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Student-related violence against teachers in relation to the school climate 

 

Abstract 

 

The aim of the study was to investigate, through a quantitative web 

survey in a convenience sample of Swedish teachers, the presence of 

student-related direct violence and indirect violence against teachers and 

to what extent different aspects of the school climate that can explain the 

teacher's experiences of direct violence and indirect violence. The sample 

consisted of 143 Swedish primary school teachers (25 men and 117 

women and one who did not specify the gender) at the ages 20-65 (M = 

40.44, SD = 11.17). The result showed that eight out of ten teachers had 

been exposed to any type of student-related direct violence on at least 

one occasion in the past year. The most common type of student-related 

direct violence was verbal abuse followed by easier physical violence 

and threats of violence. It also turned out that a large number of teachers 

were exposed to several types of student-related direct violence in the last 

12 months, which indicates a multiple victimization. Indirect violence 

had virtually all teachers experienced on several occasions over the past 

year. Furthermore, the study found that female teachers stated that they 

were more victimized by both direct and indirect violence compared to 

men. The study also found that structure and engagement seem to be the 

most important dimensions of the school climate to prevent student-

related direct violence and indirect violence against teachers. 

 

Keywords: student-related violence, victimization, primary school teacher, direct 

violence, indirect violence, multiple victimization, school climate 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett 

bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av 

elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken 

utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens 

upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 

svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav 

kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). Resultatet visade att åtta 

av tio lärare hade blivit utsatta för någon typ av elevrelaterat direkt våld 

vid minst ett tillfälle under det senaste året. Den vanligaste typen av 

elevrelaterat direkt våld var verbala kränkningar följt av lättare fysiskt 

våld och hot om våld. Det visade sig också att en stor del av lärarna blivit 

utsatta för flera typer av elevrelaterat direkt våld under de senaste 12 

månaderna, vilket indikerar på en multipel utsatthet. Indirekt våld hade i 

stort sett samtliga lärare upplevt vid ett flertal tillfällen under det senaste 

året. Vidare fann studien att kvinnliga lärare uppgav sig vara mer utsatta 

för både direkt och indirekt våld jämfört med männen. Studien fann även 

att struktur och engagemang tycks vara de viktigaste dimensionerna av 

skolklimatet för att förebygga elevrelaterat direkt våld och indirekt våld 

mot lärare. 

 

Nyckelord: elevrelaterat våld, utsatthet, grundskolelärare, direkt våld, indirekt 

våld, multipel utsatthet, skolklimat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet ............................................................. 1 

Förekomst av våld mot lärare ................................................................................................. 2 

Olika typer av våld ................................................................................................................. 4 

Indirekt våld ............................................................................................................................ 6 

Varför utsätts vissa lärare för våld? ........................................................................................ 7 

Skolklimatets betydelse .......................................................................................................... 8 

Den aktuella studien ............................................................................................................. 10 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 10 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Deltagare ............................................................................................................................... 11 

Material ................................................................................................................................. 12 

Procedur ................................................................................................................................ 15 

Statistiska analyser ............................................................................................................... 16 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Diskussion ................................................................................................................................ 23 

Praktiska implikationer och framtida forskning ................................................................... 28 

Referenslista ............................................................................................................................. 31 

 

 

 

 



VÅLD MOT LÄRARE  1 
 

Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet 

Våld mot lärare uttrycks på en mängd olika sätt och kan medföra hälsoskadliga konsekvenser 

såväl som ett försämrat skolklimat (Reddy, Espelage, Anderman, Kanrich, McMahon, 2018). 

Lärare som har blivit utsatta för våld menar att atmosfären i klassrummet blir sämre och deras 

förväntningar på sig själva och sina elever blir lägre (Ozkilic & Kartal, 2012). Våld mot lärare 

riskerar således att bidra till en ond cirkel av problem både vad gäller lärarnas effektivitet i 

klassrummet och elevernas inlärning samt ett försämrat skolklimat där ytterligare förekomst 

av våld mot lärare kan uppstå. Det är därför viktigt att öka kunskapen om det våld som lärare 

upplever för att kunna arbeta förebyggande. Den här studien kommer därför undersöka 

självupplevd utsatthet för våld bland lärare samt lärares uppfattningar om skolklimat.   

En stor andel av den tidigare forskningen gällande våld i grundskolan har undersökt 

våld mellan elever (Espelage m.fl., 2013), och förbisett det faktum att lärare också kan bli 

utsatta för våld av elever. Elevrelaterat våld mot lärare kan medföra känslomässiga, fysiska 

och psykiska konsekvenser (Fox & Stallworth, 2010; Gerberich m.fl., 2011; Moon, Morash, 

Jang & Jeong, 2015), exempelvis ångest och stress (Bounds & Jenkins, 2018; Dworkin, 

Haney & Telschow, 1988). Dessa konsekvenser kan innebära att lärare får lägre professionell 

yrkesfunktion och lägre emotionellt välbefinnande (Dzuka & Dalbert, 2007; Galand, Lecocq 

& Philippot, 2007), vilket i sin tur kan påverka elevernas inlärning och beteendemässiga 

utveckling negativt (Ozkilic & Kartal, 2012; Reddy, Fabiano & Jimerson, 2013). Lärare som 

har blivit utsatta för elevrelaterat våld menar att våldet sannolikt har haft en direkt inverkan på 

kvalitén på utbildningen som de har kunnat leverera (Fisher & Kettl, 2003). Vidare kan 

elevrelaterat våld även leda till utbrändhet (Buck, 2006), orsaka minskat engagemang för 

arbetet (Alonso, López-Castedo & Juste, 2009; Bass m.fl., 2016) och omsättning av lärare 

(Curran, Viano & Fisher, 2019; Galand m.fl., 2007; Ingersoll, 2001). Exempelvis uppgav 10% 

av respondenterna i en svensk undersökning att de hade slutat arbeta som lärare på grund av 

hot och våld i skolan (Statistiska centralbyrån, 2017). I likhet med internationell forskning är 

problemet med elevrelaterat våld mot lärare i Sverige vanligare i grundskolan än gymnasiet 

(Estrada, Granath, Shannon & Törnqvist, 2009; Skolverket, 2019). Det är emellertid väldigt 

ovanligt att lärare i Sverige utsätts för grövre elevrelaterat våld som innebär att de behöver 

uppsöka sjukvård. Oftast innefattar våldet kränkningar av olika slag som till exempel 

spottloskor, knuffar och hot. Då tidigare studier belyst att elevrelaterat våld mot lärare kan 

bidra till ett försämrat skolklimat med försämrade möjligheter till inlärning (Fisher & Kettl, 

2003; Ozkilic & Kartal, 2012), är det viktigt med utökad kunskap om skolklimatets betydelse 
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för hur vi förstår och förhindrar elevrelaterat våld mot lärare (Cohen, McGabe, Michelli & 

Pickeral, 2009). Att ha bevittnat eller hört talats om att någon på skolan blivit utsatt för våld 

kan också bidra till ett försämrat skolklimat och individuella konsekvenser hos både lärare 

och elever (Buck, 2006). Ett positivt skolklimat är associerat med elevers inlärning, 

beteendemässiga utveckling, effektivt förebyggande av våld och mindre omsättning av lärare 

(Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013). I Sverige finns det få studier med 

aktuella siffror inom det här problemområdet, både vad gäller förekomst av elevrelaterat våld 

mot lärare samt fördjupade kunskaper om utsatthet i association till skolklimatet. Därför är det 

viktigt att fler studier undersöker det här problemområdet och bidrar till utvecklingen av 

förebyggande åtgärder mot våld i skolmiljö. Vår studie kommer därför undersöka förekomst 

av elevrelaterat våld mot lärare i grundskolan (årskurser F-9) i Sverige och lärarnas 

uppfattningar om skolklimatet, i syfte att kartlägga omfattningen av lärarnas utsatthet för 

elevrelaterat våld och hitta möjliga förklaringar och utöka kunskapsområdet. För enkelhetens 

skull kommer forskning och studier om grundskolelärare skrivas ut som enbart lärare i 

resterande text. 

 

Förekomst av våld mot lärare 

Det våld som lärare upplever från elever kan ta sig uttryck i flera olika typer av våld. En 

definition av våld på arbetsplatsen som återkommer i litteraturen är att hot och våld handlar 

om ”beteende hos en eller flera individer, från organisationen eller utifrån, som har 

intentionen att fysiskt eller psykologiskt skada en eller flera anställda i en arbetsrelaterad 

kontext” (Schat & Kelloway, 2005, s.191, refererat i Göransson, Näswall & Sverke, 2011). I 

föreliggande studie kommer elevrelaterat våld mot lärare definieras som självupplevt direkt 

våld vilket innefattar fysiskt, verbalt, sexuellt och cybervåld, samt indirekt våld vilket innebär 

bevittnat eller hört talats om våld mot någon annan (Buck, 2006; Göransson, Knight, 

Guthenberg & Sverke, 2011). 

Hur stor andel av lärare i grundskolan som uppgav att de någon gång varit utsatta för 

direkt våld i skolan av en elev skiljer sig åt mellan studierna. En kartläggning från USA 

visade att 80% av de 2998 undersökta K-12 lärarna (motsvarande svensk grundskola men 

mellan åldrarna 6-18) hade blivit utsatta för våld någon gång under de senaste 12 månaderna 

(McMahon m.fl., 2014). Bland de lärare som hade blivit utsatta för våld i skolan uppgav 94% 

att det var en elev som hade varit gärningsperson. En annan studie från Finland med ett urval 

av 215 grundskolelärare visade att 32,6% av lärarna hade blivit utsatta för någon typ av 

elevrelaterat våld under sina karriärer som lärare (Kauppi & Pörhöla, 2012). Ytterligare en 
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studie från USA som undersökte våld mot lärare i ett urval av 5399 K-12 lärare visade att 

92,5% av de tillfrågade lärarna hade blivit utsatta för någon typ av våld av en elev under de 

senaste 12 månaderna (Tiesman, Konda, Hendricks, Mercer & Amandus, 2013). I kontrast till 

självrapporterad utsatthet undersökte en annan studie från Taiwan elevrelaterat våld mot 

lärare genom att använda eleverna själva som deltagare (Chen & Astor, 2009). Med ett urval 

av 14022 elever från årskurserna 4-12 visade resultaten att 30% av eleverna rapporterade att 

de hade utsatt en lärare för någon typ av våld under det senaste året. De flesta studier som har 

gjorts på våld mot lärare har undersökt elever som gärningspersoner (Gerberich m.fl., 2011). 

Det finns emellertid studier som har undersökt förekomst av våld mot lärare där 

gärningsperson kan vara någon annan, exempelvis en kollega eller förälder (Martinez m.fl., 

2016; Tiesman m.fl., 2013). Gemensamt för samtliga studier är dock att majoriteten av alla 

lärare som rapporterat att de har blivit utsatta för våld i någon form uppger att det är en elev 

som har varit gärningsperson (se t.ex. Gerberich m.fl., 2011; Longobardi, Badenes-Ribera, 

Fabris, Martinez & McMahon, 2018; Martinez m.fl., 2016; McMahon m.fl., 2014; Skolverket, 

2019; Tiesman m.fl., 2013). Den entydiga bilden av en elev som gärningsperson gör att den 

här studien kommer avgränsa sig till det våld som utövas av elever mot lärare. 

