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SAMMANFATTNING 

Alla människor vill gå till arbetet utan att känna oro och ängslan samt kunna gå hem från 

arbetet med en positiv känsla i kroppen. Vissa människor går till arbetet med en klump i 

magen och kommer hem med minnen om en skrämmande och hotfull situation som uppstod 

under dagen. Dagens lärare utsätts för kränkningar, hot och våld i sitt yrkesutövande något 

som är en direkt påverkan på deras person och arbetsmiljö. Nummer tre av de åtta 

folkhälsopolitiska målsättningarna tar bland annat upp ökad hälsa i arbetslivet, något som 

vissa lärare möjligtvis går miste om. Syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning 

högstadielärare utsätts för, kränkningar, hot och våld och om detta hade ett samband med 

sjukskrivningar hos lärare. Kvantitativa data samlades in via enkäter ställda till lärare för 

högstadieelever i klass 7–9. Data analyserades både deskriptivt och analytiskt för att kunna 

besvara frågeställningarna i syftet. Ur resultaten framkom att majoriteten av respondenterna 

utsatts för kränkningar hot och/eller våld samt att nästan hälften av respondenterna 

uppfattar att elevers bemötande påverkar dem negativt samt att elevers beteende var bättre 

förr. Lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld kunde dock inte kopplas till 

sjukskrivning. Slutsatsen är att lärare är en utsatt yrkesgrupp som behöver få stöd inom sin 

yrkesroll och erbjudas funktionella verktyg för att kunna utföra sitt yrke, förslagsvis med 

Krav- kontroll-stödmodellen, samt att skolan som arena behöver ses över och göras säkrare. 

Nyckelord: Enkätstudie, Folkhälsa, Hot, Krav-kontroll-stödmodellen, Kränkningar, Lärare, 

Skola, Våld.  



 

ABSTRACT 

Everyone wishes to be able to go to work without anxiety and to being able to leave work with 

a positive feeling. Some people go to work feeling troubled and return to their homes with 

memories of a frightening and threatening situation that arose during the day. Teachers are 

subjected to violations, threats and violence in their occupation, which affects them both 

personally and within their work environment. Number three of the eight Public Health 

policy objectives include, among other things, increased health at work something that some 

teachers may miss out on. The purpose of the study was to investigate the extent to which 

high school teachers are exposed, violations, threats and violence and whether this had any 

connection with teacher’s sick leave. Quantitative data were collected through surveys that 

were filled in by teachers in 7th and 9th grade at primary-schools. Analysis regarding both 

descriptive and analytic forms were presented to answer the questions included in the studies 

aim. The results showed that the majority of respondents were subjected to violations, threats 

and /or violence and that almost half of the respondents perceived that pupils' treatment 

affected them negatively and that student behavior was better in the past. However, teachers' 

exposure to violations, threats and violence, could not be linked to sick leave. The conclusion 

is that teachers are a vulnerable professional group who need to be strengthened and offered 

functional tools to be able to carry out their profession with the Requirements Control 

support model and that the school as an arena needs to be reviewed and made safer. 

Keywords: Violations, Threats, Violence. Survey, Public Health, Requirements Control 

Support Model, Teacher, School. 
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1 INTRODUKTION  

Efter att ha läst flertalet artiklar om lärares arbetsmiljö samt arbetat som lärarassistent på 

högstadiet har alltid ett personligt intresse funnits för lärares arbetsmiljö samt skolans 

utveckling. Det talas ofta om mobbing, våld i skolor, elever som angripits av lärare och att det 

råder brist på lärare samt att många lärare blir sjukskrivna. Därmed vidareutvecklades mitt 

intresse av att undersöka hur lärares arbetsmiljö ser ut när det gäller kränkningar, hot och 

våld samt om det inverkar på lärares hälsa. Eftersom människan spenderar en stor del av sin 

tid på sin arbetsplats bör goda arbetsförhållanden finnas, detta för att arbetsplatsen inte ska 

orsaka ohälsa. I min mening är det lärare som skapar förutsättningar för att en individ ska 

kunna utvecklas och bli en produktiv medborgare i samhället, detta kan inte fungera om 

lärare flyr från sitt yrke på grund av att de upplever dem som faror för sin hälsa.  I en rapport 

från Lärarnas Riksförbund (LR, 2015) framkommer det exempelvis att endast 6% av de 

tillfrågade lärarna stannat hemma när deras hälsa indikerat behovet. Sju av tio lärare uppger 

att arbetssituationen påverkar deras sömn negativt. Försäkringskassan (2018) pekar på att 

fler lärare blir sjukskrivna under längre perioder samtidigt som rapporter som LR, (2015) 

redovisar att lärares arbetsmiljö blivit mer krävande. Detta kan indikera en osund 

arbetsmiljö för lärare, något som nummer tre av de åtta folkhälsopolitiska målen i Sverige är 

till för att avstyra (https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-

folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/). Om lärare flyr från sina arbeten, blir 

långtidssjukskrivna eller inte kan sköta sina pedagogiska arbetsuppgifter på grund av en 

ohållbar arbetsmiljö, kan det bidra till en ohållbar situation dels individuellt för läraren men 

även för möjligheterna inom utbildningsväsendet när det gäller kraven om att utbilda barn 

och unga till att bli goda medborgare som besitter viss kunskap efter genomförd grundskola 

och gymnasieutbildning. På sikt kan även dålig arbetsmiljö i skolan medföra olika 

riskfaktorer för folkhälsan, både ur lärares individperspektiv men även ur nationellt 

utbildningsperspektiv där ojämlika nivåer av utbildning är en indikator för framtida hälsa 

och välmående. Detta arbete kommer att fokusera på arbetsmiljön hos lärare i högstadiet, 

med en specifik inriktning på kränkningar, hot och våld samt om detta går att kopplas till 

sjukskrivning. Undersökningen kommer att utföras i min hemstad Västerås.  

2 BAKGRUND 

Kränkningar, hot och våld förekommer allt oftare inom flertalet yrken (Socialstyrelsen, 

2009). Av drabbade yrken har vissa börjat klassas som riskyrken när det talas om utsattheten 

för kränkningar, hot och våld. De yrken som är påverkade överrepresenteras i de områden 

där individer utför ett ensamarbete med andra individer exempelvis läraryrket.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
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I läraryrket kan svåra situationer uppstå eftersom läraren kan komma i konflikt med elever 

eller elevers föräldrar vilket kan resultera i kränkningar, hot och våld (Arbetsmiljöverket 

[AV], 2011). Fokus har lagts på elevers hälsa i skolan och mindre på lärares hälsa som 

yrkesutövare. 

2.1  Folkhälsa och folkhälsopolitiska mål 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2006) är förutsättningarna för en bättre 

arbetsmiljö inte tillräckliga. År 2007 skapades därför en ny planläggning för att på ett bättre 

sätt öka utgångspunkterna för en god arbetsmiljö såväl fysisk som psykisk ur ett globalt 

perspektiv (World Health Organisation [WHO], 2007). 

Nummer tre av de åtta folkhälsopolitiska målen i Sverige är Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö ( https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-

folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/ ).  Eftersom undersökningar och rapporter 

pekar på att lärare upplever kränkningar, hot och våld i arbetet (AV, 2011) tyder det på att 

lärares arbetsmiljö uppfattas som turbulent. 

2.1.1 Målområde tre i de folkhälsopolitiska målen 

Målområde tre lyder enligt följande; 

”Ökad hälsa i arbetslivet ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den 

arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa samt minskar de 

sociala skillnaderna i ohälsa.” 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/ ) 

2.2 Lärares arbetsmiljö 

I dag upplevs det att det finns fler hinder i läraryrket, hinder som försvårar arbetssituationer 

för lärare att utföra sitt yrke. Dessa hinder påverkar inte enbart arbetssituationen utan 

påverkar även arbetstagarens fritid och privatliv (LR, 2015). Arbete klassas som en social 

bestämningsfaktor för hälsa (Naidoo & Wills, 2019). Om detta ändras och istället blir en 

bestämningsfaktor för ohälsa är ökade sjukskrivningar att vänta (LR, 2015). I LR (2015) 

rapporteras det att 59% av lärare inte är nöjda med sin arbetssituation och 52% att de ibland 

tänker på att sluta arbeta som lärare och 26% att de ofta tänker på det, det vill säga att åtta av 

tio lärare funderar ibland eller ofta på att avsluta sin yrkesroll som lärare. Majoriteten 56% av 

lärarna anser att arbetsbelastningen är den främsta orsaken till att de funderar på att säga 

upp sig som lärare. Dock anser 36% att det är en av anledningarna men inte den mest 

betydelsefulla och 8% anser att arbetsbelastningen inte har att göra med att de tänkt på att 

säga upp sig.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/
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2.3 Hot och våld ökar i samhället 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) undersökning Nationella Trygghetsundersökningen 

(NTU, 2017) har våld i samhället ökat i gruppen brott mot enskild person, vilket innefattar 

brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och trakasserier. En ökning 

från 13,3% år 2015 till 15,6% år 2016, det vill säga att 15,6% av befolkningen i åldern 16-79 år 

har blivit utsatta för en av överstående brottsliga handlingar. Denna ökning av våld i 

samhället har även drabbat skolor där det innan handlat om våld mellan elever eller våld från 

lärare till elev, till att nu även inkludera våld av elev mot lärare (Cremin & Guilherme, 2016). 

