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Sammanfattning 

I denna studie har hot och våld mot lärare undersökts kvantitativt. Empirin består av enkätsvar från 

287 lärare som arbetar i förskoleklass samt grund- och gymnasieskolan. Syftet med studien var att 

undersöka prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare samt att diskutera lärares ställning 

som auktoriteter. De frågeställningar som ställdes i studien var: ”Hur ser prevalensen av hot och 

våld som riktas mot lärare ut?”,  ”Vilka faktorer samverkar med utsatthet för hot och våld?” samt 

”Hur upplever lärare att incidenter av hot och våld förebyggs och hanteras?”. Det teoretiska 

ramverket utgjordes av tidigare forskning som undersökt på vilka grunder elever legitimerar 

lärares auktoritet, prevalensen av hot och våld, konsekvenser av hot och våld samt bristande stöd 

vid utsatthet för hot och våld samt Max Webers teorier om social ordning, auktoritet och legitimitet 

och James Côtés teori om hur individualiseringen av samhället skapat en ny slags vuxenhet. 

 Studiens resultat visar att en majoritet, 69,7 procent, av de undersökta lärarna varit utsatta 

för någon form av hot eller våld och att den vanligaste förövaren var en elev. Resultatet visar också 

att faktorer som samverkar med utsatthet för hot eller våld är kön, ålder, upplevd relation till elever, 

huruvida lärarna fått utbildning för att förhindra och hantera hot och våld med flera. Slutligen visar 

resultatet att incidenter av hot och våld i en betydande andel av fallen inte hanteras som de 

regelbrott de är. Den höga prevalensen av hot och våld mot lärare i kombination med otydlighet 

gällande hur hot och våld mot lärare hanteras innebär att lärares ställning som legitima auktoriteter 

kan ifrågasättas. 

 

Nyckelord: lärare, hot, våld, skola, auktoritet 

  



 

Abstract 
In this study teacher-directed threats and violence has been examined. The data consists of survey 

responses from 287 teachers who work in preschool class, compulsory school and upper secondary 

school. The aim of the study was to examine the prevalence of threats and violence directed at 

teachers and to discuss teachers’ status as authority figures. The research questions that were asked 

in the study were: “What is the prevalence of threats and violence directed at teachers?”, “Which 

factors are concurrent with vulnerability to threats and violence?” and “How do teachers 

experience the preventive measures and routines regarding incidents of threats and violence?”. 

The theoretical framework consisted of previous research which examined on what grounds 

students consent to a teacher’s authority, the prevalence of threats and violence against teachers, 

negative effects of vulnerability, lack of support after incidents of threats and violence. It also 

consisted of Max Weber’s theories of social order, authority and legitimacy and James Côté’s 

theory of how the individualization of society has formed a new kind of adulthood. 

 The results show that a majority, 69,7 percent, of the teachers examined have been victims 

of some kind of threats or violence and that the most common perpetrator was a student. The 

results also show that factors that concur with vulnerability are gender, age, perceived relationship 

to students, whether the teachers had been trained to prevent and handle incidents of threats and 

violence etcetera. Finally, the results show that incidents of threats and violence are in a substantial 

number of cases not treated as the rule-violations that they ought to be. The high prevalence of 

threats and violence against teachers combined with ambiguity regarding the handling of these 

acts implies that teachers’ status as legitimate authority figures can be questioned. 
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Förord 
Till att börja med vill jag rikta ett varmt tack till alla lärare som besvarade enkäten eftersom deras 

deltagande var helt avgörande för uppsatsens tillblivelse. De erfarenheter som de bidragit med är 

otroligt värdefulla. Sedan vill jag även rikta ett stort tack till min handledare Leif Berglund, som 

hjälpt och stöttat mig genom hela processen. Jag vill också tacka alla dem som varit mig 
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1. Inledning 

Den franske sociologen Émile Durkheim (1972) beskrev utbildningsväsendet som en 

sammanhållande kraft i samhället. Genom utbildning överförs samhällets ideal från en generation 

till nästa, och genom utbildning blir barnet en del av ett större sammanhang – samhället – som är 

överordnat individen (Durkheim, 1972). Enligt Durkheim är det en förutsättning för samhällets 

överlevnad att det råder en viss grad av likformighet hos de människor som ingår i det, något som 

utbildningsväsendet bidrar med genom att barn socialiseras efter samma, av samhället uppställda, 

ideal. Skolan sågs av Durkheim (1972) som den enda institution som kunde förbereda barn för ett 

liv i samhället, eftersom skolan är som ett litet samhälle i sig självt, där det sociala livet styrs av 

gemensamt uppställda ramar och regler. 

 Den svenska skolan regleras av skollagen, och enligt denna är syftet med utbildning i svenskt 

utbildningsväsende att elever ska ”inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Sveriges riksdag, 

2019). Utöver detta syfte ska utbildningen också ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

(ibid.). Utbildningens utformning ska enligt skollagen betona demokratiska värden och i skolan 

ska det ske ett aktivt arbete för att motverka diskriminerande och kränkande behandling (ibid.). I 

Sverige omfattas barn av skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år, och skolplikten 

innebär en rättighet till ”kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola” (ibid.). 

 Svensk läroplan för grund- och gymnasieskolan betonar demokratiska värden, individens fri- 

och rättigheter samt alla människors lika värde (Skolverket 2019a; Skolverket, 2019b). Värden 

som skolan ska förmedla är enligt läroplanen för grundskolan dem som överensstämmer med ”etik 

som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” och eleven ska fostras till 

”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Skolverket, 2019a). I skolan ska individen 

tillåtas finna sin ”unika egenart” och genom denna få förutsättningar att verka i samhället på ett 

sätt som betonar frihet under ansvar (ibid.). Elevinflytandet är starkt inom svensk skola och 

beskrivs som ett praktiskt sätt för elever att lära sig den demokratiska processen (Skolverket, 2018). 

Lärare ska ta hänsyn till elevers intressen när de utformar och genomför utbildningen (ibid.). Elever 

ska ha inflytande över delar av utbildningen som exempelvis val av läromedel samt hur uppgifter 

ska genomföras och redovisas.  Elevinflytandet till trots så är det läraren som är ytterst ansvarig för 

att fatta beslut gällande utbildningen och att den uppfyller alla mål som finns i kursplanen (ibid.). 
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I skollagen framgår att elever ska ha en arbetsmiljö som är trygg och där de kan finna studiero 

(Sveriges riksdag, 2019). Verksamheten för såväl elever som personal regleras av arbetsmiljölagen 

som stipulerar arbetsgivares såväl som rektors och skolans huvudmans ansvar för arbetsmiljön 

(ibid.). På varje skola ska ordningsregler upprättas och beslutas om av rektor och dessa regler ska 

tas fram i samverkan med elever (ibid.). Om en elev bryter mot reglerna eller bidrar till en dålig 

arbetsmiljö har lärare och framför allt rektorer ett antal befogenheter för att hantera situationen 

(ibid.). Enligt skollagen får rektor eller lärare ”vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en 

elevs ordningsstörande uppträdande” (ibid.). 

 Hot och våld är ett allvarligt problem, såväl i samhället i stort som i arbetslivet. Bland de 

yrkesgrupper som löper större risk för att utsättas för våld tillhör sådana yrken som innebär mycket 

direktkontakt med människor, exempelvis personal i skolan (Arbetsmiljöverket, 2019). Hot och 

våld betraktas som allvarliga arbetsmiljöproblem och det är arbetsgivaren som ska verka för att 

förebygga dessa så långt det är möjligt (ibid.). Genom förebyggande arbete kan arbetsgivare skapa 

trygga arbetsplatser även i sådana verksamheter där risken är högre och på så vis minska de 

negativa effekter som oro för att utsättas kan innebära (ibid.). En viktig faktor när det gäller att 

stävja hot och våld i arbetet är att chefer och andra överordnade tydliggör att hot och våld inte är 

acceptabelt, eftersom dessas inställning verkar normerande i verksamheten (ibid.). Många yrken 

som innebär en ökad risk för hot eller våld återfinns inom den offentliga sektorn – en studie från 

2014 visade att en tredjedel av anställda i offentlig sektor hade upplevt våld eller hot om våld i 

arbetet samt att utsatthet för våld eller hot om våld hade negativa hälsoeffekter (Vaez, Josephson, 

Vingård & Voss, 2014). Enligt Arbetsmiljöverket (2019) kan faktorer så som stress eller bristande 

kunskap gällande konflikthantering öka risken att utsättas för hot eller våld. 

 Svensk skola är inget undantag vad gäller hot och våld i arbetslivet. Under senare år har 

antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökat (Sveriges Television, 2018). Från år 2012 till 

2017 ökade antalet anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan med 129 procent och 

antalet anmälningar om hot ökade med 46 procent under samma tid (ibid.). Denna ökning innebar 

att anmälningar om hot och våld ökade mer i grund- och gymnasieskolan än i arbetslivet generellt. 

I Skolverkets (2019c) rapport Attityder till skolan 2018 framgår att ungefär en fjärdedel av lärare 

uppger att de har utsatts för hot eller våld i arbetet under det senaste året, och att den vanligaste 

förövaren när det gäller hot och våld mot lärare är en elev. 
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Den 27 mars 2019 skrev utbildningsminister Anna Ekström en debattartikel i tidningen Dagens 

Samhälle med titeln ”Nu är det slut på hoten mot lärare!” (Regeringen, 2019). I denna artikel 

presenterades beslutet att från och med hösten 2019 göra ändringar i läroplanen så att den tydligare 

markerar elevers plikt att visa respekt mot lärare och klasskamrater (ibid.). Utöver dessa ändringar 

meddelade utbildningsministern i artikeln att regeringen beslutat att ta fram en rikstäckande plan 

med syfte att skapa trygghet och studiero i svensk skola (ibid.). Som en del av denna plan beskrev 

utbildningsministern ett ”krafttag mot hot och våld i skolan” – även det som riktas mot lärare 

(ibid.). 

 Sociologen Max Weber (1983) beskrev skolväsendet som i hög utsträckning auktoritativt i 

sitt inflytande och formande av unga människor i samhället, ett förhållande som i det senmoderna 

samhället blivit mer och mer ifrågasatt. Under senare tid har det förts en aktiv politisk och allmän 

diskussion gällande bristen för respekt för lärares auktoritet (och auktoritetsfigurer överlag), inte 

bara i Sverige utan i västvärlden i stort. Denna utveckling har bland annat beskrivits av 

sociologerna Frank Furedi (2010) och James Côté (2000). Furedi (2010) härleder lärares 

försvagade ställning som auktoriteter till de ideal som det västerländska samhället grundades på. 

Genom att utöva motstånd mot traditionella auktoriteter demokratiserades samhället och individens 

frihet blev allt mer framträdande. Detta fick till följd att även sådana auktoriteter som lärare och 

föräldrar, som tidigare accepterats i sin överordnade roll gentemot barn, började ifrågasättas (ibid.). 

Côté (2000) beskriver att en konsekvens av individualiseringen av samhället är att vuxna idag inte 

tar på sig sitt traditionella ansvar för att fostra nästa generation, något som fått till följd att den 

värld i vilken barn och unga växer upp är mer ostrukturerad än den var för tidigare generationer. 

 

1.1 Problemformulering 

I denna studie undersöks förekomsten av hot och våld som riktas mot lärare samt lärares 

upplevelser av hur incidenter av hot och våld förebyggs och hanteras. Detta är viktigt eftersom 

förekomsten av hot och våld i skolan och mot lärare har ökat under senare tid. Ur ett 

samhällsperspektiv är det viktigt att skapa kunskap om denna utveckling för att den ska kunna 

stoppas. Skolan ska vara en plats för lärande och utöver rena faktakunskaper drar barn och unga 

lärdom av den miljö de vistas i. Om miljön i skolan präglas av hot och våld så är det allvarligt och 

hur det hanteras är av vikt för vad barn och unga får lära sig om vad som betraktas som rätt och fel 

i samhället. 
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Genom att undersöka prevalensen av handlingar som är tydliga regel- och normbrott och hur dessa 

hanteras inom skolan vill denna uppsats skapa kunskap om lärares ställning som auktoriteter samt 

om skolans och lärares förmåga att transferera samhällets ideal till nya generationer med avseende 

på vad som är rätt och fel. Denna uppsats vill belysa en eventuell diskrepans mellan uttalade mål i 

lagar och styrdokument och den vardag som svenska lärare och elever lever i. För att göra detta 

behöver prevalensen av hot och våld kartläggas och sedan belysas utifrån ett antal faktorer som 

eventuellt kan påverka graden av hot och våld mot lärare (exempelvis kön, ålder, erfarenhet, 

arbetsmiljö o.s.v.). Utöver detta är det för denna uppsats räkning intressant att undersöka om 

incidenter av hot och våld hanteras som regelbrott eller om de förstås och hanteras på andra sätt 

samt om lärare går att betrakta som legitima auktoriteter. Diskussionen förs utifrån begreppen 

auktoritet och legitimitet så som de definierats av sociologen Max Weber samt utifrån en teori om 

hur individualiseringen av samhället har förändrat den kulturella förståelsen av vad det innebär att 

bli vuxen (James Côté, 2000). 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare samt att diskutera lärares 

ställning som auktoriteter. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare ut? 

Vilka faktorer samverkar med utsatthet för hot och våld? 

Hur upplever lärare att incidenter av hot och våld förebyggs och hanteras? 

 

1.4 Disposition 

Den efterföljande delen av uppsatsen är disponerad enligt följande: i kapitel två presenteras den 

fördjupade bakgrunden. I kapitel tre och fyra presenteras det teoretiska ramverket i form av tidigare 

forskning och teori. I kapitel fem ges en beskrivning av uppsatsens metod och genomförande. 

Avsnittet innehåller information om urval, tillvägagångssätt för datainsamling, etiska 

ställningstaganden som tagits i beaktning o.s.v. Därefter presenteras i kapitel sex resultatet av den 

insamlade empirin och avsnittet innehåller även en analys av det insamlade materialet. Slutligen 

presenteras i kapitel sju en diskussion av studiens resultat och förslag för framtida forskning.  
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2. Fördjupad bakgrund 

I detta kapitel presenteras en fördjupad bakgrund som syftar till att ge läsaren ytterligare 

information som kan ge en ökad förståelse för det fenomen som undersöks. Den fördjupade 

bakgrunden berör prognostiserad lärarbrist i Sverige, lärares arbetsmiljö och faktorer som bidragit 

till att lärare lämnat yrket. Den innehåller även en genomgång av lärares utsatthet för hot och våld 

i arbetet, konsekvenserna av detta samt hur synen på auktoritet har förändrats i modern och 

senmodern tid, inte bara i skolan utan i samhället i stort. Den fördjupade bakgrunden delas in i tre 

underrubriker: 2.1 Lärarbrist, lärares arbetsmiljö och lärare utanför yrket, 2.2 Förekomst och 

konsekvenser av hot och våld som riktas mot lärare i Sverige samt, 2.3 Förändrad auktoritetssyn. 

 

2.1 Lärarbrist, lärares arbetsmiljö och lärare utanför yrket 

På uppdrag av regeringen tog Skolverket under 2017 fram en prognos av behovet av förskollärare, 

grund- och gymnasieskolelärare samt andra lärarkategorier (Skolverket, 2017). Prognosen sträcker 

sig från år 2016 till år 2031 och visade att Sverige står inför en betydande lärarbrist under 

kommande år (ibid.). År 2016 uppgick det totala behovet av lärare till 182 000 heltidstjänster och 

det beräknade behovet 2031 beräknades uppgå till ungefär 214 000 heltidstjänster (ibid.). 

Skolverkets (2017) prognos visade att behovet av nyutexaminerade lärare fram till år 2031 var 

betydligt större än det beräknade antalet examinerade under samma tid. Räknat utifrån dagens antal 

nyutexaminerade lärare beräknades bristen uppgå till ca 80 000 lärare år 2031 (Skolverket, 2017). 

För att åtgärda den framtida lärarbristen föreslog Skolverket (2017) att läraryrkets attraktivitet ska 

stärkas, att insatser ska göras för att yrkesverksamma lärare ska stanna i yrket samt att på olika sätt 

locka tillbaka de lärare som lämnat yrket (Skolverket, 2017). En viktig åtgärd som Skolverket 

(2017) framhöll för att behovet av lärare ska tillgodoses framöver är att lärares arbetsmiljö behöver 

förbättras. 

En studie av lärares arbetsmiljö under 20 år av new public management visade att 

arbetsmiljön för lärare försämrats under denna tidsperiod (Bejerot, Forsberg Kankkunen & 

Hasselbladh, 2015). Under 1990-talet skedde stora förändringar i styrning och organisation av 

skolan (ibid.). År 1991 kommunaliserades skolan, år 1992 infördes det så kallade fria skolvalet och 

1994 års läroplan innebar att undervisningen individualiserades i högre grad (ibid.). Dessa reformer 

genomfördes med målet att ”förändra lärarrollen och arbetsmetoderna” men utan att ta i beaktning 

hur dessa förändringar skulle kunna komma att påverka arbetsmiljön (ibid.). Enligt 
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Arbetsmiljöverket försämrades lärares arbetsmiljö som mest under 1990-talet och undersökningar 

av arbetsmiljön har inte kunnat påvisa någon förändring till det bättre sedan dess (ibid.). 

Sammantaget visade studien att lärares arbetsmiljö med avseende på kravnivå, inflytande, stöd från 

överordnad samt arbetsglädje försämrats sedan reformeringarna på 1990-talet (ibid.). 

Arbetsmiljön är också den faktor som en majoritet (sju av tio) av de lärare som lämnat yrket 

uppgav som främsta orsak till att de lämnat yrket (Statistiska centralbyrån, 2017). 

Arbetsmiljöfaktorer som uppgavs av lärare som lämnat yrket var bland annat; en för stor 

arbetsbelastning i förhållande till arbetstid; psykisk påfrestning i form av exempelvis stress; för 

stor administrativ börda (ibid.). Ungefär tio procent av lärare som lämnat yrket uppgav att 

trakasserier, hot och våld från elever var ”en helt eller till stor del bidragande anledning till att 

lämna läraryrket” (ibid.). Hälften av de lärare som lämnat yrket uppgav att arbetsvillkor (lön, 

arbetsbelastning o.s.v.) var orsaken och cirka 40 procent hade valt att byta yrke på grund av att de 

blivit intresserade av något annat (ibid.). För fem procent av dem som lämnat yrket var trakasserier, 

hot och våld från föräldrar och vårdnadshavare en helt eller starkt bidragande orsak till att de lämnat 

yrket (ibid.). Även bristande stöd var en bidragande orsak till att lämna läraryrket: ungefär 40 

procent av dem som lämnat yrket uppgav bristande stöd för att hantera komplicerade situationer 

med elever eller föräldrar/vårdnadshavare som en helt eller starkt bidragande orsak till att de lämnat 

yrket (ibid.). 