I jämförelse med internationell forskning är det inte lika klarlagt hur förekomst av 

elevrelaterat våld mot lärare ser ut i Sverige. Den forskning och undersökningar som finns 

visar blandade resultat. I en studie som undersökte arbetsplatsrelaterat våld mot offentligt 

anställda uppgav 22,5% av de 748 tillfrågade svenska lärarna att de hade blivit utsatta för 

någon typ av våld under det senaste året (Vaez, Josephson, Vingård & Voss, 2014). Ett 

problem med denna studie är att det inte framkommer vem som var gärningsperson och att 

studien utfördes för flera år sen vilket gör siffrorna inaktuella. I Skolverkets undersökning om 

attityder till skolan uppgav i snitt 23% av de 1462 tillfrågade lärarna i grundskolan att de hade 

blivit utsatta för elevrelaterat våld under de senaste 12 månaderna (Skolverket, 2019). 

Skolverket särredovisar dock inte om lärarna arbetar vid en grundskola eller gymnasiet, utan 

siffran är generell för alla lärare, vilket gör procentsatsen svårtolkad för den här studiens 

syfte. I kontrast till Skolverkets undersökning visar Arbetsmiljöverkets undersökning utförd 

på 1230 lärare att 85% av de 474 lärarna som hade blivit utsatta för våld någon gång under de 

senaste 12 månaderna att det var en elev som hade varit gärningsperson (Göransson, Knight 

m.fl., 2011). Samtidigt rapporterar lärarförbundet att anmälningarna till Arbetsmiljöverket 

gällande våld mot lärare ökade under 2018 till 870 anmälningar från 767 anmälningar under 

2017 (Lärarförbundet, 2019). Det går dock inte att säga om det faktiska våldet har ökat eller 

om det kan bero på att anmälningsbenägenheten har ökat, men det ger en indikation på att det 
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är ett allvarligt problem även i Sverige. Därför behövs mer forskning som undersöker 

förekomst av elevrelaterat våld mot lärare i en svensk kontext.  

 

Olika typer av våld 

Lärare upplever generellt flera typer av direkt våld från elever och utsattheten skiljer sig inom 

gruppen lärare där manliga och kvinnliga lärares utsatthet för olika typer av våld skiljer sig. 

En våldstyp som förekommer är fysiskt våld som innebär att någon stött till, knuffat, smällt 

till eller gripit tag i läraren (Göransson, Knight m.fl., 2011). Internationell forskning antyder 

att förekomst av fysiskt våld mot lärare är relativt ovanligt (Longobardi m.fl., 2018), och visar 

tvetydiga resultat vad gäller skillnader i utsatthet mellan manliga och kvinnliga lärare. En 

studie från USA menar att kvinnliga lärare utsätts för fysiskt våld i högre utsträckning än män 

(Wei m.fl., 2013), å andra sidan visar en annan amerikansk studie att det främst är manliga 

lärare som utsätts för fysiskt våld (Berg & Cornell, 2016). Ur ett svenskt perspektiv 

rapporterade 16% av de manliga lärarna och 14% av de kvinnliga lärarna att de hade blivit 

utsatta för någon form av fysiskt våld under de senaste 12 månaderna (Göransson, Knight 

m.fl., 2011). Siffrorna är dock generella då studien presenterar sina data utan hänsyn till vem 

som utövat det fysiska våldet men det kan ge en indikation på hur vanligt förekommande det 

fysiska våldet är mot lärare. Det är dock rimligt att anta att det är just elever som är förövare 

då forskning visat att det främst är elever som står för våldet mot lärare (McMahon m.fl., 

2014). 

Verbalt våld är det mest förekommande våldet mot lärare enligt internationell forskning 

(Berg & Cornell, 2016; McMahon m.fl., 2014). Det verbala våldet uttrycks bland annat 

genom att lärarna blivit utskällda, utsatta för raseriutbrott, förödmjukade eller förlöjligade 

(Göransson, Knight m.fl., 2011). Amerikansk forskning kom fram till att kvinnliga lärare var 

mer utsatta för verbalt våld än de manliga (McMahon m.fl., 2014). Liknande resultat går att 

finna i Arbetsmiljöverkets undersökning då drygt hälften av de tillfrågade lärarna uppgav att 

de någon gång utsatts för verbalt våld och de kvinnliga lärarna var mer utsatta än de manliga 

(Göransson, Knight m.fl., 2011). I vilken utsträckning elever utsätter lärare för verbalt våld 

har inte klargjorts men studier indikerar på att det vanligtvis är elever som utsätter lärare för 

våld (McMahon m.fl., 2014). 

Internationell forskning visar att sexuella trakasserier mot lärare av en elev är en relativt 

ovanlig typ av våld som sker i viss utsträckning mot lärare i skolan (Longobardi m.fl., 2018). 

Sexuella trakasserier innebär bland annat nedsättande sexuella kommentarer eller 

kyssar/kramar mot din vilja (Göransson, Knight m.fl., 2011). En studie från USA visade att en 



VÅLD MOT LÄRARE  5 
 

av tio lärare hade upplevt sexuella trakasserier av en elev under de senaste 12 månaderna 

(Moon, Morash & McCluskey, 2019). I samma studie framkom det att åtta av tio lärare som 

utsätts för sexuella trakasserier är kvinnor. Något som saknas är aktuella undersökningar som 

studerar elever sexuella trakasserier mot lärare i en svensk kontext. På grund av dessa 

kunskapsluckor är det också av intresse att undersöka förekomsten av att lärare utsätts för 

sexuella trakasserier av elever.   

Cybervåld är ytterligare en form av våld som lärare utsätts för och detta innebär att 

läraren utsätts för hot, trakasserier eller förlöjliganden på internet eller genom mobilen 

(Göransson, Knight m.fl., 2011). En amerikansk studie på 117 lärare visade att endast 1% av 

lärarna hade blivit utsatta för cybervåld under de senaste sex månaderna (Bounds & Jenkins, 

2018). I kontrast till detta så uppgav 28% av lärarna i Arbetsmiljöverkets undersökning att de 

någon gång blivit utsatta för cybervåld (Göransson, Knight m.fl., 2011). Manliga och 

kvinnliga lärare utsattes i ungefär lika hög grad. Det skulle kunna tyda på att cybervåld är 

vanliga i Sverige i jämförelse med andra länder. Cybervåld är ett relativt nytt fenomen som 

först under 2000-talet blivit allt mer uppmärksammat (Baldry, Blaya & Farrington, 2018). 

Cybervåldet kan förklaras ur olika aspekter. En förklaring är möjligheten till anonymitet 

vilket i forskning har visat att folk säger och gör saker anonymt som de aldrig skulle våga i en 

fysisk interaktion (Postmes & Spears, 1998). Genom denna anonymitet och det ökade 

avståndet till potentiella offret så kan gärningspersonen undvika konfrontation vilket innebär 

att gärningspersonen inte ser den påverkan som våldet får mot offret vilket i sin tur skulle 

kunna avskräcka från ytterligare våld då gärningspersonen kan känna ånger och empati 

(Sourander m.fl., 2010). Då cybervåld är ett nytt fenomen och undersökningar visar blandade 

resultat är det viktigt att fler studier undersöker förekomst av cybervåld. 

Lärare som utsätts för elevrelaterat våld i skolan upplever vanligtvis flera olika typer av 

våld än endast en typ av våld (Martinez m.fl., 2016). Den här typen av utsatthet refererar till 

multipel utsatthet som innebär att lärare blir utsatta för olika typer av direkt våld vilket i 

denna studie innebär fysiskt, verbalt, sexuellt och cybervåld. I en studie framkom att 94% av 

de 2324 undersökta K-12 lärarna hade blivit utsatta för olika typer av våld upprepade gånger 

av en elev samt att manliga lärare utsattes för multipel utsatthet i större utsträckning än vad 

kvinnliga lärare gjorde (Martinez m.fl., 2016). Multipel utsatthet kan innebära en mer 

generaliserad sårbarhet då det syftar till antalet olika former av elevrelaterat våld som läraren 

har upplevt vilket innebär en mer kontinuerlig sammansättning av utsatthet snarare än enstaka 

tillfällen (Finkelhor, Turner, Hamby & Ormrod, 2011; Martinez m.fl., 2016). Konsekvenser 

av multipel utsatthet hos vuxna är inte fastställda och det går därför inte med säkerhet att 
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utröna vilka negativa effekter detta har på lärare, men tidigare forskning om utsatthet för våld 

hos barn och ungdomar visar att flera olika typer av våld har en mer negativ effekt på den 

mentala hälsan än att bara drabbas av samma typ av våld upprepade gånger (Finkelhor, 

Ormrod & Turner, 2007a, 2007b). I synnerhet lyfts olika trauma symptom kopplat till ångest 

och depression och att fler trauma symptom rapporteras hos de som blivit utsatta för flera 

typer av våld. Det är möjligt att även vuxna lärares mentala hälsa och välbefinnande kan 

påverkas mer negativt av multipel utsatthet. Därför är det av intresse att undersöka förekomst 

av multipel utsatthet i en svensk kontext då det kan ge en bättre bild av hur omfattande våldet 

mot lärare i svenska skolor är. Inklusionskriterier för att en lärare ska ha blivit utsatt för 

multipel utsatthet är att läraren har blivit utsatt för minst två olika typer av direkt våld. 

Indirekt våld inkluderas således inte i multipel utsatthet. 

 

Indirekt våld 

Indirekt våld har definierats som att läraren på något sätt bevittnat eller har hört talas om att 

våld har förekommit på skolan (Buck, 2006; Göransson, Knight m.fl., 2011). En tidigare 

amerikansk studie som undersökte 315 high-school lärares upplevelser av direkt våld och 

indirekt våld under det senaste året fann att 77% av alla rapporterade händelser (totalt 2490), 

var kategoriserade som indirekt våld (Buck, 2006). För alla typer av våld var det vanligare att 

en lärare hade bevittnat eller hört talats om våldet, än att läraren själv hade blivit utsatt. 

Arbetsmiljöverkets undersökning visade också att det var vanligt förekommande där 51% av 

de undersökta lärarna uppgav att de någon gång bevittnat någon som tappat kontrollen över 

sitt beteende eller slagit sönder något (Göransson, Knight m.fl., 2011). Det har också visat sig 

att kvinnliga lärare rapporterat om utsatthet för indirekt våld i större utsträckning än män. I 

likhet med utsatthet för direkt våld finns det tecken på att även indirekt våld har negativa 

effekter och har associerats med symptom som sedermera kan leda till utbrändhet (Buck, 

2006). En annan studie visade att indirekt våld även kan leda till posttraumatisk stress och 

depression (Buka, Stichick, Birdthistle & Earls, 2001). Det generella skolvåldet är således del 

av ett större problem, som kan bidra till ett försämrat skolklimat och individuella 

konsekvenser hos både lärare och elever. Indirekt våld är därmed relevant att undersöka då det 

dessutom saknas aktuella studier kring denna problematik i en svensk kontext samt att 

indirekt våld kan leda till liknande negativa konsekvenser som vid utsatthet för direkt våld. 
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Varför utsätts vissa lärare för våld?  