2.4 Lärares utsatthet, rättigheter och skyldigheter 

På varje grundskola i Sverige ska det finnas ordningsregler som finns där för att tillgodose en 

hälsosam miljö för lärare och elever i skolan. Skollagen ligger till grund för dessa regler och 

rektorn har det övergripande ansvaret att tillgodose trygghet och studiero på skolan. All 

utbildning ska utformas så att alla elever ska få en så bra skolmiljö som möjligt, präglad av 

trygghet och studiero. Dock uppstår ibland situationer när det behövs disciplinära åtgärder 

som existerar i skollagen kapitel 5 behöva användas på rådande situation (Regeringskansliet, 

2019). Personal och rektor är skyldiga att skapa trygghet och studiero åt de studerande och 

har enligt skollagen kapitel 5 tillåtelse att ingripa för att skapa studiero och trygghet genom 

att använda sig av åtgärder som exempelvis tillrättavisning eller omflyttning i klassrum. 

Dessa åtgärder får inte hindra elevers rätt till utbildning och dessa tillrättavisningar måste 

vara rimliga i förhållande till syfte och omständighet under rådande situation 

(Regeringskansliet, 2019). 

Nedan följer citat ur skollagen kapitel 5: Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

paragraf 6.  

Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

6§ Rektorn eller en lärare får 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. 

Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas om 

utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en 

annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. 

En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i 

rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.  

(Skollagen 5 Kap 6§, Regeringskansliet, 2019) 

 

Enligt skollagen 5 kapitlet 7§ har även lärare rätten att avvisa en elev från lektionen om 

denne uppträder störande eller opassande. Läraren kan även under 5 kapitlet 8§ med samma 
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förutsättningar som i 7§ besluta att en skolelev ska stanna kvar en timme efter att skoldagen 

är slut eller befinna sig i skolan en timme innan skoldagen börjar, detta under uppsikt av 

lärare (Regeringskansliet, 2019). 

Forskning påvisar att läraryrket blivit allt mer utsatt genom att kränkningar, hot och våld 

mot lärare ökar och att detta resulterar i att fler lärare lämnar sina yrken. Inblicken i detta 

ämne är begränsat och behöver expanderas eftersom det inte utförs kontinuerliga studier 

gällande lärare och deras arbetsmiljö när det gäller utsatthet (Moon & McCluskey, 2018). 

Studier utförs på lärares arbetsmiljö, dock utförs dessa studier på ett sådant sätt att 

omfattningen av lärares utsatthet underskattas vilket leder till själva problematiken kring 

utsattheten (McMahon et al., 2014). 

2.5 Våldet i skolan 

Tidigare har det varit en jämn spridning av våld mellan lärare, elever och annan 

skolpersonal. Dock pekar undersökningar på att våldet mot lärare ökar (Moon & McCluskey, 

2018). Detta gäller inte enbart för Sverige utan är en trend som sker över hela Europa 

(Cremin & Guilherme, 2016).  

Beteenden som observerats varierar mellan olika former av kränkningar, hot och våld. Det 

kan exempelvis vara; nedsättande namn, lättare våldshandlingar som fasthållning, 

puttningar och tacklingar, hot, olika former av utpressning för att få högre betyg samt grövre 

våldshandlingar. Dessa aggressiva beteenden började observeras på 1980-talet och har sedan 

dess ökat i frekvens (Estévez, Péreza, Ochoab & Ruiza, 2008). Våldet mot lärare beror inte 

enbart på en obalans i någon form av maktstruktur mellan lärare och elever utan kan vara ett 

rent aggressivt beteende från vissa elever (Dzuka & Dalbert, 2007). Många av dessa negativa 

beteenden som uppvisas i skolan kan teoretiskt kopplas till hemmiljön. Aggressivt beteende 

kan vara ett sätt för elever att skaffa sig högre social status som leder till popularitet, 

ledarskap och makt (Estévez et al., 2008). Sjukskrivningar inom utbildningsrelaterade yrken 

rapporteras som ökande enligt Försäkringskassan (2018). Flertalet rapporter pekar på att 

lärare anser att arbetsbördan är för hög men även att det finns andra faktorer som orsakar 

problem för lärare LR (2015), dessa andra faktorer tas inte upp i rapporter som LR (2015). 

Att arbeta under en längre tid inom en arbetsmiljö som innehåller kränkningar, hot och våld 

påfrestar individen både på en fysisk och psykisk nivå, med  utbrändhet och 

utmattningsdepression samt ångest som några av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna hos 

lärare (Vettenburg, 2002). Enligt Näring, Briët & Brouwers (2006) kan samband påvisas 

mellan utbrändhet och psykiska påfrestningar orsakade av att arbeta under oro som i sin tur 

orsakas av att vistas i en miljö där kränkningar och hot finns. Wilson, Douglas & Lyon, (2011) 

påpekar också att sjukskrivningsantalet är högre där lärare rapporterade att de var rädda 

under arbetstid vilket innebär att kopplingar mellan sjukskrivningar hos lärare och arbete i 

en miljö där kränkningar, hot och våld förekommer kan stämma. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Sveriges skolväsende har sedan en tid tillbaka drabbats av lärarbrist samtidigt som det enligt 

LR (2015) upplevs en ökning av kränkningar, hot och våld inom skolvärlden 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Enligt Sela-Shayovitz, (2009) riskeras den pedagogiska miljön att 

försämras om lärare eller elever tillåts utsättas för kränkningar, hot eller våld vilket i sin tur 

kan leda till att skolväsendet försämras till den grad att det kan påverka ett helt lands 

utbildningskvalité. Allt fler lärare i Sverige blir sjuka och sjukskriver sig från arbetet 

(Försäkringskassan, 2016) och detta skapar i sin tur en högre arbetsbelastning för de lärare 

som fortfarande är kvar i arbetet. Wilson, Douglas & Lyon, (2011) menar att en klar 

indikation på brister inom lärarkåren är när antalet sjukskrivningar bland lärare börjar stiga.  

Försäkringskassan (2018) rapporterar om en hög risk för människor i utbildningsyrken att 

bli sjukskrivna över 14 dagar men rapporten förutspår även att dessa sjukskrivningar upphör 

inom 180 dagar. I studiens marginal kan följande text läsas:  

”Observera att måttet är sannolikheten att sjukfallet avslutas inom 180 

dagar, vilket i studien tolkas som ”återgång i arbete”. Dock saknas i 

studien uppgift om individen faktiskt återgår i arbete.” 

(Försäkringskassan, 2018, s.21) 

Om kränkningar, hot och våld påvisas kunna sättas i samband med sjukskrivning i denna 

undersökning kan det bidra till ytterligare information gällande studiepopulationens 

arbetssituation. Nationella studier inom detta område är bristfälligt vilket även tyder på ett 

behov av mer information och forskning avseende svenska lärares arbetssituation.  

4 SYFTE 

Syftet är att undersöka högstadielärares utsatthet av kränkningar, hot och våld, deras 

uppfattningar gällande elevers bemötande samt att undersöka om det finns några samband 

mellan kränkningar, hot och våld och sjukskrivningar hos lärare.  

4.1 Frågeställningar 

1. I vilken omfattning är lärare utsatta för kränkning, hot och/eller våld. 

2. Hur uppfattar lärare elevers bemötande. 

3. Kan lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld kopplas tills sjukskrivning. 
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5 AVGRÄNSNING 

Lärares arbetsmiljö påverkas av flertalet faktorer, denna studie avgränsades till att endast 

undersöka lärares erfarenheter och utsatthet för kränkningar, hot och våld från elever som 

går i högstadiet i Västerås. Datainsamling till detta arbete utfördes genom en 

enkätundersökning (Bilaga 2), detta för att tiden för arbetet var kort och kostnaderna skulle 

hållas låga samt att studiepopulationens storlek inte lämpade sig för intervjuer. 

6 TEORETISKT PERSPEKTIV  

Krav-kontroll- och stödmodellen är en modell som används i forskning om arbetsmiljö och 

stress i arbetsmiljön. Modellen togs fram av Robert Karsek och Töres Theorell (1990) för att 

förbättra och balansera arbetsmiljöer (Karasek & Teorell, 1990). 

Modellens tre utgångspunkter; krav, kontroll och stöd används till att finna orsaker till 

ohälsa, stress och obalans i arbetsmiljön. Dessa tre ska ligga i fas med varandra så att obalans 

inte uppstår (Karasek & Teorell, 1990).  

Krav kan vara arbetsmängd, till exempel en stökig elev men även krav från interna och 

externa sociala förhållanden. Dessa krav kan kontrolleras genom att arbetstagaren har 

handlingsplaner, policys och regler att stödja sig på i arbetet. Stöd på arbetsplatsen ökar 

förmågan att hantera de krav som en arbetstagare kan möta i sitt arbete. Stöd kan uppnås på 

olika sätt, dels genom policys som tas fram för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö men 

också genom stöd från kollegor och vänner utanför arbetet (Skoglund, 2018). 

Enligt rapporter är kraven, kontrollen och stödet obalanserat inom läraryrket. I LR (2015) 

visar resultaten att lärare anser att deras arbetsbörda är för tung och att det påverkar 

elevresultaten negativt samt att det finns för lite tid och resurser att utföra deras arbete. Höga 

krav behöver inte leda till ohälsa om arbetstagaren själv har möjlighet att ta beslut om hur 

sitt arbete ska genomföras med normal påfrestning samt har ett adekvat stöd från sin 

omgivning. En arbetstagare som upplever låg kontroll och stöd med höga krav riskerar 

däremot att drabbas av ohälsa om detta inte balanseras (Karasek & Teorell, 1990). 

Lärares negativa arbetsmiljö kan påverka deras hälsa genom att exempelvis hantera stökiga 

elever samtidigt som att de inte ska påverkas känslomässigt av en hotfull situation. Om detta 

upprepas i olika former och från olika personer dagligen kan det vara en anledning till ökad 

sjukskrivning eftersom kravet, kontrollen och stödet uppfattas som obalanserat (Näring, 

Briët & Brouwers, 2006). 