 

2.2 Förekomst och konsekvenser av hot och våld som riktas mot lärare i Sverige 

På uppdrag av Arbetsmiljöverket togs år 2011 rapporten Hot och våld i skolan – en enkätstudie 

bland lärare och elever (Göransson, Knight, Guthenberg, & Sverke, 2011) fram. Syftet var att 

undersöka lärares och elevers utsatthet för olika former av hot och våld och avgränsades till årskurs 

6–9 (ibid.). Undersökningen var bred och inkluderade flera former av hot och våld: fysiskt våld 

(där även hot om våld inkluderades), verbalt våld, relationellt våld, cybervåld, sexuellt våld samt 

mobbning och trakasserier (ibid.). 

Undersökningen visade att manliga lärare är mer utsatta för fysiskt våld än sina kvinnliga 

kollegor och att den vanligaste formen av fysiskt våld bland alla undersökta grupper var att någon 

”stött till, knuffat, gripit tag i eller smällt till dem” (Göransson et al., 2011). Hotfullt och 

skrämmande beteende ingick i kategorin fysiskt våld och när detta undersöktes visade det sig att 

det vanligaste var att bevittna att någon i närheten slagit sönder något eller inte kunnat kontrollera 
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sitt beteende (ibid.). Detta uppgav 51 procent av lärarna att de varit utsatta för. Utöver detta 

framgick det av studien att sju-åtta procent av lärarna fått höra av en elev att eleven skulle döda 

dem (ibid.). 

Verbalt våld som lärare utsatts för innebär exempelvis att någon skrikit, skällt på eller svurit 

åt dem, något som ungefär hälften av lärarna varit utsatta för (Göransson et al., 2011). Det var en 

större andel kvinnor än män som uppgav att de blivit utsatta för verbalt våld: ”22 procent av de 

kvinnliga lärarna [hade] blivit utskällda eller offer för spontana raseriutbrott medan motsvarande 

andel bland männen var 15%. Det var också en högre andel kvinnor (19%) än män (16%) som 

rapporterade att de blivit förödmjukade eller förlöjligade”. (ibid.). 

Den vanligaste förövaren när det gällde hot och våld som riktats mot lärare var enligt denna 

studie en elev, ungefär 85 procent av de lärare som varit utsatta för hot och våld uppgav att en elev 

varit förövare (Göransson et al., 2011). När lärare uppmanades att lämna egna orsaker till att de 

utsattes för hot och våld beskrev en relativt stor andel att ”en vanlig orsak till utsattheten var att 

man som lärare säger till, disciplinerar och upprätthåller regler, men också att man ger sig in i och 

ingriper i konfliktsituationer” (ibid.). 

Faktorer som ålder och erfarenhet påverkade risken att utsättas för hot och våld bland lärare 

(Göransson et al., 2011). Lärare som var nya i yrket (mindre än fem år) uppgav i studien fler 

incidenter (7,6 incidenter) av hot och våld än lärare med mer än elva års erfarenhet (5,6 incidenter) 

(ibid.). En annan faktor som påverkade risken att utsättas för hot och våld var skolans storlek mätt 

i antal elever. Lärare som arbetade på mindre skolor (skolor med upp till 200 elever) uppgav fler 

incidenter av hot och våld än lärare på större skolor, och de uppgav även en större grad av 

multiutsatthet (ibid.). 

Negativa konsekvenser av hot och våld som riktas mot lärare var enligt studien försämrad 

hälsa och negativa attityder gentemot skolan och arbetet (Göransson et al., 2011). Lärare som blivit 

utsatta för fysiskt våld uppgav ”sämre hälsa, mer sömnsvårigheter och en lägre egenbedömd hälsa 

jämfört med sina icke-utsatta kollegor” (ibid.). Utsatthet påverkade även sjukfrånvaron enligt 

studien – lärare som varit mycket utsatta för fysiskt våld var i snitt borta från arbetet fler dagar än 

icke utsatta på grund av oro för våld (ibid.). I undersökningen återfanns samma mönster gällande 

lärares attityder, där de lärare som var mer utsatta uppgav mer negativa attityder till arbetet (ibid.). 

Gällande hotfullt och skrämmande beteende framgick samma mönster: de lärare som var mer 



 

8 

 

utsatta hade sämre hälsa och mer negativa attityder till arbetet jämfört med sina icke utsatta kollegor 

(ibid.). 

 Graden av negativ påverkan på hälsan hade ett samband med vem som var förövare 

(Göransson et al., 2011). Trots att den vanligaste förövaren var en elev så visade studien att hälsan 

påverkades mest negativt om förövaren var rektor eller förälder (ibid.). Utsatthet från kollegor 

visade sig ha större påverkan på oro för våld och tankar på att lämna arbetet (ibid.). Lärares attityder 

påverkades också av vem som var förövare – om lärare blivit utsatta av rektor så ville de i betydligt 

högre grad sluta sitt arbete än om de utsatts av en annan förövare (ibid.). 

 I undersökningen framgick det att en relativt stor andel lärare som varit utsatta för hot och 

våld inte rapporterat incidenten till någon (Göransson et al., 2011). En orsak till detta var att det 

upplevdes som otydligt när en incident var tillräckligt allvarlig för att anmäla och en annan orsak 

var att det fanns en upplevd otydlighet gällande hur en anmälan görs (ibid.). Ytterligare en orsak 

till att vissa utsatta inte anmälde var att vissa hotfulla eller våldsamma beteenden uppfattades som 

normala reaktioner på att lärare utövat auktoritet (ibid.). Graden av utsatthet visade sig i studien 

påverka benägenheten att anmäla: de lärare som inte varit utsatta för hot och våld uppgav i 71 

procent av fallen att de inte skulle tveka att göra en anmälan jämfört med 35 procent av de lärare 

som var mycket utsatta (ibid.). När lärare blivit utsatta för hot eller våld kan de vända sig till 

exempelvis arbetsgivare, kollegor eller polis (Göransson et al., 2011). Av dem lärare som gjort en 

anmälan ansåg ungefär hälften att arbetsgivaren eller skolan svarat med att vidta nödvändiga 

åtgärder (ibid.). 29 procent av manliga lärare och 13 procent av kvinnliga lärare ansåg inte alls att 

arbetsgivaren vidtagit nödvändiga åtgärder (ibid.). 

 Det förebyggande arbetet är viktigt för att förhindra incidenter av hot och våld och en 

majoritet av de undersökta lärarna ansåg att deras arbetsgivare aktivt arbetar med frågor som rör 

detta (Göransson et al., 2011). Liksom för övriga frågor fanns det dock en skillnad i denna 

uppfattning mellan lärare som inte varit utsatta för hot och våld och lärare som varit utsatta (ibid.). 

Andelen som uppgav missnöje med arbetsgivarens arbete var något större bland dem som varit lite 

utsatta för hot och våld och störst bland dem som varit mycket utsatta (ibid.). Utbildning gällande 

hantering av hot och våld är en viktig del av ett förebyggande arbete och 45 procent av de 

undersökta lärarna uppgav att de fått sådan utbildning (ibid.). Undersökningen visade att de lärare 

som inte varit utsatta för hot och våld i högre grad hade fått utbildning i hantering av hot och våld 

jämfört med dem lärare som varit mycket utsatta (ibid.). 
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Lärares kunskaper gällande deras befogenheter att agera vid händelser av hot och våld påverkar 

hur trygga lärare känner sig i dessa situationer. En majoritet av de undersökta lärarna uppgav att 

de känner sig trygga gällande vilka befogenheter de har för att stävja hot och våld samt för att 

hantera våldsamma situationer om de uppstår (Göransson et al., 2011). Utbildning i hantering av 

hot och våld är en viktig faktor när det gäller upplevd trygghet i hanteringen av våldsamma 

situationer. Ungefär 80 procent av lärare som fått sådan utbildning uppgav att de känner sig helt 

eller nästan helt trygga är det kommer till att förhindra och hantera våldsamma situationer, medan 

ungefär hälften av de lärare som inte fått sådan utbildning uppgav att de känner sig helt eller nästan 

helt trygga (ibid.). 

 Utbildning och förebyggande arbete påverkar lärares hälsa och attityder positivt visade 

Arbetsmiljöverkets undersökning (Göransson et al., 2011). Kunskapen och faktumet att det sker ett 

aktivt arbete gällande hot och våld kan hjälpa lärare att hantera hotfulla och våldsamma situationer 

och därmed minska de negativa konsekvenserna (ibid.). De lärare som arbetade på en skola som 

arbetar aktivt med förebyggande åtgärder uppgav bättre trivsel, mer positiva attityder gentemot 

arbetet samt bättre hälsa än de lärare som arbetade på skolor där detta arbete saknades (ibid.). 

 

2.3 Förändrad syn på lärares auktoritet 

I boken Wasted: Why Education Isn’t Educating beskriver sociologen Frank Furedi (2010) 

svårigheterna med att utöva auktoritet i det senmoderna samhället och då med särskilt fokus på de 

problem som lärare har i skolan. Det har alltid varit ett problem för vuxna i skolan att lyckas 

upprätthålla ordning men på senare tid har ordningsproblem vuxit till en av de starkaste orsakerna 

till att lärare lämnar yrket (ibid.). Utöver detta så utsätts vissa lärare för hot och våld som påverkar 

deras uppfattning om deras status och möjligheter att utöva auktoritet, något som skapat en 

osäkerhet inom professionen (ibid.). 

Furedi (2010) skriver att de traditionella symboler och värden som varit förhärskande inte 

längre gäller och att det finns en auktoritetskris i det västerländska samhället som tydligt framträder 

i skolan. Förut var auktoritetsutövning, om än ifrågasatt inom andra områden, i allmänhet 

accepterad inom barnuppfostran och i skolvärlden (Furedi, 2010). Det betraktades som en 

nödvändighet att vuxna i förhållande till barn är auktoriteter men detta förhållande har börjat 

ifrågasättas mer och mer (ibid.). Relationen mellan människor, både i skolan men även i samhället 

i stort, baseras på regler som styr handlandet. Enligt Furedi (2010) så förutsätter detta inom 
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skolvärlden att vuxna är auktoriteter, särskilt eftersom det är deras uppgift att influera barn i deras 

utveckling. Lärare ska dessutom i hög grad få elever att göra sådant som gynnar dem men som 

eleverna eventuellt inte har ett personligt intresse av, något som förutsätter både disciplin och 

koncentration (ibid.). Relationen mellan lärare och elev kan inte vara annan än hierarkisk och 

byggd på att eleven är underordnad lärarens auktoritet menar Furedi (2010), också på grund av det 

faktum att vuxna är ansvariga och ska vara ansvariga för barns väl och ve. 

Furedi (2010) beskriver även hur 1900-talets anti-auktoritära rörelser skapat en kultur som 

ifrågasätter alla auktoriteter, något som han framhåller som en förlängning av de grundvalar på 

vilka det västerländska samhället uppstått – ifrågasättandet av traditionella auktoriteter. Under 

upplysningen utmanades både kyrkan och staten och denna idétradition har fortsatt in i vår tid 

(ibid.). Auktoritet ses av många som motsatsen till den individuella friheten och i det moderna 

samhället betraktas just individuell frihet som det högsta värdet (ibid.). Furedi (2010) skriver att 

det är ett kännetecken för vår tid att allt från fakta till moral ska ifrågasättas och att när 

auktoritetsutövning behöver rättfärdigas så har den i någon mening tappat kraft. Men, framhåller 

Furedi (2010), ifrågasättandet av traditionella auktoriteter har även fört mycket gott med sig – i 

synnerhet demokratiseringen av samhället. Problemen uppstår när alla auktoriteter, även föräldrar 

och lärare, börjar utmanas (ibid.). 

I skolans värld började lärares auktoritet ifrågasättas under 1900-talet (Furedi, 2010). 

Företrädare för vissa pedagogiska inriktningar menade att barns motivation och vilja att lära hölls 

tillbaka av traditionell undervisning (ibid.). Istället skulle förhållandet mellan lärare och elev vara 

jämlikt – de skulle på samma gång lära och läras av varandra och ingen skulle ses som överordnad 

den andre (ibid.). För att upprätthålla elevers motivation behövdes nya strategier som ofta innebar 

ökat elevinflytande i utbildningen och att lärare visade mer respekt för sina elevers åsikter och 

upplevelser (ibid.). Genom detta gavs elevers upplevelser av undervisningen lika stor vikt som 

lärarens kunskaper gällande att utforma lektioner och lära ut, något som gjorde idén om läraren 

som auktoritet föråldrad (ibid.). Istället för att utsätta elever för en yttre auktoritet skulle de genom 

egna personliga intressen och preferenser motiveras till lärande (ibid.). 

Innehållet i undervisningen blev sekundärt, det som betraktades som viktigast var att 

elevernas motivation var hög (Furedi, 2010). Denna utveckling innebar ett trendbrott – där man 

förut anpassat undervisningen efter vilka kunskaper som var viktiga att föra vidare till nästa 

generation skulle nu istället elevernas känsla för vilka kunskaper som var mest värdefulla stå i 



 

11 

 

centrum för den undervisning som bedrevs. Genom detta övergav vuxna i skolan sitt traditionella 

uppdrag: att föra vidare viktig kunskap till barn och förbereda dem för ett liv i samhället (ibid.). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som på olika sätt berör det valda ämnet. Först 

presenteras studier som har undersökt på vilka grunder elever legitimerar lärares auktoritet, följt av 

en studie som undersökt elevers uppfattningar om disciplin och disciplinära åtgärder. Sedan 

presenteras ett antal studier som undersökt prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare i 

arbetet samt faktorer som påverkar sannolikheten att utsättas. Därefter presenteras en undersökning 

av de konsekvenser som utsatthet för hot och våld kan få, och slutligen presenteras en studie som 

beskriver hur lärare upplevt brist på stöd efter att de varit utsatta för hot och våld. 

Den tidigare forskning som presenteras här utgörs i huvudsak av internationella studier, vissa 

genomförda i samhällen och kulturer som skiljer sig stort från det svenska. Dessa studier har trots 

detta valts ut och presenteras här eftersom de kan bidra med upplysande kunskap som ännu inte 

finns representerad i någon svensk forskning som uppsatsförfattaren lyckats finna. I kapitel sex 

används den tidigare forskningen för att analysera resultatet av denna undersökning. 

Den tidigare forskningen presenteras i underrubrikerna 3.1 Elevers attityder till och 

legitimering av lärares auktoritet, 3.2 Elevers uppfattningar om disciplin, 3.3 Förekomst av hot och 

våld som riktas mot lärare, 3.4 Konsekvenser av lärares utsatthet samt 3.5 Brist på stöd efter 

hotfulla eller våldsamma incidenter. 

 

3.1 Elevers relation till lärare och attityder till lärares auktoritet 

I en israelisk studie undersökte Yariv (2009) elevers attityder till lärares auktoritet och dess 

begränsningar genom att intervjua elever i åldrarna 5–13 år. Först fick eleverna beskriva vad deras 

lärare krävde av dem och sådant som att vara uppmärksam under lektioner, att förbereda läxor och 

att inte skräpa ned skolan framgick (ibid.). Resultatet visade att majoriteten, 81 procent, av eleverna 

ansåg att man ska rätta sig efter lärarens krav, eftersom det visar läraren respekt och gynnar eleven 

(ibid.). 16 procent av eleverna ansåg att elever bör rätta sig efter lärares krav men att detta inte var 

nödvändigt i alla situationer. Tre procent av eleverna menade att det endast i vissa fall var 

nödvändigt att hörsamma lärarens krav (ibid.). Mer än hälften (53%) ansåg att elever ska lyda 

läraren oavkortat eftersom lärarens auktoritet är överordnad den enskilde elevens intressen och 

behov, medan övriga 47 procent av de tillfrågade eleverna ansåg att det fanns tillfällen då elever 

inte borde lyda (ibid.). Elevernas legitimering av lärarens auktoritet var villkorad till om lärarens 

krav uppfattades som skäliga eller ej (ibid.). I studien undersöktes även elevers inställning till i 
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vilken grad föräldrar borde ingripa om en lärare bestraffat en elev (ibid.). Resultatet visade att 21 

procent av eleverna ansåg att föräldrar aldrig borde ingripa, 47 procent menade att föräldrar borde 

ingripa i fall där bestraffningen var orimligt hård, 28 procent menade att föräldrar kunde ingripa i 

fler fall och fyra procent av eleverna ansåg att föräldrar alltid borde ingripa och ifrågasätta lärarens 

beslut att bestraffa (ibid.). Studien visade även att föräldrars attityd till lärarens auktoritet 

påverkade elevernas attityd (ibid.). 

 Harjunen (2011) genomförde en liknande studie i Finland och undersökte på vilka grunder 

elever ger sitt medgivande till lärares auktoritet. Studien visade på vikten av det relationella arbetet 

för att bygga förtroende och en gynnsam lärandemiljö i skolan, utöver de rationella skäl som elever 

uppger för att lyda läraren (Harjunen, 2011). En faktor för elevers legitimering av en lärares 

auktoritet var huruvida eleverna tycker om läraren eller inte (ibid.). Utöver detta fann studien att 

elever ställde följande villkor för att de ska ge läraren sitt medgivande (ibid.): 

1. Elever vill att läraren ska lyssna på dem. Genom att läraren tar in varje elev så 

skapas en känsla av acceptans, vänskaplighet och respekt som gynnar lärandet 

uppgav eleverna i undersökningen. 

2. Elever vill att miljön i klassrummet präglas av öppenhet. Ett öppet klimat i 

klassrummet sågs av eleverna som något positivt och rättvist som främjar 

demokratiska värden. 

3. Elever vill samarbeta med läraren och med varandra. Samarbete skapar enligt 

eleverna en känsla av delaktighet och att läraren är där för elevernas skull, och 

grupparbeten lär elever att samarbeta i grupp. 

4. Elever vill bli uppmuntrade av läraren. Uppmuntran betraktades av eleverna som 

grundläggande för lärandet och deras motivation. 

5. Elever vill lära sig värderingar som de har nytta av i skolan såväl som i samhället 

i stort. Det är enligt undersökningen läraren som ska vara bärare av sådana värden 

som eftersträvas av elever, och de lärare som upplevs inneha sådana positiva 

värderingar vinner elevers tillit. 