Våldet varierar inom gruppen lärare och det finns skillnader som är nödvändiga att kunna 

förklara för att kunna skapa en bredare förståelse för problemet. En central variation återfinns 

bland manliga och kvinnliga lärare, där kvinnor till exempel utsätts i större utsträckning för 

verbalt våld medan männen utsätts i större utsträckning för fysiskt våld (McMahon, m.fl., 

2014). Eftersom det råder brist på forskning om orsaker till att elevrelaterat våld mot lärare 

uppstår, har den teoretiska utvecklingen på området varit liten (Moon & McCluskey, 2018). 

En teori som skulle kunna förklara varför vissa lärare blir utsatta för elevrelaterat våld är 

target congruence (Finkelhor & Asdigian, 1996). Teorin utvecklades som en reaktion på 

rutinaktivitetsteorins (Cohen & Felson, 1979) oförmåga att förklara utsatthet av bekanta eller 

familjemedlemmar och bygger på tre grundläggande dimensioner; target vulnerability, target 

gratifiability och target antagonism (Finkelhor & Asdigian, 1996). Target vulnerability syftar 

till det potentiella offrets bristande förmåga att kunna avskräcka eller försvara sig, vilket gör 

individen till ett lämpligt objekt genom sin sårbarhet. Exempel på personliga egenskaper som 

kan signalera denna sårbarhet är fysisk storlek/svaghet, framför allt hos det manliga könet. 

Target gratifiability avser det potentiella offrets färdigheter, kvalitéer eller attribut som 

gärningspersonen vill ha, använda eller manipulera. Exempel på egenskaper som kan 

signalera target gratifiability är kvinnligt kön vid sexuella trakasserier. Target antagonism 

syftar till det potentiella offrets personliga egenskaper som kan leda till utsatthet, för att dessa 

egenskaper kan provocera en potentiell gärningsperson. Exempel på target antagonism är 

sexuell läggning eller tillhörighet av ett visst kön. Tidigare forskning har visat att lärare som 

uppvisar ett osäkert, avvaktande beteende mot elever i klassrummet är mer benägna att 

utsättas för olika typer av våld än de som uppvisar ett säkrare beteende (Moon & McCluskey, 

2018), vilket går i linje med teorins tankar om target vulnerability. Det finns även ett visst 

stöd för att ett hjälpande/vänligt beteende av läraren skulle kunna provocera eleven till 

sexuella trakasserier eller verbalt våld riktat mot läraren (Moon & McCluskey, 2018), vilket 

då stämmer överens med teorins tankar om target gratifiability och antagonism. 

Target congruence menar således att vissa individer utsätts för våld på grund av 

enskilda egenskaper (Finkelhor & Asdigian, 1996). Dessa egenskaper tycks kunna öka 

sårbarheten för en lärare att bli utsatt för elevrelaterat våld eftersom vissa egenskaper kan 

stämma överens med elevens motiv eller behov. Det skulle i sådana fall kunna förklara varför 

manliga lärare utsätts för fysiskt våld i större utsträckning; de erbjuder ett mer lämpligt objekt 

för fysiskt våld – särskilt de manliga lärarna som uppfattas som mindre till storleken och 

fysiskt svagare. På ett liknande kan kvinnliga lärare utsättas för verbalt våld och sexuella 
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trakasserier i större utsträckning för att deras könstillhörighet stämmer överens med elevens 

motiv eller behov. Sammantaget indikerar target congruence att vissa lärare utsätts för vissa 

typer av våld beroende på variationer i target vulnerability, gratifiability och antagonism 

(Finkelhor & Asdigian, 1996; Moon & McCluskey, 2018). För den här studiens intresse 

kommer target congruence användas för att möjligen kunna förklara variationer i förekomst 

av direkt och indirekt våld bland manliga och kvinnliga lärare i grundskolan. 

 

Skolklimatets betydelse 

Oavsett begränsningar med teoretiska förklaringsmodeller i tidigare forskning framkommer 

en entydig bild av att många lärare dagligen upplever såväl direkt som indirekt våld. 

Elevrelaterat våld mot lärare är således ett komplext problem som sannolikt behöver 

förebyggas på flera olika nivåer samtidigt (Espelage m.fl., 2013). Fördelarna med att fokusera 

på lärarnas välbefinnande och effektivitet i klassrummet tros vara många då de har en direkt 

koppling till elevernas inlärning och beteendemässiga utveckling (Reddy m.fl., 2013). Genom 

att undersöka förekomst av elevrelaterat våld mot lärare och samtidigt beakta den kontextuella 

nivån av skolan så kan ökad kunskap ges till hur vi skapar en positiv lärmiljö som bidrar till 

ett skolklimat som kännetecknas av engagemang och respekt (Cohen m.fl., 2009). 

Det råder en bred överenskommelse bland lärare, forskare och beslutsfattare att ett av de 

viktigaste området för att motverka våld i skolan är att fokusera på utveckling och förbättrade 

insatser rörande skolklimatet (Thapa m.fl., 2013). Skolklimatet har definierats som ”[...] the 

quality and character of school life. School climate is based on patterns of people’s 

experiences of school life and reflects norms, goals, values, interpersonal relationships, 

teaching and learning practices, and organizational structures.” (Cohen m.fl., 2009, s.182).   

Det finns en koppling mellan uppfattat positivt skolklimat och minskad förekomst av 

våld, vilket en svensk undersökning visar där såväl elever som lärare efterlyser fler insatser 

som syftar till att förbättra skolklimatet och relationer mellan lärare och elever (Estrada m.fl., 

2009). Ett positivt skolklimat kan förklaras genom det samlade intrycket och uppfattningar av 

en skolas aktiva verksamhet vad gäller kvalitet och karaktär genom fyra grundläggande 

dimensioner: säkerhet - till exempel regler/uppfattad säkerhet; mellanmänskliga relationer - 

till exempel positiva förhållanden till andra elever och lärare; undervisning/lärande - till 

exempel stödjande pedagogik och kunskapsutveckling; och institutionell miljö - till exempel 

skolans band till elever och den fysiska miljön (Cohen m.fl., 2009; Reaves, McMahon, Duffy 

& Ruiz, 2018). I en metaanalys gällande skolklimat kopplat till olika typer av våld 

konstaterade forskarna att det fanns ett samband mellan institutionell miljö, mellanmänskliga 
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relationer och våldsamt beteende såsom fysiskt och verbalt våld (Reaves m.fl., 2018). 

Forskning har visat att ett positivt skolklimat kan bidra till att förebygga våld mot lärare och 

få lärarna att vilja arbeta kvar på skolan (Cohen m.fl., 2009; Moon & McCluskey, 2016). 

Sammantaget indikerar detta att skolklimatet kan ha betydelse för hur vi förstår och förhindrar 

elevrelaterat våld mot lärare. Det är således viktigt att undersöka skolklimatets betydelse i 

förhållande till lärares utsatthet för direkt och indirekt våld i en svensk kontext. 

En teori som kan förklara varför lärare utsätts för våld i skolan genom att anamma flera 

dimensioner av skolklimatet är auktoritativ disciplin teori (Gregory & Cornell, 2009; Gregory 

m.fl., 2010). Auktoritativ disciplin teori är en utveckling från tidigare forskning gällande 

effektiva föräldrastrategier där det mest effektiva föräldraskapet präglades av en kombination 

av höga beteendeförväntningar och varmt emotionellt stöd (Baumrind, 1968, refererat i 

Gregory & Cornell, 2009). I en skolklimat kontext anammar och utvecklar teorin dessa två 

delar av förväntningar och stöd till att handla om mer omfattande nivåer av struktur, stöd och 

engagemang. Struktur syftar till elevers behov av vuxen övervakning samt tydlighet i regler 

och förväntningar, medan stöd syftar till elevers sociala och emotionella stöd från lärare som 

kan förstå saker ur deras perspektiv (Gregory m.fl., 2010). En tredje dimension som är nära 

sammankopplad med struktur och stöd är således engagemang. Högre nivåer av struktur och 

stöd innebär högre nivåer av elevers engagemang för skolan, vilket fungerar som en 

skyddsfaktor mot våldsamt beteende (Huang m.fl., 2015). Skolor där lärare upplever att det är 

hög grad av struktur och stöd utsätts för våld i mindre utsträckning än lärare som inte 

upplever hög grad av struktur och stöd (Gregory, Cornell & Fan, 2012). Det finns också 

belägg för att skolor med hög grad av struktur och stöd bestraffar elever i mindre 

utsträckning, har minskad förekomst av mobbning samt en högre nivå av upplevd trygghet 

bland lärarna (Nekvasil & Cornell, 2015). Struktur, stöd och engagemang väver samman 

tidigare nämnda dimensioner av skolklimatet; säkerhet, mellanmänskliga relationer, 

undervisning/lärande och institutionell miljö, och är ett teoretiskt ramverk som ligger till 

grund för den här studien. Föreliggande studie kommer därför med auktoritativ disciplin teori 

som grund undersöka lärares uppfattade nivåer av dimensionerna struktur, stöd och 

engagemang i förhållande till utsatthet för direkt och indirekt våld mot lärare. Detta för att 

utöka kunskapen om skolklimatets betydelse i relation till förekomst av elevrelaterat våld mot 

lärare. Med utökad kunskap om skolklimatets betydelse skulle utvecklingen av förebyggande 

åtgärder i skolan kunna riktas mot flera olika kontextuella nivåer samtidigt, och på så sätt 

generera mer potentiellt effektiva åtgärder för att förhindra elevrelaterat våld mot lärare. 
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Den aktuella studien 

Tidigare studier som undersökt förekomst av elevrelaterat våld mot lärare utgörs uteslutande 

av internationell forskning (se t.ex. Gerberich m.fl., 2011; Martinez m.fl., 2016; McMahon 

m.fl., 2014; Reddy, Espelage, Anderman, Kanrich & Mcmahon, 2018; Tiesman m.fl., 2013). 

Elevrelaterat våld mot lärare är ett globalt folkhälsoproblem som tidigare förbisetts (Espelage 

m.fl., 2013), och är följaktligen i behov av fler studier, även i Sverige.  Ingen studie i Sverige 

har undersökt dimensioner av skolklimat som en möjlig förklaringsmodell till elevrelaterat 

våld mot lärare i en svensk kontext. Denna kunskapslucka ämnar vi att fylla. I ett 

förebyggande perspektiv så finns det flera fördelar med att fokusera på elevrelaterat våld mot 

lärare och skolklimatet. En stor fördel är, som tidigare nämnts, att ett positivt skolklimat är 

associerat med elevers inlärning, beteendemässiga utveckling, effektivt förebyggande av våld 

och mindre omsättning av lärare (Thapa m.fl., 2013). En annan fördel med att undersöka 

problemet utifrån lärarens synvinkel är att lärare arbetar med elever dagligen, vilket innebär 

att de besitter unika kunskaper om vad som tros kunna orsaka elevrelaterat våld mot lärare 

(Fisher & Kettl, 2003).    

Trots ett växande internationellt forskningsfält gällande elevrelaterat våld mot lärare 

(Espelage m.fl., 2013; Reddy m.fl., 2018), så saknas det aktuella siffror i en svensk kontext. 