Med hjälp av Krav-kontroll- och stödmodellen kan obalanser och orsaker till ohälsa i 

arbetsmiljön upptäckas och elimineras. Detta genom att exempelvis se över arbetsbelastning 

eller införa nya uppdaterade policys som möjliggör ökat stöd i problematiska situationer. I 

skolvärlden kan kontrollen exempelvis komma från att lärare informeras om vilka rättigheter 
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de har och vilka skyldigheter elever har. Stödet kan exempelvis komma från extra resurser 

som sätts in vid behov, ett exempel på detta kan vara olika former av utbildningar i 

preventiva metoder för att eliminera kränkningar hot och våld (Sela-Shayovitz, 2009). 

7 METOD  

7.1 Metodval och studiedesign  

Till detta arbete användes ett deduktivt perspektiv med en kvantitativ ansats för att analysera 

deskriptiva data och för att undersöka skillnader och samband mellan de inkluderade 

variablerna i syftets frågeställningar (Bryman, 2011). Målet med att använda ett kvantitativt 

perspektiv för uppsatsen var även att objektivt undersöka huruvida förekomst av variablerna 

kränkningar, hot och våld mot lärare kan relateras till lärares sjukskrivningar. Statistiska 

analyser förutsätter en kvantitativ metod och eftersom syftet med studien var att analysera 

omfattning och samband så var det inte aktuellt att genomföra en studie med kvalitativ 

metod. En kvalitativ ansats inriktning ligger i att utreda föreställningar samt tolkningar av en 

människas verklighet via intervjuer (Bryman, 2011).  

En tvärsnittsdesign med enkätundersökning tillämpades eftersom det var passande för 

studiens syfte och målet var att kunna nå så många deltagare som möjligt. En tvärsnittsstudie 

möjliggör ett större antal svarande, än vid en kvalitativ studie, inom samma tidsram, 

dessutom är tvärsnittsstudier i regel kostnadseffektiva (Bryman, 2011). Nackdelen med 

tvärsnittsdesign är att den inte utförs vid flertalet tidpunkter utan undersöker något vid en 

specifik tidpunkt vilket gör det svårt att se orsakssamband eller om det sker någon utveckling 

inom det som undersöks (Bryman, 2011). I följande enkät har dock frågor använts där 

respondenten fått besvara huruvida de anser att en variabel har lett till den andra, som till 

exempel gällande om lärares utsatthet för kränkning har lett till att de sjukskrivit sig eller 

inte. 

 

7.2 Studiepopulation och urval  

Studiepopulationen i detta arbete var högstadielärare (klass 7 till 9) vid sju skolor i Västerås. 

Med population menas de människor som urvalet görs från och som ska granskas, det är 

dessa individer som representerar övrig population. Studiepopulationen valdes genom ett 

slumpmässigt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Med bekvämlighetsurval menas att 

respondenterna fanns på plats när undersökningen skulle genomföras (Bryman, 2011). På 

grund av den begränsade tiden valdes bekvämlighetsurval för att utföra undersökningen, 
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urvalet bestod av 155 lärare på högstadieskolor i Västerås. Av det tillfrågade urvalet på 155 

lärare deltog slutligen 130 lärare. Rektorer i samtliga av Västerås högstadieskolor tillfrågades 

via meil eller telefonsamtal om intresse fanns för deltagande och dessa ombads även 

undersöka om lärare vid skolan hade möjlighet att delta. Bland de 17 skolor som ville vara 

med slumpades åtta skolor fram genom lottning där lappar med intresserade skolors namn 

drogs ur en skål. Slumpmässigt urval (sannolikhetsurval) valdes eftersom urvalsfel ville 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt, med urvalsfel menas att urvalet påverkar 

mätningen negativt (Bryman, 2011). 

 

7.3 Mätinstrument 

En enkät formulerades för detta arbete (Bilaga B), fördelen med enkätundersökningar är att 

den kan nå ut till en större studiepopulation samt att den är kostnadseffektiv. Dessutom 

ansågs enkätundersökning som ett lämpligt sätt för insamling av data eftersom syftet var av 

kvantitativ karaktär (Bryman, 2011). Via tillhörande missivbrev (Bilaga A). informerades 

respondenterna om studiens syfte och etiska aspekter som att deras svar var anonyma och att 

det var frivilligt att delta. För att skapa en bild om hur enkäten kunde formuleras undersöktes 

tidigare enkätundersökningar från Statistiska centralbyrån, Lärarnas riksförbund och 

andra examensarbeten. Enkäten till detta arbete innehöll 18 frågor för respondenten att 

besvara (Bryman, 2011).  

Majoriteten av frågorna i enkäten är frågor från en tidigare enkät (Hassel, 2009) inom 

samma område: 

1, Hur länge har du arbetat som lärare?  

3 Hur anser du att elever generellt uppför sig på raster? 

 4 Hur anser du att elever generellt uppför sig på lektionstid? 

5 Hur anser du att elevernas uppförande har ändrats under din tid som lärare? 

7 Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid som du arbetat som 

lärare? 

8 Om du har erfarenhet av kränkningar från elever, har då kränkningarna förändrats 

under din tid som lärare? 

10 Om du svarat ja på fråga 9 hur ofta har du upplevt hot under den tid som du arbetat 

som lärare, från elever? 

11 Om du har erfarenhet av hot från elever, har då hoten under arbetstid förändrats under 

din tid som lärare? 
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13 Om du svarat ja på fråga 12 hur ofta har du utsatts för våld under den tid som du 

arbetat som lärare, från elever? 

14 Om du har erfarenhet av våld från elever, har då våldet förändrats under din tid som 

lärare? 

16 Har du någonsin känt olust eller ovilja att befinna dig på din arbetsplats på grund av 

kränkningar, hot eller våld, från elever? 

17 Har du någon gång varit sjukskriven från din arbetsplats på grund av kränkningar, hot 

eller våld av elever?  

 

Följande är omarbetade frågor från Hassel (2009), som anpassats för att besvara studiens 

syfte: 

2 Hur anser du att bemötandet du får av elever påverkar din arbetsmiljö?  

9 Upplever du att du utsatts för hot av elever under den tid du arbetat som lärare?  

12 Upplever du att du utsatts för våld under den tid du arbetat som lärare?  

6 Upplever du att du utsatts för någon form av kränkning av elever under den tid du 

arbetat som lärare? 

7 Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid som du arbetat som 

lärare?  

 

Fråga 18 Har du något du önskar tillföra som inte efterfrågats i enkäten gällande hot, våld 

och kränkningar i din arbetsmiljö? är formulerad av författaren av detta arbete.  

7.4 Datainsamling  

Sammanlagt delades 155 enkäter ut på sju högstadieskolor i Västerås. Enkäterna fylldes i när 

lärare var samlade under gemensamma möten eller när lärare hade möjlighet att fylla i 

enkäten under en angiven vecka. Enkäterna samlades in av rektor eller administrativ 

personal i de medföljande kartongmapparna, detta genom att respondenterna placerade 

enkäten i medföljande kartongmapp som sedan förvarades av rektorn eller administrativ 

personal tills ansvarig för undersökningen samlade in mapparna. En skola hade problem att 

fylla i enkäterna under angiven vecka och fick fylla i enkäterna veckan efter, en annan skola 

bad om ett par dagar extra att fylla i enkäterna. Båda skolorna beviljades extra tid eftersom 

samtliga rektorer hade informerat om att nationella prov och besök av skolinspektionen 

sammanföll under samma tid som enkätundersökningen. Dessa förseningar anses inte 

påverka själva undersökningsprocessen. Enkäterna samlades in i förslutna mappar av samma 

person som delade ut dem vilket var författaren av detta arbete.  
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7.5 Bortfall 

Bortfall delas in i två grupper: internt och externt bortfall. Internt bortfall representeras av 

frågor som inte besvarats av respondenten i själva enkäten. Det kan röra sig om att frågan 

inte förståtts eller att respondenten inte vet eller inte vill svara på frågan. Externt bortfall 

representeras av obesvarade enkäter (Bryman, 2011). 

7.5.1 Externt bortfall  

Totalt delades 155 enkäter ut och 130 samlades in ifyllda, vilket indikerar en svarsfrekvens på 

(83,87% och ett externt bortfall på 25 enkäter (16,3%). Åtta skolor slumpades ut att ingå i 

studiepopulationen med den åttonde skolan som säkerhetsmarginal för eventuella sena 

avhopp. En av skolorna valde slutligen att avstå på grund av en intern incident som inträffat 

samma dag som enkäterna delades ut vilket innebar att sju skolor deltog i 

enkätundersökningen.  

7.5.2 Internt bortfall 

Det interna bortfallet för varje enkätfråga redovisas i tabellen nedan.  

Följande fyra frågor representerar vardera en kategori av frågor (kränkningar, hot, våld och 

rädsla) om respondenten svarade nej på någon av dessa frågor ombads den att hoppa över 

resterande frågor i den kategorin och gå vidare till nästa kategori. Fråga 6 Upplever du att 

du utsatts för någon form av kränkning av elever under den tid du arbetat som lärare? 9 

Upplever du att du utsatts för hot av elever under den tid du arbetat som lärare? 12 

Upplever du att du utsatts för våld under den tid du arbetat som lärare? 15 Har du 

någonsin upplevt rädsla i läraryrket som resultat av elevers beteende eller handlande mot 

dig?  

Av den anledningen kan bortfallet på följande frågor förklara det höga värdet fråga 7 Hur 

ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid som du arbetat som lärare? 8 

Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid som du arbetat som lärare? 