6. Elever vill känna sig trygga i klassrummet. Läraren betraktades som ytterst ansvarig 

för sina elevers välbefinnande och för att upprätthålla ett tryggt klimat i 

klassrummet. 
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Sammantaget visade studien att en förutsättning för att elever ska legitimera en lärares auktoritet 

är att eleverna uppfattar lärarens handlingar som eftersträvansvärda och moraliska – både i 

skolkontexten och i samhället i stort (Harjunen, 2011). Elevers medgivande var enligt studien 

villkorat och något som förhandlas i varje interaktion – något som ställer höga krav på lärares 

förmåga att skapa goda relationer till sina elever (ibid.). 

En förutsättning för att lärare ska kunna bygga goda relationer till sina elever är att eleverna 

känner förtroende för läraren. En studie av Trygged, Backlund och Elofsson (2013) visade att bara 

ungefär hälften av svenska elever har förtroende för någon vuxen i skolan. Huruvida elever har 

förtroende för lärare eller ej beror i stort på om de har förtroende för sina föräldrar. Studien visade 

även att elever som bor med en ensamstående förälder har mindre förtroende för lärare än elever 

som bor med båda föräldrarna. Förtroendet var också lägre för elever som var äldre eller som kom 

från en ekonomiskt utsatt samhällsgrupp (ibid.). Slutligen visade studien att flickor mer sällan 

uppgav att de kände förtroende för lärare jämfört med pojkar (ibid.). 

 En portugisisk studie av Graça, Calheiros och Barata  (2013) undersökte sambandet mellan 

elevers upplevelser av den sociala kontexten som kontrollerande/icke kontrollerande, elevers 

autonomi och elevers legitimering av lärares auktoritet. Totalt 323 elever i åldrarna 14–18 år deltog 

i studien och resultatet visade att legitimeringen av lärares auktoritet varierar beroende på i vilken 

grad elever uppfattar den sociala kontexten som kontrollerande (Graça et al., 2013). Resultatet 

visade även att de elever som uppvisar en högre grad av autonomi i lägre grad legitimerar lärares 

auktoritet i kontrollerande kontexter än elever som uppvisar lägre grad av autonomi (ibid.). Studien 

visade att om lärare fokuserar på relationen till sina elever, tar elevernas intressen i beaktande och 

inte utövar sin auktoritet på ett kontrollerande sätt skapas bättre förutsättningar för att elever ska 

uppfatta lärarens auktoritet som legitim (ibid.). Enligt författarna kan skolmiljöer som tar hänsyn 

till elevers autonomi och frihet bidra till mer ro, eftersom sådana icke-kontrollerande miljöer inte 

hotar elevens autonomi och således uppmuntrar eleven till frivilligt deltagande i de aktiviteter som 

styrs av läraren (ibid.). 

 De ovan presenterade studierna visar att elevers acceptans av läraren som auktoritet är 

villkorad samt att det relationella arbetet är en förutsättning för att lärare ska kunna utöva auktoritet. 

Harjunens (2011) studie visade att elever i högre grad ser lärarens auktoritet som legitim om de 

tycker om läraren. Sammantaget visar studierna att lärare behöver förutsättningar för att arbeta på 

relationen till sina elever eftersom denna påverkar elevernas syn på och attityd gentemot läraren. 
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3.2 Elevers uppfattningar om disciplin 

I en turkisk studie undersökte Sadik (2018) 445 elevers uppfattningar om disciplin genom att 

studera 143 metaforer, 94 positiva och 49 negativa, som eleverna använde för att beskriva disciplin. 

Studiens resultat visade att de undersökta elevernas uppfattningar om disciplin framförallt var 

positiva – disciplin uppfattades som något som styrde beteenden och organiserade det sociala livet 

och resultatet tyder på att elever uppfattar disciplin som en grundläggande del i skolan (Sadik, 

2018). Lärare uppfattades som ansvariga för att disciplinera och upprätthålla ordning i klassrummet 

och eleverna uppfattade sin egen roll som passiv i förhållande till lärarens (ibid.). 

Negativa metaforer av disciplin grundades i de metoder som används av lärare för att 

disciplinera elever så som exempelvis varningar, utskällningar eller bestraffningar (Sadik, 2018). 

Vissa elever uppgav att de reagerade negativt på att utsättas för disciplinering av lärare beroende 

på vilken metod som användes (ibid.). Studien undersökte även elevers förväntningar på disciplin 

och eleverna menade att alla ska informeras om skolans regler, att undervisningen ska ta elevers 

intressen och behov i beaktande, att orsakerna bakom oönskat beteende ska undersökas och att stor 

vikt ska läggas vid interaktionen mellan lärare och elever (ibid.). 

Denna studie visade att elever reagerar olika på olika former av disciplinering samt att 

majoriteten uppfattar disciplin som en grundläggande del i skolan. Studien pekade även på det 

relationella arbetet och att elever vill att deras intressen och behov tas i beaktande – de vill ha 

inflytande i undervisningen. Även om denna studie gjorts i en kulturell kontext som på många sätt 

skiljer sig från den svenska betraktas den som viktig för att belysa elevers förväntningar på lärare 

och syn på att bli disciplinerade av lärare. 

 

3.3 Förekomst av hot och våld som riktas mot lärare 

I en stor amerikansk studie av 2,998 lärare från förskola upp till gymnasienivå undersöktes lärares 

utsatthet för hot och våld (McMahon, Martinez, Espelage, Rose, Reddy, Lane, Anderman, 

Reynolds, Jones & Brown, 2014). I studien grupperades elva former av hot och våld i tre kategorier: 

trakasserier (obscena kommentarer, obscena gester, verbala hot, hotfullt beteende, cybervåld), våld 

mot egendom (stöld, förstörelse av egendom) samt fysiskt våld (fysisk attack som krävt läkarbesök, 

fysisk attack som inte krävt läkarbesök, våld med tillhygge, att någon kastat något) (ibid.). Sedan 

undersöktes prevalensen av de olika formerna av våld samt sannolikheten att utsättas för våld 
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baserat på egenskaper så som kön, etnicitet och i vilken miljö (urban-, förorts- eller rural miljö) 

läraren arbetade (ibid.). Resultatet av studien visade att 80 procent av de undersökta lärarna varit 

utsatta för någon form av hot eller våld under det senaste året, varav ca 75 procent uppgav att de 

blivit utsatta för trakasserier. Mer än hälften uppgav att de utsatts för våld mot egendom och 44 

procent uppgav att de varit utsatta för fysiskt våld (ibid.). 31 procent av de undersökta lärarna 

uppgav multiutsatthet (ibid.). Den vanligaste förövaren var enligt studien en elev, följt av föräldrar, 

kollegor, andra samt okänd (ibid.). Studiens resultat visade även att den grupp som var mest 

sannolik att utsättas för våld var manliga lärare samt lärare i urban miljö (ibid.).  

Wilson, Douglas och Lyon (2011) undersökte förekomsten av våld som riktas mot 

amerikanska lärare och fann att 80 procent av de undersökta lärarna upplevt våld någon gång under 

sin karriär. Den vanligaste formen av våld bestod av verbalt våld i form av kränkningar (Wilson et 

al., 2011). På frågan om lärare upplevt våld någon gång under de senaste 12 månaderna visade 

resultatet att relativt få upplevt våld under den tidsperioden (ibid.). 

Bounds och Jenkins (2018) fann i sin studie att den vanligaste formen av våld som riktas mot 

lärare är verbala kränkningar. När lärare tillfrågades om vilka former av hot och våld de upplevt 

under de senaste fyra till sex månaderna uppgav 34,26 procent att de upplevt verbala kränkningar, 

följt av verbala hot (24%), obscena gester (23%), skada på privat egendom (22%), obscent klotter 

(21%), hotfullt beteende (18,5%), stöld (18,52%), att någon kastat något på dem (16,7%), fysiskt 

våld (14%) m.m. (Bounds & Jenkins, 2018). Longobardi, Badenes-Ribera, Fabris, Martinez och 

McMahon (2018) genomförde en metaanalys av förekomsten av våld som riktas mot lärare från 

elever. Totalt 24 studier ingick i metaanalysen som påvisade att under en tvåårsperiod så 

rapporterade mellan 20–75 procent (53% totalt) av lärare att de upplevt våld från en elev 

(Longobardi et al., 2018). Studien fann att den vanligaste formen av våld som lärare upplevt under 

en tvåårsperiod var obscena gester, följt av verbala kränkningar, verbalt våld m.m. (ibid.). 

De studier som har presenterats ovan visar att förekomsten av hot och våld mot lärare är 

relativt hög och att en majoritet har upplevt någon form av hot eller våld under sin karriär eller 

under en ettårsperiod. Den vanligaste formen av hot och våld är verbalt sådant, fysiskt våld 

förkommer inte i samma utsträckning även om en relativt stor andel lärare varit utsatta för fysiskt 

våld. 
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3.4 Konsekvenser av lärares utsatthet 

Wilson et al. (2011) undersökte även i den ovan nämnda studien konsekvenserna av lärares 

utsatthet för våld och undersökningen visade att den vanligaste konsekvensen var att utsatta lärares 

undervisningsförmåga påverkades, följt av psykiska och fysiska symptom. Desto fler former av 

våld som den utsatta läraren upplevde resulterade i fler negativa symptom (Wilson et al., 2011). I 

studien undersöktes även sambandet mellan våld och lärares upplevda rädsla. Ungefär en tredjedel 

(37,9%) av de undersökta lärarna uppgav att de stundtals kände sig rädda och de lärare som under 

sin karriär upplevt någon form av våld redovisade en större sannolikhet att uppleva rädsla (45,5%), 

jämfört med de lärare som inte upplevt våld (ibid.). Studien fann ett samband mellan upplevd rädsla 

och symptom, där de lärare som uppgav att de kände rädsla rapporterade betydligt fler fysiska och 

psykiska symptom samt nedsatt undervisningsförmåga (ibid.). 

 

3.5 Bristande stöd efter hotfulla eller våldsamma incidenter 

I en kvalitativ studie av McMahon, Reaves, McConnell, Peist och Ruiz (2017) undersöktes 237 

amerikanska lärares svar gällande deras upplevelser av brist på stöd efter en hotfull eller våldsam 

incident. Bristande stöd från ledning och tjänstemän bidrog till att den utsatte läraren kände sig 

som förövare och det bidrog även till negativa känslor så som skuld, otrygghet och maktlöshet 

(McMahon et al., 2017). I studien beskrevs hur reaktionerna från ledning/tjänstemän sett ut och 

exempel på dessa var: att förminska den hotfulla eller våldsamma incidenten, att inte agera 

tillräckligt samt att undvika att ta ansvar (ibid.). 

Utöver en känsla av skuld så bidrog bristande stöd till att lärare kände sig otrygga på sin 

arbetsplats i kombination med en känsla av att det från ledningens och tjänstemännens sida inte 

gjordes något för att skapa en trygg arbetsplats för dem (McMahon et al., 2017). Ytterligare en 

konsekvens av bristande stöd var att lärarna kände sig maktlösa inför sin situation – de upplevde 

inte att de involverades i arbetet mot hot och våld på arbetsplatsen (ibid.).  

När lärarna ombads lämna egna orsaksförklaringar till varför stödet var bristande uppgav de 

att det kunde handla om att rektorer ville upprätthålla skolans goda rykte eller att 

ledning/tjänstemän var rädda för klagomål från föräldrar (McMahon et al., 2017). En annan 

förklaring var att det kunde bero på att skolan hade för otydliga policys gällande hanteringen av 

hot och våld (ibid.). Otillräckliga och otydliga konsekvenser för förövaren (i de flesta fall en elev) 
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upplevdes av lärarna som en acceptans för hot och våld som drabbade dem, något som i sin tur 

bidrog till en kultur i vilken våldet normaliserades och ökade (ibid.). 

 I denna studie framgår vikten av stöd för den som varit utsatt för hot eller våld, dels för att 

undvika negativa konsekvenser i form av exempelvis känslor av otrygghet eller maktlöshet och 

dels för att brist på stöd i form av relevanta åtgärder kan betraktas som en acceptans av hot och 

våld i skolmiljön. Studien visade att sådan acceptans tenderar att skapa en kultur i vilken 

förekomsten av hot och våld eskalerar. Omgivningens reaktion på incidenter av hot och våld är 

därför en viktig indikator på synen på hot och våld som accepterat eller ej.  
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som består av sociologen Max Webers 

teori om legitim social ordning, auktoritet och legitimitet samt James Côtés teori om hur 

individualiseringen av samhället skapat en ny slags vuxenhet. Dessa används sedan i kapitel sex 

och sju för att analysera och diskutera den insamlade empirin. Teorin presenteras i kapitlets 

underrubriker 4.1 Social handling, social relation och social ordning, 4.2 Auktoritet och legitimitet 

samt 4.3 Individualisering och en förändrad vuxenvärld. 

 

4.1 Social handling, social relation och social ordning 

I Ekonomi och samhälle: förståelsesociologins grunder beskriver Max Weber (1983) sociala 

handlingar, sociala relationer och social ordning samt dess giltighet. Sociala handlingar är enligt 

Weber (1983) sådana handlingar som orienterar sig efter andras handlingar eller beteenden. Sociala 

handlingar kan vara målrationella, värderationella, affektuella eller traditionella (Weber, 1983). 

En målrationell handling styrs av förväntningar på omgivningens beteende i syfte att aktören ska 

uppnå sina egna ”rationellt eftersträvade och kalkylerade mål” (ibid.). Värderationella handlingar 

baseras på en tro att en handling har ett egenvärde (kan vara exempelvis etiskt/estetiskt/religiöst) 

som är oberoende av dess resultat (ibid.). Affektuella handlingar styrs av det emotionella tillstånd 

som aktören befinner sig i och traditionella handlingar styrs av att de blivit en vana (ibid.).  

Begreppet social relation definierar Weber (1983) som flera aktörers agerande, om det sker 

på ett sådant sätt att de tar ömsesidig hänsyn till varandra och anpassar sitt handlande efter varandra. 

Den sociala relationen kan se olika ut, exempelvis kan den bygga på konflikt eller vänskap (ibid.). 

En social ordning uppstår enligt Weber (1983) endast när aktörerna orienterar sitt handlande efter 

”bestämda maximer”. De kan göra detta antingen genom att underkasta sig dessa och anpassa sitt 

handlande därefter eller genom att bryta mot reglerna men dölja de handlingar som innebär 

regelbrott. Själva döljandet av regelbrott påvisar den sociala ordningens giltighet (Weber, 1983). 

Om handlingar som bryter mot den sociala ordningen inte beivras eller möter motstånd i någon 

form kan detta tyda på att den sociala ordningens giltighet slutat gälla i någon grad om ens alls 

(ibid.). Människor orienterar sitt handlande efter den sociala ordningen på basis av olika faktorer, 

men det faktum att de uppfattar att de ska orientera sitt handlande gör upprätthållandet av den 

sociala ordningen mer sannolik (ibid.). Enligt Weber (1983) finns det för sociologin ingen tydlig 
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gräns mellan en ordning som betraktas som giltig och en som inte längre är giltig, vad som avgör 

en ordnings giltighet är sannolikheten att aktörerna agerar som om den var giltig (ibid.). 

Weber (1983) beskriver att en ordnings giltighet kan garanteras enligt följande: 

I. Rent subjektivt, och då på tre sätt, nämligen 

1. rent affektuellt, genom känslomässig hängivelse, eller 

2. värderationellt, genom tro på dess absoluta giltighet som uttryck för absoluta värden av moralisk, 

estetisk eller annan art, eller 
3. religiöst, genom tron att frälsning är beroende av att man följer ordningen 

II. Genom förväntningar på specifika följder, dvs genom viss typ av egenintresse. 

 

Det finns två former av social ordning: konvention och rättsordning (Weber, 1983). Om en ordning 

är en konvention så garanteras den av ”sannolikheten att en avvikelse från den inom en viss social 

grupp kommer att mötas av ett relativt allmänt och i praktiken kännbart ogillande” (ibid.). 

Handlingarna styrs således av ett socialt tryck från omgivningen som reagerar positivt på 

handlingar som följer konventionen och reagerar med motstånd mot handlingar som bryter mot 

den. En rättsordning garanteras av ”sannolikheten att ett fysiskt eller psykiskt tvång kommer att 

utövas av en stab människor med uteslutande uppgift att framtvinga efterlevnad av eller bestraffa 

brott mot ordningen” (ibid.). En rättsordning är således en ordning i vilken brott mot ordningen 

beivras, exempelvis det som vi normalt känner till som rättssamhället där medborgares brottsliga 

handlingar bestraffas av rättsväsendet. 

En social ordning som är en rättsordning kan också, utöver detta, garanteras genom socialt 

tryck med tydligt ogillande av handlingar som strider mot ordningen (Weber, 1983). Inom 

rättsordningen, i vilken en särskild stab av människor övervakar och bestraffar regelbrott, så agerar 

människor även utifrån deras uppfattningar om vad som är etiskt rätt (ibid.). Det är genom 

konvention som den etiska måttstocken upprätthålls, även om det sker inom ramen av en 

rättsordning (ibid.). Weber beskriver svårigheten i att avgöra på vilken grund människor uppfattar 

en ordning som giltig och att detta egentligen endast kan göras genom en studie av vilken 

uppfattning om vad som är etiskt riktigt som är ”förhärskande i den studerade gruppen” (ibid.). En 

social ordning kan legitimeras på följande grunder: traditionell grund, affektuell grund, 

värderationell grund eller legal grund (ibid.). 

 

4.2 Auktoritet och legitimitet 

Weber (1983) gör en tydlig åtskillnad mellan begreppen makt och auktoritet. Makt innehas av den 

individ som trots eventuellt motstånd får igenom sin vilja i en social relation – makt är således 
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tvingande (Weber, 1983). Auktoritet å andra sidan definieras som ”sannolikheten för att en order 

med ett bestämt innehåll åtlyds av vissa bestämda personer” och bygger således på frivillighet 

(ibid.). Det förhållandet att en individ underkastar sig en annan individs auktoritet kan grundas i 

materiella eller målrationella motiv, men för att auktoritetsförhållandet ska kunna betraktas som 

stabilt måste det grundas i idén om legitimitet. 

Enligt Weber (1983) kan legitimeringen av en auktoritet baseras på: 

1. Rationella skäl: föreställningen om den föreskrivna ordningens legalitet och om de personers rätt att utfärda 
anvisningar, som enligt denna ordning kallats att utöva auktoritet (legal auktoritet). 