Föreliggande studie är därför relevant att genomföra då den kan bidra till att öka förståelsen 

och kunskapen för lärares utsatthet. En annan aspekt att beakta med föreliggande studie i 

jämförelse med tidigare forskning är skillnader i lagstiftning, utbildningssystem, kultur, 

normer och värderingar mellan olika länder (Denton, Chaplin & Wall, 2013). Sverige har 

dessutom genomfört en rad olika förändringar under de senaste decennierna som har inneburit 

organisatoriska förändringar, reformer, förändring av styrning och privatisering (Arvidsson, 

Håkansson, Karlson, Björk & Persson, 2016; Francia, 2011). Detta kan innebära att svenska 

skolklimatet skiljer sig från många andra länder. Därför behövs fler studier som undersöker 

elevrelaterat våld i förhållande till skolklimat i en svensk kontext.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska 

grundskolelärare, undersöka förekomst av våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika 

aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt och indirekt våld.  

Syftet bryts ned i följande frågeställningar: 

• Hur vanligt förekommande är olika typer av direkt våld (fysiskt, verbalt, sexuellt, 

cybervåld) samt multipel utsatthet bland manliga och kvinnliga lärare? 
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• Hur vanligt förekommande är olika typer av indirekt våld (bevittnat/hört talats om) 

bland manliga och kvinnliga lärare? 

• I vilken utsträckning finns det samband mellan olika dimensioner av skolklimat (stöd, 

struktur, engagemang) och utsatthet för direkt våld och indirekt våld bland lärare? 

• Vilken/vilka dimensioner av skolklimat (stöd, struktur, engagemang) är oberoende av 

varandra associerade med direkt våld och indirekt våld mot lärare? 

 

Metod 

För att besvara studiens syfte kommer kvantitativ metod användas. Det gör det möjligt att 

undersöka frekvenser, samband mellan dimensioner av skolklimat och utsatthet samt vilka 

dimensioner av skolklimat som oberoende av varandra associerar med direkt våld och indirekt 

våld. Studien har en tvärsnittsdesign vilket innebär att datainsamlingen kommer ske under 

samma tidsperiod (Borg & Westerlund, 2012). Ämnet för studien kan uppfattas som känsligt 

varför det är en fördel att använda webbenkäter då alla respondenter kommer vara anonyma. 

Det är även en fördel då vi har möjlighet att nå ut via sociala medier och således även nå fler 

lärare som eventuellt har blivit utsatta för våld. 

 

Deltagare 

Respondenter till studien utgjordes av lärare i Sverige som undervisar i grundskolan (N=143). 

Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval med en webbenkät för att få tag i respondenter 

vilka tillfrågades genom olika grupper på Facebook för lärare samt separata utskick till 

grundskolor i tre städer. Antalet respondenter som svarade på enkäten var 167 stycken varav 

143 uppgav att de var grundskolelärare, vilket var målpopulationen för denna studie. De 

resterande 24 respondenterna undervisade inte på grundskolenivå och räknades därför som 

övertäckning. Åldersspannet på respondenterna varierade mellan 20-65 år (M = 40,44, SD = 

11,17). Könsfördelningen på respondenterna var ojämn; 25 män (17,5%) och 117 kvinnor 

(81,8%) samt en respondent som inte uppgav kön. Samtliga 143 lärare (100%) gav sitt 

samtycke till studien och 139 av de 143 svarande lärarna arbetar idag som lärare. Antal år 

lärarna hade arbetat varierade mellan 0-40 år (M = 11,83, SD = 9,26). De flesta 

respondenterna, 128 (90,1%), uppgav att de hade lärarlegitimation. Av respondenterna 

arbetade 128 (89,5%) på en kommunal skola medan 15 (10,5%) arbetade på en privat skola. 

Sett till kommunstorlek arbetade 21 (14,7%) respondenter i en mindre kommun (färre än 
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10000 invånare), 52 (36,4%) arbetade i en mellanstor kommun (10000 - 59999 invånare) och 

70 (49%) arbetade i en stor kommun (60000 invånare eller fler).  

 

Material 

För att mäta uppfattningar om skolklimatet och erfarenheter av våld konstruerades en 

webbenkät där respondenterna fick ta ställning till olika frågor och påståenden på en 

likertskala. Webbenkäten baserades på Arbetsmiljöverkets enkätstudie om hot och våld i 

skolan bland elever och lärare (Göransson m.fl., 2011), och Authoritative school climate 

survey [ASCS] (Huang m.fl., 2015). Tillsammans med webbenkäten formulerades en 

presentation av studien med information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande, tidsåtgång samt förvaring och 

användning av det insamlade materialet.   

I Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 17 § framkommer 

det att forskning endast får genomföras om forskningspersonen har samtyckt till att delta i 

studien. Samtycket skall även dokumenteras på något sätt. Den allra första frågan som ställdes 

i webbenkäten var således Samtycker du till att delta i studien? med svarsalternativen Ja eller 

Nej. Efter det ställdes kontrollfrågor om de för tillfället arbetade som lärare och om de hade 

lärarlegitimation. Detta eftersom studien syftade till att undersöka lärares uppfattningar om 

skolklimatet och erfarenheter av direkt- och indirekt våld. Därefter följde bakgrundsfrågor om 

ålder, kön, antal år de arbetat som lärare samt vilka klasser de undervisar i. Vilka klasser de 

undervisar i kan anses vara en kontrollfråga också, då vi endast var intresserade av lärare som 

undervisade i årskurserna F-9. Webbenkäten avslutades även med tre bakgrundsfrågor 

gällande hur många elever som går på skolan de arbetar på, om skolan är kommunal eller 

privat samt om skolan är belägen i en mindre, mellan- eller stor kommun. I syfte att samla in 

mer bakgrundsinformation gällande studiens respondenter. 

Utsatthet för direkt våld och indirekt våld. Respondenternas erfarenheter av direkt 

våld och indirekt våld baserades på frågor ur Arbetsmiljöverkets enkätstudie om hot och våld 

i skolan bland elever och lärare (Göransson, Knight m.fl., 2011). I mätinstrumentet fick 

respondenterna besvara 12 frågor på en sexgradig likertskala, utifrån fyra våldstyper: fysiskt 

våld, verbalt våld, sexuella trakasserier och cybervåld, se Tabell 1. Frågorna delades in i två 

avsnitt enligt direkt våld och indirekt våld. Fysiskt våld och verbalt våld mättes med två olika 

frågor vardera, för att fånga upp direkt och indirekt lättare respektive grövre våld av dessa 

typer. Varje fråga formulerades så att de skulle besvara vid hur många tillfällen under de 

senaste 12 månaderna den aktuella våldstypen ägt rum. Svarsalternativen gick från Aldrig (1) 
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till Vid fem eller fler tillfällen (6). För det direkta våldet formulerades frågorna med en 

inledande text som löd: ”Vid hur många tillfällen under de senaste 12 månaderna har en elev 

utsatt dig för...”. Därefter ställdes frågor om olika våldstyper. Samma frågor ställdes 

ytterligare en gång för att mäta det indirekt våldet men med annorlunda formulering av den 

inledande texten: ”Under de senaste 12 månaderna, vid hur många tillfällen har du 

bevittnat/hört talats om att någon annan (elev, kollega etc.) på skolan har blivit utsatt för...” 

med frågor om olika våldstyper. De två olika avsnitten med sex frågor vardera slogs sedan 

ihop till två separata totalmått; ett för direkt våld och ett för indirekt våld. Detta för att kunna 

mäta samband mellan dimensioner av skolklimat och direkt våld och indirekt våld samt hur 

dessa dimensioner associeras med direkt våld och indirekt våld. De nya värdena för direkt 

våld blev 6-31 med Cronbach’s α = ,75 (M = 11,68, SD= 5,73). De nya värdena för indirekt 

våld blev 6-36 med Cronbach’s α = ,80 (M = 20,18, SD= 7,57). 

  

Tabell 1 

Redovisning av vad respondenterna fick ta ställning till rörande direkt våld (DV) och indirekt 

våld (IDV). 

Våldstyp Definition  

Fysiskt våld 

Lättare fysiskt våld ”knuffad, riven, spottad på eller få slag utan kvarvarande 

skada” (DV) 

”knuffar, riven, spottad på eller fått slag utan kvarvarande 

skada” (IDV) 

Grövre fysiskt våld ”hårda slag som gjort att du haft ont i flera dagar eller våld med 

kniv/tillhygge” (DV) 

”hårda slag eller våld med kniv/tillhygge” (IDV) 

Verbalt våld 

Hot om våld ”hotat att slå eller på annat sätt skada dig” (DV) 

”hotat att slå eller på annat sätt skada andra” (IDV) 

Verbala kränkningar ”skrikit, skällt eller svurit åt dig” (DV) 

”skrikit, skällt eller svurit åt andra” (IDV) 

Sexuella 

trakasserier 

”nedsättande sexuella kommentarer eller kyssar/kramar mot din 

vilja” (DV) 

”nedsättande sexuella kommentarer eller kyssar/kramar mot 

någons vilja” (IDV) 

Cybervåld ”hot, trakasserier eller förlöjligande på internet eller genom 

mobilen” (DV) 

”hot, trakasserier eller förlöjliganden på internet eller genom 

mobilen” (IDV) 

 

Multipel utsatthet. Förekomst av multipel utsatthet mättes genom att identifiera antalet 

olika direkta våldstyper respondenterna hade blivit utsatt för under de senaste 12 månaderna. 

Förutsättningen för att en respondent skulle klassificeras som multipel utsatt var att 
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respondenten hade blivit utsatt för minst två av de fyra olika direkta våldstyperna under de 

senaste 12 månaderna (Martinez m.fl., 2016). 

Skolklimatet. Respondenternas uppfattningar om skolklimatet baserades på delar ur det 

validerade mätinstrumentet ASCS (Huang m.fl., 2015; Huang & Cornell, 2016). De specifika 

delarna i mätinstrumentet som berörde skolklimatet inhämtades och översattes. I 

mätinstrumentet fick respondenterna ta ställning till 26 påståenden på en sexgradig 

likertskala. Likertskalan var utformad så att värdet 1 var definierat som Håller verkligen inte 

med och värdet 6 var definierat som Håller verkligen med. Dessa påståenden delades upp i tre 

avsnitt indelade efter dimensionerna struktur, stöd och engagemang. De tre dimensionerna 

kodades om till tre totalmått för att kunna undersöka samband mellan skolklimat och direkt 

våld och indirekt våld samt hur dessa dimensioner associeras med direkt våld och indirekt 

våld. 

Struktur. För att mäta graden av struktur fick respondenterna ta ställning till 

sammanlagt nio påståenden som utgick från ASCS (Huang m.fl., 2015). Exempel på 

påståenden som respondenten fick ta ställning till var: ”Elever på skolan känner till 

skolreglerna för uppförande.” och “Elever på den här skolan erfar bara konsekvenser när de 

förtjänar det.” Fyra av påståendena rörande struktur kodades om innan vi skapade ett 

totalmått för struktur, då de var negativt ställda. De nya värdena för skalan blev 9-54 med 

Cronbach’s α = ,58, (M = 40,88, SD = 5,29). 