10 Om du svarat ja på fråga 9 hur ofta har du upplevt hot under den tid som du arbetat 

som lärare, från elever? 11 Om du har erfarenhet av hot från elever, har då hoten under 

arbetstid förändrats under din tid som lärare? 13 Om du svarat ja på fråga 12 hur ofta har 

du utsatts för våld under den tid som du arbetat som lärare, från elever? 14 Om du har 

erfarenhet av våld från elever, har då våldet förändrats under din tid som lärare? och 16 

Har du någonsin känt olust eller ovilja att befinna dig på din arbetsplats på grund av 

kränkningar, hot eller våld, från elever? (tabell 1). 
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Tabell 1. Redogör för studiens interna bortfall. 

Enkätfråga 
nr 

Internt 
bortfall 

Enkätfråga 

1 0 Hur länge har du arbetat som lärare? 

2 0 Hur anser du att bemötandet du får av elever påverkar din 
arbetsmiljö? 

3 1 Hur anser du att elever generellt uppför sig på raster? 

4 0 Hur anser du att elever generellt uppför sig på 
lektionstid? 

5 1 Hur anser du att elevernas uppförande har ändrats under din tid 
som lärare? 

6 0 Upplever du att du utsatts för någon form av kränkning av elever 
under den tid du arbetat som lärare? 

7 38 Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid 
som du arbetat som lärare? 

8 40 Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid 
som du arbetat som lärare? 

9 0 Upplever du att du utsatts för hot av elever under den tid du 
arbetat som lärare? 

10 76 Om du svarat ja på fråga 9 hur ofta har du upplevt hot under den 
tid som du arbetat som lärare, från elever? 

11 75 Om du har erfarenhet av hot från elever, har då hoten under 
arbetstid förändrats under din tid som lärare? 

12 0 Upplever du att du utsatts för våld under den tid du arbetat som 
lärare? 

13 104 Om du svarat ja på fråga 12 hur ofta har du utsatts för våld under 
den tid som du arbetat som lärare, från elever? 

14 100 Om du har erfarenhet av våld från elever, har då våldet 
förändrats under din tid som lärare? 

15 1 Har du någonsin upplevt rädsla i läraryrket som resultat av 
elevers beteende eller handlande mot dig? 

16 53 
Har du någonsin känt olust eller ovilja att befinna dig på 
din arbetsplats på grund av kränkningar, hot eller våld, från 
elever? 

17 0 
Har du någon gång varit sjukskriven från din arbetsplats på 
grund av kränkningar, hot eller våld av 
elever? 

18 0 Har du något du önskar tillföra som inte efterfrågats i enkäten 
gällande hot, våld och kränkningar i din arbetsmiljö? 

 

7.6 Databearbetning  

Samtliga enkäter försågs med ett enkätnummer för att enkäterna senare skulle kunna 

identifieras under inmatning om något skulle uppstå som krävde en extra kontroll av hur 

deltagarna besvarat enkäten. Därefter kodades samtliga svar, svarsalternativ ett kodades med 
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en 1, svarsalternativ 2 med en 2 och så vidare. Detta gjordes inför inmatning i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics version 24. 

För några frågors svarsalternativ skapades nya indelningar av svaren i kategorier. Det vill 

säga att svaren lades ihop för att skapa nya grupper inför analys. Detta gällde frågan: ”Hur 

ofta har du upplevt hot under den tid du arbetat som lärare?” Där svaren Ofta/ibland lades 

ihop till en ny grupp med koden 1, och svaren Sällan/Nästan aldrig/Aldrig, lades ihop till en 

ny grupp med koden 2. En ny gruppering gjordes även för frågan som gäller sjukskrivning; 

”Har du någon gång varit sjukskriven från din arbetsplats på grund av kränkningar, hot 

eller våld av elever?” Där svaren Ofta/ibland lades ihop till en ny grupp med koden 1, och 

svaren Sällan/Nästan aldrig/Aldrig, lades ihop till en ny grupp med koden 2. 

Denna gruppindelning av variabler kallas för dikotomisering och betyder att itu-dela 

variabler till att endast tillåta två svarsgrupper (Bryman, 2011). Dikotomisering utförs för att 

kunna genomföra vissa analyser som skulle ingå i detta arbete. 

 

7.7 Analys 

De första två frågeställningarna i syftet besvarades med deskriptiv analys i form av frekvenser 

och andelar för aktuella bivariata analyser. Detta sammanställdes och redovisades i både text 

och i tabeller för att ge läsaren en förståelse för det påvisade resultatet. För den tredje 

frågeställningen som inkluderade att studera samband så var det tänkt att analysen skulle 

göras med ett Chi-2 test för att se om de oberoende variablerna (kränkning, hot och våld) 

kunde sättas i relation till de beroende variablerna som i detta fall var utfallet sjukskrivning. 

Chi-2 beskriver skillnader mellan grupper och i det här fallet ställdes de som ofta/ibland var 

utsatta för kränkning, hot och våld mot de som ofta/ibland var sjukskrivna. Chi-2 testet 

skulle påvisa om det fanns någon skillnad mellan de som inte var lika utsatta som de som ofta 

var utsatta när det gäller omfattning av sjukskrivning från arbetet. För Chi-2 test krävs 

nominala variabler (kategoriska), vilket då krävde att frågorna som användes hade dikotoma 

svar. Vid analys framkom dock att det var för få svar i vissa celler vilket gör att Chi-2 testet 

inte är reliabelt. I SPSS programmet ges då även ett annat liknande test som kallas för 

Fisher´s exakta test som i grunden kan tolkas på samma sätt som Chi-2 test, men Fisher´s 

exakta test tillåter ett litet urval och kan ofta trots litet urval beräkna signifikansvärdet som 

då ges i form av p-värde. Att ett test är signifikant innebär att det är trovärdigt om värdet är 

under >0.05. Då anses testet till 95% vara trovärdigt och slumpfaktorn har endast en risk på 

5 % att påverka resultatets trovärdighet. En nackdel med Chi-2 test och Fisher´s exakta test 

är att det påvisar om det finns en skillnad men det säger inget om hur stora skillnaderna är. 

För att ta reda på det kunde en korrelationsanalys eller en logistisk regressionsanalys eller 

liknande ha utförts (Bryman, 2011), men eftersom syftet var att undersöka endast om det 

fanns samband ansågs Chi-2 testet kunna besvara frågan utan att redogöra för sambandets 

omfattning. 
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8 ETIK  

All forskning inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen är reglerad av fyra krav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagaren i en studie ska vara informerad om studiens syfte 

och hur den kommer att gå till. En förklaring hur studiepopulationen valts ut samt i vilken 

form och vart resultatet publiceras. Slutligen ska det klart och tydligt framgå vem eller vilka 

det är som bär ansvaret för studien och hur man kontaktar dessa ifall behov för detta skulle 

uppstå. Samtyckeskravet går ut på att aktiva deltagare i en studie måste ge sitt medgivande 

till deltagandet, deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas och all information 

insamlat gällande eller berörande personen avlägsnas från studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att all data, information om respondenter måste skyddas samt att alla som arbetar 

med studien har tystnadsplikt och om material från studien ska presenteras måste detta 

göras så att deltagare inte kan identifieras. Nyttjandekravet innebär att material från studien 

inte får nyttjas till något annat än vad respondenterna informerats om (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). Med enkäten följde ett missivbrev (Bilaga A) där en presentation av 

undersökningens syfte tillhandahölls samt information gällande vart respondenten kan ta del 

av studien när den är färdigställd. Respondenterna informerades om sina rättigheter och vad 

materialet som insamlas kommer att användas till samt kontaktinformation till ansvariga. 

9 KVALITETSKRITERIER  

Tre kvalitetskriterier står för kontrollen av att en kvantitativ studie utförts på rätt sätt 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Reliabilitet behandlar måttens och mätningarnas säkerhet samt om studien går att replikeras 

av andra (Bryman, 2011). Stabilitet påvisar mätningen stabilitet över tid detta kan göras med 

ett test-reset test då samma grupp får göra samma test vid olika tillfällen, i denna studie 

utfördes inte något sådant test på grund av den begränsade tiden vilket komplicerar mätning 

av stabilitet (Bryman, 2011). Studiens steg har beskrivits i detta arbete och bör underlätta 

replikering för andra som önskar utföra den (Bryman, 2011). 

Validiteten indikerar att det som ska mätas verkligen mätts och hur relevant det är.  För att 

undersöka om frågorna i enkäten var lättförståeliga och besvarade det som avsågs testades 

frågorna av 8 personer i författarens närhet varav tre var lärare, innan de användes i enkäten. 

Validitet säkerställs dock endast om frågorna testas vetenskapligt vilket inte har skett i denna 

undersökning. Validitet kan mätas i olika former. Ytvaliditet till denna undersökning 

förstärktes genom att frågorna i enkäten diskuterades med andra som har erfarenhet av 

kvantitativ metod eftersom det är viktigt att frågorna som ställs i enkäten verkligen mäter det 

som de ska mäta. Fråga 2, 9 och 12 i enkäten är omarbetade frågor från Hassel (2009), dessa 

frågor arbetades om för att passa arbetets syfte genom att svarsalternativen och 
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meningsuppbyggnaden i frågan ändrades. Frågan kan därför klassas som obeprövade vilket 

kan påverka validiteten negativt genom att frågorna exempelvis kan uppfattas vara 

svårtydda. Begreppsvaliditet används för att tyda om likartade begrepp överensstämmer 

med varandra. Empirisk validitet påvisar hur bra en specifik variabel skapad för att testa om 

ett resultat strider mot nollhypotesen (Bryman, 2011). Validitet är även viktigt för att påvisa 

transparens i hur arbetet gått till väga och vad som mätts, detta skapar då även en bra 

generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Med Generaliserbarheten menas att generalisera resultatet av en studie till en större grupp, 

vilket ofta är målsättningen med en kvantitativ studie. Med generalisering menas det att 

resultatet som utförts på ett stickprov i detta fall lärare på 7 högstadieskolor kan representera 

en större population lärare exempelvis i hela Västmanland (Bryman, 2011). Svarsfrekvensen 

uppnådde 83,87% och lärare från olika skolor med olika erfarenhet, bakgrund och tid i yrket i 

Västerås har varit med och deltagit i undersökningen. Även om svarsfrekvensen i denna 

undersökning är hög bör resultaten inte generaliseras eftersom antalet deltagare i studien 

inte utgör en representativ mängd för studiepopulationen. 

