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Sammanfattning  
En bra arbetsmiljö är viktig och en förutsättning för att göra ett bra arbete. Ett yrke som lärare 

påverkar många unga människors vardag och ska även lägga grunden till deras start i 

arbetslivet. Skolan är en startplats för unga människor men kan också vara den första instans 

som barn som mår dåligt kommer i kontakt med där vuxna, kan uppmärksamma barnets 

behov och ge barnet hjälp och stöd. Det är viktigt att skolan skall vara en miljö fri från hot 

och våld, där ungdomar och lärare kan få bra relationer i vilka de kan känna sig trygga. 

Syftet med mitt arbete är se på lärares utsatthet för hot och våld på sin arbetsplats. Arbetet 

ställer upp de här frågeställningarna:  

 Var och i vilka situationer utsätts lärare för hot och våld på sin arbetsplats? 

 Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares 

arbetsskadeanmälningar om hot och våld? 

 Har de anmälda arbetsskadorna förändrats över åren 1987-2007? 

Tidigare forskning påvisar försämringar i den psykosociala arbetsmiljön genom 

nedskärningar. Detta har lett till att personalen inom skolan upplever ökad oro och att antalet 

sjukdagar har ökat. Arbetsskadeanmälningarna till arbetsmiljöverket har också ökat. En 

förklaring är hur människors syn på hot och våld förändras över tid vilket leder till en ökade 

anmälningsbenägenheten. För att förstå vilka situationer en lärare kan hamna i ska arbetet titta 

närmare på maktens funktion i skolan samt en lärares skyldigheter att motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling.  

Jag har gjort en kvantitativ innehållsanalys utav arbetsskadeanmälningar inom skolan av åren 

1987. 1997 och år 2007. Materialet är sekundärdata och är sedan tidigare insamlat innan utav 

den Kriminologiska institutionen i Stockholm. En statistisk analys har genomförts med 

korstabeller och hypotesprövning med ett chi
2
-test.  

I mina resultat har det framkommit att en situation av hot och våld mot lärare för det mesta 

föregås av en tillrättavisning av en eller flera elever. Platsen där lärare oftast anmäler att de 

blivit utsatta är i klassrummet. Män anmäler oftare hot och har en tendens att anmäla flera 

allvarliga skador än kvinnor. En förändring över de studerade åren är en ökning av anmälda 

psykiska besvär och av lindriga skador. 

 

Nyckelord: Hot, våld, skolan, lärare och arbetsskadeanmälningar. 
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1 Inledning 

Under 1970-talet uppkom ordet brottsoffer och fokuset i samhällsdebatten flyttades från 

gärningsmannens behov av vård till brottsoffret utsatthet för våld. På 1980-talet ändrades 

människors attityder till brottsligheten som förut har ansett som ett misslyckande av samhället 

till att nu mera bli betraktad som ett rationellt val av individen som begått brottet. Detta har 

medfört att under de senaste decennierna har inställningarna gentemot våld i samhället 

förändrats och en minskad tolerans av förekomsten av våld har växt fram.
1
  

Våld i arbetslivet har sedan början av 2000-talet fått ökad uppmärksamhet och blivit ansett 

som ett samhällsproblem. Människor har blivit mera medvetna om de risker arbetslivet kan 

medföra. Detta har i sin tur påverkat vår syn på att se mera icke traditionella 

gärningspersoner. Inom välfärdsyrken som vård, skola och omsorg kan personal få utstå hot 

och våld från konsumenter, klienter, elever, patienter eller deras anhöriga.
2
  Våld i skolmiljön 

har tidigare uppmärksammats i form av slagsmål mellan elever men våld mot lärare av elever 

har inte tidigare fått samma fokus. 
3
  

Våld mot lärare har tidigare inte uppmärksammats som ett samhällsproblem, vilket har 

medfört att det inte har forskats så mycket inom området.  Tidigare forskning på området har 

fokuserat på elevers våld mellan elever samt på åtgärder hur detta våld ska förebyggas. 

Förslag såsom ökad vuxennärvaro i skolan, att arbeta för positiva och goda relationer mellan 

elever och lärare och ett ständigt pågående arbete mot mobbing och vardagsvåld har lagts 

fram. Målsättningen med dessa åtgärder är framförallt att förhindra att våld ska upplevas som 

något normalt i skolan och för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal samt 

minska risker för att grövre våld ska förekomma. 
4
  

Ytterligare en faktor till en ökning av våld i arbetslivet kan ses i den förändrade arbetsmiljön i 

form av ökade arbetsuppgifter, personalnedskärningar som har lett till ökad stress på 

arbetsplatsen samt att personalen exponeras mera vid exempelvis ensamarbete. De som 

arbetar i den sociala sektorn, vård och skolan har upplevt en stor försämring av den 

                                                 
1
 Garland, D 2001:103–105 

2
 Arbetsmiljöverket 2010:10, 55 

3
 Erdis, M 2005: 36 

4
 BRÅ 2009:6 
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psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt har definitionerna av vad som upplevs som våld 

förändrats.
5
 

Välfärdssektorn, där skolan ingår, har under 1990 – talet präglats av decentraliseringar, 

omorganiseringar och nedskärningar vilket har medfört en negativ effekt på arbetsmiljön. 

Kommunerna har fått en större frihet att spendera de statliga bidragen inom kommunerna då 

dessa inte längre är öronmärkta för specifika ändamål. Under samma period har många 

gymnasieutbildningar gjorts om från 2- åriga linjer till 3- åriga program, barnomsorgen fick 

större åtaganden i och med att den lagstadgade barnomsorgsgarantin infördes. Inom 

välfärdstjänstyrken som vård, skola och omsorg har nedskärningarna av personal resulterat i 

att antal barn och vårdtagare har ökat per anställd. Antalet sjukdagar per anställd har ökat 

under perioden år 1997 till år 2000, för män från 8,7 sjukdagar till 15,3 och för kvinnor från 

13,6 sjukdagar till 27,0 sjukdagar per år. Den psykosociala arbetsmiljöns försämring under 

1990 - talet ses som en bidragande faktor till den ökade sjukfrånvaron. 
6
    

I en yrkeskategori som lärare där totalpopulationen består av ca 80 procent kvinnor och 20 

procent män
7
 blir resultatet en betydande ökning av sjukdagar.  

Som ovan har pekats på har hot och våld mot lärare inte varit i fokus för forskningsområdet 

och många nedskärningar har skapat en hög arbetsbelastning. Jag ämnar därför titta närmare 

på hur de anmälda arbetsskadorna av hoten och våldet ser ut. Detta kan i framtiden hjälpa till 

att skapa förutsättningar för framtida åtgärder till en bättre skolmiljö. En trygg skolmiljö är en 

förutsättning för att både lärare och elever ska få ett bra arbetsklimat och trivas i skolan. 

Skolan är enligt min mening också en startplats för unga människor för att sedan slussas ut i 

övriga samhället, vilket gör det oerhört viktigt att skolan är en positiv upplevelse. Att skapa 

bra relationer mellan lärare och elever är en viktig del i skolans eget arbete mot våld. För att 

kunna skapa dessa relationer och att lärarna ska kunna känna sig trygga i sin arbetsroll så har 

jag bland annat valt att närmare studera de situationer där hot och våld mot lärare förekommit. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om lärares utsatthet för hot och våld i skolan, 

för att studera detta har nedanstående områden valts ut.  Centrala områden att studera är i 

                                                 
5
 Estrada, F, Nilsson, A & Wikman, S (2010)  

6
 Bäckman, O 2001:190–194, 197 

7
 Wintenborn, J (2010) 
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vilka situationer lärare blir utsatta för hot och våld samt om det finns några skillnader mellan 

vilka arbetsskador som anmäls av kvinnliga och manliga lärare.  

Tidigare forskning (Jerre 2009) påvisade skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet för hot 

och våld och att de skillnaderna som fanns snarare berodde på könstillhörigheten, än hur 

exponerad för våldsrelaterade arbetsförhållandena de är. Detta har medverkat till att jag även 

ska titta på om det finns några skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsskadeanmälningar i 

min uppsats. En tredje aspekt jag valt med mitt arbete är att se om arbetsskadeanmälningarna 

förändrats över tid. Jag kommer studera arbetsskadeanmälningar från skolan över en 

tidsperiod på 20 år med nedslag på åren 1987, 1997 och 2007. Uppsatsen ställer därför upp 

följande frågeställningar; 

 Var och i vilka situationer utsätts lärare för hot och våld på sin arbetsplats? 

 Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares 

arbetsskadeanmälningar om hot och våld? 

 Har de anmälda arbetsskadorna förändrats över åren 1987-2007? 