Stöd. För att mäta graden av stöd fick respondenterna ta ställning till sammanlagt elva 

påståenden som utgick från ASCS (Huang m.fl., 2015). Exempel på påståenden som 

respondenten fick ta ställning till var: ”Eleverna vet vem som de ska gå till för hjälp om de 

har blivit behandlade illa av en annan elev.” och “Lärare vidtar åtgärder för att lösa 

problemen när eleverna rapporterar kränkningar.”. Följande fråga fanns ursprungligen inte 

med i mätinstrumentet: “Elever rapporterar när en elev har verbalt hotat eller kränkt en 

annan elev.”. Frågan konstruerades utifrån Arbetsmiljöverkets enkätstudie om hot och våld i 

skolan bland elever och lärare (Göransson, Knight m.fl., 2011), för att täcka in fler aspekter 

av verbalt våld i förhållande till stöd. De nya värdena för skalan blev 11-66 Cronbach’s α = 

,86, (M = 55,24, SD = 6,65). 

Engagemang. För att mäta graden av engagemang fick respondenterna ta ställning till 

sammanlagt sex påståenden som utgick från ASCS (Huang m.fl., 2015). Exempel på 

påståenden som respondenten fick ta ställning till var: ”Eleverna gillar i allmänhet denna 

skola.” och “Eleverna är stolta över att gå på denna skola.” Ett påstående rörande 

engagemang kodades om innan vi skapade ett totalmått för engagemang, då påståendet var 
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negativt ställt. De nya värdena för skalan blev 6-36 med Cronbach’s α = ,80, (M = 26,26, SD 

= 4,57). 

 

Procedur  

Rekryteringen av respondenter till studien genomfördes via två olika vägar för att öka 

möjligheterna till så många svarande som möjligt. Dels publicerades enkäten på olika 

Facebookgrupper för lärare på grundskolenivå, dels skickades separata förfrågningar ut till 

rektorer på samtliga grundskolor i en mellanstor kommun (10000 - 59999 invånare) och två 

stora kommuner (60000 invånare eller fler) som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. På 

Facebook kontaktades administratörer för åtta olika grupper med grundskolelärare, med en 

förfrågan om att få publicera webbenkäten i deras respektive grupp. Fem av dessa grupper 

godkände publicering av webbenkäten, med ett sammanlagt medlemsantal av cirka 71400 

medlemmar för dessa fem lärargrupper. I förfrågningarna till de specifika skolorna så 

informerades rektorerna kort om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt, att 

uppgifterna hanterades konfidentiellt och endast användes för denna studies ändamål. De fick 

ta ställning till ett eventuellt intresse för studien och sedan skicka enkäten vidare till lärarna på 

respektive skola. Webbenkäten fanns tillgänglig under totalt 13 dagar och beräknades ta cirka 

10-15 min att besvara. 

Innan webbenkäten publicerades genomfördes ett pilottest på två verksamma lärare. 

Deras synpunkter och kommentarer på webbenkäten låg sedan till grund för diskussion där 

vissa förändringar genomfördes. Bland annat så förändrades vissa formuleringar från 

översättningen, exempelvis ‘bestraffning’, då svenska lärare inte använder sig av såna uttryck 

eller metoder som syftar till att bestraffa elever.   

Webbenkäten inleddes med ett informationsbrev som respondenten fick ta del av innan 

enkäten besvarades. I detta informationsbrev beskrevs enkätens utformning och etiska 

aspekter togs hänsyn till. De fyra etiska huvudkraven som en vetenskaplig studie måste 

uppfylla låg till grund för informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 2017). Inledningsvis 

behandlades syftet med studien och annan övergripande information som förklarade 

relevansen av studien. Även tidsaspekt för deltagandet behandlades samt kontaktuppgifter till 

de ansvariga över studien fanns tillgängligt. Deltagandet byggde på frivillighet vilket 

respondenten blev informerad om genom att samtycke gavs till studien om enkäten 

besvarades och sedan skickades in. På så sätt fanns möjlighet att avbryta sitt deltagande under 

genomförandet men det gick inte att ångra sitt deltagande efter att enkäten skickats in 

eftersom samtliga enkäter anonymiserades med en siffra. Då webbenkäten innehöll frågor om 
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direkt utsatthet som kan uppfattas som känsliga bifogades information om att de kan kontakta 

Brottsofferjouren om de behöver stöd eller ta kontakt med sin arbetsplats 

arbetsmiljöombud/fackliga ombud eller företagshälsovård. Vidare kan det vara en fördel att 

använda webbenkät för frågor om utsatthet då respondenterna kan besvara enkäten enskilt på 

en tid och plats som de själva känner sig trygga med. Forskning har visat att människor som 

hade en historia av tidigare utsatthet föredrog att fylla i enkäten på datorn och upplevde det 

som det mest konfidentiella sättet att delta i studien, i jämförelse med papper-penna-enkät och 

ansikte-mot-ansikte-intervju (DiLillo, DeGue, Kras, Di Loreto-Colgan & Nash, 2006). 

Dessutom placerades dessa frågor mot slutet av webbenkäten för att inte gå in direkt på frågor 

som kan uppfattas som känsliga (Trost & Hultåker, 2016). Informationsbrevet beskrev också 

att all data som insamlats endast var avsedd för användning i denna studie syfte och att all 

data hanterades konfidentiellt. Med konfidentiellt menades att data anonymiserades och inte 

kunde kopplas till enskilda respondenter samt att informationen förvarades på ett tillförlitligt 

sätt där endast ansvariga över studien hade tillgång till. 

 

Statistiska analyser 

Samtliga analyser av datamaterialet genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

25.0. Inledande analyser bestod av att beräkna frekvenser. Sambands- och regressionsanalyser 

hade en på förhand vald signifikansnivå på p = 0,05. För att kunna genomföra parametriska 

tester bör data minst vara approximativt normalfördelad och på intervall-/kvotnivå (Borg & 

Westerlund, 2012). Parametriska tester är emellertid robusta för avvikelser från 

normalfördelning och nivå på skalans ursprungsdata (Gaito, 1980; Norman, 2010), och ett 

stickprov över 120 respondenter anses dessutom vara ett tillräckligt stort urval som gör 

parametriska tester mindre känsliga för felberäkningar (Pallant, 2016). I aktuell studie 

inkluderas 143 respondenter. Därmed behandlades variablerna för totalmått avseende direkt 

våld, indirekt våld, struktur, stöd och engagemang som intervall-/kvotnivå då de var 

approximativt normalfördelade enligt de preliminära histogram-testerna. 

De två första frågeställningarna avsåg att mäta hur vanligt förekommande olika typer av 

direkt våld (fysiskt, verbalt, sexuellt, cybervåld) och indirekt våld bland manliga och 

kvinnliga lärare var. För att besvara detta beräknades frekvenser för olika våldstyper, antal 

tillfällen och särredovisning för kön. Genom att beräkna antal olika typer av direkt våld en 

lärare hade blivit utsatt för kunde även frågan om förekomst av multipel utsatthet besvaras. 

För att besvara den tredje frågeställningen användes det parametriska testet Pearsons 

korrelationskoefficient för att undersöka sambanden mellan de olika dimensionerna av 
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skolklimat och utsatthet för direkt våld och indirekt våld. Totalt genomfördes sex 

korrelationer. Pearson korrelationskoefficient valdes för att punktdiagram indikerade att de 

aktuella variablerna samvarierade samt att observationerna (N=143) såg ut att följa en 

normalfördelningskurva. Cohens riktlinjer för styrka på samband användes för att tolka 

korrelationerna, där r = 0,10–0,29 ses som ett svagt samband, r = 0,30–0,49 som ett 

medelstarkt samband och r = 0,50–1,0 som ett starkt samband (Cohen, 1988, s.79-81, 

refererat i Pallant, 2016). 

Den fjärde frågeställningen undersöktes genom två separata multipla regressioner; en 

för direkt våld och en för indirekt våld mot lärare. Avsikten med regressionsanalyserna var att 

ta reda på vilken/vilka dimensioner av skolklimat (struktur, stöd och engagemang) är 

oberoende av varandra associerade med direkt våld och indirekt våld mot lärare. Multipla 

regressioner har flera grundantaganden som bör vara uppfyllda (Pallant, 2016), där de centrala 

grundantaganden utöver normalfördelning är linjäritet, homoskedasticitet. Dessa två 

grundantaganden kontrollerades via ett linjediagram som visade att de flesta residualer låg 

nära och var jämt spridda längs med regressionslinjen, vilket indikerade att dessa kriterier var 

uppfyllda för de båda regressionerna. Det kontrollerades också för multikollinearitet som 

innebär att de oberoende variablerna korrelerar i för hög utsträckning med varandra (Pallant, 

2016). Att de korrelerar är vanligt men vid för starka samband blir det svårt att utröna den 

unika effekten från varje oberoende variabel på den beroende variabeln. En vedertagen gräns 

är att de oberoende variablerna inte ska ha en korrelation starkare än 0,7. De tre 

dimensionerna för skolklimat i båda regressionerna korrelerade mellan värdena 0,39-0,52 och 

uppfyller då grundantagandet att det inte råder multikollinearitet. 

 

Resultat 

Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska 

lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i 

vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av 

direkt våld och indirekt våld. Resultaten från varje frågeställning kommer presenteras i 

kronologisk ordning nedan. 

Förekomst av elevrelaterat direkt våld och multipel utsatthet. För att besvara den 

första frågeställningen avseende lärares utsatthet för elevrelaterat direkt våld och multipel 

utsatthet så beräknades frekvenser för varje våldstyp av direkt våld. Resultaten visar att 

sammanlagt 79% (n = 113) av lärarna hade blivit utsatta vid minst ett tillfälle för någon typ av 

elevrelaterat direkt våld under de senaste 12 månaderna. Den vanligaste typen av våld var 
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verbala kränkningar, där 74,1% (n = 106) uppgav att en elev hade exempelvis skrikit, skällt 

eller svurit åt dem vid minst ett tillfälle under de senaste 12 månaderna.  

 

Tabell 2 

Förekomst av elevrelaterat direkt våld mot lärare under de senaste 12 månaderna efter 

våldstyp och antal tillfällen totalt samt särredovisning för kön. 

 Aldrig 

Vid ett 

tillfälle 

Vid två 

tillfällen 

Vid tre 

tillfällen 

Vid fyra 

tillfällen 

Vid fem 

tillfällen 

eller fler 

Våldstyp % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Fysiskt våld 

Lättare fysiskt 

Män 

Kvinnor 

 

49 (70) 

60 (15) 

47 (55) 

18,2 (26) 

16 (4) 

18,8 (22) 

9,1 (13) 

8 (2) 

8,5 (10) 

7 (10) 

4 (1) 

7,7 (9) 

2,8 (4) 

4 (1) 

2,6 (3) 

13,3 (19) 

8 (2) 

14,5 (17) 

Grövre fysiskt  

Män 

Kvinnor 

79,7 (114) 

84 (21) 

78,6 (92) 

11,2 (16) 

12 (3) 

11,1 (13) 

4,9 (7) 

- 

6 (7) 

0,7 (1) 

4 (1) 

- 

1,4 (2) 

- 

1,7 (2) 

2,1 (3) 

- 

2,6 (3) 

Verbalt våld 

Hot om våld  

Män 

Kvinnor 

Verbala kränk. 