2. Traditionella skäl: den etablerade föreställningen, att gamla traditioner är heliga och att de som enligt 

traditionen kallats att utöva auktoritet är legitima (traditionell auktoritet), eller slutligen 

3. Karismatiska skäl: vördnad inför en persons exceptionella helighet eller heroism eller föredömliga egenskaper 

och inför den av denna uppenbarade eller skapade ordningen (karismatisk auktoritet). 

 

Legitimiteten hos en auktoritet definierar Weber (1983) som sannolikheten att ”den i relevant 

utsträckning betraktas som sådan och att det praktiska handlandet blir i överensstämmelse därmed”. 

Det är således ett förhållande som framgår i hur individer agerar och hur de genom sina handlingar 

legitimerar eller inte legitimerar auktoriteten, och i varje auktoritetsförhållande måste en vilja att 

lyda order finnas. Det moderna samhället baseras på idén om legal auktoritet och denna 

administreras byråkratiskt (Weber, 1983). Organisationen bygger på överenskomna regler (eller 

lagar) som medlemmarna (eller medborgarna) förväntas följa och i de fall de inte gör detta så finns 

det straff som tillämpas. De auktoritetspersoner som finns inom denna ordning är utsedda till 

sådana på opersonlig grund och de som lyder denna lyder inte auktoritetspersonen som individ utan 

ordningen i sig. 

 

4.3 Individualisering och en förändrad vuxenvärld 

James Côté skriver i boken Arrested Adulthood: The Changing Nature of Maturity and Identity 

(2000) om hur det kulturella konceptet av vad det innebär att bli vuxen har förändrats under modern 

och senmodern tid. Côté (2000) kopplar denna förändring till individualiseringen av samhället, där 

alltmer fokus ligger på individens självförverkligande snarare än traditionella värden och plikter. 

Vad som styr människors liv och handlande är i allt högre grad personliga preferenser och inte 

sociala normer (ibid.). De sociala markörer som förut associerades med övergången till vuxenlivet 

har minskat i sin betydelse som en konsekvens av att traditionella värden och normer ersatts av en 

större individuell frihet (ibid). En så kallad psykologisk vuxenhet har vuxit fram som speglar 

individualiseringsprocessens krav på varje människa att vara en självbestämmande agent (ibid.). 
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Att bli vuxen i det senmoderna samhället är mer ett psykologiskt tillstånd än en social status, vad 

som förut kännetecknade en övergång till vuxenlivet har ersatts av i det närmaste obegränsade 

möjligheter till personlig utveckling (ibid.). 

 De institutioner som förut styrde och begränsade människor i någon mån har i det 

senmoderna samhället förändrats och utgör inte begränsningar i samma grad (Côté, 2000). Den 

konsensus gällande hur viktiga samhällsinstitutioner skulle struktureras som förut rådde gäller inte 

längre och fundamentala institutioner så som religionen eller familjen har tappat sin legitimitet 

(ibid.). Enligt Côté (2000) har ännu inget kommit att ersätta dessa. 

 Förut innebar till stor del att vara vuxen att man hade roller, ansvar och plikter gentemot 

yngre generationers fostran och försörjning (Côté, 2000). I det senmoderna samhället har vuxna 

människor istället en strävan efter självförverkligande, att utveckla sig själva för att nå sin fulla 

potential (ibid.). Detta ska varje människa klara av på egen hand utan struktur eller guidning, något 

som resulterat i att endast ett fåtal faktiskt gör detta. Istället väljer många människor en enkel och 

bekväm väg som innebär omedelbar behovstillfredsställelse och avsaknad av någon form av 

obehag menar Côté (2000). 

 Det finns enligt Côté en särskild ny sorts vuxenhet som har frigjort sig från alla band till 

samhället, i form av gemensamma normer och mål. Detta är en extrem form av psykologisk 

vuxenhet som fjärmat sig från plikter och band till andra och som enligt Côté utgör den största 

utmaningen och också det största hotet mot samhället. Detta eftersom den varken uppfattar eller 

värderar social sammanhållning och framtida generationers arv (ibid.). Denna inställning återfinns 

såväl i skolan som i samhället i stort. 

 En tydlig indikator för det framtida samhällets riktning är att undersöka unga människors 

karaktär, kompetens och integritet (Côté, 2000). Viktigt är även att studera hur vuxna strukturerar 

sina och sina barns världar – med fokus på faktiskt beteende snarare än åsikter och attityder (ibid.). 

Vuxna i det moderna och senmoderna samhället har omstrukturerat det och denna förändring har 

fått till följd att ungas beteenden förändrats över tid. Förut var lärares största problem att elever 

väsnades eller pratade utan att ha fått ordet, så rapporterar nu lärare att ungas problem är allt från 

drogmissbruk till misshandel och självmord (ibid.). Våldet i skolan har också ökat, skolor som är 

konstruerade och drivna av vuxna som ansvarar för att överföra värderingar och normer till unga 

(ibid.). Skolan, dess framgångar och misslyckanden, är enligt Côté ett resultat av hur tidigare 

generationer vuxna har strukturerat sina världar. 
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Den värld som unga växer upp i idag är mer kaosartad än förut, och unga känner i minskande grad 

förtroende för andra människor (Côté, 2000). Detta sker samtidigt som unga människor i högre 

grad blivit mindre tillförlitliga – unga människors beteende bygger idag på ett uttryckande av det 

egna jaget snarare än på självkontroll (ibid.). En konsekvens av individualiseringen av samhället 

är således enligt Côté (2000) att barn växer upp i en ostrukturerad värld där vuxna inte tar ansvar 

för att guida och fostra dem. Personlig utveckling och individuella projekt går för vuxna av idag 

före plikt och ansvar gentemot nästa generation.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras de metodval som gjorts för undersökningen. Först presenteras studiens 

urval, följt av en beskrivning av kvantitativ metod och enkät som datainsamlingsmetod. Sedan 

följer en genomgång av hur begrepp operationaliserats i undersökningen, en beskrivning av hur 

insamlad data behandlats och analyserats samt en diskussion gällande undersökningens kvalitet. 

Avslutningsvis presenteras de etiska ställningstaganden som gjorts för denna studie. Metoden 

presenteras under följande underrubriker: 5.1 Urval, 5.2 Kvantitativ metod, 5.3 Enkät, 5.4 

Operationalisering, 5.5 Datainsamling, databehandling och analys, 5.6 Reliabilitet och validitet 

samt 5.7 Etiska ställningstaganden. 

 

5.1 Urval 

Urvalet gjordes medvetet så brett som möjligt för att öka möjligheten till ett stort antal svar, detta 

eftersom fokus låg på att göra studiens resultat så generaliserbart som möjligt. Urvalet bestod av 

lärare som arbetar i förskoleklass, grundskolan (årskurs 1–9) och gymnasieskolan. I andra studier 

som undersökt förekomsten av hot och våld mot lärare har även förskolelärare inkluderats men i 

denna uppsats undersöks endast lärare till elever som omfattas av skolplikten samt gymnasieelever. 

Anledningen till att inte förskolelärare inkluderades beror på att förskola inte är obligatoriskt. När 

barn börjar omfattas av skolplikten blir de på ett tydligare sätt en del av samhället än innan och 

därmed av ett annat intresse för denna uppsats. Avseende arbetsort begränsades undersökningen 

till samtliga residenskommuner, vilka kontaktades via mail med en förfrågan om att få tillgång till 

samtliga anställda lärares arbetsmailadresser. Respondenterna bestod främst av de lärare som gjorts 

tillgängliga för studien genom att deras mailadresser tillhandahållits från kommunerna och enkäten 

skickats direkt till dem. Vissa av respondenterna gjordes tillgängliga för undersökningen genom 

att rektorer i kommunen vidarebefordrade enkäten till lärare under den tid som datainsamlingen 

genomfördes. 

Residenskommunerna kontaktades vid samma tillfälle och således var sannolikheten att nås 

av enkäten initialt lika stor för alla lärare som enkäten riktade sig till. De faktorer som påverkade 

respektive deltagares möjlighet att delta (om deras mailadresser gjordes tillgängliga eller ej eller 

om deras rektorer vidarebefordrade enkäten eller ej) låg utanför uppsatsförfattarens kontroll. Denna 

form av urval som kan betraktas som ett urval gjort på slumpmässig grund kallas sannolikhetsurval 
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(Bryman, 2011). Eftersom studien riktades till lärare anställda i en residenskommun kan urvalet 

ses som ett stickprov byggt på slumpmässighet i viss grad (ibid.). 

 

5.2 Kvantitativ metod 

Inom forskningen används kvantitativ metod för att deduktivt testa en hypotes genom insamling 

av numeriska data (Bryman, 2011). Forskaren testar en teori (så kallad deduktiv ansats) genom att 

göra begrepp mätbara, en process som kallas operationalisering (ibid.) (se 5.4). Metodvalet för 

denna uppsats var kvantitativt eftersom ambitionen var att göra resultatet så generaliserbart som 

möjligt. Genom kvantitativ forskning kan orsakssamband undersökas som förklaring till olika 

fenomen (Bryman, 2011). Det går att rikta kritik mot kvantitativ forskning för att den inte tar 

hänsyn till det faktum att människor tolkar den värld som de lever i samt att datainsamlingens 

utformning skapar en bild av världen som tydligare än vad den egentligen är (ibid.). 

 

5.3 Enkät 

För denna undersökning användes en webbenkät (se bilaga 9.1), vilket innebär att respondenten 

fyller i enkäten via en hemsida (Bryman, 2011). Fördelen med denna typ av enkät är att den är 

enkel att distribuera till ett stort antal individer utan att det innebär en stor ekonomisk kostnad. 

Enkäten skapades i programmet EvaSys och utgjordes av totalt 44 frågor (inklusive följdfrågor). 

Vid utformandet av enkäten togs hänsyn till att den ska vara tydlig för respondenten, både avseende 

layout och instruktioner för hur frågorna ska besvaras (ibid.). Enkäten ska ge ett professionellt 

intryck, frågornas följd ska vara logisk och enkäten bör inte heller innehålla för många frågor 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud, 2017. Frågorna kan även med fördel 

indelas i olika block (ibid.), något som gjordes för denna studie (se bilaga 9.1). 

 Enkäten utgjordes av slutna frågor, frågor som besvarades med likertskalor samt öppna 

frågor. Fördelen med slutna frågor är att de är lätta att ställa och besvara samt att de underlättar en 

jämförande analys (Bryman, 2011). Likertskalor används för att mäta intensitet avseende en känsla 

eller en upplevelse och frågorna utgörs ofta av påståenden som respondenten får hålla med om i 

varierande grad (ibid.). I denna undersöknings enkät användes likertskalor både för att värdera 

påståenden och för att besvara slutna frågor. Tre öppna frågor ställdes i enkäten, detta för att ge 

respondenterna möjlighet att utveckla sina svar på dessa. En av nackdelarna med öppna frågor är 
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att de är relativt krävande för respondenterna att besvara (Bryman, 2011) med det bedömdes trots 

det som viktigt att ha med sådana i denna undersökning. 

Innan enkäten skickades ut till respondenterna genomfördes en testomgång för att undersöka 

tidsåtgången för att besvara enkäten. Denna testomgång genomfördes av tre personer och visade 

att tidsåtgången var cirka 6–8 minuter, vilket ligger inom de rekommendationer som finns i 

Esaiasson et al. (2017) om att webbenkäter ej bör ta längre tid än 10 minuter att besvara. När 

enkäten sedan skickades ut till urvalsgruppen informerades det om att tidsåtgången kunde vara 

mellan 10–15 minuter. Under testomgången kontrollerades även om enkätfrågorna var formulerade 

på ett tydligt sätt, om enkätens utformning var användarvänlig samt om enkätens omfattning 

upplevdes som lagom stor. Enkäten justerades efter testomgången enligt de kommentarer som 

framkom i samband med denna. 

 

5.4 Operationalisering 

Operationalisering är den process genom vilken ett teoretiskt begrepp görs mätbart (Esaiasson et 

al., 2017). Frågornas utformning är central för en undersöknings kvalitet och Esaiasson et al. (2017) 

rekommenderar att den som utformar en frågeundersökning använder sig av redan formulerade 

frågor som använts i forskning, uppsöker läromedel gällande frågors utformning samt tar del av 

den forskning som finns på det valda området, testar frågorna innan undersökningen skickas ut till 

urvalsgruppen o.s.v. För denna undersöknings räkning har redan formulerade frågor använts, frågor 

har formulerats i likhet med frågor som ställts i andra forskningssammanhang, frågorna har testats 

på förhand och de har även granskats av uppsatsförfattarens handledare innan undersökningen 

genomfördes. 

 

5.4.1 Bakgrund 

Ett antal bakgrundsfaktorer så som kön, ålder, arbetsort, erfarenhet o.s.v. undersöktes med hjälp av 

frågorna ”1.1 Kön:”, ”1.2 Hur gammal är du?”, ”1.3 Hur länge har du arbetat som lärare?”, ”1.4 

Vilken eller vilka årskurser är du lärare för?”, ”1.5 Hur många elever finns på skolan där du 

arbetar?” samt ”1.6 I vilket län arbetar du?”. 
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5.4.2 Arbetssituation 

För att kartlägga lärares upplevda arbetssituation ställdes ett antal frågor. Dessa var dels ett antal 

slutna frågor och dels ett antal frågor som besvarades med likertskalor. Frågorna som rörde 

arbetssituation var ”2.1 Hur nöjd är du med din arbetsmiljö i allmänhet?”, ”2.2 Hur upplever du 

din arbetsbelastning i förhållande till arbetstid?”, ”2.3 Hur upplever du stödet från din chef?”, ”2.4 

Hur ser dina möjligheter ut att påverka din arbetssituation?” samt ”2.5 Hur ofta har du känt dig 

rädd i arbetet?”. Utöver dessa frågor fick respondenterna värdera ett antal påståenden som gällde 

den upplevda arbetssituationen: ”5.1 ’Jag klarar av att engagera alla mina elever och få dem 

delaktiga i undervisningen’”, ”5.2 ’Jag har tid att lyssna på alla mina elever’”, ”5.3 ’Jag har 

möjlighet att se och uppmuntra alla mina elever’”, ”5.4 ’Jag behöver sällan eller aldrig ge 

instruktioner fler än en gång’”, ”5.5 ’Jag kan skapa en trygg miljö för alla mina elever’” samt ”5.9 

’Jag vet att jag har föräldrarnas stöd om jag tillrättavisar en elev’”. Genom dessa påståenden 

eftersöktes lärares upplevelser av huruvida deras resurser är tillräckliga för att kunna genomföra 

arbetet på ett bra sätt, vilket till stor del handlade om deras möjligheter att skapa goda relationer 

till sina elever. Samtliga påståenden hade svarsalternativen ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, 

”Neutral”, ”Tar delvis avstånd”, ”Tar helt avstånd” samt ”Vet inte”. 

 Fråga 2.2, 2.3 samt 2.4 indexerades för att ge en sammantagen bild av respondenternas 

uppfattning av sin arbetssituation avseende arbetsbelastning, stöd från överordnad och påverkan på 

arbetet (fråga 2.2, 2.3 och 2.4). Detta index över upplevd arbetssituation omkodades och gavs fyra 

värden: 1,00=”Mycket bra”, 2,00=”Bra”, 3,00=”Dålig” samt 4,00=”Mycket dålig”. 

Svarsalternativet ”Vet inte” från de ursprungliga frågorna inkluderades ej i indexet. 

 

5.4.3 Förebyggande åtgärder mot hot och våld i arbetet 

Hur skolor arbetar för att stävja hot och våld är en viktig faktor för upprätthållandet av social 

ordning. Därför undersöktes lärares syn på de preventiva åtgärder som skolor och skolledning 

använder, genom att respondenterna fick besvara följande frågor: ”3.1 I vilken utsträckning arbetar 

din arbetsgivare för att din arbetsplats ska vara trygg?”, ”3.2 Hur ofta informeras elever om regler 

och normer som råder på skolan?”, ”3.3 Hur ofta informeras föräldrar om regler och normer som 

råder på skolan?”, ”3.4 Har du fått utbildning för att hantera hotfulla eller våldsamma situationer i 

arbetet?” (med följdfrågan ”3.5 Om du svarade JA på föregående fråga, i vilken utsträckning anser 

du att du lärde dig någonting av utbildningen?”) samt ”3.6 Känner du dig trygg med vilka 
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befogenheter du har för att förhindra och hantera hotfulla eller våldsamma situationer?”. Fråga 3.4, 

3.5 och 3.6 härleddes från liknande frågor som ställts i Göransson et. al (2011). 

 

5.4.4 Hantering av hot och våld i arbetet 

För att undersöka hur skolor hanterar incidenter av hot och våld ställdes följande frågor: ”4.1 vilken 

utsträckning anmäls incidenter av hot eller våld som riktats mot lärare på din arbetsplats?”, ”4.2 

Hur ofta kontaktar du förälder eller vårdnadshavare om en elev agerat hotfullt eller våldsamt?”, 

”4.3 Hur nöjd är du med hur skolan som du arbetar på hanterar frågor som rör hot och våld?” samt 

”4.4 Upplever du att det är mycket våld på skolan där du arbetar?”. Utöver dessa frågor fick 

respondenterna värdera två påståenden, ”5.7 ’Jag skulle inte tveka att göra en anmälan om någon 

utsatte mig för hotfullt eller våldsamt beteende’” och ”5.8 ’På skolan där jag arbetar är det tydligt 

vilka konsekvenser ett hotfullt eller våldsamt beteende får’”. Samtliga påståenden hade 

svarsalternativen ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Neutral”, ”Tar delvis avstånd”, ”Tar helt 

avstånd” samt ”Vet inte”. 

 

5.4.5 Egen auktoritetssyn 

Av intresse för undersökningen var även lärares egen syn på auktoritet. Denna efterfrågades genom 

att respondenterna fick värdera fyra påståenden: ”5.6 ”Det är min uppgift som lärare att disciplinera 

mina elever och lära dem gott uppförande”, ”5.10 ”Det är viktigt att mina elever kan påverka 

innehållet i undervisningen och ges möjlighet att välja mellan olika alternativ i undervisningen”, 

”5.11 Respekt från elever kan inte tas för given, den måste förtjänas” samt ”5.12 ”Som lärare är 

jag överordnad mina elever”. Samtliga påståenden hade svarsalternativen ”Instämmer helt”, 

”Instämmer delvis”, ”Neutral”, ”Tar delvis avstånd”, ”Tar helt avstånd” samt ”Vet inte”. 