 

1.2 Definition av våld 

Våld och hot i arbetslivet kan beskrivas och definieras på många olika sätt, vad som är ett 

accepterat beteende och inte är olika definierat i olika kontexter. En vanlig definition är den 

som åsyftar fysiskt våld mellan två eller flera parter medan andra definitioner innefattar även 

psykiskt våld.
8
 En definition som används i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse är Våld 

varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon.
9
 Det är den 

definitionen som återfinns länkad på Arbetsmiljöverkets och på lärarförbundets hemsida 
10

vid 

information om hot och våld. Den definitionen jag kommer att använda mig av är 

arbetstagarnas egna upplevelser av hot och våld som ligger till grund för de 

arbetsskadeanmälningar som utgör mitt material. Jag kommer ej att nyttja de anmälningar 

som enligt min personliga bedömning direkt går att urskilja som en olycka.  

 1.3 Studiens disposition och avgränsningar  

I nästkommande avsnitt kommer studiens förklaringsmodeller presenteras. Arbetet kommer 

sedan att fortsätta med tidigare forskning som framför allt kommer att handla om tidigare 

                                                 
8
 Rogers, A & Chappell, D 2003:3 

9
 AFS 1993:5 

10
 Lararförbundet.se  
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studier av hot och våld i skolan, vilka funktioner en lärare ska fylla i sin yrkesroll, 

anmälningsbenägenhet och hur arbetsmiljön förändrats. Därefter följer ett metodkapitel som 

kommer att berätta om innehållsanalysen som metod samt redovisa urval och analysmetoder. 

Avslutningsvis presenteras resultatet i ett kapitel som efterföljs av en analys samt diskussion 

av resultaten.  

 

Studien begränsar sig till att behandla arbetsskadeanmälningar från skolan med nedslag på 

åren 1987, 1997 och 2007. Resultaten kommer enbart belysa hur arbetsskadeanmälningarna 

ser ut och om de har förändrats över åren. Avgränsningarna grundar sig också i informationen 

som går att utläsa på arbetsskadeanmälningarna som har varit frekvent över de studerade åren. 

Jag har även gjort bedömningar för vad jag tycker materialet med säkerhet kan svara på. Jag 

kommer enbart att belysa vilken situation som det oftast förekommer hot och våld och har inte 

för avsikt att utifrån mitt material ge en förklaring till varför hot och våld uppstår i dessa 

situationer.  

2 Förklaringsmodeller 

Förklaringsmodellerna i min studie kommer att användas för att förklara varför lärare hamnar 

i situationer som kan leda till hot och våld samt att förklara hur anmälningsbenägenheten kan 

förändras över tid. Jag vill belysa lärarnas funktion i skolan, som inte bara är att undervisa 

utan även att hålla ordning så att alla elever får samma möjligheter att tillgodose sig 

undervisningen. Därför har jag med en förklaringsmodell av Foucault som kommer att 

användas till att beskriva maktens funktion i skolan. Jag vill även presentera en 

förklarningsmodell hur människors syn på hot och våld kan förändras över tid, till detta 

använder jag en modell av Von Hofer. 

2.1 Maktens funktion i skolan  

Foucaults förklaringsmodell kommer i denna uppsats användas till att förklara hur lärare kan 

hamna i en utsatt situation och varför lärare inte bara kan ägna sig åt att undervisa. Varken 

studiens valda förklaringsmodell eller studiens syfte är att förklara varför en situation med hot 

och våld ibland uppstår. Maktens funktion är till för att behålla en ordning i skolan och för att 

på bästa möjliga sätt skapa en miljö för eleverna att kunna ta till sig kunskap, men även 

upprätthålla lärarnas skyldigheter att motverka diskriminering och annan kränkande 
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behandling. Den funktion makten har i skolan kan ligga till grund för de situationer en lärare 

hamnar i som leder till hot och våld.  

Klassrummet fungerar som ett redskap som Foucault kallar det disciplinära rummet. Det 

används som ett redskap att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är 

frånvarande, upprätta nyttiga kommunikationer och bryta oönskade kommunikationer, 

övervaka beteenden, belöna och bestraffa men även för att skapa nyttiga utrymmen.
11

 Ett syfte 

med det disciplinära straffet är att minska antalet individer som bryter mot ordningen. En 

annan mening med straffet är att det ska fungera som en övning med upprepad inlärning. Ett 

straff ska vara det samma som att öva och är en del i dubbelsystemet belöning – bestraffning. 

Straffet i sig ska vara ett sätt för individen att utvecklas genom övning och inte hämma 

individen
12

 Läraren ”bör, så vitt han kan, undvika att använda bestraffningar; tvärtom bör 

han försöka se till att belöningarna förekommer oftare än bestraffningarna, eftersom de lata 

känner sig mera sporrade av sin önskan att bli belönade på samma sätt som de flitiga än de 

skäms av fruktan för straff.”
13

  

Foucaults budskap är att maktens funktion ska verka för ett ordningsamt beteende i skolan 

och bli det eleverna eftersträvar och anser vara det normala beteendet i skolan. Skolans 

straffsystem bör inte heller vara det samma som lagens straffsystem. 
14

 Med det menas att 

elever inte bör polisanmälas och straffas efter rättspraxis.  

2.2 Anmälningsbenägenhetens utveckling  

Von Hofers förklaringsmodell beskriver en utveckling i vårt samhälle som allt mindre 

accepterar våldshandlingar samt att det är ett mera smärtkänsligt samhälle som växer fram. 

Under åren har även ett mera ”human rights”-perspektiv vuxit fram där det anses att politiskt 

svagare grupper som barn, ungdom och kvinnor inte skall behövas utsättas för övergrepp. Det 

som tidigare löstes internt på skolan kan numera lättare komma att anses som ett straffrättsligt 

problem och lättare resultera i en arbetsskade- eller polisanmälan.  

Von Hofer förklarar hur människors sätt att se och hur de reagerar på våld förändras över tid.  

Människors syn på våld, exempelvis pojkar som slåss i skolan, som förut ansågs som att det 

var ”något pojkar gjorde” ses nu som ett problem och en oacceptabel våldshandling. 

                                                 
11

 Foucault, M 2003:145 
12

 Foucault, M 2003:180–181 
13

 Foucault, M 2003:181 
14

 Foucault, M 2003:183-184 
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Reaktionerna på samma våldshandling” pojkar som slåss” har förändrats och ses nu i högre 

grad vara ett ärende för polis och rättsväsende eftersom den upplevs oacceptabel. 
15

  

Konsekvensen utav förändringen blir en ökad anmälningsbenägenhet och en minskning utav 

mörkertalet och inte en ökning utav det hot och våld som förekommer. 

Von Hofer har gjort en analys av de ökade anmälningarna i kriminalstatistiken och vad som 

kan ses som förklarande faktorer. En jämförelse av de ökade anmälningarna inom 

kriminalstatistiken mellan åren 1950 och 2004 och offerundersökningar mellan åren 1978 och 

2004 visar två olika utvecklingar. Våld som inte innefattas av offerundersökningar är våld i 

skolan och bland starkt marginaliserade grupper. Von Hofers beskriver att hur våld definieras 

är starkt kontextberoende, de ökade antalet anmälningarna är ett resultat utav utökade 

definitioner av våld. Det är den förändringen över tid som speglas i kriminalstatistiken snarare 

än en ökning utav det faktiska våldet. 
16

 

En annan förändring över tiden är en tillvaro med färre naturkatastrofer, hungersnöd, 

epidemier, farsoter och insektsangrepp som skapar en ökad känslighet mot avvikelser i 

samhället. I det mera moderniserade samhället blir smärta något som är mera kontrollerbart, 

sjukdomar utrotas, medicin mot sjukdomar, tabletter mot smärta och hunger och nöd blir allt 

ovanligare. I Västländer uppstår en minskad tolerans för smärta i samhället.
17

 

Hur samhället ser på våld i lagens mening har också förändras. Kroppslig aga och kroppsstraff 

har avskaffats och definitionerna utav våld har vidgats så att nästan allt våld i offentlig och 

privata sfären är olagligt. Det accepterade våldet som till exempel aga som förut såg som en 

del av barnuppfostran och som en familjeangelägenhet är nu olaglig och ett fall för polisen 

och rättsväsendet.   