Män 

Kvinnor 

 

59,4 (85) 

64 (16) 

58,1 (68) 

25,9 (37) 

36 (9) 

23,9 (28) 

14,7 (21) 

8 (2) 

16,2 (19) 

11,9 (17) 

16 (4) 

11,1 (13) 

7,7 (11) 

12 (3) 

6,8 (8) 

14,7 (21) 

24 (6) 

12,8 (15) 

7,7 (11) 

12 (3) 

6,8 (8) 

7 (10) 

4 (1) 

7,7 (9) 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

9,8 (14) 

4 (1) 

11,1 (13) 

39,9 (57) 

20 (5) 

43,6 (51) 

Sexuella trakass. 

Män 

Kvinnor 

97,2 (139) 

100 (24) 

97,4 (114) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

Cybervåld 

Män 

Kvinnor 

92,3 (132) 

88 (22) 

93,2 (109) 

4,9 (7) 

12 (3) 

3,4 (4) 

- 

- 

- 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

- 

- 

- 

2,1 (3) 

- 

2,6 (3) 

 

Verbala kränkningar var även den typ av våld som lärarna rapporterade in som mest frekvent 

återkommande vid fem tillfällen eller fler, se Tabell 2. Kvinnliga lärare rapporterade att de 

utsattes i högre grad för verbala kränkningar i jämförelse med manliga lärare. Den andra 

aspekten av verbalt våld som innebar att en elev hade hotat att slå eller på annat sätt skada 

läraren var inte lika vanligt som verbala kränkningar. Lättare fysiskt våld, exempelvis att ha 

blivit knuffad, riven, spottad på eller fått slag utan kvarvarande skada uppgav cirka hälften av 

lärarna att de hade blivit utsatta för vid minst ett tillfälle under det senaste året. Även för den 

våldstypen rapporterade kvinnliga lärare att de blivit utsatta i högre grad än manliga lärare. 

Grövre fysiskt våld, vilket innebar att ha blivit utsatt för hårda slag eller våld med 

kniv/tillhygge som gjort att de haft ont i flera dagar efteråt uppgav 20,3% (n = 29) av lärarna 

att de hade blivit utsatta för. Av de manliga lärarna uppgav 16% (n = 4) att de hade blivit 

utsatta för grövre fysiskt våld vid ett till tre tillfällen, medan 21,4% (n = 25) av de kvinnliga 
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lärarna uppgav att de hade blivit utsatta för grövre fysiskt våld vid ett till fem tillfällen eller 

fler. Sexuella trakasserier i form av nedsättande sexuella kommentarer eller kyssar/kramar 

mot lärarens vilja var relativt ovanligt då endast 2,8% (n = 3) av de kvinnliga lärarna hade 

blivit utsatta vid tre till fem tillfällen eller fler. Att bli hotad, trakasserad eller förlöjligad på 

internet eller genom mobilen via cybervåld var också relativt ovanligt då 7,7% (n = 11) av 

lärarna någon gång hade blivit utsatta under de senaste 12 månaderna. Cybervåld var den enda 

typen av elevrelaterat direkt våld där manliga lärare procentuellt rapporterade högre grad av 

utsatthet med 12% (n = 3) i jämförelse med 6,8% (n = 8) kvinnliga lärare. 

Av de lärare som utsattes för elevrelaterat direkt våld var det 66,4% (n = 75) som hade 

blivit utsatta för minst två av de fyra olika direkta våldstyperna och blev därmed 

klassificerade som multipelt utsatta. Deras utsatthet varierade i frekvens och antal våldstyper, 

från att ha blivit utsatta vid ett till fem tillfällen, till att ha varit utsatta för upp till fem olika 

typer av direkt våld. Av de 75 lärare som hade blivit multipelt utsatta var det vanligast att ha 

blivit utsatt för tre olika typer av elevrelaterat våld, vilket 42,6% (n = 32) av lärarna 

rapporterade. Andelen kvinnliga lärare som klassificerades som multipelt utsatta var 86,5% (n 

= 65) i jämförelse 13,5% (n = 10) av de manliga lärarna. 

Sammanfattat visar resultaten från första frågeställningen att elevrelaterat direkt våld 

mot lärare är vanligt förekommande där den vanligaste formen av våld att bli utsatt för är 

verbalt våld via verbala kränkningar, samt att kvinnliga lärare är de som tenderar att bli mest 

utsatta. Att bli multipelt utsatt för elevrelaterat direkt våld är också vanligt förekommande, 

och även där tenderar kvinnliga lärare att bli mer utsatta. 

Förekomst av indirekt våld. För att besvara den andra frågeställningen avseende 

förekomst av lärares utsatthet för indirekt våld så beräknades frekvenser för varje våldstyp av 

indirekt våld. Resultaten visar att sammanlagt 98,6% (n = 141) av lärarna hade blivit utsatta 

vid minst ett tillfälle för någon typ av indirekt våld under de senaste 12 månaderna. Att ha 

bevittnat eller hört talats om hot om våld var inte lika vanligt som att ha bevittnat eller hört 

talats om verbala kränkningar. Verbala kränkningar innebar att lärarna hade bevittnat eller 

hört talats om att någon skrikit, skällt eller svurit åt andra, vilket 93,7% (n = 134) uppgav. 

Kvinnliga lärare rapporterade att de hade blivit utsatta i högre grad än manliga lärare. Nästan 

67% (n = 90) av de kvinnliga lärarna hade blivit utsatta för indirekta verbala kränkningar vid 

fem tillfällen eller fler, se Tabell 3. Efter verbala kränkningar var det vanligast att lärarna hade 

bevittnat eller hört talats om lättare fysiskt våld 90,9% (n = 130) i form av knuffar, riven, 

spottad på eller fått slag utan kvarvarande skada. Närapå hälften av alla lärare som 

rapporterade om indirekt lättare fysiskt våld hade blivit utsatta vid fem tillfällen eller fler. 



VÅLD MOT LÄRARE  20 
 

Även här rapporterade kvinnliga lärare högre utsatthet än manliga lärare. Att bevittna eller 

höra talas om att någon har blivit utsatt för sexuella trakasserier i form av nedsättande 

sexuella kommentarer eller kyssar/kramar mot någons vilja, rapporterades av 34,3% (n = 49), 

där manliga och kvinnliga lärare uppgav ungefär samma grad av utsatthet. Utsatthet för 

indirekt cybervåld såsom att bevittna eller höra talas om hot, trakasserier eller förlöjligande på 

internet eller genom mobilen mot någon annan, rapporterades av 58,7% (n = 84) av lärarna. 

Manliga och kvinnliga lärare uppgav ungefär samma grad av utsatthet för indirekt cybervåld. 

Sammanfattat visar resultaten från andra frågeställningen att i stort sett samtliga av de 

tillfrågade lärarna hade blivit utsatta för indirekt våld vid minst ett tillfälle under det senaste 

året. 

 

Tabell 3 

Förekomst av indirekt våld mot lärare under de senaste 12 månaderna efter våldstyp och 

antal tillfällen totalt samt särredovisning för kön.  

 Aldrig 

Vid ett 

tillfälle 

Vid två 

tillfällen 

Vid tre 

tillfällen 

Vid fyra 

tillfällen 

Vid fem 

tillfällen 

eller fler 

Våldstyp % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Fysiskt våld 

Lättare fysiskt 

Män 

Kvinnor 

 

9,1 (13) 

12 (3) 

8,5 (10) 

11,2 (16) 

20 (5) 

9,4 (11) 

19,6 (28) 

20 (5) 

18,8 (22) 

8,4 (12) 

16 (4) 

6,8 (8) 

4,9 (7) 

- 

6 (7) 

46,9 (67) 

32 (8) 

50,4 (59) 

Grövre fysiskt 

Män 

Kvinnor 

40,6 (58) 

44 (11) 

39,3 (46) 

22,4 (32) 

32 (8) 

20,5 (24) 

13,3 (19) 

12 (3) 

13,7 (16) 

7,7 (11) 

4 (1) 

8,5 (10) 

1,4 (2) 

- 

1,7 (2) 

14,7 (21) 

8 (2) 

16,2 (19) 

Verbalt våld 

Hot om våld 

Män 

Kvinnor 

Verbala kränk. 

Män 

Kvinnor 

 

19,6 (28) 

24 (6) 

18,8 (22) 

6,3 (9) 

16 (4) 

4,3 (5) 

14 (20) 

12 (3) 

14,5 (17) 

3,5 (5) 

8 (2) 

2,6 (3) 

16,1 (23) 

20 (5) 

15,4 (18) 

10,5 (15) 

12 (3) 

10,3 (12) 

9,8 (14) 

8 (2) 

9,4 (11) 

11,9 (17) 

12 (3) 

12 (14) 

4,2 (6) 

8 (2) 

3,4 (4) 

4,2 (6) 

4 (1) 

4,3 (5) 

36,4 (52) 

28 (7) 

38,5 (45) 

63,6 (91) 

48 (12) 

66,7 (78) 

Sexuella trakass. 

Män 

Kvinnor 

65,7 (94) 

64 (16) 

65,8 (77) 

11, 2 (16) 

16 (4) 

10,3 (12) 

11,2 (16) 

8 (2) 

12 (14) 

2,1 (3) 

8 (2) 

0,9 (1) 

0,7 (1) 

- 

0,9 (1) 

9,1 (13) 

4 (1) 

10,3 (12) 

Cybervåld 

Män 

Kvinnor 

41,3 (59) 

40 (10) 

41,9 (49) 

14 (20) 

8 (2) 

15,4 (18) 

12,6 (18) 

4 (1) 

14,5 (17) 

7 (10) 

12 (3) 

6 (7) 

5,6 (8) 

12 (3) 

4,3 (5) 

18,9 (27) 

24 (6) 

17,9 (21) 

 

Samband mellan utsatthet och skolklimat. Den tredje frågeställningen avsåg att 

undersöka i vilken utsträckning det finns samband mellan direkt våld och olika dimensioner 

av skolklimat (struktur, stöd och engagemang), samt mellan indirekt våld och olika 

dimensioner av skolklimat. Samtliga tre samband mellan direkt våld och dimensioner av 
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skolklimat var svagt till medelstarkt signifikant negativt korrelerade med värden mellan r = -

0,21-0,36, p <0,05, se Tabell 4. Vad gäller den första dimensionen, struktur, så visade 

sambandsanalyserna att den korrelerade med högst värde med direkt våld, följt av 

engagemang och därefter stöd. Det innebär att lärarnas uppfattningar om mer struktur i form 

av vuxen övervakning samt tydlighet i regler och förväntningar bland elever samvarierar mest 

med minskad utsatthet för elevrelaterat direkt våld mot lärare. Viktigt att notera är att 

korrelationen endast visar att de samvarierar och inte är ett tecken på kausalitet (Borg & 

Westerlund, 2012). Att de samvarierar betyder således att riktningen på samvariationen även 

kan gå åt andra hållet, det vill säga mer elevrelaterat våld mot lärare samvarierar med 

minskade nivåer av struktur.   