 

10 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat enligt ordningen i syftets frågeställningar. 

10.1 Lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld i sin arbetsmiljö 

Av de tillfrågade lärarna hade samtliga någon gång utsatts för kränkningar av elever under 

sin tid som de arbetat som lärare. Svarsalternativet att man aldrig varit utsatt för kränkning 

fylldes inte i av någon lärare. Hälften av lärarna uppger att de blivit utsatta för kränkning 

ibland (31,5%) eller ofta (18,5%). Totalt var det 38 av 130 lärare som inte besvarat frågan 

(Tabell 2). 

Tabell 2. Redogör för hur ofta har lärare utsatts för kränkningar av  
elever under den tid som de arbetat som lärare (n=92). 

Hur ofta har du utsatts för kränkningar 
av elever under den tid som du arbetat 
som lärare? 

Antal  Procent 

Ofta 17 18,5 

Ibland 29 31,5 

Sällan 28 30,4 

Nästan aldrig 18 19,6 

Totalt 92 100 
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Av de tillfrågade lärarna hade nästan samtliga (98%) upplevt hot under den tid som de 

arbetat som lärare. Det framgick att 38,9% ofta (9,3%) eller ibland (29,6%) upplevt hot under 

sin tid som lärare (Tabell 3). 

 
                               Tabell 3. Redogör för hur ofta lärarna upplevt hot under den tid de arbetat 
                                som lärare (n=54). 

Hur ofta har du upplevt hot under den tid 
du arbetat som lärare 

Antal Procent 

Ofta/Ibland 21 38,9 

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 33 61,1 

Totalt 54 100 

 

 

Av de lärare som tillfrågats hur ofta de utsatts för våld under sin arbetstid som lärare svarade 

(26,9%) att de ibland utsattes för våld, (30,8%) att de sällan utsattes för våld och (38,5%) att 

de nästan aldrig utsatts för våld. Dock pekar den sammanslagna gruppen lärare som utsatts 

för våld (96,2%) att de någon gång under sin yrkestid som lärare utsatts för våld och (3,2%) 

att de aldrig utsatts för våld (Tabell 4). 

                             Tabell 4. Redogör för hur ofta har lärarna utsatts för våld under den tid som  

                             de arbetat som lärare (n=26). 

Hur ofta har du utsatts för våld under den 

tid som du arbetat som lärare? 
Antal Procent 

Ofta/Ibland 7 26,9 

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 19 73,1 

Totalt 26 100 

 

10.2 Lärarnas upplevelser gällande elevernas bemötande 

Av de lärare som tillfrågats om elevers bemötande påverkar deras arbetsmiljö svarar (3,8%) 

att deras arbetsmiljö påverkas enbart dåligt av det bemötande de får av elever. Totalt anser 

48,4% av lärare som tillfrågats om deras arbetsmiljö påverkas negativt av bemötandet de får 

av elever. Dock svarade 12,3% att eleverna bidrog till en bra påverkan på deras arbetsmiljö 

(Tabell 5). 
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                                 Tabell 5. Redogör för Hur lärarna anser att bemötandet de får av  
                                 elever påverkar deras arbetsmiljö (n=130). 

Hur anser du att bemötandet du får av 
elever påverkar din arbetsmiljö? 

Antal Procent 

Bra 16 12,3 

Mestadels bra 51 39,2 

Både bra och dåligt 57 43,8 

Mestadels dåligt 1 0,8 

Dåligt 5 3,8 

Totalt 130 100 
 

10.3 Uppfattningar gällande om elevernas uppförande har förändrats 

över tid 

Av de lärare som tillfrågats om hur elevers uppförande har ändrats under deras tid som 

lärare svarade (2,3%) att elevers uppförande är bättre nu än tidigare (33,3%) lika som 

förr och (38%) mycket bättre tidigare än nu (Tabell 6). 

 

                       Tabell 6. Redogör för lärares uppfattningar gällande om elevers  
                        uppförande har förändrats under deras tid som lärare (n=129). 

Hur anser du att elevers 
uppförande har ändrats under 
din tid som lärare? 

Antal Procent 

Mycket bättre nu än tidigare 3 2,3 

Lite bättre nu än tidigare 9 7,0 

Lika förr som nu 43 33,3 

Något bättre 25 19,4 

Mycket bättre tidigare än nu 49 38,0 

Total 129 100,0 
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10.4 Samband mellan lärares utsatthet för hot, kränkning, våld och 

sjukskrivning. 

 

 
I tabell 7 nedan redogörs för samband mellan lärares utsatthet för kränkning, hot och våld i 

relation till lärares omfattning av sjukskrivning. Det fanns signifikanta samband mellan 

samtliga av de oberoende variablerna och utfallet sjukskrivning (Tabell 7).   

 
 
Tabell 7. Redogör för samband mellan upplevelser av kränkningar, hot och våld och omfattning av lärares 
sjukskrivningar.  

Hur ofta har du upplevt 
följande på din arbetsplats 

Sjukskrivning  p-värde 

 Ofta/Ibland 
n(%) 

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 
n(%) 

 

Kränkning    

Ofta/Ibland 20 (60,6) 13(39,4)  

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 0 (0) 17(100) 0,001 

Hot    

Ofta/Ibland 21(100) 0(0)  

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 0(0) 33(100) 0,001 

Våld    

Ofta/Ibland 7(100) 0(0)  

Sällan/Nästan aldrig/Aldrig 3(20) 12(80) 0,001 

 

 

10.5 Metoddiskussion  

Arbetets syfte var att undersöka lärares utsatthet för kränkning, hot och våld samt deras 

uppfattningar gällande elevers bemötande och om det finns ett samband mellan kränkningar, 

hot och våld och sjukskrivningar hos lärare. Arbetet skulle även besvara tre frågeställningar; I 

vilken omfattning är lärare utsatta för kränkning, hot och/eller våld, Hur uppfattar lärare 

elevers bemötande och Kan lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld kopplas till 

sjukskrivning. 

10.5.1 Metodval och studiedesign 

För att kunna bearbeta syftet och ge svar på frågeställningarna användes en kvantitativ 

metod för att ge deskriptiva data och för att undersöka skillnader och samband mellan de 

olika variablerna som inkluderades i syftets frågeställningar (Bryman, 2011). Detta för att på 

ett objektivt sätt mäta förekomsten av kränkningar, hot och våld mot lärare samt att 
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undersöka om det fanns ett samband mellan lärares utsatthet och lärares sjukskrivning. En 

tvärsnittsdesign valdes eftersom den ansågs lämplig som studiepopulation för att få tillgång 

till statistik som besvarar syftets frågeställningar. Det fanns även ett önskemål att kunna få så 

många deltagare som möjligt att delta i undersökningen under den tidsram som följde. Det 

hade inte varit möjligt att via intervjuer vid val av kvalitativ metod, som dock skulle kunna 

tillföra mer djupgående intervjuer inom ämnet (Bryman, 2011). Fördelarna tvärsnittsstudier 

kostnadseffektiva men nackdelen är att den inte utförs vid flera tillfällen utan granskar något 

vid ett specifikt tillfälle vilket försvårar att upptäcka orsakssamband eller förändringar i det 

som studeras (Bryman, 2011).  

10.5.2 Studiepopulation och urval  

För att hitta lämpligt urval och underlätta undersökningen begränsades den till lärare i klass 

7 till 9 på högstadieskolor i Västerås. Rektorer på alla högstadieskolor i Västerås tillfrågades 

om de ville delta och ombads även att tillfråga lärare om de ville delta, och av de tillfrågade 

valde 17 skolor att delta i undersökningen. Detta för att få en så stor spridning av skolor över 

Västerås som möjligt och för att skapa en tillförlitlig grund för det slumpmässiga urvalet. För 

att underlätta undersökningen kunde de första skolorna som ville medverka i studien valts ut 

men detta ansågs påverka studien negativt på grund av att skolor från närliggande områden 

kunde tackat ja först och på så sätt orsakat ojämna mätningar. Av de 17 skolor som ville vara 

med i studien slumpades åtta skolor fram genom lottning. Skolans namn skrevs på en bit 

papper som veks ihop och lades i en skål, efter det drogs åtta skolor av en medhjälpare så att 

författare av detta arbete inte kunde påverka valet av lappar. Urvalet kunde tagits ett steg 

längre genom att det gjordes ytterligare ett slumpmässigt urval på de lärare som medverkade 

men detta genomfördes aldrig då deltagarantalet skulle bli för litet. Den åttonde skolan som 

slumpades fram fyllde en funktion som extra skola ifall någon av skolorna valde att dra sig ur 

i ett sent skede och på så sätt kunde den skolan balansera upp mängden enkäter som 

behövdes delas ut.  