Ur ett brottsofferperspektiv växer politiskt svaga och utsatta grupper fram, barn, ungdomar 

och kvinnor börjar bli uppmärksammade i samhället. Organisationer som för dessa gruppers 

talan har bildats och kämpar för deras rättigheter att inte behöva utsättas för övergrepp. Hot 

och våld mot kvinnor och barn blir i allt högre utsträckning bedömt som ett grövre brott. Von 

Hofer belyser att de ökade anmälningarna av misshandel i samhället är en konsekvens utav att 

det som förut var lagligt nu har blivit olagligt och oacceptabelt. 
18

  

                                                 
15

 von Hofer, H 2006:202 
16

 von Hofer, H 2006:194–195 
17

 von Hofer, H 2006:196–198 
18

 von Hofer, H 2006:202–203 
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 3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning har sökts utifrån databaserna Google scholar och Diva men även på 

Stockholmsuniversitetsbibliotek och Riksdagsbiblioteket. Sökord som användes var ”Hot och 

våld i skolan” och ”våld i arbetslivet”. När jag funnit litteratur som varit intressant för min 

studie har jag använt mig av studiernas referenser till annan passande litteratur vilka inte har 

fångats upp av sökningen i databaserna. Jag har även varit inne på lärarförbundets hemsida 

och sökt med orden hot och våld för att få reda på hur de vägleder sina medlemmar vid 

situationer om hot och våld men även för att sätta mig in i läraryrkets åtaganden och 

skyldigheter. Jag har sedan använt mig av det material som har varit relevant till min studie.  

3.1 Hot och våld i skolan 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (2009) beskrivs sambandet mellan skolmiljön och 

förekomsten av hot och våld. I en bra skolmiljö där kränkningar och mobbing är mindre 

förekommande, är också risken för grövre våld mindre. De elever som uppger att deras lärare 

är engagerade och bra och att de trivs i skolan blir också mindre utsatta för våld. I en 

skolmiljö där mobbing är vanligt förekommande kan man se ett samband med mera våld än i 

den miljö som mobbing är ett ovanligt inslag. I en granskning av det polisanmälda skolvåldet 

framkommer att vuxnas närvaro i skolan har en dämpande effekt på det grövre våldet i skolan. 

De flesta våldshändelser som inträffar i skolan, även de som krävt läkarvård, blir dock oftast 

inte polisanmälda. Det vanligaste är att hot och våld utspelar sig elever emellan och att det är 

pojkar som är både förövare och offer. När lärare berättar att de har blivit utsatta för hot och 

våld är det vanligast förekommande i situationer som rastvakt och inte i ett klassrum.
19

  

Forskning om preventiva satsningar mot hot och våld belyser de olika skolornas kontexter och 

att det är viktigt att utgå från just den skolans styrkor och svagheter. I det preventiva arbetet 

mot hot och våld i skolan gäller generellt att en bra kontakt mellan elever och vuxna som 

leder till tillit dem emellan är viktig för att elever ska våga komma till de vuxna och berätta 

om både sina egna och andra elevers problem i skolan.
20

 Andra områden för att motverka 

mobbing och olika former av våld är enligt BRÅ att göra elever delaktiga i skolans eget arbete 

för att skapa en trygg och säker miljö. Detta skapar en social anknytning till skolan och 
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underlättar att upprätthålla en aktuell handlingsplan mot hot och våld som stämmer överens 

med skolans dagsaktuella situation.
21

  

En skola som tar hänsyn till elevers sociala och känslomässiga behov, där mångfald och 

olikheter respekteras och kommunikation mellan elever och vuxna uppmuntras ger en 

förutsättning för ett bra skolklimat. Elevers egna uppfattningar om vad som är viktigt för ett 

bra skolklimat är att det finns rättvisa lärare som ger hjälp och stöd. Detta är främjande för att 

elever ska upprätta tillit till en vuxen och berätta om något de har fått kännedom om. Rigida 

straffinriktade disciplinära åtgärdssystem i skolan, som exempelvis den amerikanska 

modellen, med repressiv nolltolerans snarare motverkar sitt syfte. 
22

 

I en enkät- och intervjuundersökning framgår att rektorer och övrig skolpersonal har skilda 

bilder om hur väl förberedda deras skola är att hantera akuta våldssituationer. Bilden från 

rektorer är att de har bra fungerande åtgärdsprogram för att ta hand om akuta våldssituationer 

på skolan medan övrig skolpersonal tycker att våldförebyggande insatser och åtgärder sällan 

prioriteras av skolledningen.  En viktig framkommande aspekt är att ett bra skolklimat måste 

arbetas fram om och om igen, det är inget som en skola kan enbart göra en gång utan är en 

fortlöpande process som måste fortgå år efter år.
23

 

Skolledningen är de som bedömer och fördelar resurserna för vilket arbete i organisationen 

som skall prioriteras. En brist är att skolpersonal upplever att det förebyggande arbetet mot 

hot och våld kan vara svårt att hinna med inom ramen för sina ordinarie tjänster. 
24

 

3.2 Samvariation mellan utsatthet och kön  

I detta stycke presenteras forskning som baserar sig på hur det skiljer sig i utsatthet inom de 

olika yrkeskategorierna, beroende på om det är en kvinnlig eller manlig yrkesutövare. Jerre 

(2009) har gjort en studie av Arbetsmiljöundersökningar under åren 1991–2005. Hon har tittat 

generellt på utvecklingen utav utsatthet för hot och våld i alla yrken men även analyserat 

separata yrkeskategoriers utveckling och exponering samt sett om det funnits någon skillnad 

mellan kvinnor och män. 
25

 Generellt över alla yrkeskategorier är att kvinnor som arbetar 

under våldsrelaterade arbetsförhållanden utsätts för en större risk än män vid samma 
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arbetsförhållanden. Men skillnaderna i utsatthet försvann när varje yrkeskategori delades upp 

för sig. Då visade det sig även att inom sektorn socialtjänst och omsorg var det männen som 

var mera utsatta än kvinnorna. Då man tittade på utvecklingen för exponering utav 

våldsrelaterade arbetsförhållanden kunde en mindre grad ses i sektorn socialtjänst och 

omsorg, en viss ökning inom vården medan för de som arbetade inom skolan först utsattes för 

en ökning efter år 1995. 
26

 

Studien testade samvariation mellan hot och våld samt exponeringen för våldsrelaterade 

arbetsförhållanden. Resultaten i studien påvisade att arbetsmiljön inte kan ses som en ensam 

faktor till den ökade utvecklingen för registreringen av hot och våld i arbetslivet. Skillnader 

mellan kvinnor och män och hur det samvarierar med exponering för hot och våldsrelaterade 

arbetsförhållanden tyder på att exponeringen för våldsrelaterade arbetsförhållanden är mera 

beroende på kön än yrke.
27

 

I en annan studie av Estrada et al. (2010) studerades offerundersökningar över tid mellan åren 

1984–2001, analysen fokuserade på olika yrkesgruppers utsatthet och exponering för våld. 

Yrkesgrupper som upplevde en ökning av utsatthet är hälso- och sjukvården, sociala tjänster 

och skolan. Dessa grupper är de samma som under 1990–talet upplevde stora försämringar av 

sin arbetsmiljö på grund av nedskärningar. Inom dessa yrkesgrupper upplevdes det inte vara 

några direkta skillnader i kvinnor och mäns utsatthet, ett beaktande är dock att det arbetar så 

få män inom dessa yrkesgrupper att resultaten över tid kan vara osäkra. 
28

 

3.3 Lärares utsatthet  

Utifrån arbetsmiljöundersökningar verkar lärare vara mest utsatta i grundskolan. Det är 

ungefär dubbelt så vanligt att en lärare i grundskolan blir utsatt för hot och våld framför en 

lärare på gymnasiet. Det är vanligast att lärarna utsätts för hot och våld av en elev, i bara var 

tionde anmälan är förövaren en förälder eller en utomstående. Andelen lärare som uppger att 

de utsatts för hot och våld är oförändrad mellan åren 1997–2006 visar en undersökning av 

skolverket. Däremot uppger manliga lärare till en högre grad än kvinnliga lärare att de har 

blivit utsatta av hot och våld på sitt arbete. 
29
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3.4 Arbetsmiljöns utveckling  

Den psykosociala arbetsmiljön var under hela 1990-talet det mest omtalande problemet i 

arbetsmiljöfrågan. Anställda inom vård, skola och omsorg har under decenniet haft sämre 

psykosocial arbetsmiljö än andra yrken inom välfärdssektorn. En studie med syftet att belysa 

den bristande psykosociala arbetsmiljön och dess följdverkningar för de anställda inom 

yrkena vård, skola och omsorg under 1990-talet gjordes. 
30

 Undersökning påvisade att skol- 

och vårdpersonal upplevde att de hade mindre möjlighet att kontrollera sin arbetssituation 

samt hade en alldeles för hög arbetsbelastning. Skolan representerade den största ökningen av 

de anställda som rapporterade in besvär utav oro. År 1999 rapporterade så många som en 

fjärdedel av alla anställda inom skolan att de led av sådana besvär. Denna exponering av dålig 

psykosociala arbetsmiljö leder på sikt till långvariga sjukskrivningar, vilket i sin tur försämrar 

de anställdas möjligheter att komma tillbaka till arbetet efter sin sjukskrivning.
31

  

3.5 Anmälningsbenägenhet 

I detta avsnitt tänker jag generellt berätta vad som tros kunna påverkar människor att anmäla 

om de varit utsatta för hot och våld och vad som kan få dem att inte anmäla. 