 De fyra påståendena indexerades för att skapa en sammantagen bild av respondenternas syn 

på auktoritet och omkodades till en ny variabel med fem värden: 1,00=”Positiv syn”, 2,00=”Delvis 

positiv syn”, 3,00=”Neutral syn”, 4,00=”Delvis negativ syn” samt 5,00=”Negativ syn”. 

 

5.4.6 Lärares utsatthet för hot och våld i arbetet 

Frågor om hot och våld i arbetet formulerades på liknande sätt som i SCB:s undersökning för 

Arbetsmiljöverkets räkning (Göransson et al., 2011). Att använda redan existerande frågor är enligt 

Bryman (2011) fördelaktigt för den som vill kunna jämföra resultat från olika studier. Det faktum 
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att frågor om hot och våld kan ses som känsliga för respondenterna motiverade också valet att 

använda redan existerande frågor. Till sist så bedömdes Göranssons et al. (2011) frågor täcka in 

samtliga former av fysiskt våld, hotfullt och skrämmande beteende, verbalt våld samt våld mot 

egendom på ett för undersökningen värdefullt sätt, något som ytterligare motiverade användandet 

av dessa frågor. Den ena justeringen som gjordes berörde tidsperioden, som ändrades från ”[…] 

vår- och höstterminen 2010 […]” till ”[…] under läsåret 2018/2019 […]”, och den andra 

justeringen var att i fråga 6.1 tydliggöra om fysiskt våld i form av slag skett med handflata eller 

knytnäve. För att undersöka prevalensen av fysiskt våld, hotfullt och skrämmande beteende, verbalt 

våld samt våld mot egendom ställdes följande frågor: 

6.1 Fysiskt våld. Har du under läsåret 2018/2019 i ditt arbete varit utsatt för att någon … 

… stött till, knuffat, gripit tag i eller smällt (med handflatan) till dig? 

… slagit (med knytnäve), sparkat eller på annat sätt fysiskt skadat dig? 

… försökt att slå eller sparka dig (med eller utan ett tillhygge/vapen)? 

… fysiska övergrepp eller hot om sådana övergrepp? 

… spottat på dig? 

 

6.3 Hotfullt och skrämmande beteende. Har du under läsåret 2018/2019 i ditt arbete varit utsatt för att 

någon … 

… i din närvaro slagit/sparkat sönder något eller tappat kontrollen över sitt beteende? 
… hotat med att slå dig – oavsett om du trott att personen menade det eller ej? 

… kastat eller hotat med att kasta något på dig? 

… slängt igen en dörr mitt framför ögonen på dig? 

… hotat med att döda dig – oavsett om du trott att personen menade det eller ej? 

… trängt in dig i ett hörn och hindrat dig från att ta dig därifrån? 

… låst in dig? 

… hotat dig med ett vapen, tillhygge eller kniv, eller använt dem på ett hotfullt sätt? 

 

6.5 Verbalt våld. Har du under läsåret 2018/2019 i ditt arbete varit utsatt för att någon … 

… skrikit, skällt eller svurit åt dig? 

… förödmjukat eller förlöjligat dig? 
… skällt ut dig eller fått ett spontant raseriutbrott som riktats mot dig? 

… skämtat opassande på din bekostnad? 

… retat eller gjort narr av dig? 

 

6.7 Våld mot egendom. Har du under läsåret 2018/2019 i ditt arbete varit utsatt för att någon … 

… avsiktligt förstört någon av dina privata ägodelar? 

… stulit eller tagit något från dig (utan din tillåtelse)? 

… försökt ha sönder något som tillhör dig? 

 

Efter respektive av ovan ställda frågor ställdes frågan om vem som varit förövare vid 

incidenten/incidenterna. Svarsalternativen var ”Elev”, ”Förälder/vårdnadshavare”, ”Kollega”, 

”Rektor”, ”Annan” samt ”Okänd”. 

Utöver ovanstående frågor ställdes två frågor som riktade sig till lärare som varit utsatta för 

hot eller våld i arbetet: ”6.9 Om du varit utsatt för någon form av hot eller våld i arbetet, i vilken 
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sorts situation blev du utsatt?” samt ”6.10 Om du varit utsatt för någon form av hot eller våld i 

arbetet, har du upplevt att stödet från chef/arbetsgivare varit tillräckligt?”. Fråga 6.9 besvarades i 

fritext och fråga 6.10 hade svarsalternativen Ja/Nej/Vet inte. För dem som besvarat fråga 6.10 med 

”Nej” ställdes följdfrågan ”6.11 Om du svarade NEJ på ovanstående fråga, på vilket sätt var stödet 

otillräckligt?” vilken besvarades i fritext. Den sista frågan i enkäten, fråga ”7.1 Vilka orsaker tror 

du leder till ett hotfullt eller våldsamt beteende som riktas mot lärare?”, riktades till samtliga 

respondenter och eftersökte deras egna orsaksförklaringar till förekomsten av hot och våld som 

riktas mot lärare. Denna avslutande fråga besvarades även den i fritext. 

 

5.5 Datainsamling, databehandling och analys 

Datainsamlingen genomfördes som en webb-enkät som gjordes tillgänglig för respondenterna via 

en länk som ledde till en hemsida där enkäten kunde besvaras. Enkäten skickades ut till lärare i ett 

antal kommuner under vecka 17 och 18. Till en början kontaktades Luleå kommun som via Barn- 

och utbildningsförvaltningen vidarebefordrade ett missivbrev innehållandes en länk till webb-

enkäten till samtliga rektorer inom kommunen. Detta första utskick skedde den 24 april 2019. Två 

dagar senare kontaktades samtliga residenskommuner i Sverige med en önskan om att få tillgång 

till lärares arbetsmailadresser. Detta gjordes eftersom det bedömdes vara det mest säkra och 

effektiva sättet att nå lärare. Genom detta förfarande garanterades också att de som besvarade 

enkäten var verksamma som lärare i svensk skola. 

Under vecka 17 lämnades mailadresser till lärare ut från Kalmar kommun samt mailadresser 

till rektorer och skolledare i Malmö kommun. Därefter skickades enkäten ut till dessa. Sundsvalls 

kommun och Umeå kommuns hemsidor kunde bistå med kontaktuppgifter till rektorer på samtliga 

skolor och dessa rektorer kontaktades med en förfrågan om de kunde vidarebefordra missivbrevet 

till lärare på dessa kommuners skolor. Vecka 18 lämnades mailadresser ut från Karlskrona kommun 

samt Göteborgs kommun (till gymnasielärare) och under samma vecka skickades enkäten ut till 

dessa. 

Utöver direkta utskick till lärares arbetsmejl spreds länken till enkäten under vecka 17 via 

inlägg på Facebook-sidor som riktar sig till lärare. Dessa sidor tillhör Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund och Skolverket. Enkäten delades även i Facebook-gruppen ”When you are lärare”, 

som är en satsning från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Spridningen av enkäten via 

sidor och grupper på Facebook tycks ha gett mycket ringa eller inga resultat eftersom inga 
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enkätsvar kunde registreras i samband med denna spridning. Den 8 maj 2019 avslutades 

datainsamlingen. 

Respondenternas svar samlades i programmet EvaSys i form av statistik som sedan 

exporterades i form av en datafil (.SPSS). Efter att data insamlats behandlades och analyserades 

denna i dataprogrammet IBM SPSS Statistics, ett program som används vid statistisk analys. I 

SPSS Statistics omkodades vissa variabler och sedan framställdes frekvenstabeller, korstabeller 

och diagram fram som presenteras i följande avsnitt (6. Resultat och analys). Samtliga frågor 

analyserades en i taget, så kallad univariat analys (Bryman, 2011). Denna bestod i framställandet 

av frekvenstabeller för samtliga variabler. Sedan genomfördes bivariat analys (framställande av 

korstabeller) av ett antal variabler, detta för att analysera samband mellan olika faktorer/variabler 

(ibid.). Under denna del av analysprocessen skapades ett index av frågorna 6.1, 6.3, 6.5 samt 6.7 

som sedan omkodades till två värden: 0,00=Inte utsatt samt 1,00=Utsatt. Denna nya variabel 

separerade dem som varit utsatta för någon form av hot eller våld och de som inte varit utsatta och 

användes sedan i bivariat analys för att undersöka skillnader mellan dessa grupper och samband 

med andra faktorer (bl.a. kön och ålder). Index skapades och omkodades även för att skapa en bild 

av respondenternas upplevda arbetssituation avseende arbetsbelastning, stöd från överordnad och 

möjlighet att påverka arbetet (fråga 2.2, 2.3 samt 2.4) samt för att skapa en sammantagen bild av 

respondenternas egen syn på auktoritet (fråga 5.6, 5.10, 5.11 och 5.12). Ytterligare ett index (av 

följande påståenden: 5.1, 5.2 och 5.3) togs fram för att ge en sammantagen bild av respondenternas 

uppfattning gällande relationen till deras elever (huruvida denna var mycket bra, bra, dålig eller 

mycket dålig). Genom den bivariata analysen framgick samband mellan olika variabler och den 

statistiska signifikansen av dessa samband bedömdes baserat på Chi2-test och granskning av 

sambandens p-värden (”p” från engelskans probability, sannolikhet). Värden under 0,05 visar att 

det till minst 95% är sannolikt att sambandet inte är slumpmässigt utan statistiskt signifikant och 

slutsatser kan då dras baserat på variablers beroende av varandra. 

I det sista steget av databehandlingen genomfördes kodning av svaren på de tre öppna 

frågorna (6.9, 6.11 och 7.1). Svaren kodades, kategoriserades och analyserades sedan kvantitativt 

genom att frekvenser togs fram för respektive kategori. När samtliga data behandlats i 

dataprogrammet SPSS Statistiscs så analyserades resultatet utifrån i huvudsak de valda teorierna 

och den tidigare forskningen men även till viss del den fördjupade bakgrunden. 
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5.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet berör en undersöknings kvalitet (Bryman, 2011). Validitet 

innebär att studien undersöker det den säger sig undersöka (Esaiasson et al., 2017). Det är skillnad 

på så kallad intern validitet och extern validitet, där det första innebär att de slutsatser som dras 

baserat på ett begränsat antal analysenheter är välgrundat (ibid.). Det andra handlar om att 

slutsatserna kan generaliseras till en större population eller annan kontext (ibid.). Reliabilitet 

innebär att studien inte innehåller slumpmässiga eller osystematiska fel (ibid.). 

 Inom samhällsforskningen används ofta teoretiskt konstruerade begrepp som kan vara svåra 

att översätta till indikatorer för undersökningar (Esaiasson et al., 2017). Det kan vara svårt att veta 

om man med en viss operationalisering verkligen mäter det man ska mäta. Exempelvis kan 

forskaren tro att det är ett faktiskt sakförhållande som mäts när det i själva fallet rör sig om ett 

upplevt sakförhållande (ibid.). Detta kan forskaren försöka förhindra, dels genom att använda 

samma operationalisering som tidigare forskare och dels genom att aktivt resonera kring för- och 

nackdelar med de operationaliseringar som används (ibid.). Andra fel som kan hittas i en 

undersökning är till exempel att matematiska eller statistiska uträkningar är felaktiga, slarvfel som 

påverkar hela studiens kvalitet (ibid.). Ett mått på en undersöknings kvalitet är att den är replikerbar 

– alltså att resultatet blir detsamma om undersökningen genomförs vid ett annat tillfälle (Bryman, 

2011). 

 I denna uppsats behandlas abstrakta begrepp som auktoritet och mer konkreta fenomen som 

rör exempelvis utsatthet för våldsamma incidenter eller personliga uppfattningar. 

Operationaliseringen har i största möjliga mån gjorts så tydlig som möjligt och baseras till viss del 

på redan existerande mått (gällande frågor om utsatthet för hot och våld) och i andra fall har de 

operationella indikatorerna formulerats i likhet med redan existerande mått (exempelvis har frågor 

som rör arbetssituation ställts i likhet med de som användes i Bejerot et al., 2015 (se kapitel 2. 

Fördjupad bakgrund).  

Studiens precision hade troligen blivit bättre om fler respondenter besvarat enkäten, i denna 

undersökning var det relativt få respondenter och möjligheterna att generalisera resultatet blir i och 

med detta relativt begränsat. Det valda ämnet och de frågor som ställts i undersökningen försvårar 

även möjligheten att diskutera resultatet som faktiska sakförhållanden eftersom det som 

efterfrågats snarare är upplevelser och uppfattningar. Det kan vara svårt att bedöma händelser som 
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man varit med om i efterhand och även svårt att bedöma huruvida de passar in i något 

svarsalternativ i enkäten. 

 

5.6.1 Bortfallsanalys 

Enkätundersökningar medför att risken för bortfall ökar (Bryman, 2011). Vissa åtgärder kan vidtas 

för att minska denna risk: att ett missivbrev med information om undersökningens syfte och 

urvalsgruppen bifogas vid utskick; att enkäten inte är för lång samt att den är tydlig; att slutna 

frågor placeras högst upp på sidan och öppna frågor längst ner och slutligen; att antalet öppna 

frågor är så lågt som möjligt (ibid.). För denna undersökning har samtliga av dessa åtgärder 

vidtagits. 

Enkäten skickades ut med målsättningen att så många som möjligt skulle besvara den men 

mailadresser lämnades inte ut från kommunerna till alla i urvalsgruppen. I vissa fall 

vidarebefordrades enkäten istället till ett okänt antal lärare vilket innebar att det inte gick att 

beräkna hur stort bortfallet var. Det var dock rimligt att anta att bortfallet var stort med tanke på att 

många mottog missivbrevet med länk till enkäten men valde att inte besvara den. Det fanns även 

en problematik gällande att den valda datainsamlingsmetoden innebar att det inte gick att veta vilka 

enheter som valt att inte medverka eller på vilket/vilka sätt de skiljer sig från de individer som valt 

att besvara enkäten. 

I undersökningen fanns ett internt bortfall, vilket innebär att vissa respondenter inte besvarat 

samtliga frågor (Bryman, 2011). Som högst var bortfallet 3,1% (fråga ”1.2 Hur gammal är du?”), 

i övrigt var bortfallet på ett fåtal frågor 0,3–1,4%. Detta interna bortfall bedöms som relativt lågt. 

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Forskning är viktig för samhället men den ska 

bedrivas på så sätt att individer skyddas, både gällande deras integritet men även fysiskt och 

psykiskt (Vetenskapsrådet, 2002). Det så kallade individskyddskravet består av fyra grundkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid.). 

 Informationskravet innebär att deltagare i en studie ska informeras om undersökningens 

syfte, frivilligheten i deltagandet samt information om att insamlade uppgifter endast kommer att 

användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det bör även framgå namn på den som genomför 
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undersökningen samt vilken institution denne tillhör (ibid.). För denna undersöknings räkning 

formulerades ett missivbrev som skickades ut till lärare i samband med att länken till enkäten 

skickades ut. I missivbrevet framgick undersökningens syfte; att deltagandet var frivilligt och 

anonymt; att insamlade data enbart användes för denna studies räkning, samt information om vem 

som utförde studien och kontaktuppgifter till densamme. 

 Samtyckeskravet fastställer att forskaren måste inhämta samtycke från dem som deltar i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie betraktas detta samtycke vara inhämtat i 

och med att respondenten själv gör valet att klicka på länken och besvara enkäten. Samtliga 

uppgiftslämnare var anonyma och det fanns således inget hinder för någon individ att avstå från att 

deltaga eller att avbryta deltagandet om det bedömdes som önskvärt. 

 Enligt konfidentialitetskravet ska deltagares personuppgifter hemlighållas i största möjliga 

mån och behandlas varsamt så att för undersökningen obehöriga personer inte ges möjlighet att ta 

del av dem. Samtliga respondenter i denna studie är anonyma, så även för uppsatsförfattaren, vilket 

innebär att inga personuppgifter hanteras eller att någon för studien utomstående kan ta del av 

sådana uppgifter som kan kopplas till någon respondent. De arbetsmailadresser som inhämtats från 

kommunerna utgör offentliga handlingar men det är inte möjligt att veta vilka av dem som nåtts av 

enkäten som har besvarat den och respondenternas medverkan är således konfidentiellt. 

 Nyttjandekravet innebär att insamlade data och personuppgifter enbart får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De data som insamlas i denna undersökning har 

endast använts i detta syfte.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet av de 287 enkätsvar som utgör studiens empiri. 

I de andelar som anges i procent är saknade värden (se kapitel 5. Metod) borträknade och andelen 

beräknas således på de respondenter som besvarat respektive fråga. Tidigare forskning, teori och 

till viss del fördjupad bakgrund tillämpas här för att analysera resultatet. Resultatet presenteras och 

analyseras i underrubrikerna 6.1 Bakgrund, 6.2 Arbetssituation, 6.3 Förebyggande arbete och 

hantering av hot och våld, 6.4 Egen auktoritetssyn samt 6.5 Utsatthet för hot och våld. 

 

6.1 Bakgrund 

Totalt deltog 287 respondenter från följande län i studien: Blekinge (3,1%), Kalmar (28,9%), 

Norrbotten (19,9%), Skåne (17,1%), Västerbotten (3,5%), Västernorrland (0,3%), Västmanland 

(0,3%), Västra Götaland (26,5%), Östergötland (0,3%). Könsfördelningen var 73 procent kvinnor 

och 26,2 procent män (0,8 procent av respondenterna svarade ”Annat” eller ”Vill ej svara” på 

frågan om deras kön). Den ojämna könsfördelningen speglar i stort den reella könsfördelningen 

som finns inom läraryrket – hösten 2014 bestod lärarkåren i grundskolan av 76 procent kvinnor 

och 24 procent män (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 Avseende ålder var majoriteten av respondenterna (71,9%) äldre än 40 år och majoriteten 

(68,2%) hade arbetat som lärare i mer än 10 år. Av de undersökta lärarna var 8,4 procent lärare i 

förskoleklass, 22,3 procent lärare i årskurs 

1–3, 31,7 procent lärare i årskurs 4–6, 26,1 

procent lärare i årskurs 7–9 samt 34,1 

procent lärare i gymnasiet. Majoriteten 

(82,5%) arbetade på en skola med fler än 

200 elever. 

