. 28 se 2.2.2.). Massmedia bidrar på så vis till en ökad risk för lärare att utsättas för 

någon form av hot eller våld genom att påverka ungdomar till ett aggressivt beteende. 
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     Avslutningsvis vill vi belysa att massmedia har stor inverkan på individer, så även på 

lärare och rektorer. Ett intressant fenomen uppenbarade sig genom våra informanters 

uppfattningar, nämligen att massmedias bild av hot, våld och trakasserier i skolan stämmer på 

andra skolor, men inte på deras. 

 

6.2. Förslag på åtgärder som studien har resulterat i 

Ett centralt problem som har framkommit genom våra informanters uppfattningar är att nya 

lärare löper större risk att utsättas för kränkande behandling, eftersom de saknar erfarenhet 

och inte har rätt verktyg med sig från lärarutbildningen. De informanter i vår undersökning 

som själva har upplevt hot och våld, har varit alldeles nyutbildade och oerfarna när incidenten 

har inträffat. Dessutom har vi fått ta del av exempel där lärare har råkat illa ut och samtliga av 

dessa blev utsatta under sitt första arbetsår. Detta indikerar att nya lärare är en mycket utsatt 

grupp inom skolverksamheten.  

     Ytterligare en aspekt som stärker detta antagande, är att de intervjuade rektorerna framhöll 

att nyutbildade lärare behöver mycket mer stöd och information, vilket de ansåg att 

skolledningar i allmänhet behöver bli bättre på. Rektorerna menar att de nya lärarna oftast 

lämnas ensamma och att det inte finns resurser att ta hand om dem. Dessutom betonar 

rektorerna att de nya lärarna många gånger inte vågar komma till skolledningen och be om 

hjälp i svåra situationer. Detta är troligtvis en direkt orsak av att nya lärare inte vill verka 

mindre kompetenta och de är måna om sina jobb. De som inte är fastanställda vill framstå i 

god dager hos skolledningen. Problemet är att många av dessa lärare redan som nya inom 

yrket riskerar att bli utbrända.  

     Studien har således resulterat i att nyutbildade lärare behöver andra redskap med sig ut i 

verksamheten för att kunna hantera konfliktfyllda situationer. Således skulle lärarutbildningen 

behöva omstruktureras. Uppfattningar har framkommit att det behövs mer utbildning kring 

relationsskapande, mentorskap, allmängiltiga grunder för möten med människor och det goda 

samtalet. Uppfattningarna som råder är att det läggs för mycket tyngd på ämneskunskaper 

från utbildningen och därmed ryms inte andra viktiga komponenter.   

     Å andra sidan, framkom det uppfattningar som betonade vikten av erfarenhet som den 

mest centrala faktorn. Det betonades att erfarenhet inte kan förvärvas genom 

lärarutbildningen, utan endast genom yrkespraxis. Vi uppfattar att erfarenhet är ytterst viktigt. 

Som lärarutbildningen är utformad i dag, får studenterna inte tillräcklig yrkespraktik. För att 

kringgå problematiken med bristande yrkeserfarenhet föreslår vi att lärarutbildningen 

utformas i linje med läkarutbildningen, det vill säga att studenterna först läser ämneskunskap i 
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maximalt tre år och därefter fullgör en betald praktik med handledning i minst ett år. Genom 

detta förfarande skulle lärare ha mer erfarenhet när de är färdigutbildade. 

     Ytterligare en faktor som har framstått som central i studien är hur mycket lärarens 

personlighet påverkar utgången av hot, våld och trakasserier. Såväl lärare som rektorer har 

accentuerat att lärarens förhållningssätt inverkar på hur en hotfull situation såväl uppstår som 

avlöper. Våra informanter har uppfattningen av att vissa lärare oftare råkar illa ut än andra, 

vilket de hävdar beror på personligheten.  En lärare som saknar den sociala kompetensen och 

som har bristande kunskap i att möta människor löper större risk att hamna i konfliktfyllda 

situationer. Faktum är att alla individer inte är lämpliga som lärare. Vårt förslag är sålunda att 

regeringen utformar riktlinjer för lämplighetsprövning inför lärarutbildningen. Denna 

lämplighetsprövning bör bestå av flera olika tester. Det är mycket viktigt att rätt personer 

utbildas till lärare, eftersom det är barn vi har att göra med. En lärare kan påverka ett barns 

hela framtid.   

 

6.3. Didaktisk relevans 

Vår studie har relevans för all personal inom skolverksamheten, eftersom den har resulterat i 

förslag på åtgärder för att undvika risken för lärare att utsättas för hot, våld och trakasserier. 

Vidare kan skolledningar genom denna forskning verka för ett bättre arbetsmiljöklimat, vilket 

är en förutsättning för att elever skall kunna uppnå en optimal kunskapsinhämtning. Ett av 

skolverksamhetens främsta uppdrag är att stimulera varje individ till att vilja lära sig och att 

inhämta kunskaper. För att detta skall bli möjligt krävs det att såväl elever som personal är 

trygga. Det är således av yttersta vikt att skolpersonal aktivt arbetar för att arbetsmiljön skall 

bli trivsam. Vår forskning bidrar till att belysa problematiken och samtidigt ger den förslag på 

åtgärder som skolpersonal kontinuerligt behöver arbete med. Genom att ständigt arbeta för en 

god arbetsmiljö och motverka alla former av kränkande behandling kan skolledningen också 

motverka grövre våld.  