Forskning om anmälningsbenägenheten gällande polisanmälda våldsbrott påvisar att grövre 

våldsbrott anmäls oftare än lindriga, våld mellan obekanta anmäls oftare än mellan bekanta 

(gäller främst lindrigt våld), om våldet sker på en allmän plats framför våld i exempelvis 

hemmet. 
32

  

I en artikel om ”Våld på arbetsplatsen - framväxten av ett socialt problem” av Estrada, 

Nilsson, Jerre, och Wikman (2010) beskrivs den ökade exponeringen utav ogynnsamma 

arbetsvillkor som en rimlig förklaring till en minskad tolerans för hot och våld i arbetsmiljön. 

En minskad tolerans kan även leda till att anmälningsbenägenheten ökar, men även en 

förändring i det synsätt som tidigare förklarade olyckor och konflikter som en del av jobbet 

till en definition av ett brott.
33

  

I kriminalstatistiken är våld som har inträffat i skolan svårt att urskilja. Det baserar sig enbart 

på vad polisen har skrivit på anmälningsblankettens fritextrader och eftersom det saknas en 

generell beskrivning vad fritexten skall innehålla är det upp till varje polis egen bedömning 
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vad som upprättas i en anmälning. Detta medverkar till att det är svårt att få en rättvis bild av 

det anmälda skolvåldet.  

En studie av Estrada (1999) visar på att det anmälda skolvåldet elever emellan ökade kraftigt 

mellan åren 1981–1997. En analys utav de skador som blev anmälda tyder på att den stora 

ökningen går att återfinna i att det lindriga våldet i större utsträckning anmäldes nu än tidigare 

år. Skolan genomgick även en förändring i synen på våld och ordningsproblem under åren 

1980–1997, det nya synsättet var att ordningsproblemen mera ansågs vara ett fall för polisen 

och inte för skolans personal. Estradas slutsats av det ökade antalet anmälningarna låg i att 

anmälningsbenägenheten ökat och att det har skett en förändring i mörkertalet snarare än att 

det faktiska skolvåldet hade ökat.
34

 En ökad anmälningsbenägenhet som resulterar i att flera 

lindriga våldsbrott anmäls kan få delen utav grövre våldsbrott att bli mindre synliga, även om 

den grövre delen ökar i absoluta tal.
35

 

3.6 Lärarnas maktfunktion 

Lärarna i skolan anses ha en makt – eller myndighetsfunktion gentemot eleverna i skolan. De 

har rätt att neka eller att ändra något en elev vill eller kräver vilket kan vara något eleven inte 

godtar. Hot eller våld kan då riktas mot läraren i ett försök att skrämmas, hämnas eller att 

direkt skada läraren, detta kan ske både planerat och oplanerat. Att utsättas för hot eller våld 

är en risk i många arbeten som är klientrelaterade exempelvis socialtjänsten, vården, 

rättsväsendet, kriminalvården och skolan.
36

 Förekommer det problem vid en skola ligger det i 

första hand på skolledningen och skolpersonalen att lösa problemen. Det är många elever i 

skolan som är under 15 år och Justitieombudsmannen har med stöd i FN:s barnkonvention 

uttryckt det olämpliga i att polisanmäla barn som inte är straffmyndiga, det vill säga är under 

15 år.
37

   

3.7 Skolpersonalens skyldigheter och befogenheter 

I detta stycke påvisas lärares skyldighet att ingripa och att detta inte är något val för läraren 

själv utan en skyldighet som läraryrket medför. 

 Diskrimineringslagen 4 § om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

medför en skyldighet för skolpersonal att förebygga, åtgärda och utreda alla former av 
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kränkande behandling. Enligt denna lag har skolpersonalen skyldighet att ingripa mot elever 

som stör ordningen eller gör sig skyldiga till olika företeelser. 
38

 Det lagstöd som 

skolpersonalen kan använda sig utav är nödvärn, för att skydda tredje person eller sig själv. 
39

 

Reglerna är dock olika för grundskolan och gymnasieskolan. 

 För grundskolan enligt 6 kapitlet 9 § grundskoleförordningen gäller att om en elev uppträder 

olämpligt eller gör sig skyldig till en mindre förseelse ska lärarna uppmana eleven att ändra 

sitt uppförande. Nästa steg för skolan är att kontakta elevens vårdnadshavare. En elev som 

uppträtt olämpligt kan ombedjas lämna resten av undervisningstimmen, alternativt max hållas 

kvar en timme under uppsikt efter det att skoldagen har avslutats. Vid återupprepade 

företeelser eller en allvarligare incident ska skolans rektor kopplas in tillsammans med 

elevens föräldrar, en elevvårdskonferens ska hållas för att utarbeta åtgärder för barnets 

individuella behov. I grundskolan får en avstängning av en elev aldrig förekomma vilket 

gäller även elever som uppträder hotfullt. Eleven har rätt till undervisning även om det inte 

sker i elevens egen klass eller skola. 

 Gymnasieskolan regleras enligt kapitel 6, 21-25§ i gymnasieförordningen. Kvarsittning efter 

lektionen är inte tillåtet men däremot finns det möjlighet för läraren att utvisa eleven från 

resten av undervisningstimmen. Vid upprepade incidenter är det rektorns uppgift att utreda 

möjliga orsaker till incidenterna och utdela varning eller alternativt avstängning. Avstängning 

kan ske direkt om elevens beteende inverkat skadligt på andra elever.
40

  

 

4 Vetenskapligtperspektiv 

I detta avsnitt har jag för aviskt att förklara vilket vetenskapligt synsätt som denna studie 

kommer att utgå från.   

4.1 Vetenskapligt synsätt  

Postpositivismen skapades som en reaktion på positivismen ideala krav på objektivitet 

eftersom positivismens krav ansågs ouppnåeliga. Postpositivismen likt positivismen strävar 

mot det objektiva och den mätbara sanningen men till skillnad från positivismen ser 

postpositivismen vissa förhållanden som ideal att sträva efter snarare än krav som ska vara 
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uppfyllas. Forskaren ska hålla sig objektiv och klassificera in variabler så att det går att mäta 

dem för att sedan dra slutsatser utifrån mätbara regelbundenheter. I postpositivismen är teorin 

en central del som används för att förklara eller beskriva det mätbara resultatet.
41

  

Min studie har ett postpositivistiskt synsätt på grund av arbetets karaktär. Jag har gjort en 

kvantitativ studie utav arbetsskadeanmälningar med en induktiv utgångspunkt och mest 

nominala variabler. Jag kommer att räkna antalet anmälningar över åren och fördelningen 

utav kvinnor och män för att se om det finns några mätbara skillnader.
42

 På grund av mitt 

vetenskapliga synsätt går jag inte in och tolkar mina resultat utan enbart berättar om vad mina 

resultat kommer fram till och analyserar mot tidigare forskning.  

  

5 Metod 

5.1 Innehållsanalys  

Jag har använt mig av innehållsanalys som metodologiskt angreppssätt. Innehållsanalys är en 

forskningsteknik som innefattar egenskaperna, objektivitet och systematik. Objektiviteten är 

att man i förväg bestämmer hur innehållet ska kategoriseras, i mitt fall efter mitt kodschema. 

Det är viktigt att det framgår hur innehållet ska kategoriseras så att arbetet blir genomskinligt. 

Det systematiska med analysen innebär att reglerna för hur innehållet skall kategoriseras följs 

konsekvent genom hela arbetet så att egen tolkning inte ändrar resultatet. Om dessa två regler 

följs blir inte resultatet en del av forskarens egna värderingar. Det bör dock påpekas att regler 

för arbetet sätts av forskaren, när reglerna är satta är det viktigt att de följs konsekvent genom 

hela arbetet. 
43

En svaghet med innehållsanalysen är att det väldigt svårt att upprätta ett 

kodschema som inte innehåller ett vist mått av tolkning från den som kodar materialet. 

44
Innehållsanalys är en metod som är användbar vid min studie där jag vill kvantifiera 

innehållet i arbetsskadeanmälningarna till kategorier efter mitt kodschema.  