 

6.2 Arbetssituation 

På frågan om hur nöjda respondenterna var 

med sin arbetsmiljö i allmänhet var 

majoriteten (73,9%)  nöjda eller mycket 

nöjda (se diagram 1) och 25,3 procent var 

missnöjda eller mycket missnöjda. Enligt 

Diagram 1. Fråga 2.1 Hur nöjd är du med din arbetsmiljö i 

allmänhet? Procent. 
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Statistiska centralbyråns (2017) studie (se kapitel 2. Fördjupad bakgrund) uppgav en majoritet av 

lärare som lämnat yrket att de gjort så på grund av arbetsmiljön. Andelen respondenter som i denna 

studie uppgav att de är missnöjda eller mycket missnöjda med sin arbetsmiljö kan betraktas i ljuset 

av detta, eftersom de eventuellt kan fatta beslut om att lämna yrket på grund av arbetsmiljöfaktorer. 

Skolverkets (2017) prognos över framtida lärarbrist visade att bristen förväntas uppgå till 80 000 

heltidstjänster år 2031 och ett av Skolverkets förslag på åtgärder för att locka tillbaka lärare samt 

få lärare att stanna i yrket var att arbetsmiljön för lärare måste förbättras. 

När respondenternas uppfattning om arbetssituationen efterfrågades mer specifikt uppgav lite 

mer än hälften att de upplever arbetsbelastningen i förhållande till arbetstid som tillfredsställande 

eller mycket tillfredsställande och en majoritet (72,5%) att de upplever stödet från sin chef som 

tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Gällande inflytande i arbetet svarade något fler än 

hälften av respondenterna att de har bra eller mycket bra möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Vid en indexering av ovan nämnda frågor för att se den upplevda arbetssituationen som helhet 

avseende arbetsbelastning, stöd från överordnad och påverkan framgick det att sammantaget ansåg 

56,1 procent att deras arbetssituation var mycket bra eller bra. Övriga 43,9 procent ansåg att 

arbetssituationen var dålig eller mycket 

dålig. Även detta kan betraktas utifrån 

risken att lärare väljer att lämna yrket 

på grund av arbetsmiljöfaktorer 

(Statistiska centralbyrån, 2017). 

På frågan om hur ofta 

respondenterna känt sig rädda i arbetet 

framgick det att 39,5 procent aldrig 

känt sig rädda i arbetet, att 55,6 procent 

sällan känt sig rädda och att 4,9 procent 

ofta känt sig rädda (se diagram 2). 

Sammantaget hade 60,5 procent 

således upplevt rädsla i arbetet. Wilson 

et al. (2011) visade i sin studie att det 

fanns ett samband mellan upplevd rädsla och fysiska eller psykiska symptom samt nedsatt 

undervisnings- förmåga. Även om flertalet respondenter i denna studie bara uppgav att de vid några 

Diagram 2. Fråga 2.5 Hur ofta har du känt dig rädd i arbetet? 

Procent. 
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få tillfällen upplevt rädsla så är det sannolikt att vissa av dem som upplevt rädsla (majoriteten) 

påverkats negativt i någon mån, antingen avseende undervisningsförmåga eller i form av psykiska 

eller fysiska symptom. 

 De undersökta lärarna fick i enkäten värdera ett antal påståenden som berörde deras 

förutsättningar att skapa goda relationer till sina elever. Påståendet om huruvida respondenterna 

klarar av att engagera alla sina elever och göra dem delaktiga i undervisningen (fråga 5.1) instämde 

en majoritet (87,7%) med. En majoritet (72,0%) instämde också med påstående 5.2 om huruvida 

de har tid att lyssna på alla sina elever. Dock uppgav 7,3 procent att de tog helt avstånd från samma 

påstående. 74,6 procent av respondenterna instämde med påståendet att de har möjlighet att se och 

uppmuntra alla sina elever. Mer än hälften (62,6%) uppgav att det inte räcker för dem att ge 

instruktioner endast en gång, endast 2,4 procent uppgav att de bara behöver ge instruktioner en 

gång. Gällande respondenternas möjlighet att skapa en trygg miljö för sina elever uppgav en klar 

majoritet (82,5%) att de klarar av detta medan 10,1 procent delvis tog avstånd från samma 

påstående. Enligt Harjunens (2011) studie så var ett villkor för att elever ska betrakta läraren som 

legitim auktoritet att läraren klarar 

av att skapa en trygg miljö i 

klassrummet och enligt denna 

undersöknings resultat borde lärare 

i det avseendet ha förutsättningar 

för detta.  

 Påstående 5.1 ”Jag klarar av 

att engagera alla mina elever och få 

dem delaktiga i undervisningen”, 

5.2 ”Jag har tid att lyssna på alla 

mina elever” och 5.3 ”Jag har 

möjlighet att se och uppmuntra alla 

mina elever” som nämnts ovan 

användes även för att skapa ett index för att kartlägga respondenternas upplevelse av deras relation 

till sina elever (se diagram 3). Vid en frekvensanalys framgick det att 70,9 procent ansåg att de har 

en mycket bra relation till sina elever, 11,4 procent ansåg att de hade en bra relation, 11,4 procent 

att de hade en dålig relation och 6,3 procent att de hade en mycket dålig relation till sina elever. I 

Diagram 3. Upplevd relation till elever. Omkodat index. Procent. 
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kapitel 3. Tidigare forskning presenterades studier som betonade vikten av det relationella arbetet 

som lärare behöver utföra för att skapa goda relationer till sina elever och därmed accepteras av 

eleverna som auktoriteter. Denna undersökning har visat att en majoritet av lärare upplever att de 

har goda relationer till sina elever, något som kan innebära att de med avseende på detta har 

förutsättningar att accepteras som auktoritetsfigurer. 

 

6.3 Förebyggande arbete och hantering av hot och våld 

Det förebyggande arbetet är viktigt för att förhindra att incidenter av hot eller våld uppstår, bland 

annat för att minska de negativa effekterna av utsatthet eller oro för att utsättas (Arbetsmiljöverket, 

2019). Respondenternas uppfattning om det förebyggande arbetet efterfrågades i enkäten och på 

frågan om i vilken utsträckning respondenternas arbetsgivare arbetar för att skapa en trygg 

arbetsmiljö svarade en majoritet (68%) att arbetsgivaren i stor eller mycket stor utsträckning utför 

sådant arbete. Ett förebyggande och aktivt arbete rörande hot och våld kan verka dämpande på 

negativa konsekvenser av hot och våld enligt Göransson et al. (2011) studie. Sådant arbete sänder 

även en signal gällande att skolan som institution tar frågan om hot och våld på allvar. Att 

överordnade signalerar att hot och våld inte accepteras verkar normerande på arbetsplatsen enligt 

Arbetsmiljöverket (2019). Enligt Weber (1983) upprätthålls en social ordning genom att människor 

styr sitt handlande enligt denna, vilket även detta betonar vikten av chefers eller arbetsgivares 

agerande i dessa frågor. Skillnaden mellan accepterade och oaccepterade handlingar måste vara 

tydlig genom att handlingar som bryter mot uppsatta regler hanteras som regelbrott. Genom 

förebyggande arbete kan chefer och arbetsgivare till viss del synliggöra vilka handlingar som inte 

accepteras. 

En annan viktig faktor för att förebygga handlingar som bryter mot uppsatta regler är att alla 

som omfattas av dem vet vilka regler som gäller. Mer än hälften av respondenterna uppgav att 

elever får information om skolans ordningsregler oftare än en gång per termin och 35,2 och 25,7 

procent uppgav att föräldrar informeras en gång per läsår respektive en gång per termin.  
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Utbildning för att hantera hotfulla eller våldsamma situationer är ett viktigt verktyg för att förhindra 

att sådana situationer uppstår och för att kunna hantera dem på ett tillfredsställande sätt om de 

uppstår. Trots detta uppgav en majoritet (71,3%) av respondenterna att de inte fått någon sådan 

utbildning (se diagram 4), och av dem som fått sådan utbildning uppgav endast 36,8 procent att de 

i mycket stor eller stor utsträckning lärt sig något av utbildningen. Jämfört med Göransson et al. 

(2011) undersökning, där det framgick att 45 procent fått utbildning, så var andelen respondenter 

som fått utbildning i denna 

undersökning endast 26,2 

procent, alltså 18,8 

procentenheter mindre. Av de 

lärare som deltog i denna 

undersökning uppgav en 

majoritet att de inte känner sig 

trygga med vilka befogenheter 

de har för att förhindra eller 

hantera hotfulla eller våld- 

samma situationer, något som 

kan bero på att de flesta inte fått 

utbildning i detta. Otrygghet 

gällande hur man ska agera om 

någon bryter mot reglerna på ett 

sådant tydligt sätt som hot- eller våldsutövning innebär kan vara ett exempel på den sociala 

ordningens otydlighet (Weber, 1983). Särskilt lärare som är ansvariga för att upprätthålla ordning 

bör vara trygga med hur de ska agera vid fall av regelbrott för att de ska kunna föra vidare 

samhällets idéer om vad som är rätt och fel till sina elever. Enligt läroplanen är ett av skolans 

uppdrag att fostra elever till just rättskänsla (Skolverket, 2019a) och för att detta ska kunna göras 

på ett tydligt sätt så bör lärare veta hur de ska agera vid händelse av regelbrott. 

 Benägenheten att anmäla incidenter av hot eller våld varierar mellan arbetsplatser. När frågan 

om i vilken utsträckning hot och våld mot lärare anmäldes på arbetsplatsen svarade 41,8 procent 

av respondenterna att anmälan görs i stor eller mycket stor utsträckning, 32,4 procent svarade att 

anmälan görs i liten eller mycket liten utsträckning och 25,8 procent svarade att de inte vet i vilken 

Diagram 4. Fråga 3.4 Har du fått utbildning för att hantera hotfulla eller 

våldsamma situationer i arbetet? Procent. 
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utsträckning anmälan görs på deras arbetsplats. Detta indikerar att i en stor andel av fallen hanteras 

inte incidenter av hot och våld tydligt som de regelbrott de är, eftersom människor inte agerar i 

enlighet med uppfattningen att det rör sig om regelbrott. Enligt Weber (1983) är en social ordning 

giltig bara om aktörerna agerar som att den är giltig. Om regelbrott endast i en minoritet av fallen 

tydligt hanteras som just regelbrott kan det tyda på en situation i vilken, som i detta fall, hot och 

våld är något som i viss grad är accepterat. Enligt Göransson et al. (2011) var en orsak till att 

anmälan inte gjordes i vissa fall att det var otydligt hur anmälan skulle göras och en annan orsak 

var att vissa hotfulla eller våldsamma beteenden uppfattades som normala reaktioner på lärares 

auktoritetsutövning (ibid.). Även avseende anmälan så upplever således respondenterna i en 

betydande andel av fallen att skillnaden mellan rätt och fel i skolan är otydlig. Gällande hur ofta 

respondenterna kontaktar förälder eller vårdnadshavare om en elev agerat hotfullt eller våldsamt 

svarade 58,9 procent att de oftast eller alltid kontaktar förälder eller vårdnadshavare och 31,6 

procent svarade att de sällan eller aldrig kontaktar förälder eller vårdnadshavare. 

 Respondenterna fick instämma eller ta avstånd till påståenden som berörde förebyggande 

arbete och hantering av incidenter av hot eller våld. På påståendet som rörde huruvida 

respondenterna skulle tveka att anmäla hot eller våld som riktades mot dem svarade en klar 

majoritet (87,8%) att de inte skulle tveka att anmäla en sådan incident och 5,9 procent svarade att 

de skulle tveka att göra en anmälan. Tydlighet gällande ordningsregler och konsekvenser vid 

överträdelse av dessa är viktigt för att förebygga hot och våld. Respondenterna fick ta ställning till 

påståendet ”På skolan där jag arbetar är det tydligt vilka konsekvenser ett hotfullt eller våldsamt 

beteende får” och 59,4 procent av respondenterna uppgav att det är tydligt vilka konsekvenser 

sådant beteende får, medan 24,5 procent av respondenterna uppgav att det inte är tydligt på skolan 

där de arbetar. När en elev gör överträdelser och tillrättavisas av en lärare så är det viktigt att 

lärarens beslut om tillrättavisning får stöd av bland annat elevens föräldrar. Påståendet ”Jag vet att 

jag har föräldrarnas stöd om jag tillrättavisar en elev” instämde 51,6 procent av respondenterna 

med, medan 25,8 procent uppgav att de inte vet att de har föräldrarnas stöd vid tillrättavisning. 

Enligt studien av Yariv (2009) är föräldrarnas attityd till lärarens beslut om tillrättavisning av elever 

av vikt eftersom den påverkar elevernas syn på läraren som auktoritet. Lärare som möter motstånd 

från föräldrar riskerar således att även möta motstånd från dessa föräldrars barn (ibid.). 
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6.4 Egen auktoritetssyn 

Respondenterna besvarade fyra påståenden gällande deras syn på auktoritet. Det första av dessa 

påståenden, ”5.6 ’Det är min uppgift som lärare att disciplinera mina elever och lära dem gott 

uppförande’”, instämde fler än hälften av respondenterna (60,5%) med. Detta påvisade att en 

majoritet av respondenterna är av åsikten att de i egenskap av lärare vet vad som är gott uppförande 

och ser det som sin uppgift att lära 

sina elever det. Det andra påståendet 

berörde elevinflytande i under- 

visningen och där ansåg 82,6 procent 

att det är viktigt att eleverna kan 

påverka innehållet i undervisningen 

och att de får olika alternativ att välja 

mellan. Denna uppfattning är i 

enlighet med de styrdokument som 

reglerar svensk skola (Skolverket, 

2018) samt i enlighet med de 

önskningar som elever själva 

uttryckte i Graça et al. (2013) studie 

om att deras intressen och behov skulle tas i beaktande för att de i högre grad skulle betrakta 

lärarens auktoritet som legitim. För påståendet om huruvida respondenterna ansåg att respekt från 

elever kan tas för given eller måste förtjänas ansåg 73,8 procent att respekt måste förtjänas, medan 

16,4 procent uppgav att de tar respekt från elever för given. Det sista påståendet, ”5.12 ’Som lärare 

är jag överordnad mina elever’”, höll en majoritet (69,8%) av respondenterna med om medan 8,4 

procent tog helt avstånd från påståendet.  

 De fyra ovanstående påståendena indexerades för att ge en sammantagen bild av 

respondenternas syn på auktoritet. Genom denna process framgick det att 3,7 procent hade en 

positiv syn på auktoritet, 8,9 procent en delvis positiv syn, 59,2 procent en neutral syn, 21,5 procent 

en delvis negativ syn och slutligen 6,8 procent en negativ syn på auktoritet (se diagram 5). 

Respondenternas egen syn på auktoritet kan eventuellt inverka på i vilken grad de uppfattas som 

legitima auktoriteter. 

 

Diagram 5. Egen auktoritetssyn. Omkodat index. Procent. 
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6.5 Utsatthet för hot och våld 

Vid en sammanslagning av respondenternas utsatthet för samtliga former av hot eller våld var 

resultatet att 69,7 procent varit utsatta för någon form av hot eller våld och att de som varit utsatta 

för två eller fler incidenter av hot eller våld uppgick till 46,7 procent. Detta resultat kan jämföras 

med resultatet från McMahon et al. (2014) studie som visade att 80% av de undersökta lärarna varit 

utsatta för någon form av hot eller våld under en ettårsperiod och att 31 procent varit utsatta för 

flera olika former av hot och våld. Enligt studien av Wilson et al. (2011) kan negativa konsekvenser 

av utsatthet vara att undervisningsförmågan påverkas samt psykiska eller fysiska symptom. Dessa 

negativa hälsoeffekter visade även Göransson et al. (2011) studie och utöver detta fann den att 

lärare som varit utsatta för hot eller våld i högre grad hade negativa attityder gentemot sitt arbete. 

Trots den stora andelen utsatta för hot och våld så upplevde endast en minoritet (18,2%) av 

respondenterna i denna undersökning att det var mycket våld på den skola där de arbetade. 

Nedan följer redogörelser för respektive form av hot och våld, sedan presenteras faktorer som 

samverkar med utsatthet, i vilka situationer respondenterna blivit utsatta, redogörelser över 

bristande stöd vid utsatthet och slutligen respondenternas egna orsaksförklaringar till hot och våld 

som riktas mot lärare. 

 

6.5.1 Fysiskt våld 

27,2 procent av respondenterna uppgav att de varit utsatta för någon form av fysiskt våld under 

läsåret 2018/2019 och 13,5 procent hade varit utsatta för fler än en form av fysiskt våld. Den 

vanligaste formen (15,3%) av fysiskt våld som uppgavs av respondenterna var svarsalternativet att 

någon ”stött till, knuffat, gripit tag i eller smällt (med handflatan) till” dem. Näst vanligaste formen 

av fysiskt våld (14,3%) var svarsalternativet att någon ”försökt slå eller sparka dig (med eller utan 

ett tillhygge/vapen)?”. Sedan följde svarsalternativen som berörde slag med knytnäve, sparkar eller 

annan fysisk skada (9,4%); fysiska övergrepp eller hot om desamma (8,4%) och slutligen; om man 

blivit spottad på (4,5%). Vid en jämförelse med Göransson et al. (2011) studie så var samma form 

av fysiskt våld vanligast förekommande. Samma studie visade också att negativa effekter av 

utsatthet för fysiskt våld var bland annat sämre hälsa i allmänhet och sömnsvårigheter samt högre 

sjukfrånvaro jämfört med dem som inte varit utsatta. 

Avseende könsskillnader visade resultatet att 29,6 procent av de kvinnliga respondenterna 

och 21,6 procent av de manliga respondenterna varit utsatta för någon form av fysiskt våld och 
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inget signifikant samband (p-värde=0,187) hittades mellan variablerna utsatthet för fysiskt våld 

och kön. Detta kan jämföras med studien av Göransson et al. (2011) i vilken manliga lärare varit 

utsatta för fysiskt våld i högre grad än kvinnliga lärare, medan i det i denna undersökning i något 

högre grad var kvinnor som var utsatta för fysiskt våld. Den vanligaste förövaren när det gällde 

fysiskt våld var en elev (i 96,3% av fallen) och i övriga fall var förövaren en 

förälder/vårdnadshavare. Göransson et al. Studie (2011) visade att lärares hälsa påverkades mer 

negativt om förövaren var en förälder än om det var en elev, så även om den är liten kan andelen 

förövare som var föräldrar/vårdnadshavare betraktas som betydande. 