Gällande sambanden mellan indirekt våld och dimensioner av skolklimat så var 

samtliga tre samband negativt korrelerade med värden mellan r = -0,18-0,36, p <0,05, se 

Tabell 4. Engagemang var den dimension av skolklimatet som uppvisade starkast samband 

med indirekt våld. För dessa sambandsanalyser innebär det att lärarnas uppfattningar om 

elevers engagemang för studierna samvarierar starkast med minskad utsatthet för indirekt 

våld. Även för dessa samband kan riktningen gå åt andra hållet. 

 

Tabell 4 

Pearsonkorrelationer mellan direkt och indirekt våld och de olika skolklimat dimensionerna 

struktur, stöd och engagemang 

  Direkt våld 

r (n) 

Indirekt våld 

r (n) 

    

Struktur -0,36** (139) -0,28** (140)     

Stöd -0,21* (140) -0,18* (141)     

Engagemang -0,25** (139) -0,36** (140)     

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Utifrån sambandsanalyserna framkommer det att resultaten från den tredje 

frågeställningen är att samtliga dimensioner av skolklimatet var signifikant negativt 

korrelerade med såväl direkt som indirekt våld mot lärare. Det skulle därför kunna innebära 
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att mer struktur, stöd och engagemang i skolan möjligtvis kan minska förekomst av 

elevrelaterat direkt och indirekt våld mot lärare.  

Association mellan dimensioner av skolklimat och utsatthet. Den fjärde 

frågeställningen avsåg att undersöka vilken/vilka dimensioner av skolklimat (struktur, stöd 

och engagemang) är oberoende av varandra associerade med direkt våld och indirekt våld mot 

lärare. Den första regressionen där direkt våld var utfallsvariabeln, visade att den enda 

dimensionen av skolklimat som signifikant negativt associerade med direkt våld var struktur, 

oberoende av stöd och engagemang, se Tabell 5. Resultaten visar att ett mer strukturerat 

skolklimat skulle kunna minska risken för elevrelaterat direkt våld mot lärare. 

När det kommer till indirekt våld så var en annan dimension av skolklimatet betydande. 

Den andra regressionen visade att den enda dimensionen av skolklimat som signifikant 

negativt associerade med indirekt våld var engagemang, oberoende av struktur och stöd, se 

Tabell 5. Detta visar att ju mer lärare uppfattar engagemang hos elever i skolan desto mindre 

skulle risken kunna bli för indirekt våld. 

 

Tabell 5 

Multipel regressionsanalys. Beroende variabler: Direkt våld samt Indirekt våld. 

Standardiserade b-koefficienter, konfidensintervall för b-koefficient. 

  Direkt våld 

β 

  

(CI 95%) 

Indirekt våld 

β 

  

 (CI 95%) 

Struktur -0,304** (-0,531, -0,128) -0,133 (-0,456, 0,075) 

Stöd -0,049 (-0,204, 0,120) 0,027 (-0,183, 0,245) 

Engagemang -0,073 (-0,342, 0,160) -0,304** (-0,835, -0,172) 

Adjusted R2 0,118   0,121   

Not. * p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från den fjärde frågeställningen att struktur är den 

dimension oberoende av stöd och engagemang, som associeras med förekomst av 

elevrelaterat direkt våld mot lärare. Vidare visar resultaten att engagemang oberoende av stöd 

och struktur associeras med förekomst av indirekt våld. Variationerna i direkt och indirekt 



VÅLD MOT LÄRARE  23 
 

våld kunde förklaras med cirka 12% av dimensionerna struktur respektive engagemang. De 

båda regressionsmodellerna var signifikanta, p < 0,001. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska 

lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i 

vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av 

direkt våld och indirekt våld. Studiens resultat visar att åtta av tio lärare hade blivit utsatta för 

någon typ av elevrelaterat direkt våld vid minst ett tillfälle under det senaste året. Den 

vanligaste typen av elevrelaterat direkt våld var verbala kränkningar följt av lättare fysiskt 

våld och hot om våld. Indirekt våld hade i stort sett samtliga lärare upplevt vid ett flertal 

tillfällen under det senaste året. Vidare fann studien att struktur och engagemang tycks vara de 

viktigaste dimensionerna av skolklimatet för att förebygga elevrelaterat direkt våld och 

indirekt våld mot lärare. Sammantaget bidrar dessa fynd till att kartlägga omfattningen av 

våld mot lärare och kan erbjuda vägledning för framtida forskning och praktiker, både vad 

gäller förebyggande insatser rörande skolklimatet och insatser specifikt för lärare. 

Utifrån en svensk kontext har den här studien bidragit till att bekräfta det faktum att 

tidigare internationella studier har visat att elevrelaterat direkt våld mot lärare är ett reellt 

vanligt förekommande problem som inte bör förbises (Espelage m.fl., 2013). Till exempel har 

tidigare forskning belyst att 80% av lärarna utsattes för någon typ av våld under det senaste 

året (McMahon m.fl., 2014), vilket går i linje med den aktuella studiens resultat. Andra 

resultat som speglar tidigare forskning är att den vanligaste typen av våld som lärare utsattes 

för var verbalt våld (Berg & Cornell, 2016; McMahon m.fl., 2014). Eftersom verbalt våld är 

den mest frekvent återkommande våldstypen dels i tidigare forskning, dels i vår studie, tyder 

det på att det är ett omfattande problem och därför bör preventiva åtgärder inom skolan 

särskilt fokusera på att minska det verbala våldet mot lärare.  

Ett uppseendeväckande resultat med den här studien är den relativt stora andel lärare 

som rapporterade att de hade blivit utsatta för elevrelaterat direkt fysiskt våld under det 

senaste året. Hälften av lärarna hade blivit utsatta för lättare fysiskt våld utan kvarvarande 

skada och en femtedel hade blivit utsatta för grövre fysiskt våld med kvarvarande skada. 

Internationell forskning har tidigare visat att elevrelaterat fysiskt våld mot lärare är väldigt 

ovanligt (Longobardi m.fl., 2018; Moon, Morash & McCluskey, 2019), varför den här 

studiens resultat sticker ut. Det ska dock understrykas att metodologiska skillnader kan ha 

bidragit till att denna studies resultat skiljer sig från tidigare internationella studier. 
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Exempelvis har tidigare studier visat att forskning om våld mot lärare är ett relativt nytt och 

spretigt fält, vilket innebär att olika studier använder sig av olika datainsamlingsmetoder, icke 

validerade mätinstrument och olika typer av respondenter, det vill säga lärare eller elever 

(Espelage m.fl., 2013; Reddy m.fl., 2018). Trots detta, bör dessa siffror tas på allvar då det har 

visat sig att arbetsplatsrelaterat fysiskt våld kan innefatta negativa konsekvenser för den som 

utsätts, som tenderar att fortsätta långt efter att händelsen inträffat (Findorff-Dennis, 

McGovern, Bull & Hung, 1999). Det kan exempelvis handla om negativa konsekvenser 

såsom att lärares hälsa och livskvalité påverkas och leder till läraromsättning, kronisk smärta 

och förändringar i funktionell status samt depression i upp till fyra år efter att händelsen 

inträffat. Varför lärarna i den här studien blev utsatta för elevrelaterat fysiskt direkt våld 

efterfrågades inte, men det har visat sig att de vanligaste omständigheterna associerade med 

fysiskt våld är när lärare disciplinerar sina elever (Tiesman m.fl., 2013), exempelvis att elever 

upplever orättvis behandling från lärare eller lärares orimliga krav (Chen & Astor, 2008). Det 

vill säga, åtgärder som är kopplade till att lärare aktivt vill förbättra skolklimatet genom att 

avkräva ett mer strukturerat förhållningssätt i skolan, men där elever kan uppleva situationen 

som orättvis. Samtidigt visar forskning att det är särskilt viktigt att lärare konsekvent ingriper 

och agerar rättvist i skolan, i syfte att förebygga våld och kränkningar mellan elever (Gregory 

m.fl., 2010; Ttofi & Farrington, 2011), såväl som det våld som lärare utsätts för (Gregory 

m.fl., 2012). Enligt våra resultat och tidigare forskning tycks gränsen mellan orättvis 

behandling och krav om struktur vara hårfin i det avseendet att elever och lärare kan uppleva 

situationer olika. Därför bör positiva lärare och elev relationer främjas genom förbättrad 

kommunikation mellan lärare och elever för att gynna det gemensamma skolklimatet och 

minska förekomst av våld. Positiva lärare och elev relationer har visat sig vara viktiga 

aspekter för att skapa och upprätthålla ett respektfullt skolklimat (LaRusso, Romer & Selman, 

2008), och motverka dåligt uppförande bland elever, exempelvis våldsamt beteende (Wang, 

Brinkworth & Eccles, 2013). 

Vidare fann vi även att multipel utsatthet var vanligt förekommande bland de lärare som 

rapporterade utsatthet för direkt våld. Däremot var det inte lika vanligt som andra studier har 

redogjort för (Martinez m.fl., 2016). Även om det inte var lika vanligt så visar vår studie att 

mer än hälften av de utsatta lärarna var multipelt utsatta. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma denna grupp då tidigare forskning som studerat andra typer av utsatthet har 

visat att multipel utsatthet, till skillnad från enstaka fall av utsatthet, kan öka risken än mer för 

försämrad hälsa och livskvalité (Finkelhor m.fl., 2007a, 2007b). Sett till den här studiens 

resultat, och tidigare svenska undersökningar (Göransson, Knight m.fl., 2011; Skolverket, 



VÅLD MOT LÄRARE  25 
 

2019), förefaller det som att elevrelaterat direkt våld mot lärare i Sverige är ett utbrett 

frekvent återkommande problem som är i stort behov av förebyggande insatser och 

åtgärdsprogram, särskilt med tanke på de negativa konsekvenser som utsattheten kan leda till 

för de drabbade. Och särskilt med tanke på att mer än hälften av de drabbade lärarna upplever 

multipel utsatthet, som i sin tur ytterligare skulle kunna öka risken för negativa utfall.   

Gällande det indirekta våldet som lärare utsätts för har vår studie visat att det är mycket 

vanligt förekommande bland svenska lärare. Nästan samtliga av studiens respondenter uppgav 

att de någon gång under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för indirekt våld. Det innebär 

att indirekt våld möjligen sker i högre grad än vad tidigare forskning kunnat identifiera (Buck, 

2006; Göransson, Knight m.fl., 2011). I likhet med tidigare forskning hittades skillnader i 

rapporterad utsatthet för indirekt våld mellan könen då kvinnliga lärare rapporterade högre 

utsatthet än männen. Den höga grad av indirekt utsatthet indikerar att svenska lärare arbetar i 

ett våldsamt skolklimat som kan ha betydande negativa effekter på lärares välbefinnande och 

förmåga att kunna lära ut kunskap till elever (Fisher & Kettl, 2003; Ozkilic & Kartal, 2012). 

Att arbeta med våld i skolan på samtliga nivåer, såväl det våld som lärare själva upplever, 

men även det våld som de dagligen bevittnar eller hör talas om, är således viktigt för att 

förändra lärarnas arbetssituation.  