Arbetsskadeanmälningarna är ett så kallat sekundärdatamaterial, vilket menas att 

anmälningarna är skrivna till ett annat syfte än min undersökning, nämligen att belysa och 

peka på brister i arbetsmiljön. Det medför att en del information som jag skulle önska för mitt 
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arbete och viktiga variabler inte finns med i anmälningarna.
45

 Det medför att vissa viktiga 

variabler samt en del information som jag skulle önska inte finns med på 

arbetsskadeanmälningarna. 

5.2  Material  

I en arbetsskadeanmälan ska, enligt Arbetsmiljöverket, alla olyckor, sjukdomar, skador av 

våld eller hot som uppstått i eller på väg till eller från arbetet anmälas. Även ohälsa på grund 

av den psykosociala arbetsmiljön, konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning ska 

anmälas. Skadorna ska anmälas oavsett om de har lett till sjukfrånvaro eller inte. 
46

 En 

arbetsskadeanmälningsblankett innehåller både kryssfrågor och fritext, dessa blanketter har 

ändrat utformning mellan åren 1997 till 2007. 

5.2.1 Fördelar & begränsningar 

Fördelarna med mitt material är att jag får information om händelser som inte behöver vara 

polisanmälda. En polisanmälning kan kännas som ett större steg att ta för den som har blivit 

utsatt av hot och våld ifrån ett barn. I många fall är det personen som själv utsattes för hot och 

våld som med egna ord beskriver händelsen och hur den påverkades av situationen. De som 

anmäler en arbetsskada behöver inte vara de som definierar sig själva som ett brottsoffer 

vilket kan vara en förutsättning för någon att vilja deltaga i en offerundersökning. Jag kan 

även lyfta ut information i de allra flesta fall om vad som förekom situationen av hot och våld 

i skolmiljön. Informationen om vad som förekom en situation av hot och våld kan vara svår 

att få tag i, även bland de händelser som är anmälda till polisen. Det är inte lätt att urskilja ur 

en polisanmälan om hot och våld har inträffat i skolmiljö, den informationen återges endast i 

polisanmälans fritexter vilket gör det svårt att skapa sig en rättvis bild av det anmälda 

skolvåldet.
47

 Begränsningar med materialet är att utformningen på arbetsskadeanmälningarna 

har ändrats till år 2007. Kryssfrågornas svarsalternativ har ändrats och information på 

blanketterna som tidigare varit kryssfrågor får nu anges som fritext. Vad som återges i 

fritexten är då upp till var och en som upprättar en anmälan, vilket bidrar till att informationen 

på anmälningarna är varierande. Detta har medfört att jag har fått begränsa mig till ett 

kodschema som passar informationen som ges på samtliga anmälningar. Anmälningarna har 

också ifyllts med skiftande kvalité, från mycket information till nästan ingen alls. Ytterligare 
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en begränsning i materialet är att resultatet/analysen över de 20 åren baserar sig endast på tre 

nedslag år 1987, år 1997 och år 2007. Detta kan medföra att just ett av de studerade årtalen 

kan skilja sig markant från året före eller efter. 

Variabeln sjukfrånvaro har jag klassat som ”sjukfrånvaro”, ”inte sjukfrånvaro” och ”vet inte”. 

Jag har inte tagit hänsyn till om den anmälda arbetsskadan har lett till längre eller kortare 

sjukfrånvaro, på grund av att svarsalternativen på blanketterna har ändrats. Jag har funnit 

denna variabel svår att kategorisera, då en troligen längre sjukfrånvaro år 1987 kan vara 8 

dagar och år 2007 kan vara så mycket som 15 dagar. Begreppet trolig sjukfrånvaro är ett svårt 

begrepp att mäta, då det finns stora variationer i hur antalet dagar räknas. För att analysera 

statistik angående sjukskrivningar i Sverige är det av största vikt att ta hänsyn till 

regelförändringar i sjukförsäkringen. Hur ersättningsnivåer och karensdagar har påverkat 

människors ekonomiska situation. En förändring i sjukförsäkringen från år 1987 till år 1997 är 

att arbetsgivaren fick stå för de första 14 sjukdagarna och att ersättningsnivån sänktes från 90 

procent till 75 procent.
48

 I ekonomiskt svåra tider med personalnedskärningar kan det tänkas 

att människor drar sig från att vara borta från arbetet för rädsla att upplevas obekväma av 

arbetsgivaren och i och med det förlora sitt arbete. Det är också rimligt att anta att det 

ekonomiska bortfallet en sjukskrivning medför kan vara en del av förklaringen till att 

sjukskrivningarna går ner. Med dessa två förändringar i beaktande, 

arbetsskadeanmälningarnas utformning och regeländringarna i sjukförsäkringen väljer jag att 

inte analysera resultatet av variabeln ”sjukfrånvaron”. Eftersom jag anser att det inte med 

säkerhet går att säga vad som orsakade att det blev en sjukfrånvaro eller inte och det skulle 

påverka studiens validitet.  

5.3 Urval  

Urvalet är totalt 266 stycken anmälningar som hämtades från Arbetsmiljöverket år 2008 till 

projektet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. När materialet samlades in togs 

från år 1987 alla 41 stycken anmälningar med, från 1997 varannan anmälan totalt 79 stycken 

och från år 2007 togs var tredje anmälan med totalt 145 stycken.
49

 Under tiden jag kodade in 

materialet plockade jag bort dubbletter av anmälningar manuellt som jag har hittade, jag fick 
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då kvar 37 stycken från år 1987, 79 stycken från år 1997 och 142 stycken från år 2007. 

Eftersom alla arbetsskadeanmälningar är med från år 1987, år 1997 varannan anmälan och år 

2007 var tredje anmälan systematiskt utplockad ur ett material som inte har någon systematisk 

rangordning bildar materialet ett sannolikhetsurval.
50

 Ett sannolikhetsurval medför att det går 

att generalisera resultaten från studien till de arbetsskadeanmälningar gjorda av Sveriges 

lärares totalpopulation mellan åren 1987, 1997 och 2007.
 51

 Alla arbetsskadeanmälningar som 

var olyckor har plockats bort. Då kvarstod 181 stycken arbetsskadeanmälningar som orsakats 

av hot och våld.  

5.4 Operationalisering av variabler 

Det kodschema jag har upprättat innehåller 22 variabler (se Bilaga 1). För att operationalisera 

variabeln skada har jag klassat ”blodvite”, ”tandskada”, ”många mjukdelar skadade”, 

”hjärnskada” och ”fraktur” som ”allvarlig skada”. ”Blåmärke”, ”ömhet”, ”hörselskada” och 

”svullnad” har klassats som ”lindrig skada”. Variabeln hörselskada innehåller vad jag tolkade 

som tillfälliga mindre hörselnedsättningar. Om en variabel som klassas som allvarlig skada 

funnits med plus information om skador som klassas som lindriga på anmälningen har denna 

anmälning enbart kategoriserats som allvarlig. Denna variabel klassificerar enbart fysiska 

skador. 

Förekommen situation före hot och våld har jag använt mig av kodningen ”Avbryta 

bråk/tillrättavisning”, ”ingen uppenbar anledning” eller ”olycka”. Ett fall som varit 

svårkodade var på en skolgård med information på fritexten som löd – ”Jag fick ett stort hårt 

äpple i huvudet när jag vaktade eleverna”. Det framgår inte klart anledningen till det flygande 

äpplet men den typen av situationer har jag valt att koda som ”olycka”. Däremot exempel som 

på fritextraderna berättar – ”Jag fick ett slag av eleven i ansiktet”, – där orsaken till händelsen 

inte framgår har jag kodat som ”ingen uppenbar anledning”. En anmälan bedömdes som 

bortfall då orsaken till händelsen inte gick att tyda. Jag har valt att koda materialet efter det 

som står på anmälningarna och inte spekulera i vad som kan tänkas menas mellan raderna. 

Eftersom det skulle påverka validiteten i studien.  

Variabeln psykiska besvär har jag delat in i ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Jag har enbart tagit med 

psykiska besvär om det har stått uttryckligen i texten som exempelvis stressymptom och 

sömnsvårigheter. En anmälning av arbetsskada kan innehålla både fysiska skador och 
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psykiska besvär, vilket gör att psykiska besvär är åtskilda från variabeln skada som enbart är 

en definition utav fysiska skador. 

Efter att jag kodat in alla anmälningar har jag valt att plocka bort alla anmälningar som 

kategoriseras som ”olycka”, eftersom jag enbart är ute efter att analysera situationer med hot 

och våld. Då en situation som ovan nämnt är en olyckshändelse saknar uppsåt och är då inte 

en situation med hot och våld. 