 

6.5.2 Hotfullt och skrämmande beteende 

Totalt hade ungefär hälften (51,2%) av respondenterna varit utsatta för någon form av hotfullt eller 

skrämmande beteende under läsåret 2018/2019 och 31,7 procent av respondenterna hade varit 

utsatta för två eller fler former av hotfullt och skrämmande beteende. Det svarsalternativ över 

hotfullt och skrämmande beteende som var mest frekvent (39,7%) var att någon i ens närvaro slagit 

eller sparkat sönder något eller tappat kontrollen över sitt beteende. Den näst mest frekventa 

(25,6%) formen var att någon slängt igen en dörr framför personen. Efterföljande alternativ var att 

någon kastat eller hotat med att kasta något på personen (13,9%); att någon hotat med att slå 

personen (12,6%); att någon hotat med att döda personen (5,4%); att någon hotat personen med 

vapen/tillhygge/kniv (1,3%); att någon trängt in personen i ett hörn (0,9%) samt att någon låst in 

personen (0,6%). Jämfört med Göransson et al. (2011) så var det samma typ av hotfullt och 

skrämmande beteende som var vanligast bland lärarna och samma studie fann att liksom för fysiskt 

våld rapporterade utsatta för hotfullt och skrämmande beteende sämre hälsa och mer negativa 

attityder gentemot arbetet. 

Vid bivariat analys framgick det att 56,9 procent av de kvinnliga respektive 35,1 procent av 

de manliga respondenterna varit utsatta för någon form av hotfullt eller skrämmande beteende. 

Sambandet mellan variablerna utsatthet för hotfullt eller skrämmande beteende och kön var 

signifikant (p-värde=0,001). I nästan alla fall (97,3%) var förövaren en elev och i övriga fall en 

förälder/vårdnadshavare (1,4%) eller kollega (1,4%). I de fall där lärare upplevt utsatthet från 

kollegor var deras vilja att sluta sitt arbete högre än om de utsatts av annan förövare visade 

Göransson et al. (2011) studie, vilket innebär att även om andelen kollegor som förövare var liten 

i denna undersökning kan den ändå vara betydande. 
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6.5.3 Verbalt våld 

En majoritet, 61,7 procent, hade under läsåret 2018/2019 varit utsatta för någon form av verbalt 

våld och 37,3 procent av respondenterna hade varit utsatta för två eller fler former av verbalt våld. 

Liksom i studien av Bounds och Jenkins (2018) så hade även i denna undersökning störst andel av 

respondenterna varit utsatta för någon form av verbalt våld. Vanligast var att respondenterna varit 

utsatta för att någon skrikit, skällt eller svurit åt dem (51,2%). Näst vanligaste formen (30%) var 

att någon skällt ut personen eller fått ett raseriutbrott som riktades mot personen. Sedan följde 

svarsalternativen att någon förödmjukat eller förlöjligat personen (25,1%); att någon skämtat 

opassande på personens bekostnad (19,9%) samt att någon retat eller gjort narr av personen 

(18,5%). Vid en jämförelse med Göranssons et al. (2011) studie så var det samma form av verbalt 

våld som var vanligast och prevalensen (drygt hälften utsatta) var ungefär densamma. 

Vid en analys av sambandet mellan utsatthet för verbalt våld och kön framgick det att 48,6 

procent av de manliga och 66,0 procent av de kvinnliga respondenterna varit utsatta för verbalt 

våld i någon form. Göransson et al. (2011) studie visade även den att kvinnor i högre grad än män 

var utsatta för verbalt våld. P-värdet (0,008) visade att sambandet mellan variablerna kön och 

utsatthet var statistiskt signifikant. I en majoritet av fallen (86,4%) var förövaren en elev och i 

övriga fall var förövaren en förälder/vårdnadshavare (6,6%), kollega (5,6%), rektor (0,5%), annan 

(0,5%) eller okänd (0,5%). Sammanslaget var förövaren i 12,7 procent av fallen en förälder eller 

vårdnadshavare/kollega/rektor och enligt Göransson et al. (2011) var de negativa effekterna av 

utsatthet värre om förövaren var någon av dessa. Jämfört med de andra formerna av hot och våld 

var förövare av verbalt våld mer sällan en elev och oftare någon ur de kategorier som orsakade 

större negativ effekt (Göransson et al., 2011). Detta var även den enda våldsform i vilken rektor 

varit förövare och enligt Göransson et al. (2011) studie var utsatta lärares vilja att sluta sitt arbete 

störst om förövaren var rektor. 

 

6.5.4 Våld mot egendom 

Våld mot egendom uppgav 13,6 procent av respondenterna att de varit utsatta för i någon form 

under läsåret 2018/2019 och 3,1 procent hade varit utsatta för två eller fler former av sådant våld. 

Jämfört med studien av McMahon et al., (2014), där över hälften utsatts för våld mot egendom så 

var andelen utsatta i denna undersökning relativt låg. Vanligast (10,5%) var att respondenterna 

varit utsatta för att någon stulit eller tagit något från dem. Det näst vanligaste (4,2%) var att någon 
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försökt ta sönder något som tillhörde personen och slutligen svarade 3,1 procent att de varit utsatta 

för att någon med mening förstört en privat ägodel. Eftersom endast ett svarsalternativ fanns för 

lärare i Göranssons et al. (2011) studie så går det inte att redogöra för om samma form av våld mot 

egendom var vanligast i den undersökningen. Resultatet visade att 12,2 procent av de manliga 

respektive 13,6 procent av de kvinnliga respondenterna varit utsatta för våld mot egendom och en 

granskning av p-värdet (0,755) visade att det inte fanns något signifikant samband mellan utsatthet 

för detta våld och kön. I 95,3 procent av fallen var förövaren en elev och i övrigt var förövaren en 

förälder/vårdnadshavare (2,3%) eller okänd (2,3%). 

 

6.5.5 Utsatthet och samband 

Det fanns skillnader mellan gruppen som varit utsatta för någon form av hot eller våld och gruppen 

som inte varit utsatt för detta. Resultatet visade ett hundraprocentigt samband mellan utsatthet för 

hot och våld och kön. Av dem som varit utsatta för hot och våld utgjorde 80 procent kvinnor och 

75,7 procent av samtliga kvinnliga respondenter hade varit utsatta för hot eller våld. Detta kan 

jämföras med andelen utsatta män vilken uppgick till 52,7 procent av samtliga manliga 

respondenter. Vid en jämförelse med till viss del jämförbara studier (Göransson et al., 2011; 

McMahon et al., 2014), i vilka manliga lärare varit mest utsatta, så visar denna undersökning på ett 

motsatt förhållande. Vid en analys av variablerna utsatthet och ålder (variabeln ålder omkodad till 

tre värden: 1,00=20–35 år, 2,00=36–55 år, 3=56 år eller äldre) visade det sig att det fanns ett 

signifikant samband mellan dessa variabler (p-värde=0,011). Av de som var 20–35 år hade 83,0 

procent varit utsatta, av de som var 35–55 år hade 71,5 procent varit utsatta och av de som var 56 

år eller äldre hade 58,5 procent varit utsatta. Detta visar att andelen utsatta minskar med stigande 

ålder, vilket överensstämmer med resultatet i studien av Göransson et al. (2011). 

Resultatet visade ett signifikant samband (p-värde=0,025) mellan variablerna utsatthet och 

huruvida respondenterna fått utbildning för att hantera hotfulla eller våldsamma situationer. Av 

dem som varit utsatta för hot eller våld hade endast 24,5 procent fått utbildning för att hantera 

hotfulla eller våldsamma situationer. Detta resultat överensstämmer med det som framgick i 

Göransson et al. (2017) studie. Det fanns även ett hundraprocentigt signifikant samband mellan 

variablerna utsatthet och om respondenterna kände sig trygga med vilka befogenheter de hade för 

att förhindra och hantera hotfulla eller våldsamma situationer. Av dem som varit utsatta kände sig 
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en majoritet (59,5%) inte trygga med vilka befogenheter de hade för att förhindra och hantera 

sådana situationer. 

Genom en bivariat analys av sambandet mellan upplevd arbetssituation och utsatthet för 

någon form av hot eller våld framgick det att 86,8 procent av de respondenter som upplevde 

arbetssituationen som ”Mycket dålig” hade varit utsatta för hot eller våld i någon form. Analysen 

visade att sambandet mellan upplevd arbetssituation och utsatthet för hot eller våld var signifikant 

(p-värde=0,007). Det framgick även att det fanns ett hundraprocentigt samband mellan hur nöjda 

respondenterna var med sin arbetsmiljö och om de varit utsatta för hot eller våld. De som svarat att 

de var missnöjda eller mycket missnöjda med arbetsmiljön utgjordes till 88,3 respektive 83,3 

procent av respondenter som varit utsatta för hot eller våld, vilket innebär att utsatthet är en faktor 

gällande upplevelsen av arbetsmiljön. Som Statistiska centralbyråns (2017) rapport visade så var 

arbetsmiljöfaktorer den främsta orsaken till att lärare lämnat yrket och ett sätt att minska den andel 

som väljer att lämna läraryrket bör således vara att aktivt arbeta mot hot och våld mot lärare. Rädsla 

i arbetet hade även det ett hundraprocentigt samband med om respondenten varit utsatt för hot eller 

våld eller ej. Respondenter som ofta känt sig rädda i arbetet utgjordes till 92,9 procent av personer 

som varit utsatta för hot eller våld. Rädsla för utsatthet kan innebära negativa konsekvenser så som 

nedsatt undervisningsförmåga och symptom enligt Wilson et al. (2014) studie, och denna 

undersöknings resultat visar att genom att förhindra incidenter av hot och våld kan dessa negativa 

konsekvenser dämpas. 

Det fanns ett hundraprocentigt signifikant samband mellan utsatthet och hur nöjda 

respondenterna var med hur skolan där de arbetade hanterade frågor som rör hot och våld. De 

respondenter som svarat att de var mycket missnöjda (3,8% totalt) utgjordes till 100 procent av 

personer som varit utsatta för hot eller våld. De respondenter som svarat att de var missnöjda 

(19,5% totalt) utgjordes till 92,9 procent av respondenter som varit utsatta för hot eller våld. Det 

fanns även ett hundraprocentigt signifikant samband mellan variabeln utsatthet och upplevelsen av 

hur mycket våld som förekom vid den skola där respondenterna arbetade. De respondenter som 

upplevde att graden av våld var hög utgjordes till 96,2 procent av personer som varit utsatta för hot 

eller våld.  

Respondenternas upplevda relation till sina elever visade sig ha ett samband med om de varit 

utsatta för hot och våld eller ej. Sambandet mellan utsatthet och det omkodade relationsindexet var 

signifikant (p-värde=0,043) och visade att av dem som upplevde att relationen till eleverna var 
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mycket bra utgjorde 83,6 procent respondenter som inte varit utsatta för hot eller våld. Detta kan 

jämföras med de respondenter som upplevde att relationen till eleverna var mycket dålig, där 81,3 

procent utgjordes av personer som varit utsatta för hot eller våld. I kapitel 3. Tidigare forskning 

presenterades ett antal studier som belyste vikten av att relationen mellan lärare och elever är god 

för att elever ska betrakta lärarens auktoritet som legitim och det är därför intressant att resultatet 

visade att det även finns ett samband mellan utsatthet för hot och våld och lärares upplevda relation 

till elever. 

Det fanns signifikanta samband mellan utsatthet och årskurs när det gällde förskoleklass (p-

värde=0,047), årskurs 4–6 (p-värde=0,036) och gymnasieskolan (p-värde=0,000). Nästan samtliga 

(87,5%) av de lärare som arbetade i förskoleklass hade varit utsatta för hot och våld. En klar 

majoritet (78,0%) av dem som arbetade som lärare i årskurs 4–6 hade även de varit utsatta för hot 

och våld. För gymnasielärare var andelen utsatta 55,1 procent. Andelen utsatta minskade således 

med elevernas ålder men bland gymnasielärare var det ändå en betydande andel som varit utsatta. 

Utöver dessa ovan nämnda faktorer så genomfördes bivariat analys också för utsatthet för 

hot och våld samt respektive av följande variabler: antal elever på skolan, egen auktoritetssyn, 

erfarenhet, årskurs 1–3, årskurs 7–9 samt upplevt stöd från chef men inget signifikant samband 

framgick vid denna analys. 

 

6.5.6 Situationer där hot eller våld skett 

Respondenterna som varit utsatta för någon form av hot eller våld fick besvara frågan om i vilken 

sorts situation de utsattes. Totalt besvarades frågan av 111 lärare och den vanligaste situationen 

som uppgavs var att en elev agerat i affekt eller fått ett utbrott (33 personer svarade detta), följt av 

en konfliktsituation mellan elever som läraren ingriper i (25 personer svarade detta) och en situation 

i vilken läraren tillrättavisar en elev (23 personer svarade detta). Exempel på andra situationer som 

uppgavs var ”i klassrummet”, ”på skolgården” och ”förälder som blev upprörd”. Nedan följer tre 

citat som illustrerar respektive av de vanligaste situationerna: 

 

Tidigare läsår var det en elev som kom i fullständig affekt med jämna mellanrum. En gång var han 

hotfull mot mig och sa grova ord mot mig i total raseri över sin familjesituation. 

 

I situationer där jag som lärare måste gå emellan elever som bråkar verbalt eller fysiskt för att reda ut 

situationen och göra så att elever som bråkar och andra runt omkring känner sig säkra. 
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När elev skulle tillrättavisas blev eleven väldigt arg och kastade saker på mig och svor. Eleven påpekade 

även mitt utseende då jag är överviktig. 

 

Enligt Côté (2000) agerar unga människor i det senmoderna samhället i enlighet med devisen att 

det är viktigare att få uttrycka det egna jaget än att utöva självkontroll. Elever som inte har kontroll 

över sina känslor och som därför agerar hotfullt eller våldsamt kan vara ett exempel på det som 

Côté (ibid.) beskriver. Det som uppgavs som den näst vanligaste och tredje vanligaste situationen, 

alltså att läraren tillrättavisar en elev var också bland de vanligaste situationerna som framgick när 

samma fråga ställdes i Göransson et al. (2011) studie. Att vissa elever tycks reagera hotfullt eller 

våldsamt när de tillrättavisas tyder på ett motstånd mot den sociala ordningen, vars giltighet enligt 

Weber (1983) beror på hur handlingar som bryter mot den hanteras. Hot- och våldshandlingar är 

exempel på tydliga lag- och regelbrott både i skolan och i samhället i stort och graden av acceptans 

mot dessa bör kunna indikera graden av rättsordningens giltighet. Handlingar som bryter mot 

ordningen ska mötas av motstånd om den sociala ordningen ska kunna sägas vara giltig (Weber, 

1983). 

 Det är även ett tecken på att lärare inte accepteras som legitima auktoriteter när de möter 

motstånd om de tillrättavisar elever. Även i fråga om detta betonar Weber (1983) vikten av att 

människor handlar i enlighet med en persons ställning som auktoritet för att denna ska kunna sägas 

vara legitim. 

 

6.5.7 Utsatthet och stöd 

Totalt uppgav 72,5 procent av respondenterna att de upplevde stödet från sin chef som 

tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Vid en bivariat analys av frågan ”Hur upplever du 

stödet från din chef?” och variabeln utsatthet för någon form av hot eller våld framgick det att det 

upplevda stödet inte skiljde sig nämnvärt mellan gruppen ”Utsatt” och gruppen ”Inte utsatt”. Det 

framgick att de respondenter som varit utsatta för någon form av hot eller våld i 28,5 procent av 

fallen upplevde stödet som otillfredsställande eller mycket otillfredsställande, jämfört med 19,5 

procent i gruppen som inte varit utsatt för dito. 
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Till gruppen som varit utsatta ställdes den direkta frågan gällande om de upplevt stödet som 

tillräckligt och då svarade 51,6 procent att stödet varit tillräckligt och 23,2 procent svarade att 

stödet varit otillräckligt. De som 

svarade att stödet inte varit 

tillräckligt fick utveckla sitt svar 

under frågan ”6.11 Om du 

svarade NEJ på ovanstående 

fråga, på vilket sätt var stödet 

otillräckligt?”. Denna fråga 

besvarades av 38 personer och 

de flesta svaren (18) pekade på 

brister i organisationen gällande 

hur incidenter av hot eller våld 

hanterats, följt av att 

konsekvensen för förövaren (en 

elev i dessa fall) varit otillräckliga (åtta respondenter svarade detta) eller att attityden från chef eller 

arbetsgivare varit att hot och våld är något man som lärare får ”tåla” och att ingen åtgärd därmed 

vidtogs (sju personer svarade detta). Nedan följer tre citat som illustrerar de vanligaste formerna 

av bristande stöd: 

 

Jag fick inte tillräckligt med personligt stöd i hur jag skulle arbeta med eleven och ingen resursperson 

som kunde ge eleven den trygghet den behövde. Jag räckte inte till, till eleven och övriga elever i 

klassen. 

 

Tycker skolor överlag måste bli tydligare med konsekvenser när elever uppför sig illa. Det räcker oftast 

inte med en tillsägelse utan de eleverna är ofta igång igen vid ett annat tillfälle. Ofta ger möte med 

elev/förälder och rektor heller inget. Det borde bli enklare att flytta elever som uppför sig illa till andra 

klasser/skolor. För fanns det resursskola för de elever som inte klarade av att gå i en vanlig klass. Men 

idag ska man spara på allt och alla barn ska vara inkluderade i den vanliga klassen vilket inte fungerar 

alls. 

 

Man tas inte på allvar. ”De är ju bara barn”. 

 

McMahon et al. (2017) visade i sin studie att brist på stöd efter incidenter av hot eller våld mot 

lärare kunde få den utsatte att känna känslor så som skuld, otrygghet och maktlöshet. Brist på stöd 

Diagram 6. Fråga 6.10 Om du varit utsatt för någon form av hot eller våld 

i arbetet, har du upplevt att stödet från chef/arbetsgivare varit tillräckligt? 
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kunde även få utsatta lärare att betrakta sig själva som förövare trots att de blivit utsatta (ibid). 

Liksom i denna studie var vanliga exempel på bristande stöd att konsekvensen för förövaren (oftast 

en elev) var otydliga eller icke-existerande eller att skolans hantering av hotfulla eller våldsamma 

incidenter var otydlig (ibid.). 

 Max Weber (1983) betonade vikten av att människor agerar i enlighet med en social ordnings 

giltighet för att den ska kunna sägas vara gällande. En rättsordning kan endast betraktas som sådan 

om handlingar som innebär brott mot ordningen möter motstånd, antingen genom formell 

bestraffning eller genom att människors respons på brottet är socialt ogillande. Om överordnade 

inte handlar som att hot- och våldshandlingar är oacceptabla så verkar denna attityd normerande i 

verksamheten enligt Arbetsmiljöverket (2019). Även den tidigare nämnda studien av McMahon et 

al. (2017) visade på vikten av att chef och arbetsgivare inte tolererar våld eftersom sådan tolerans 

riskerar att skapa en kultur i vilken graden av våld eskalerar. 