En skola valde att dra sig ur samma dag enkäterna skulle delas ut på grund av en intern 

incident, till en början ansåg författaren av detta arbete att detta inte kunde påverkat 

undersökningen och att skolan kunde ha deltagit. Men efter att ha tänkt på situationen så 

kunde undersökningen skadats om skolans lärare påverkats av incidenten vilket kunde 

resultera i ett systematiskt fel på vissa av enkäterna från den skolan. Skolan ströks från 

undersökningen och sju skolor fortsatte med enkätundersökningen.  

10.5.3 Enkätutformning 

Datainsamling till detta arbete utfördes genom enkätundersökning (Bilaga B). Som 

inspiration undersöktes flertalet enkäter från tidigare examensarbeten, Statistiska 

centralbyrån och Lärarnas riksförbund. Majoriteten av frågorna i enkäten är tagna eller 

inspirerade från ett tidigare examensarbete med liknande tema (Hassel, 2009). Fråga 1, 3, 4, 

5, 8,10,11, 13, 14, 16 och 17 (Bilaga B) kopierades från Hassel (2009) och fråga 2, 9 och 12 är 

omarbetade frågor från samma enkät. Frågorna delades in i grupper:  
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Fråga 1, Hur länge har du arbetat som lärare. Fråga 2 till 5, Allmänna förhållanden mellan 

elever och lärare. Fråga 6 till 8 Kränkning. Fråga 9 till 11 Hot. Fråga 12 till 14 Våld. Fråga 

16 och 16 Rädsla. Fråga 17 Sjukskrivning. Fråga 18 Om respondenten önskade tillföra 

något som inte efterfrågats i enkäten. 

Inspiration inför enkätformuleringen skedde genom att författaren tog del av tidigare 

enkäters utformning både från SCB och Lärarnas riksförbund samt tidigare studenters 

inkluderade enkäter i uppsatser. En del av frågorna som hittades användes även i den 

aktuella enkäten medan andra enkätfrågor omarbetades för att passa in och för att besvara 

syftets frågeställningar. Det fanns även frågor som författaren på egen hand formulerade 

eftersom validerade frågor inte hittades. Det finns fördelar med att använda validerade frågor 

därför att reliabiliteten av studien ökar. Eftersom författaren på egen hand formulerat om 

och formulerat vissa inkluderade frågor kan reliabiliteten i arbetet ifrågasättas. Svårigheten i 

att finna validerade frågor tyder dessutom på att området är i behov av ytterligare forskning. 

På fråga 5 (Bilaga B) har ett ord försvunnit ur frågan, detta har inte påverkat undersökningen 

påtagligt (se Tabell 1). Utformningen på svarsalternativen hade kunnat sett annorlunda ut för 

att förenkla för respondenten, till exempel kunde svarsalternativen graderats med en 

kvotskala från 1 till 10 där till exempel ett betyder aldrig och tio ofta i stället för ordinalskala.  

10.5.4 Datainsamling 

För att respondenternas anonymitet skulle skyddas ville författaren av detta arbete att så få 

personer som möjligt hanterade enkäterna (Bilaga B), därför söktes i största möjliga grad 

kontakt med rektorer för hantering av enkäten. I det fallet en rektor inte kunde lämna ut eller 

samla in enkäterna utsågs annan administrativ personal till att hantera enkäterna. Enligt 

planeringen skulle lärarna få en vecka på sig att fylla i enkäterna, dock sammanföll denna 

vecka med internationella prov och besök på skolorna av skolinspektionen vilket resulterade i 

att en skola inte kunde fylla i enkäten på avtalad vecka och bad om en vecka till samt att en 

annan skola bad om två extra dagar att fylla i enkäterna. I efterhand ansåg författaren att 

enkätundersökningen med fördel hade kunnat ha en förlängd genomförande tid på en extra 

vecka, då det externa bortfallet av lärare som inte fyllt i enkäten kan ha berott på tidsbrist 

orsakat av skolans arbete med internationella prov och besök från skolinspektionen.  

De 155 enkäter som delades ut till lärare vid de sju högstadieskolorna insamlade ifyllda av 

rektorer eller administrativ personal i förslutningsbara kartongmappar för att skydda 

deltagarnas identitet. Enkäterna lades i lärarnas postfack samt att vissa skolor fyllde i 

enkäten på personalmöten. Efter enkäten fyllts i återlämnades de av lärare och förvarades de 

i förslutningsbara kartongmappar hos rektorerna eller avtalad personal tills mapparna kunde 

samlas in i slutet av avtalad vecka eller tid av författaren.  

10.5.5 Bortfall 

I denna undersökning delades 155 enkäter ut och 130 samlades in, detta indikerar ett externt 

bortfall på 25 enkäter (16,3%) detta bortfall kan ha orsakats av sjukdom, ovilja att delta eller 
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som tidigare nämnt att veckan som enkäterna skulle besvaras innehöll flertalet 

arbetsuppgifter som tog respondenternas tid i anspråk.  

Det interna bortfallet (Tabell 1) förväntades sticka ut eftersom respondenter inte behöver 

svara på frågor i de grupper de inte har någon erfarenhet av utan ombads i stället att gå 

vidare till nästa frågegrupp. Fråga 3, 5 och 15 hade ett bortfall var och detta på 3 separata 

enkäter vilket kan ha orsakats av att respondenten missat frågan, inte önskat fylla i den eller 

missuppfattat den. 

Författaren av detta arbete ser även skolan som avbröt sitt deltagande som en typ bortfall 

dock så delades inga enkäter ut på denna skola vilket försvårar att ta med det i beräkningen. 

10.5.6 Databearbetning  

Inför databearbetning gavs varje enkät ett enkätnummer för att på så vis säkerställa att 

enkäten kunde identifieras om något verkade fel vid inmatning eller analysprocess. Eftersom 

de flesta svarsalternativen var ordinaldata så behövdes flertalet dikotomiseras för att vidare 

kunna utföra Chi-2 test. En fördel med dikotomisering är att fler individers svar samlas 

under en av två kategorier. En nackdel är att den som dikotomiserar kan fatta beslut om 

indelning som påverkar resultat och som då blir missvisande. Inför dikotomiseringen i detta 

arbete studerades svaren först deskriptivt och dikotomiseringens gräns övervägdes noga. Att 

även redogöra för dikotomiseringsprocessen ger läsaren en möjlighet att själv tolka hur den 

aktuella dikotomiseringen kan ha påverkat resultatet. Författaren önskade att ge en så sann 

bild som möjligt av framtagna resultat därför valdes en delning vid svarsalternativ såsom 

”ofta/alltid” eller liknande.  

10.5.7 Analys  

Under analysdelen av arbetet gick författaren först igenom alla variabler deskriptivt för att 

skapa en överblick av materialet. De första frågeställningarna i syftet kunde besvaras 

deskriptivt i tabeller och tillhörande text, medan den tredje frågeställningen undersöktes 

med ett Chi-två test. Att Chi-2 ansågs lämpligt berodde på dels att urvalet var få men även för 

att svarsalternativen var möjliga att göra om till nominalskale nivå, vilket är en förutsättning 

för Chi-2 test liksom att svaren ska vara av kategorisk form. När väl Chi-2 beräknades 

uppstod problemet med att det var för få svarsalternativ i varje cell vilket ledde till beslutet 

att använda Fisher´s exakta test istället, ett test som liknar Chi-2 men som är mindre 

känsligt för lågt urval än vad Chi-2 testet är. Genom att använda Fischer´s exakta test var det 

möjligt att få fram om resultaten av sambanden var statistiskt signifikanta eller ej. 

För att gå vidare hade sambandens styrka kunna analyserats men eftersom detta inte var 

inkluderat i studiens syfte så genomfördes inte ytterligare analyser. 
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10.5.8 Etikdiskussion  

Detta arbete har i största möjliga mån följt de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

missivbrevet (Bilaga A) förklarades undersökningen syfte och hur enkäterna skulle hanteras 

samt vem respondenten eller rektorer kunde kontakta om det uppstod frågor. Deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas innan enkäten samlats in eftersom det skulle vara omöjligt 

att identifiera en specifik enkät efter att de samlats in. Hanteringen av enkäterna efter att 

respondenten fyllt i dem har också i största möjliga mån hanterats på ett sådant sätt att 

utomstående ej har haft tillgång till dem. Eftersom författaren av detta arbete inte kunde 

närvara på alla skolor som deltog i undersökningen för att övervaka hanteringen av de ifyllda 

enkäterna kan detta anses som en brist i konfidentialitetskravet eftersom rektorer och 

ansvarig administrativ personal samlat in enkäterna och förvarat dem tills de kunde hämtas 

av ansvarig författare. Denna undersökning hade inte användning av respondentens specifika 

personuppgifter förutom hur länge respondenten arbetat som lärare vilket kan identifiera en 

respondent och kan ses som en brist i konfidentialitetskravet. Författaren av detta arbete 

anser att forskningsetiska principer följts men förstår att de kunde ha förbättrats, dock blev 

detta svårt att göra på grund av brist på både egen och medverkandes tid samt att överflödig 

enkätövervakning skulle ha besvärat både respondenter och verksamheten de arbetar i. 

Respondenterna informerades även att informationen från denna undersökning enbart 

kommer att användas till detta arbete. Efter genomfört arbete kommer enkäterna att 

förstöras. 