5.5 Analysmetod 

Som analysmetod i denna studie har jag i huvudsak använt mig av en statistisk analys där 

korstabeller upprättades, för att testa observerande skillnader genomfördes hypotesprövning 

med hjälp av ett chi
2
-test. Ett chi

2
-test svarar på hur säker man kan vara att ett resultat som 

härrör från ett slumpmässigt urval verkligen kan generaliseras till totalpopulationen. För att 

pröva den statistiska signifikansen görs en beräkning utav det förväntade värdet. Det vill säga 

det värde man skulle få om det endast var slumpen som påverkade, de värden som man skulle 

få om det inte fanns någon skillnad mellan variablerna. Chi
2_

värdet får vi vid en beräkning av 

skillnaden mellan det faktiska (observerade) värdet och det förväntade värdet.
52

 Jag får då 

veta om det med goda grunder går att dra slutsatser av mina observationer samt om det går att 

utesluta slumpens inverkan. En acceptabel nivå är 5 procent, med det menas att sannolikheten 

för att det att slumpen som åstadkom fördelningen ska vara under 5 procent.
53

  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

5.6.1Validitet  

Med validitet avses om man mäter det man avser att mäta. Med begreppsvaliditet menas om 

de valda måtten jag har klassat in variablerna i, exempelvis situation och skada, verkligen 

återspeglar verkligheten. Hur man definierar och upplever skada är olika för olika människor. 

Om man väljer att se fysisk skada allvarligare än psykiska besvär eller om man tycker att 

psykiska besvär är värre än en allvarlig fysisk skada. Jag har därför valt att lägga variabeln 

psykiska besvär åtskild från fysisk skada eftersom det inte är upp till mig att bedöma 

allvarlighetsgrad utav psykiska besvär. Den externa validiteten är om undersökningen kan 
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generaliseras utanför den undersökta kontexten och jag bedömer att det går att generalisera 

resultaten från min studie på arbetsskadeanmälningar över åren 1987 till och med 2007.
54

 

5.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och rör frågan om studiens resultat skulle bli detsamma om 

studien gjordes om på nytt. Jag bedömer att min studie är replikerbar vid användandet av 

samma kodningsschema som jag använt mig utav.
55

 När jag har tolkat fritexten under 

inkodningsarbetet och innehållet har varit mindre tydligt har en studiekamrat, som läser 

kriminologi III samtidigt som mig, tillfrågats om en bedömning för att stärka reliabiliteten på 

mitt arbete och minska mina egna tolkningar. Reliabiliteten i detta arbete har testats genom att 

ett interkodarreliabilitetstest genomförts där 20 stycken av mina arbetsskadeanmälningar 

kodats på nytt av en medstudent. Alla variabler låg över en dubbelkodningsprocent på 85 

procent, vilket sägs vara ett bra värde för god reliabilitet.
56

 Eftersom mitt material inte 

kommer att förändras och vid användandet av mitt kodningsschema bör resultaten bli relativt 

lika. Många av mina variabler som exempelvis kön och år har ingen egen påverkande 

bedömningsfaktor utan kan enbart påverkas av den mänskliga faktorn med felskrivning.  

  

5.7 Etik 

Materialet jag använder mig av i form av arbetsskadeanmälningar innehåller känsliga 

uppgifter och har insamlats av Kriminologiska institutionen på Stockholmsuniversitet för ett 

annat forskningsprojekt. Detta medför att jag övertar deras förpliktelser angående den 

myndighetens etik och sekretessregler. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innehåller 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
57

 Eftersom 

arbetsskadeanmälningarna inte är ämnade för att forska på finns det inget informationskrav 

eller samtyckeskrav. För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer jag att avidentifiera allt 

material efter att variabeln kön kodats in i dataprogrammet samt att hålla materialet under 

uppsikt så att ingen obehörig får läsa anmälningarna. Jag kommer enligt nyttjandekravet 

enbart använda arbetsskadeanmälningarna till min studie.
58
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6 Resultat 

I detta avsnitt kommer jag först redovisa generell statistik för mina resultat. Därefter redovisas 

resultat för respektive frågeställning. De resultat som innefattar signifikanta skillnader märks 

ut med en * i tabellerna.  I tabell 6.1 visas de sammanslagna resultatens totala procent, sedan i 

antal anmälningar uppdelat på respektive kön samt även det totala antalet anmälningar. En 

analys och diskussion kommer att ske i nästkommande kapitel.  

 

 

Tabell 6.1 sammanslagna resultat av arbetsskadeanmälningar  
ifrån skolan åren 1987, 1997 och 2007. N=181st    

Variabel Procent (%) Män Kvinnor Antal anmälningar 

Förekommen situation         

Tillrättavisning 66 % 35st 84st 119st 

Ingen uppenbar anledning 34 % 15st 47st 62st 

          

Skada         

Ingen fysisk skada 10 % 5st 13st 18st 

Lindrig skada 47 % 21st 62st 83st 

Allvarlig skada 43 % 24st 56st 80st 

          

Psykiska besvär          

Ja 42 % 22st 54st 76st 

Nej 58 % 28st 77st 105st 

          

Hot         

Ja 18 % 14st 18st 32st 

Nej 82 % 36st 113st 149st 

          

Kränkning         

Ja 2 % 2st 2st 4st 

Nej 98 % 48st 129st 177st 

          

Gärningsperson         

Elev  97 % 47st 128st 175st 

Barn som inte går på skolan  1 % 0st 2st 2st 

Förälder 0 % 1st 0st 1st 

Annan 2 % 2st 1st 3st 
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Tabell 6.2 Den platsen på skolan där händelsen  

med hot och våld inträffade.     

Plats N=181 Procent (%) Antal 

Klassrum 47 % 85st 

Skolgård 9 % 17st 

Korridor, Uppehållsrum 18 % 32st 

Matsal 6 % 11st 

Gymnastiksal 2 % 4st 

Annan plats 18 % 32st 

 

6.1Sammanslagna resultat  

Resultatet visar att det är flera kvinnor än män som anmäler en arbetsskada inom skolan. 

Anledningen till denna överrepresentation finns att finna i den skeva fördelningen i 

totalpopulationen. De flesta, 90 procent, som anmäler en arbetsskada har drabbats av fysiska 

skador. Både lindriga och allvarliga fysiska skador anmäls i nästan lika stor omfattning. En 

stor del av anmälningarna, 42 procent, visar att personen lider av psykiska besvär efter 

incidenten. Hot som anmäls utgör 18 procent av samtliga anmälningar medan kränkning 

endast har anmälts av totalt fyra personer som motsvarar 2 procent. Den vanligaste 

gärningspersonen i min studie är en elev som går på skolan, vilket så är fallet i 97 procent av 

alla händelser som innehållit hot och våld. Det är vid endast ett fåtal incidenter som 

gärningspersonen är en elev som inte går på skolan, en förälder eller en utomstående.  

6.2 Förekommen situation vid hot och våld 

I tabell 6.1 ovan redovisas vilken som är den främsta anledningen som föregår en situation av 

hot och våld. Studien påvisade att den främsta orsaken till vad som föregår en situation av hot 

och våld är en tillrättavisning av en elev, detta utgör hela 66 procent av alla 

arbetsskadeanmälningar. Ovan i tabell 6.2 redovisas vilka platser där situationer av hot och 

våld inträffar. Mina resultat påvisar att den plats där lärare oftast (47 procent) utsätts för en 

situation med hot och våld är i ett klassrum. Därefter i inbördes ordning kommer korridorer 

och uppehållsrum följt av, skolgården, matsalen och gymnastiksalen. Eftersom variabeln 

annan plats innehåller många olika platser går den inte att rangordna.  
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Tabell 6.3 skillnader mellan kvinnors och mäns  

arbetsskadeanmälningar. N= 181 st.   

Variabel Män Kvinnor 

Hot     

Ja 28 % * 14 % 

Nej 72 % 86 % 

  
 

  

Skada 
 

  

Ingen fysisk 10 % 10 % 

Lindrig  42 % 47 % 

Allvarlig 48 % 43 % 

  
 

  

Situation 
 

  

Tillrättavisning 70 % 64 % 

Ingen uppenbar anledning 30 % 36 % 

  
 

  

Psykiska besvär 
 

  

Ja 44 % 41 % 

Nej 56 % 59 % 

*p<0,05 
  

 6.3 Skillnad i arbetsskadeanmälningar av kvinnor och män 

I tabell 6.3 ovan visas skillnader i arbetsskadeanmälningar mellan kvinnor och män. Tabellen 

visar inte variablerna kränkning och gärningsperson. Resultaten för kränkning visar att lika 

många kvinnor som män har blivit utsatta. Resultaten för gärningsperson visar en klar 

majoritet av elever och det är ingen skillnad mellan könen. Av det totala antalet anmälningar 

under de undersökta åren är 72 procent gjorda av kvinnor och 28 procent gjorda av män. 