 

6.5.9 Lärares egna orsaksförklaringar till hot och våld som riktas mot lärare 

I fritextsvaren kunde respondenterna uppge flertalet faktorer som de trodde ligger bakom hot och 

våld som riktas mot lärare. Den vanligaste orsaken som uppgavs var att vissa elever inte fullt ut 

klarar av livet i skolan eftersom de har andra problem så som stress, psykisk ohälsa, dåliga 

hemförhållanden o.s.v. (99 personer svarade detta). 49 personer uppgav att orsaken är att föräldrar 

brister i sin uppfostran och inte engagerar sig tillräckligt i sina barn. Lika många uppgav att orsaken 

är att det finns brister i skolan så som besparingar, för stora klasser, för lite stöd till elever som 

behöver det samt att reglerna på skolan är för otydliga eller ej upprätthålls. Skolans struktur kan 

enligt dessa respondenter sägas vara för svag och otydlig. 37 personer menade att det är kraven i 

skolan som är orsaken bakom hot och våld mot lärare. 23 personer uppgav att det finns en attityd 

som gör gällande att om en elev agerat hotfullt eller våldsamt så ses det som skolans fel och 

föräldrar vill inte ta på sig ansvaret över deras barns handlingar. Utöver dessa förklaringar uppgavs 

sådana orsaker som ”kvinnohat”, ”lärares låga status”, ”droger” eller ”socioekonomiska faktorer”. 

 Nedan följer fem citat som illustrerar de ovan nämnda vanligaste kategorierna: 

 

Elever som känner sig kränkta, stressade av omgivningen. Men ofta barn som är väldigt osäkra och inte 

vet hur de ska handskas med starka känslor. 

 

70- och 80-talisterna har gjort ett såååå jävla kasst jobb med uppfostran. Det är aldrig deras eget eller 

deras barns fel, allt är lärarens, klasskompisens eller samhällets fel. Det finns inget ansvarstagande hos 
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vårdnadshavarna. De är rabiata rättshaverister som lämnat allt ansvar till skolan. Eftersom eleverna 

kommer undan med icke-beteendet, brott mot ordningsrelgler eller lagen, kränkande beteende och 

mobbning; så utvecklas inte deras empatiska förmåga eller deras konsekvenstänk. 

 

Brist på resurser i skolmiljön gör att pedagoger inte hinner förebygga/ingripa i situationer som leder till 

våldsamt beteende. Det blir mest att man släcker bränder, inte förebygger dem. Elevhälsan blir dessutom 

mindre, år efter år, och lärare förväntas lägga mycket av sin arbetstid på elevhälsoarbete/sociala 
situationer. Elevhälsan riktas mer mot förebyggande arbete och vägledande för lärare och mindre mot 

direkta insatser i skolan. Många elever, särskilt i familjer med låg socioekonomisk status, har behov av 

samtal/stöd men får inte det. 

 

När eleven upplever att den personliga förmågan att utföra givna uppgifter är begränsad. Allt fler 

utåtagerande elever behöver individuellt anpassade uppgifter och övningar samt handledning under 

HELA utförandet. 

 

Vårdnadshavare som p g a egna dåliga erfarenheter från sin skoltid, för över detta till sitt/sina barn. "Det 

är alltid skolans fel". "Vad gör skolan??" "Mitt barn är felfri i alla lägen-händer något är det alltid någon 

annans fel". Brist på social kompetens, empati och respekt på ett empatiskt sätt. 

 

Den vanligaste orsaken som uppgavs av lärare pekar på den brist på självkontroll som Côté (2000) 

beskrev hos unga människor under senare tid. Många unga mår idag dåligt och detta faktum spelar 

enligt respondenterna in när det gäller hot och våld mot lärare. Vad som påverkar barn och unga 

negativt i och utanför skolan kan inte denna undersökning säga, men Côté (2000) beskriver hur den 

värld som unga idag växer upp i är mer ostrukturerad än för föregående generationer, samt att unga 

idag inte i samma utsträckning har vuxna som kan fostra och guida dem. 

 Respondenternas syn på föräldrars uppfostran speglar även det som Côté (2000) beskriver. 

Vuxna av idag fokuserar mer på personlig utveckling och personliga projekt och känner inte samma 

ansvar gentemot barn och unga som vuxna tidigare gjorde. Utöver detta uppgav respondenterna att 

skolan som struktur brister – den är otydlig och otillräcklig. Med utgångspunkt i Webers (1983) 

teori om sociala ordningars giltighet blir detta intressant, eftersom en otydlig struktur kan indikera 

att ordningen inte gäller och att de regler som ska styra det sociala handlandet inte längre gör det.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser samt förslag för framtida forskning 

presenteras. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare 

samt att diskutera lärares ställning som auktoriteter. Detta syfte skulle besvaras utifrån följande 

frågeställningar: 

 

• Hur ser prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare ut? 

• Vilka faktorer samverkar med utsatthet för hot och våld? 

• Hur upplever lärare att incidenter av hot och våld förebyggs och hanteras? 

 

Denna undersökning har visat att prevalensen av hot och våld mot lärare är hög, nästan sju av tio 

lärare har varit utsatta för någon form av hot eller våld under läsåret 2018/2019. Jämfört med 

Skolverkets (2019c) rapport, där andelen utsatta uppgick till ungefär 25 procent, var andelen utsatta 

i denna undersökning betydligt högre. Resultatet var i paritet med det resultat som framgick i 

McMahon et al. (2014) studie av prevalensen av hot och våld som riktades mot lärare i USA, där 

80 procent uppgav att de varit utsatta. Den vanligaste formen av hot eller våld var enligt tidigare 

forskning (Wilson et al., 2011; Bounds & Jenkins, 2018) det verbala, något som även resultatet av 

denna undersökning visat. 

Trots att prevalensen av hot och våld var hög så uppgav en majoritet av respondenterna att 

de var mycket nöjda eller nöjda med sin arbetsmiljö och att de inte upplevde att det var mycket hot 

eller våld på den skola där de arbetar. Dessa positiva uppfattningar måste dock ses i förhållande till 

den höga andel av lärare som upplevt hot och våld under läsåret 2018/2019 samt de negativa 

konsekvenser denna utsatthet kan medföra. Lärare bör ha så bra förutsättningar som möjligt att 

utöva sitt arbete och arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras i en trygg miljö. 

Prevalensen av hot och våld som framkommit i denna undersökning visar att arbetet för att 

förhindra hot och våld inte är tillräckligt framgångsrikt och att de negativa konsekvenserna 

(exempelvis nedsatt undervisningsförmåga, psykiska eller fysiska symptom) av detta måste 

diskuteras. 
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Ett antal faktorer samverkar med utsatthet för hot eller våld. Resultatet visade att kön är en 

samverkande faktor och att kvinnor var utsatta i högre utsträckning än män. Ålder var också en 

faktor som samverkade med utsatthet. Andelen utsatta minskade med stigande ålder, ett resultat 

som överensstämmer med det som framkommit i annan forskning (Göransson et al., 2011). 

Utbildning för att förhindra och hantera hotfulla eller våldsamma situationer var en annan faktor 

som samverkade med utsatthet och detsamma gäller lärares uppfattning av vad de får göra vid 

hotfulla eller våldsamma situationer. Denna undersökning visade att lärare som inte känner sig 

trygga med vilka befogenheter de har i nästan samtliga fall har varit utsatta för hot eller våld. 

 Det är inte förvånande att det fanns ett samband mellan utsatthet och upplevelsen av 

arbetsmiljön och arbetssituationen i stort. De lärare som varit utsatta var i högre grad missnöjda 

med arbetsmiljön och upplevde också arbetssituationen som dålig i högre grad än de som inte varit 

utsatta. Frågan är vilken faktor som påverkar vilken, eftersom det går att föreställa sig att lärare 

som exempelvis är stressade i arbetet löper större risk för att utsättas. Detta i enlighet med de 

riskfaktorer som Arbetsmiljöverket (2019) presenterat, där stress var en riskfaktor. Rädsla var en 

annan faktor som samverkade med utsatthet – de respondenter som ofta känt sig rädda i arbetet 

utgjordes nästan uteslutande av lärare som varit utsatta för hot eller våld. Den upplevda relationen 

till elever samverkade också med utsatthet, lärare som varit utsatta för hot och våld upplevde i 

högre grad att relationen till elever var dålig eller mycket dålig. Det går inte att i denna 

undersökning visa vilken faktor som påverkar vilken, men tidigare forskning har visat vikten av 

det relationella arbetet för att elever ska acceptera lärare som auktoriteter (Graça et al., 2013; 

Harjunen, 2011). 

Vilken årskurs respondenterna undervisade i hade ett samband med om de varit utsatta för 

hot eller våld. Signifikanta samband framgick för förskoleklass, årskurs 4–6 samt gymnasieskolan. 

Andelen utsatta minskade med elevers stigande ålder men andelen utsatta gymnasielärare uppgick 

trots detta till 55,1 procent. Det är inte särskilt förvånande att barn i förskoleklass kan agera hotfullt 

eller våldsamt eftersom det går att argumentera för att de ännu inte lärt sig vilka regler som gäller 

i skolan. Förvånande är däremot att fler än hälften av gymnasielärarna i denna undersökning varit 

utsatta för hot eller våld. Elever i gymnasieskolan är äldre och har omfattats av utbildningsväsendet 

under lång tid. Människor som nästan är vuxna bör ha lärt sig att hot och våld, utöver att vara 

regelbrott i skolan, är brottsliga handlingar i samhället i stort. 
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Det fanns en relativt stor otydlighet gällande hur hot och våld förebyggs och hanteras i skolan. För 

en majoritet av lärarna var det otydligt i vilken utsträckning incidenter av hot eller våld anmäls på 

deras arbetsplats. Tidigare forskning har visat att lärare upplever att det är oklart vilka handlingar 

som är att betrakta som hotfulla eller våldsamma (Göransson et al., 2011). Denna osäkerhet kan få 

till följd att även sådana handlingar som bör betraktas som tydliga regel- och normbrott inte alltid 

anmäls. 

 Undersökningen visade att en klar majoritet av de undersökta lärarna inte fått utbildning för 

att förhindra och hantera incidenter av hot och våld. En majoritet av respondenterna känner sig 

heller inte trygga med vilka befogenheter de har för att förhindra och hantera sådana incidenter. 

Detta resultat tyder på att hot och våld i skolan inte förebyggs i tillräckligt stor utsträckning samt 

att det allvarliga problem som hot och våld utgör inte tas på tillräckligt stort allvar. Lärare bör veta 

vilka befogenheter de har samt få utbildning för att stävja hot och våld för att de ska klara av att 

skapa och upprätthålla trygghet i skolan. Genom förebyggande arbete signaleras att hot och våld 

tas på allvar och det kan även verka dämpande på negativa konsekvenser (Arbetsmiljöverket, 2019; 

Göransson et al., 2017). 

 Chefers och arbetsgivares agerande när en lärare har utsatts för hot eller våld är viktigt att 

belysa eftersom deras inställning verkar normerande i verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Tidigare forskning har visat att brist på stöd för utsatta lärare innebar att de bland annat upplevde 

negativa känslor som exempelvis skuld, otrygghet eller maktlöshet (McMahon et al., 2017). I likhet 

med tidigare forskning (ibid.) visade denna undersökning att de lärare som upplevt brist på stöd 

efter en incident av hot eller våld upplevde att det fanns brister i organisationen gällande 

hanteringen av incidenter, att konsekvenser för förövaren var otydliga eller otillräckliga samt att 

det fanns en attityd från chefer eller arbetsgivare av att hot och våld var något lärare skulle tåla. En 

relativt stor andel av lärare som lämnat yrket uppgav att bristande stöd var en orsak (Statistiska 

centralbyrån, 2017), något som är viktig kunskap eftersom lärarbristen förväntas bli mycket hög 

under kommande år och att chefer och arbetsgivare i ljuset av detta måste arbeta mer för att utsatta 

lärare ska känna att stödet är tillräckligt. 

Elevinflytandet betonas starkt i svensk skola (Skolverket, 2018), en hållning som i tidigare 

forskning framgick som en förutsättning för att elever ska acceptera läraren som auktoritet (Graça 

et al., 2013; Sadik, 2018). En majoritet av respondenterna i denna undersökning ansåg att det är 

viktigt att elever får påverka innehållet i undervisningen samt att den anpassas så att elever kan 
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välja mellan olika alternativ. Denna attityd speglar både de läroplaner som styr svensk skola men 

även till viss del den utveckling som beskrivits av Furedi (2010), där elevers motivation ges stor 

vikt i undervisningens utformning. 

Tidigare forskning har visat att majoriteten av elever betraktar läraren som legitim auktoritet 

men att ett fåtal procent inte att lärarens krav behöver hörsammas utom i undantagsfall (Yariv, 

2009). Lärarens krav måste ses som skäliga för att läraren som auktoritet ska accepteras (ibid.), 

något som reser frågor om vad som är skäligt och vem som ska avgöra det. Bland de situationer 

som lärare uppgav att de utsatts för hot eller våld i var situationer där läraren tillrättavisat en elev, 

alltså utövat auktoritet i någon mening. Auktoritet grundas på frivillighet att lyda – om människor 

inte vill lyda en auktoritetsfigur kan dennes legitimitet ifrågasättas (Weber, 1983). Människor 

måste agera som att auktoriteten är legitim för att den ska kunna sägas vara så. Den höga 

prevalensen av hot och våld mot lärare i kombination med den relativa otydlighet som rör 

hanteringen av hot och våld mot lärare innebär att lärares ställning som auktoriteter kan 

ifrågasättas. 

Auktoritetsutövning har traditionellt setts som accepterat inom barnuppfostran och 

utbildningsväsendet men har på senare tid blivit ifrågasatt även inom dessa områden (Furedi, 

2010). Det blir problematiskt när alla auktoriteter möter motstånd, särskilt de vuxna som ska fostra 

och förmedla kunskaper till barn. Det är inte alltid som barn och unga tycker att det de ska lära sig 

är roligt eller enkelt men trots detta kan vissa kunskaper och värden ses som så viktiga ur ett 

samhällsperspektiv att barn och unga ska lära sig dem ändå. Enligt Furedi (2010) måste vuxna i 

skolan vara auktoriteter för att på ett framgångsrikt sätt kunna undervisa och fostra barn och unga. 

Den höga prevalensen av hot och våld mot lärare som framkommit i denna studie samt otydligheten 

gällande hanteringen av hot och våld mot lärare innebär dock att deras ställning som legitima 

auktoriteter kan ifrågasättas. Enligt Weber (1983) måste människor agera som om en auktoritet är 

legitim för att den ska kunna betraktas som det – själva handlandet avgör detta förhållande. 

Om skolan är den plats där samhällets ideal överförs till nya generationer så är det viktigt att 

undersöka hur miljön i skolan ser ut. Det måste vara tydligt i skolan att hot och våld inte är tillåtet, 

både i ord och i handling. Att föreställa sig att incidenter av hot eller våld ska hanteras perfekt i 

alla fall är må hända utopiskt, men de bör i de allra flesta fall hanteras tydligt som regelbrott. Detta 

dels genom att de anmäls enligt uppställda rutiner men också att konsekvenserna för förövaren är 

tydliga och tillämpas. 



 

56 

 

Individualiseringen av samhället har inneburit ett ökat fokus på individens självförverkligande 

snarare än traditionella värden och plikter (Côté, 2000). Personliga preferenser styr handlandet 

snarare än sociala normer och en högre grad av individuell frihet har inneburit framväxten av en 

ny slags vuxenhet. Förut innebar att vara vuxen att man hade ansvar och plikter gentemot nästa 

generation. Vuxna av idag har inte samma ansvars- eller pliktkänsla, vilket innebär att barn och 

unga inte guidas och fostras i samma utsträckning som förut. Social sammanhållning och 

gemensamma mål värderas idag lägre än den personliga utvecklingen (ibid.). 

För att få en indikation på hur samhället kommer se ut i framtiden kan man betrakta unga 

människors karaktär, kompetens och integritet skrev Côté (2000). Vad säger unga människors 

agerande oss om hur samhället utvecklas? Denna undersökning har visat att det råder en viss 

otydlighet gällande vilka handlingar som är rätt eller fel, och att förekomsten av handlingar som är 

definierade som regelbrott är stor. Côté (2000) menade att den värld som barn och unga växer upp 

i idag är kaosartad, något som bland annat resulterat i att hot och våld ökat. Unga människor känner 

mindre förtroende för andra än tidigare generationer enligt Côté (2000), ett exempel på detta är att 

endast hälften av svenska elever känner förtroende för någon vuxen i skolan (Trygged et al., 2013). 

Samtidigt som unga människor saknar förtroende för andra har de också själva blivit mindre 

tillförlitliga (ibid.), vilket även denna undersöknings resultat visar. Även om det bara är ett fåtal 

elever som hotar och slåss så påverkas alla som befinner sig i den miljön och alla lär sig också 

något av hur hot och våld hanteras. 

Sverige står inför en allvarlig situation där bristen på lärare förväntas bli hög. Det är 

fundamentalt för samhället att det finns lärare som guidar barn och unga in i samhället och därför 

är det viktigt att ge lärare de verktyg de behöver för att hantera ökningen av hot och våld och att 

förbättra deras arbetsmiljö. Slutligen så är det av stor vikt att fortsätta följa denna utveckling och 

att från samhällets sida agera kraftfullt för att vända utvecklingen. 

 

7.1 Förslag på framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att fortsätta behandla detta ämne både kvantitativt och 

kvalitativt. Den research som genomfördes för denna uppsats räkning visade både att ämnet är 

relativt nytt inom forskarvärlden men också att det i stort saknas svensk forskning gällande hot och 

våld mot lärare. I likhet med den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen så vore det 

intressant med ytterligare studier som undersöker prevalensen av hot och våld mot lärare samt 
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kvalitativa studier som undersöker hur lärare upplever det på ett djupare plan. Det vore även 

intressant att se kvalitativ forskning som fokuserar på relationen mellan lärare och elever, hur 

respektive grupp förstår sin relation till den andra. Till sist så vore det intressant att se forskning 

gällande hur lärare förstår sin egen roll som auktoriteter och huruvida de uppfattar rollen som sådan 

eller ej. 
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