 

 6.4. Vidare forskning 

När det gäller vidare forskning har det under arbetets gång kommit fram många intressanta 

områden som skulle kunna undersökas. En intresseväckande aspekt är huruvida skolor i 

socialt skilda områden skiljer sig vad gäller anmälningsbenägenheten. Genom en av våra 

informanters uppfattningar framkom det att hon anade en tendens att vissa rektorer på skolor 

med gott rykte, drar sig från att anmäla på grund av risken för dålig publicitet. Det skulle vara 
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givande att undersöka hur detta förhåller sig, då det faktiskt påverkar samhällsutvecklingen på 

lång sikt.  

     Vår studie har indikerat att nya och oerfarna lärare oftare råkar ut för konflikter. Det skulle 

sålunda vara av intresse att göra en mer omfattande studie för att kartlägga risken för 

nyutbildade lärare att utsättas för hot, våld eller trakasserier.  

     Vidare skulle det ur ett elevperspektiv vara intressant att göra en liknande studie som 

denna, för att på så vis få fram ungdomarnas uppfattning om vad som behövs i skolan för att 

minska risken för hot, våld och trakasserier mot lärare.   
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Bilaga 1 
 

Arbetsfördelning 
 
Nedan följer en beskrivning av den arbetsfördelning vi har haft under arbetets gång. Även om 

vi har delat upp ansvaret för valda delar har vi ett gemensamt ansvar för slutprodukten. Vi har 

båda läst såväl forskning inom området som teorier samt vald kurslitteratur. När det gäller 

intervjuerna av våra informanter har vi båda ansvarat för kontakten, men alla intervjuer har 

utförts av oss båda tillsammans. Transkriberingen av materialet har skett gemensamt och 

likaledes analysen för att få fram våra kategorier. För att göra arbetsfördelningen tydlig 

framställs den här i form av en tabell.  

 
Teresia Veronica Gemensamt 

Titelsida Innehållsförteckning Inledning 

Abstract Definitioner av begrepp Syfte 

Forskningsöversikt Lärarrollen Problemformulering 

Ungdomsvåld Rädsla i läraryrket Teorier 

Media Brottsförebyggande rådet Bakgrundslitteratur 

Rektorns roll Lagar och förordningar Metod 

Arbetsplatsundersökning Etiskt förhållningssätt Intervjuernas struktur 

Fenomenografisk ansats Arbetsfördelning Urval 

  Procedur 

  Analysmetod 

  Generalisering 

  Problem 

  Reliabilitet och Validitet 

  Sammanfattning av litteratur 

  Resultat och Analyskapitel 

  Sammanfattning av resultat 

  Diskussion och Avslut 

  Förslag på åtgärder 

  Didaktisk Relevans 

  Vidare forskning 

  Källförteckning 
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Bilaga 2 
 

Intervju med rektorer 
Förhandsinformation: 

Vi arbetar med ett examensarbete där vi vill undersöka skolpersonalens uppfattningar vad 

gäller hot, våld och trakasserier mot lärare. Vi kommer att göra en kvalitativ studie utifrån en 

fenomenografiskt inspirerad ansats. Vi är intresserade av att få veta hur just Du uppfattar hot 

och våld mot lärare och hur Du agerar i dessa situationer.  

 

Frågor till rektorerna 

Inledning; 

1. arbetslivserfarenhet 

2. Arbetsuppgifter 

3. Trivsel 

 

1. Hur uppfattar Du hot- och våldsbilden mot lärare idag? 

2. Uppfattar Du att det finns fog för lärare att vara rädda för att gå till jobbet? 

3. Vilka åtgärder uppfattar Du skulle behövas för att undvika hot, våld och 

trakasserier mot lärare?  

4. Om en lärare kommer till Dig och har blivit utsatt, hur agerar Du då? 

5. Vilka verktyg anser Du att lärare skulle behöva? 

6. Hur bedömer Du om en incident skall polisanmälas? 

7. Hur uppfattar Du att lärare agerar när de har blivit utsatta? 

8. Hur ser Du på medias förmedling av våld och hot i skolan? 

9. Har Du något övrigt Du vill tillägga eller ändra? 
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Bilaga 3 
 

Intervju med lärare 

 
Inledning: 

1. Arbetslivserfarenhet 

2. Vilka ämnen undervisar Du i? 

3. Trivsel? 

 

1. Hur uppfattar Du hot- och våldsbilden mot lärare i dag? 

2. Har Du någon gång upplevt rädsla för att gå till jobbet? 

3. Vilken information upplever Du att du har fått från skolledningen? 

4. Vilka verktyg upplever Du att Du som lärare skulle behöva? 

5. Vilka åtgärder upplever Du skulle behövas för att undvika hot, våld och 

trakasserier mot lärare? 

6. Hur uppfattar Du att skolledningen agerar vid sådana här händelser? 

7. Om Du känner att e situation är hotfull, hur går Du tillväga då? 

8. Hur ser Du på medias roll när de gäller förmedlingen av våld och hot i skolan? 

      9.   Har Du något övrigt Du vill tillägga eller ändra? 

 

 
 
 