Statistik från Lärarförbundet visar att totalpopulationen av anställda under året 1997 bestod av 

80 procent kvinnor och 20 procent män och år 2007 utav 81 procent kvinnor respektive 19 

procent män. Detta medför att antalet anmälningar gjorda av män är något fler än de 

anmälningarna gjorda av kvinnor vid en jämförelse mot totalpopulationen men med en väldigt 

liten marginal. Studien påvisade en signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns 

arbetsskadeanmälningar som framgår är anmälningarna utav hot. Det är så mycket som 28 

procent män som anmäler en situation som innehåller hot mot 14 procent kvinnor enligt dessa 

arbetsskadeanmälningar. Kvinnor har anmält lindriga skador i något högre utsträckning än 

män. Samtidigt tenderar män att procentuellt sett anmäla fler allvarliga än lindriga skador. 

Tillrättavisning har visat sig vara situationen som i männens fall föreligger en situation av hot 

och våld till 70 procent medan för kvinnor är 64 procent. På variabeln psykiska besvär är det 
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endast 3 procent skillnad mellan könen. Det är enbart observerade skillnader och inte 

signifikanta skillnader, en signifikant skillnad framgår endast i en anmäld situation av hot.  

 

 

Tabell 6.4 förändringar i arbetsskadeanmälningarna åren 1987, 1997 och 2007. 

I totala procent (%)/per år. År 1987 N=34 st. År 1997 N=51 st. År 2007 N=96 st. 

Variabel År År År   

  1987 1997 2007   

Psykiska besvär 
   

  

Ja* 12 % 39 % 54 %   

Nej 88 % 61 % 46 %   

  
   

  

Skada 
   

  

Ingen fysisk 0 % 16 % 10 %   

Lindrig* 21 % 51 % 52 %   

Allvarlig 79 % 33 % 38 %   

*p<0,05 
     

6.4 Förändring över tid  

I tabell 6.4 ovan visar resultaten hur variablerna psykiska besvär och skada har förändrats 

över åren. Tabellen innehåller endast de variabler som visar en förändring över tid. 

Arbetsskadeanmälningarna av psykiska besvär har ökat under den studerade perioden från 12 

procent år 1987, 39 procent år 1997 och sedan till 54 procent år 2007. Denna påvisade 

ökningen är signifikant. Anmälningarna av lindriga skador har ökat från 21 procent år 1987 

till 52 procent år 2007. Ökningen av lindriga skador som anmälts är även den signifikant. 

Samtidigt har anmälningarna på allvarliga skador gått ner procentuellt av det totala antalet 

arbetsskadeanmälningar, även fast själva antalet arbetsskadeanmälningar med allvarliga 

skador ökat.  

  

7 Analys & diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att tolka mina resultat utifrån de valda förklaringsmodellerna 

och utifrån aspekter från tidigare forskning. Jag kommer att bearbeta varje frågeställning i sig 

sin ordning 1,2 och 3. 
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7.1 Var och i vilka situationer utsätts lärare för hot och våld på sin 

arbetsplats? 

Enligt resultaten i min studie utsätts lärare för hot och våld vanligtvis vid en situation av en 

tillrättavisning av en eller flera elever. Enligt Foucaults förklaringsmodell beskriver han 

maktens funktion i skolan som en angelägen del till att behålla ordningen och genom det 

skapa en bra miljö för eleverna att ta till sig kunskap. En bra skolmiljö och lärarnas 

skyldigheter att motverka diskriminering och kränkande behandling är något som uttrycks i 

4§ diskrimineringslagens och i 6 kapitels 9§ i grundskoleförordningen. Jag tycker att det är 

viktigt att detta belyses eftersom det är en skyldighet i yrket som lärare att tillrättavisa och om 

det förekommer problem på skolan är det först och främst skolans uppgift att lösa det. Det 

olämpliga med att polisanmäla barn under 15 år är uttryckt av JO och i FN:s barnkonvention 

vilket medför att det är viktigt att skolan får rätt resurser att motverka problem. Foucault 

beskriver även det olämpliga i att normens straffsystem inte ska sammanfalla med lagens 

traditionella straffsystem, vilket utifrån min tolkning, kan ses som att skolan själva bör ta 

hand om sina ordningsstörningar och inte överlämna ärendena till polis och rättsväsende. 

Detta medför att skolan behöver ha både tillräckligt med personal och utbildning för dessa 

ärenden.  

Min studie har visat att klassrummet är den vanligaste platsen som lärare blir utsatta för hot 

och våld och sedan upprättar en arbetsskadeanmälan. I BRÅ:s rapport (2009) uppger lärare att 

det är vanligast att utsättas för hot och våld som rastvakt och inte i ett klassrum. Min studie 

visar på att lärare väljer att upprätta en arbetsskadeanmälning när det sker en situation med 

hot och våld i ett klassrum. En intressant fråga i sammanhanget är därför enligt min mening 

varför lärarna väljer att upprätta en arbetsskadeanmälan, samt varför min studie påvisade ett 

annat resultat jämfört med Brå:s resultat. Denna fråga kommer dock ej att behandlas inom 

ramen för denna studie, men kommer däremot att lyftas fram längre fram i uppsatsen under 

kapitlet ”Framtida forskning”. 

Tidigare forskning tar också upp nedskärningarna i välfärdssektorn under 1990–talet och hur 

det påverkade den psykosociala arbetsmiljön negativt vilket ledde till en stor ökning av 

sjukdagar per år. Personalnedskärningar som leder till ökad stress och mera ensamarbete är 
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båda faktorer vilka som kan leda till en ökning av våld på arbetsplatsen.
59

 Det är faktorer som 

behöver beaktas i analysen vid tanke på att arbetsskadeanmälningarna har ökat. 

Ett syfte med uppsatsen var att studera vilka situationer som lärare blir utsatta för hot och 

våld. Resultatet visade på att det var vid tillrättavisning. Det oroväckande med det är att deras 

yrkesroll enligt lag kräver att de tar sig an dessa situationer. Detta är viktigt belysa eftersom 

lärare behöver känna sig trygga i sin yrkesroll för att upprätthålla positiva relationer i skolan. 

Positiva relationer är en viktig del i skolans eget arbete att förebygga hot och våld och för att 

skapa en trygg arbetsmiljö för både lärare och elever.  

Det problematiska med min studie av arbetsskadeanmälningar i situationsåtergivningen är att 

den helt är skriven i fritext och det är beroende av hur den som har skrivit anmälan har 

återgivit situationen. På grund av mitt arbetes vetenskapliga synsätt och ur 

reliabilitetssynpunkt har jag ej tolkat texten, utan enbart kodat in händelsen där situationen 

enligt mig varit helt klar. Det är också ett problem med att det är sekundär data där flera 

frågor angående situationen hade varit önskvärda för ett bredare resultat.   

 

7.2 Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares 

arbetsskadeanmälningar om hot och våld?  

Manliga lärare anmäler flera hot än kvinnliga lärare och vid en observation av skador tenderar 

manliga lärare även att anmäla något flera allvarliga skador. Detta resultat får stöd av BRÅ:s 

rapport (2009) där manliga lärare uppger ha blivit utsatta av hot och våld i en högre grad än 

kvinnliga lärare. Jerre (2009) tar i sin studie upp samvariationen mellan hot och våld och en 

hög exponering för våldsrelaterade arbetssituationer. Jerre betonar att arbetsmiljön inte kan 

ses som en ensam faktor till hot och våld i arbetslivet. Hon finner att exponeringen för 

våldsrelaterade arbetsförhållanden är mera beroende på vilken könstillhörighet man har än 

vilket yrke man utövar.  Om den tesen appliceras på skolan skulle det betyda att manliga 

lärare löper en större risk att utsättas för våld i skolan än kvinnliga lärare. Det som kan tänkas 

stärka det argumentet är att kvinnor anmäler en liten högre andel lindriga skador, vilket kan 

tyda på att det inte är anmälningsbenägenheten bland kvinnorna som är lägre. Grövre 

våldsbrott polisanmäls i högre utsträckning än lindriga (Wikström 1992), vilket även kan gälla 

arbetsskadeanmälningar av grövre våld. En beaktning som bör tänkas på när en analys av 
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skillnader mellan kvinnor och män som arbetar inom skolan utformas, är att det arbetar så få 

män inom dessa yrkesgrupper vilket kan medföra att resultaten över tid kan bli osäkra 

(Estrada et al 2010). 