10.5.9 Kvalitetskriterier 

Begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktiga för att uppvisa studiens 

kvalitet (Bryman, 2011). Med validitet menas vilka mätinstrument som används och om de 

mäter rätt (Bryman, 2011). I denna studies fall användes en enkät med 18 frågor som 

mätinstrument där frågorna i majoritet är tagna eller inspirerade från en tidigare 

undersökning inom samma område (Hassel, 2009). Avsikten med denna studie var att mäta      

högstadielärares utsatthet av kränkningar, hot och våld, deras uppfattningar gällande elevers 

bemötande samt att undersöka om det fanns några samband mellan kränkningar, hot och 

våld och sjukskrivningar hos lärare. Frågorna testades först på åtta personer i författarens 

närhet varav 3 var lärare. Testet avsåg att påvisa om frågorna ansågs lätta att förstå samt att 

besvara. Frågorna i enkäten testades aldrig vetenskapligt vilket betyder att validiteten inte är 

garanterad (Bryman, 2011). Ytvaliditeten i denna undersökning förstärktes genom att 

innehållet i enkäten diskuterades med andra som har erfarenhet av kvantitativ metod så att 

frågorna i enkäten mäter det som ska mätas. Vissa frågor kan klassas som obeprövade då 

meningsuppbyggnaden var tvungen att ändras vilket kan ha en negativ inverkan på 

validiteten på grund av ändrat språk som kan orsaka att frågorna blir svåra att förstå.  

Reliabiliteten i arbetet kan anses som svag då inget test-retest utförts för att undersöka om 

mätningarna påverkas av tiden. Inter-rater reliabilitet som visar om undersökningen är 

påverkad eller fri från skevhet kan klassas som låg då inget test med frågorna från enkäten 

(bilaga B) har prövats i detta syfte. 
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 Arbetets generaliserbarhet bör anses som opålitlig även om svarsfrekvensen uppnådde 

83,87% och lärare från olika skolor med olika erfarenhet, bakgrund och tid i yrket i Västerås 

deltog i undersökningen. Även om svarsfrekvensen i denna undersökning är hög bör 

resultaten inte generaliseras eftersom antalet deltagare i studien inte utgör en representativ 

mängd för den totala studiepopulationen. Författaren har dock på olika sätt försökt att följa 

forskningsprocess och etiska hänsynstaganden i så hög omfattning som möjligt. Resultatet 

kan även ha påverkats av de skolor som valde att medverka till exempel om intresset från 

dessa skolor kan bero på att det förekommer mycket hot och våld och kränkningar på dessa 

skolor, alternativt det motsatta.  

Studien har dessutom även en låg reliabilitet då författaren formulerat vissa av frågorna själv 

och inte validerat dessa. 

 

10.6 Resultatdiskussion och teoretisk koppling. 

10.6.1 Kränkningar hot och våld 

Ett ord eller handling kan betyda mycket eller inget för den person som levererar den, likaså 

kan det betyda mycket eller inget för den som det riktas mot. Att en individ tar illa upp när en 

annan individ utrycker sig kränkande, hotar eller slår vid ett specifikt tillfälle är en isolerad 

incident, en incident som vissa människor varit med om. När dessa incidenter riskerar att 

upprepas dagligen på en arbetsplats mot en människa kan detta exempelvis leda till 

obehagskänslor att gå till arbetet. Samt att personen säger upp sig eller långvarig 

sjukskrivning på grund av psykiska eller fysiska skador (Wilson, Douglas & Lyon, 2011). I ett 

samhälle där kränkningar, hot och våld blir vanligare (NTU, 2017) kan det tänkas att detta 

även sprids in i våra yrkesliv. I rapporten LR (2015) kan det läsas om att utöver arbetsbördan 

så finns det andra anledningar till varför lärare överväger att lämna sina yrken. Det 

framkommer inte i LR (2015) vilken eller vilka dessa andra anledningar är, men samtidigt 

finns ingen utredning på kränkningar, hot och våld mot lärare vilket kan vara dessa andra 

anledningar till att åtta av tio lärare går i tankarna att säga upp sig. 

Alla lärare som deltog i denna studie rapporterar att de någon gång under sin yrkestid som 

lärare blivit utsatta för någon form av kränkning. Detta kan bero på att det verbala klimatet 

bland ungdomar har blivit hårdare i dagens samhälle och ord samt handlingar som tidigare 

skapat negativa reaktioner och kraftiga reprimander inte betyder samma sak hos elever som 

hos vuxna lärare. Detta i sin tur kan exempelvis leda till att elever som vant sig vid ett visst 

vokabulär eller hårdare fysisk kontakt och utövar detta mot sin omgivning utan att ha 

förståelse att det kan kränka någon. Denna oförståelse för kränkande handlingar och 

beteenden kan bero på att samhällsklimatet sedan 1980-talet blivit hårdare enligt Estévez et 

al. (2008) och därför kan en klyfta ha uppstått mellan vissa vuxna och vissa ungdomars 

åsikter om vad som är en kränkning eller inte. Detta beteende kan även ha sitt ursprung i att 

eleven observerat någon äldre i hemmiljö, exempelvis en förälder som tittat på en 
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fotbollsmatch och använt sig av kränkande ord för att ventilera sin frustration (Estévez et al., 

2008).  

Enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU, 2017) har kränkningar, hot och våld i 

samhället ökat vilket även kan vara en förklaring till att resultaten i denna undersökning 

visar att majoriteten av lärare även upplevt hot i arbetet. Det kan tänkas att gränsen mellan 

kränkningar och hot försvagats och elever har svårt att särskilja vad som är en kränkning 

(exempelvis hora) och vad som kan uppfattas som ett hot (Jag ska spöa dig din hora). Även 

detta kan vara något eleven plockar upp från hemmet eller fritiden och tar med sig till skolan.  

En möjlighet kan vara att det råder en generationsklyfta mellan elever och lärare och språk 

samt att beteenden förändras med tidens gång. Denna generationsklyfta kan även tänkas 

vara orsaken till att kränkningar och hot uppfattas i så pass stor utsträckning av dagens 

lärare. 

Flertalet undersökningar om våld i skolan har fokuserat på elevers utsatthet, elevers våld mot 

andra elever och lärares våld mot elever (Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Det kan tänkas att 

detta har resulterat i att antalet fall där lärare utsätts för våld inte utreds ordentligt eftersom 

en omyndig elevs handlingar måste vägas mot en vuxen lärares utsatthet, vilket kan resultera 

i att en lärare inte överväger att anmäla en våldshandling i samma utsträckning som de 

borde. I denna undersökning hade majoriteten av lärare någon gång under sin tid i yrket 

utsatts för någon form av vad de klassificerar som våld.  

10.6.2 Elevers bemötande och uppförande 

Det bemötandet du får eller vistas i på din arbetsplats kan tänkas vara en viktig faktor för en 

hälsosam arbetsmiljö. Att varje dag komma till arbetet och bemötas av människor som inte 

respekterar arbetsinsatsen som framförs eller regler som existerar för att skapa trivsel kan bli 

en faktor för ohälsa. Nästan hälften av lärarna i denna undersökning upplever att deras 

arbetsmiljö på något sätt påverkas negativt av elevers bemötande eller uppförande vilket kan 

betyda att skillnader i sättet att bemöta människor har förändrats i yngre generationer. Det 

kan även tänkas att vissa elever inte bryr sig om konsekvenserna i dagens skola eftersom de 

exempelvis kan uppleva dem som harmlösa. I (Bilaga C) får läsare av detta arbete ta del av 

lärares egna ord tankar och åsikter, flertalet lärare tar upp att föräldrar till elever med 

beteendeproblematik aggressivt beskyddar dem när de kontaktas av lärare eller skola. Detta i 

sin tur kan tänkas orsaka en form av falsk trygghet hos eleven vilket kan tänkas resultera i 

fortsatt störande beteende. Att svarsalternativet ”både bra och dåligt ” i frågan gällande hur 

elevers bemötande uppfattats, valts att grupperas in i den dikotomiserade gruppen till att 

tillhöra” ett negativt bemötande” kan ha påverkat resultatet. Dock anser författaren att om 

lärare inte svarat att bemötandet är bra så har de troligen upplevt någon form av negativt 

bemötande.  

Många lärare i undersökningen anser att elevers beteende var bättre förr vilket är 

genomgående genom resultaten. Lärare rapporterar en ökning i kränkningar, hot och våld 

samt att elevers attityd och beteende försämrats vilket överensstämmer med åsikten att det 

var bättre förr i skolan. Detta kan betyda att det hänt något inom skolan som organisation 
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samtidigt som klimatet bland elever förändrats och blivit hårdare, vilket resulterat i en 

kollision mellan en ny generation av elever och skolan som arena där lärare hamnat i kläm. 

Sett utifrån Krav-kontroll och stödmodellen kan en möjlig lösning med problematiken kring 

kränkningar, hot och våld samt elevers uppförande och negativa påverkan på lärares 

arbetsmiljö vara en ökning av resurser. Dessa resurser kan exempelvis vara högre krav på 

elevers uppförande, policys som hjälper lärare att kontrollera miljön bättre i ett klassrum 

eller ett bättre stöd från skolledningen. Till hösten 2019 rapporterar regeringskansliet att 

förändringar inom skolan kommer att ske för att underlätta och förbättra lärares arbetsmiljö 

(Regeringskansliet, 2019). Dessa nya skrivelser kan betyda att lärares kontroll och stöd ökar 

samt att kraven stabiliseras och balanseras vilket ger bättre förutsättningar för en 

hälsofrämjande arbetsmiljö. 

”Till höstterminen träder nya skrivningar i läroplanen i kraft, som betonar elevernas plikt 

att visa respekt för sina lärare och klasskamrater. På samma sätt som elever ska ställa 

höga krav på sin skolgång, ska skolan ställa höga krav på eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vi behöver vara tydliga med att i svensk skola så har elever en självklar 

plikt att anstränga sig och visa respekt för sina lärare och klasskamrater. 