7.3 Har de anmälda arbetsskadorna förändrats över åren 1987-2007? 

En klar förändring av innehållet i arbetsskadeanmälningarna över de studerade åren 1987, 

1997 och 2007 är ökningen av psykiska besvär. Variabeln psykiska besvär inkluderar både 

sömnsvårigheter och stressymptom och för dessa besvär är rehabiliteringstiden väldigt 

varierande. Mina resultat stämmer överens med Bäckmans (2001) beskrivning av 

försämringen av den psykosociala arbetsmiljön, att allt flera som arbetar inom skolan 

rapporterar in besvär av oro. Den höga arbetsbelastningen som lärare upplever är också 

oroväckande eftersom lärare behöver tid att upprätta goda relationer till eleverna och att en 

hög vuxennärvaro är en viktig faktor för att motverka att hot och våld förekommer på skolan. 

Skolpersonal har även uttryckt att förebyggande arbete mot hot och våld är svårt att hinna 

med inom sina ordinarie tjänster (BRÅ 2009). 

En annan ökning som är signifikant är anmälningen av lindriga skador. Ökningen har gått 

ifrån att utgöra 21 procent av alla anmälningar år 1987, 51 procent år 1997 till att vara 52 

procent år 2007. Eftersom inte allvarliga skador har haft samma utveckling kan slutsatsen bli 

att det är anmälningsbenägenheten som har ökat. Skolans syn på skolvåld förändrades mellan 

år 1980-1997 . Den nya synen var att det var mera polisens sak att ta hand om hot och våld än 

lärarna (Estrada 1999). Nu är arbetsskadeanmälningar inte detsamma som en polisanmälan, 

men om synen har gått mot att händelser skall anmälas och dokumenteras kan det hända att 

lärarna blivit mera frekvent att anmäla en arbetsskada än tidigare. Det kan också bero på att 

definitionen på vad som anses vara hot och våld (von Hofer 2006) har ändrats. Den ökade 

uppmärksamheten från samhället som våld i arbetslivet har fått under 2000-talet har även den 

medverkat till att synen på icke traditionella gärningspersoner som i skolans fall elever kan 

ses som gärningspersoner (Arbetsmiljöverket 2010:4). Om elever mera ses som 

gärningspersoner är det troligt att anmälningsbenägenheten också går upp.  

Min studie visar att den ökade anmälningsbenägenheten sammanfattningsvis kan härledas ur 

den försämrade psykosociala arbetsmiljön, synen på icke traditionella gärningspersoner och 

den minskade toleransen för våld.  
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Som tidigare noterat kan det dock vara av värde att komma ihåg att denna studie enbart har 

gjort tre olika nedslag under den studerade tidsperioden år 1987-2007, något som kan påverka 

mina resultat. 

7.4 Generell analys 

Diskussionen om anmälningsbenägenheten vad gäller hot och våld i skolan är inte helt 

okomplicerad att föra. När det gäller min studie är det lärarnas egna arbetsskadeanmälningar 

som ligger till grund men vad som påverkar lärarna att upprätta en anmälan eller andra att låta 

bli att göra en anmälan är inte fastställt.   

Det totala antalet arbetsskadeanmälningar har ökat från år 1987 till år 2007. Von Hofer 

förklarar en del av ökningen av brottsanmälningar med vidgade definitioner av vad som 

kommer att betraktas som våld. Det våld som förut ansågs som en normal del av samhället i 

form av barnuppfostran, familjebråk och ”pojkstreck” är nu betraktat av samhället som 

olagligt och oacceptabelt. Denna förändring leder i sin tur till en ökad anmälningsbenägenhet. 

Generellt när det gäller polisanmälningar
60

 är att det grövre våldet anmäls oftare än det 

lindriga och att våld av obekanta anmäls oftare än våld mellan bekanta (BRÅ 2009). En till 

faktor som talar för en ökad anmälningsbenägenhet (Estrada 1999), är skolans nya sätt att se 

ordningsstörning i skolan som en polissak. 

Det finns även faktorer som kan tänkas ha en dämpande effekt av anmälningsbenägenheten. I 

skolans kontext och när det gäller hot och våld mot lärare är gärningspersonen oftast en elev 

och ett barn. Samhället, genom FN:s barnkonvention, har inställningen att det är olämpligt att 

polisanmäla barn under 15 år samt att barn räknas som en politisk svagare grupp (von Hofer) 

vilket kan antas ha en dämpande effekt på anmälningsbenägenheten. Någon tidigare forskning 

när det gäller anmälningsbenägenhet av arbetsskadeanmälningar inom skolan har jag inte 

funnit. En viktig aspekt är att arbetsskadeanmälningar från skolan inte direkt går att jämföra 

med polisens anmälningar eftersom det inte går att urskilja händelser som rör hot och våld i 

skolan (Estrada 1999). Detta gör det problematiskt att jämföra hur stor del utav det hot och 

våld som blir uppförda som arbetsskadeanmälning som också blir polisanmält.  

Problemet med att analysera mina resultat med tidigare forskning är att det inte med säkerhet 

går att mäta vilka faktorer som har påverkat lärarna i min studie. Dels att upprätta en 

arbetsskadeanmälning, dels vad som har påverkat lärare som har varit utsatta för hot och våld 
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 Vilket inte är detsamma som en arbetsskadeanmälan. 
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under perioden 1987–2007 att inte upprätta en anmälning. Ett annat problem med min studie 

är också att det finns så lite tidigare forskning inom området men det bidrar även till att det är 

viktigt att genom min studie försöka belysa hur situationen för lärare ser ut. 

 

7.5 Framtida forskning  

Eftersom arbetet har påvisat att hot och våld oftast förekommer vid en tillrättavisning kan ett 

framtida projekt titta på varför hot och våld förekommer just i dessa situationer. Min studie 

har påvisat att hot och våld i klassrummet är mest förekommande bland de som upprättar en 

arbetsskadeanmälning. Påverkar förändring i skolans maktutövning, till att flera situationer 

med hot och våld uppstår? Eller bottnar hot och våld i skolan i att lärare och skolledning inte 

har tid för varken preventivt arbete eller att ta hand om situationer när de uppstår. Jag tror att 

om den psykosociala arbetsmiljön inte förbättras med åtgärder som tillexempel ökat antal 

lärare i skolan, mer tid för förebyggande arbete mot hot och våld så kommer nog denna trend 

med fler arbetsskadeanmälningar att hålla i sig. Skolor konkurrerar i dag om elever och vad 

vore då bättre att konkurrera med än en bra skolmiljö där både lärare och elever mår bra.  

För att kunna titta närmare på kvinnlig respektive manlig utsatthet vore det lämpligt med en 

kvalitativ studie med intervjuer för att få svar på hur lärare själva upplever och reagerar på 

händelser i deras egen vardag. Men även en kvalitativ studie om varför hot och våld uppstår 

med möjliga teorier som Goffman om interaktioner mellan människor och om hur första 

gången vi möts bestäms vad som kan förväntas av oss i fortsättningen. Med den teorin i 

bakhuvudet kan det vara värt att jobba med grupper tidigt och hjälpa elever att förvänta sig 

positiva saker av varandra och motverka att några blir utpekade som klassens bråkstakar där 

klassen mer eller mindre förväntar sig att de ska vara bråkiga för att inte förlora ansiktet.  
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9 Bilaga  

Bilaga 1 Kodschema 

Löpnummer  

 

År 

1987 (1) 

1997 (2) 

2007 (3) 

 

Kön 

Kvinna (1) 

Man (2) 

 

Plats 

Klassrum (1) 

Skolgård (2) 

Korridor, uppehållsrum (3) 

Matsal (4) 

Gymnastiksal (5) 

Annat (6) 

 

Förekommen situation till hot och våld 

Tillrättavisning (1) 

Ingen uttalad anledning (2) 

Olycka (3) 

 

Hot 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

 

Kränkning 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Olycka 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Gärningsperson 

Elev (1) 

Förälder (2) 

Annan personal på skolan (3) 

Barn som inte går på skolan (4) 

Annan (5) 

Vet ej (6) 
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Sjukfrånvaro 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Psykiska besvär 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Blodvite  

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Tandskada  

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Många mjukdelar skadade 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Hjärnskada 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Fraktur 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Blåmärke 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Ömmande 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

  

Hörselskada 

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 
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Svullnad  

Ja (1) 

Nej (2) 

Vet ej (3) 

 

 Skada  

Ingen fysisk skada (1) 

Lindrig skada (2) 

Allvarlig skada (3) 
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Bilaga 2 Arbetsskadeanmälning från år 1997 
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Bilaga 3 Arbetsskadeanmälning från år 2007
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