Regeringen ska ta fram en nationell plan för trygghet och studiero. Vi kommer till exempel 

att införa mobilförbud under lektionstid för att öka elevernas fokus på undervisningen. Vi 

kommer även att ta krafttag mot hot och våld i skolan – inte minst det som riktas mot 

lärare – genom att bland annat göra det enklare att omplacera eller stänga av elever.” 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/03/nu-ar-det-slut-pa-hoten-mot-larare/ 

Resultaten i detta arbete påvisar att många lärare kan tänkas uppleva höga krav och låg 

kontroll i form av att gå till arbetet där risk för kränkning hot och våld finns, samt att de även 

kan tänkas uppleva lågt stöd från skolan som organisation. Genom detta kan situationen i sin 

tur resultera i att så många lärare lämnar sitt yrke eller blir sjukskrivna (Karasek & Theorell, 

1990).  En lösning på detta kan vara att lärare får göra en krav-kontroll-stöd undersökning 

där skolan klart och tydligt kan se vart bristerna ligger och därefter tillsammans med lärarna 

arbeta fram en lösning så att krav, kontroll och stöd balanseras. 

10.6.3 Kopplingar till sjukskrivning 

Vid analys av samband mellan lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld och 

sjukskrivning kunde signifikanta samband påvisas. En förklaring till detta kan vara att lärare 

får utstå en hög grad av kränkningar, hot och våld i sin arbetsmiljö och att de genom detta 

upplever att de har en låg grad av kontroll och stöd samtidigt som de upplever ökade krav. 

Studiens resultat indikerar att arbetsmiljön som majoriteten av respondenterna arbetar i inte 

utgör en hälsosam arbetsmiljö, vilket både Vettenburg, (2002) och Näring, Briët & Brouwers 

(2006) påvisar som en tydlig orsak till den ökade sjukskrivningen bland lärare. 

En av skolorna som blev utvald, valde att inte delta i undersökningen på grund av en specifik 

händelse i samband med att enkäterna skulle delas ut. Det kan tänkas att om skolan 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/03/nu-ar-det-slut-pa-hoten-mot-larare/
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fortfarande valt att delta så kunde den nämnda incidenten påverkat resultaten om den var av 

en sådan karaktär som tas upp i enkäten (Bilaga B). 

 

10.7 Förslag för framtida forskning 

Framtida forskning bör fokuseras på helheten i lärares arbetsmiljö och inte bara själva 

arbetsbelastningen. Detta för att inget område ska utelämnas. Dagens forskning och 

rapporter tar oftast bara upp ämnen som stress och bristen på lärare. Ytterligare forskning 

kan även behövas i att hantera situationer där lärares rättigheter ställs mot elevers rättigheter 

och balansen som måste finnas där i mellan, samt hur lärare kan skyddas mot aggressiva 

elever. Forskning för att uppnå mål 3 i Sveriges folkhälsopolitiska mål kan stärkas då 

nationell forskning om exempelvis lärares arbetsmiljö med fokus på kränkningar, hot och 

våld kan anses som oprioriterad. 

11 SLUTSATSER 

Enligt resultaten i enkätundersökningen har majoriteten av respondenterna utsatts för 

kränkningar hot och/eller våld.  

Resultaten i enkätundersökningen visar att nästan hälften av respondenterna uppfattar att 

elevers bemötande påverkar dem negativt samt att elevers beteende var bättre förr.  

Lärares utsatthet för kränkningar, hot och våld har ett samband med sjukskrivning. 
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BILAGA A MISSIVBREV  

 

Hej mitt namn är Magnus Rydqvist och jag läser på Folkhälsovetenskapliga programmet på 

Mälardalens Högskola. 

Jag genomför denna undersökning som en del i min C-uppsats i Folkhälsovetenskap som 

avslutande examination i min utbildning. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka förekomst av hot, kränkningar och eller 

våld mot lärare i högstadieskolor i Västerås. Samt att undersöka elevers bemötande mot 

lärare och redogöra för hur lärares utsatthet inom området kan kopplas ihop med 

sjukskrivning. 

 

Enkäten tar ca; 5-10 minuter att fylla i och resultatet kan delges deltagare vid intresse. Den 

slutliga uppsatsen blir även officiell via Divaportalen på Mälardalens högskola. enkäten fylls i 

och samlas in under vecka 12.  Det är frivilligt att medverka och enkäten är helt anonym, det 

går inte att utläsa vem som har besvarat den eller vilken skola som har medverkat. Du får när 

som helst avbryta ditt deltagande innan enkäten samlas in. 

Materialet från enkäten behandlas konfidentiellt och nyttjas enbart till denna undersökning. 

 

Jag är varmt tacksam för er medverkan! 

Ansvarig student: Magnus Rydqvist 

Email: Magnus.Rydqvist@gmail.com 

 

Handledare: Charlotta Hellström, Lektor Folkhälsovetenskap, Mälardalens Högskola 

Email: Charlotta.Hellstrom@mdh.se 
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BILAGA B ENKÄTFORMULÄR 

Enkät gällande lärares utsatthet för hot, kränkningar och våld under arbetstid 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 0-2 år  

 3-5 år  

 6-10 år  

 11-15 år  

 16-20 år  

 Längre än 20 år  

 

Allmänt förhållande mellan elever och lärare: 

2. Hur anser du att bemötandet du får av elever påverkar din arbetsmiljö? 

 bra  

 mestadels bra  

 både bra och dåligt  

 mestadels dåligt  

 dåligt  

 

3. Hur anser du att elever generellt uppför sig på raster? 

 bra  

 mestadels bra  

 både bra och dåligt  

 mestadels dåligt  

 dåligt  

 

4. Hur anser du att elever generellt uppför sig på lektionstid? 

 

 bra  

 mestadels bra  

 både bra och dåligt  

 mestadels dåligt  

 dåligt            
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5. Hur anser du att elevernas uppförande har ändrats under din tid som lärare? 

 

 mycket bättre nu än tidigare  

 lite bättre nu än tidigare  

 lika förr som nu  

 Något bättre 

 mycket bättre tidigare än nu  

 

Kränkning 

Definition på ordet kränkningar: Nedsättande genom att angripa den 

personliga hedern i ord eller handling. Underlåta att respektera bestämmelse. 
 

6. Upplever du att du utsatts för någon form av kränkning av elever under den tid du arbetat 

som lärare?  

 ja (om du svarat ja gå vidare till fråga 7) 

 nej (om du svarat nej gå vidare till fråga 9) 

 

7. Hur ofta har du utsatts för kränkningar av elever under den tid som du arbetat som lärare? 

 

 ofta  

 ibland  

 sällan  

 nästan aldrig  

 aldrig  

 

8. Om du har erfarenhet av kränkningar från elever, har då kränkningarna förändrats under 

din tid som lärare? 

 

 mycket vanligare nu än tidigare  

 vanligare nu än tidigare  

 lika förr som nu  

 något vanligare förr än nu  

 mycket vanligare förr än nu  

 

Hot 

Definition av ordet Hot: Att tillkännage sin avsikt att utsätta den tilltalade 

för obehagligheter. 
 

9. Upplever du att du utsatts för hot av elever under den tid du arbetat som lärare?  
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 ja (om du svarat ja gå vidare till fråga 10) 

 nej (om du svarat nej gå vidare till fråga 12) 

 

10. Om du svarat ja på fråga 9 hur ofta har du upplevt hot under den tid som du arbetat som 

lärare, från elever? 

 

 ofta  

 ibland  

 sällan  

 nästan aldrig  

aldrig  

 

11. Om du har erfarenhet av hot från elever, har då hoten under arbetstid förändrats under din 

tid som lärare? 

 

 mycket vanligare nu än tidigare  

 något vanligare nu än tidigare  

 lika för som nu  

 något vanligare förr än nu  

 mycket vanligare förr än nu  

 

Våld 

Definition av ordet våld: Otillbörlig användning av fysisk styrka som påtryckning 

eller bestraffningsmedel mot någon. 
 

12. Upplever du att du utsatts för våld under den tid du arbetat som lärare? 

 ja (om du svarat ja gå vidare till fråga 13) 

 nej (om du svarat nej gå vidare till fråga 15) 

 

13. Om du svarat ja på fråga 12 hur ofta har du utsatts för våld under den tid som du arbetat 

som lärare, från elever? 

 ofta  

 ibland  

 sällan  

 nästan aldrig  

 aldrig  

 

14. Om du har erfarenhet av våld från elever, har då våldet förändrats under din tid som 

lärare? 
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 mycket vanligare nu än tidigare  

 något vanligare nu än tidigare  

 lika förr som nu  

 något vanligare förr än nu 

 mycket vanligare förr än nu  

 

Frågor om rädsla. 

 

15. Har du någonsin upplevt rädsla i läraryrket som resultat av elevers beteende eller handlande 

mot dig? 

 

 ja (Om du svarat jag gå vidare till fråga 16) 

 nej (om du svarat nej gå vidare till fråga 17) 

 

16. Har du någonsin känt olust eller ovilja att befinna dig på din arbetsplats på grund av 

kränkningar, hot eller våld, från elever? 
 

 ofta  

 ibland  

 sällan  

 nästan aldrig  

 aldrig  

   

17. Har du någon gång varit sjukskriven från din arbetsplats på grund av kränkningar, hot eller 

våld av elever? 

 ofta  

 ibland  

 sällan  

 nästan aldrig  

 aldrig  

 

18. Har du något du önskar tillföra som inte efterfrågats i enkäten gällande hot, våld och 

kränkningar i din arbetsmiljö? 

 

Tack för din medverkan!     
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