Vår studie har visat att kvinnliga lärare utsattes i högre utsträckning för alla typer av 

direkt våld. Den här studien hade för avsikt att möjligen kunna förklara skillnader i utsatthet 

bland svenska lärare med teorin target congruence (Finkelhor & Asdigian, 1996). Teorin 

innebär att vissa lärare besitter egenskaper som tycks kunna öka sårbarheten för att bli utsatt 

för direkt våld och indirekt våld eftersom vissa egenskaper kan stämma överens med elevens 

motiv eller behov. Enligt teorin kan det vara så att svenska kvinnliga lärare uppfattas som mer 

sårbara än manliga lärare, vilket då skulle göra kvinnliga lärare till enklare måltavlor för våld. 

Att kvinnor ofta känner sig mer utsatta och sårbara finns det stöd för (Harris & Miller, 2000), 

samtidigt visar en studie som undersökte elevernas orsaker till våld mot lärare att 6% av 

våldet berodde på att läraren uppfattades som ett sårbart objekt (Chen & Astor, 2008). Det var 

betydligt mer vanligt att eleverna uppgav orättvis behandling från lärare eller lärares orimliga 

krav som orsaker till att de hade utsatt en lärare för våld. Detta tyder på att elever som utsätter 

lärare för våld inte fäster så stor vikt vid kön, utan snarare reagerar med våld på lärares 

disciplinerande åtgärder, vilket speglar tidigare nämnda forskning (Tiesman m.fl., 2013). En 

annan förklaring till den här studiens resultat är att det helt enkelt beror på att majoriteten av 

respondenterna är kvinnor som har intresserat sig för ämnet och varit villiga att delta. Detta 

fenomen är inte nytt, tidigare forskning har bekräftat att det är svårare generellt att rekrytera 
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manliga deltagare till undersökningar (Ekholm, Gundgaard, Rasmussen & Hansen, 2010; 

Söderström, Lifvin & Viberg, 2019; Korkeila m.fl., 2001). En annan förklaring skulle kunna 

vara att lärare är ett kvinnodominerande yrke och att studiens urval speglar detta till viss grad. 

Den senaste officiella statistiken från Skolverket visar att av Sveriges 102823 lärare i 

grundskolan så är 75% kvinnor (Skolverket, u.å.). Sammantaget kan det konstateras att vår 

studie inte riktigt kunde förklara skillnader i utsatthet bland manliga och kvinnliga lärare i 

Sverige med teorin target congruence. Detta kan bero på att teorins grundläggande 

dimensioner avser att förklara förekomst av våld utifrån flera olika personliga egenskaper, 

exempelvis etnicitet, sexuell läggning, socioekonomisk status. Vår studie undersökte endast 

kön som personlig egenskap, och eftersom vi inte kunde uppvisa tillräckligt stora variationer 

mellan könen så kunde inte target congruence användas som förklaringsmodell fullt ut. 

Framtida studier med ett representativt större urval med fler manliga lärare skulle möjligen 

kunna använda target congruence som förklaringsmodell. Men andra faktorer såsom flera 

personliga egenskaper, disciplinerande åtgärder och skolklimatet kan också ha större 

förklaringsvärde gällande lärares utsatthet för våld, vilket även tidigare forskning indikerar 

(Chen & Astor, 2009; Galand m.fl., 2007; Gregory m.fl., 2012; Tiesman m.fl., 2013).      

Vår studie har visat att dimensioner av skolklimatet (struktur, stöd och engagemang) har 

ett signifikant negativt samband med lärares utsatthet för elevrelaterat direkt våld, vilket går i 

linje med tidigare forskning (Berg & Cornell, 2016; Gregory m.fl., 2012; Huang m.fl., 2015; 

Nekvasil & Cornell, 2015). Detta kan delvis förklaras utifrån auktoritativ disciplin teori som 

menar att högre nivåer av struktur, stöd och engagemang minskar risken för elevrelaterat 

direkt våld mot lärare. Således innebär det att skolor som hade tydliga regler och 

förväntningar på elever bedömdes ha bäst förutsättningar för minskat elevrelaterat direkt våld 

mot lärare. De tre dimensionerna struktur, stöd och engagemang av skolklimatet som testades 

hade signifikant negativt samband med direkt våld. Tidigare internationell forskning har visat 

att oberoende av varandra associeras dimensionerna struktur och stöd signifikant starkast med 

lärares utsatthet för direkt våld (Gregory m.fl., 2012). Vår studie visade däremot att endast 

dimensionen struktur oberoende av de andra dimensionerna var signifikant associerad med 

direkt våld mot lärare. Denna avvikelse från internationell forskning kan tänkas bero på att det 

råder annat skolklimat i Sverige alternativt att översättningen av mätinstrumentet för 

dimensionen stöd inte lämpar sig lika bra i Sverige såsom internationellt (Trost & Hultåker, 

2016). Vidare fann vi att engagemang var den enda dimensionen oberoende av de andra 

dimensionerna som var signifikant associerad med indirekt våld. Enligt tidigare forskning kan 

det innebära att de skolor där lärarna uppfattade engagemang från eleverna bedömdes ha bäst 
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förutsättningar för minskat indirekt våld mot lärare (Huang m.fl., 2015). Något förvånande så 

var stöd inte signifikant associerad med varken direkt eller indirekt våld. Därför kan inte 

teorin användas fullt ut för att förklara våra resultat då tidigare studier (Gregory m.fl., 2010; 

Gregory m.fl., 2012) hävdat att struktur och stöd är tätt sammankopplade och två centrala 

aspekter i förklaringsmodellen. En möjlig förklaring till vårt resultat är att en majoritet av 

lärarna i studien gav dimensionen stöd övervägande höga poäng, vilket innebar att det 

saknades variation i svaren och därmed blev ett icke signifikant resultat (Borg & Westerlund, 

2012). Det kan delvis bero på att stöd är så pass självklart för svenska lärare utifrån 

lagstiftningen och den dagliga verksamheten, vilket kan ha bidragit till att de flesta lärare 

upplevde stöd i hög utsträckning. I Skollagen (2010:800) framkommer det tydligt att alla barn 

och elever ska ges det stöd de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att nå 

utbildningens mål. Vidare täcker även Skollagen (2010:800) in behovet av särskilt stöd för de 

barn och elever som det kan befaras inte kommer uppnå de kunskapskrav som skolan har. I 

dessa fall ska eleven skyndsamt ges det stöd han eller hon har rätt till inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Utifrån vår studie tycks lärare i Sverige vara av uppfattningen att 

elever får väldigt mycket stöd i skolan, och att detta inte är kopplat till ett problematiskt 

skolklimat. Det skulle kunna argumenteras för att lärare tycker att det är tillräckligt med stöd i 

skolan för elever, men bristen på struktur och engagemang bidrar enligt deras uppfattning till 

ett våldsamt skolklimat. Svenska elever tycks däremot vara av uppfattningen att emotionellt 

stöd är viktigare än struktur för att motverka våld i skolan (Sandahl, 2016). Detta kan betyda 

att lärare och elever har olika uppfattningar om vad som är viktigast med ett positivt 

skolklimat, vilket skulle kunna bidra till att skapa friktion mellan lärare och elever som kan 

leda till våld (Chen & Astor, 2009).        

Begränsningar med denna studie är flera till antalet. För det första, är studiens urval ett 

bekvämlighetsurval vilket kan innebära att de som besvarat webbenkäten har haft ett särskilt 

intresse i att delta eller att de hade mer erfarenhet av utsatthet från början än de som valde att 

inte delta. Studiens urval medför även låg grad av extern validitet, vilket innebär att det är 

svårt att generalisera resultaten till andra grupper och andra miljöer (Borg & Westerlund, 

2012). Det kan dock vara en styrka med webbenkäter när det kommer till undersökningar som 

berör känsliga frågor, då respondenterna kan fylla i webbenkäten anonymt (Trost & Hultåker, 

2016). För det andra är inte mätinstrumentet validerat fullt ut. Endast delen som berör olika 

dimensioner av skolklimat har tidigare validerats (Huang m.fl., 2015). Dessa frågor har 

översatts från engelska till svenska och det kan ha resulterat i att bland annat variabeln 

struktur fick Cronbach’s α = ,58, vilket är en indikation på att frågor kring struktur kanske 
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inte mätte det som den från början avsåg att mäta. För att öka tillförlitligheten pilottestade två 

verksamma lärare mätinstrumentet (Trost & Hultåker, 2016), för att se om översättningen från 

svenska till engelska var rimlig. Den tydligaste noteringen från respondenterna, oberoende av 

varandra, var att frågorna om bestraffning (‘punishment’) inte skulle komma att fungera då 

svenska lärare inte använder sig av sådana uttryck eller metoder som syftar till att bestraffa. 

Ordet bestraffning byttes såldes ut till konsekvens, vilket var mer gångbart enligt lärarna. 

Delarna som berörde direkt våld och indirekt våld har använts tidigare i en svensk 

undersökning utförd av Arbetsmiljöverket (Göransson, Knight m.fl., 2011), vilket ger 

mätinstrumentet viss tillförlitlighet, men den har inte dokumenterat god validitet (Borg & 

Westerlund, 2012). Fler mätinstrument bör valideras utifrån en svensk kontext. För det tredje 

är kartläggningen av frekvenser för förekomst av direkt och indirekt våld endast baserad på 

självrapporterade data och inte faktisk utsatthet. Framtida forskning bör inkludera flera källor 

såsom officiell statistik och självrapporterad utsatthet. Det tros emellertid vara bättre med 

självrapporterad utsatthet för våldsbrott, då mörkertalet för rapporterade våldsbrott enligt 

officiell statistik är stort (Söderström m.fl., 2019). 

Trots flera begränsningar med studien så kan den erbjuda en unik inblick i det våld som 

sker mot lärare i förhållande till skolklimatet. En styrka med studien är att den bidrar till att 

kartlägga omfattningen av elevrelaterat direkt våld mot lärare, multipel utsatthet och indirekt 

våld mot lärare med aktuella siffror utifrån en svensk kontext. En ökad förståelse för 

elevrelaterat våld mot lärare bör ge incitament till förändring, då den här studien har kunnat 

visa att det är ett vanligt förekommande problem. Det ger upphov till att flytta en del av 

fokusen från elevers utsatthet till lärares utsatthet. Ett helhetsperspektiv borde förespråkas där 

både lärares och elevers utsatthet ses som ett problem som måste bekämpas för att minska 

våldet i den svenska skolan. 

 

Praktiska implikationer och framtida forskning 

Praktiska implikationer baserat på den här studiens resultat skulle kunna vara att utveckla 

förebyggande åtgärdsprogram i skolan som syftar till att förbättra kommunikationen mellan 

lärare och elever, där särskilt fokus läggs på lärares tydlighet i regler och förväntningar samt 

vikten av att engagera elever för att skapa delaktighet. Principerna för auktoritativ disciplin 

teori kan användas för att vägleda lärare och beslutsfattare om åtgärder som syftar till att 

minska eller förebygga elevrelaterat våld. Lärare bör sträva efter att skapa positiva relationer 

med sina elever som gör att de känner sig bekräftade och engagerade, men samtidigt 

upprätthåller höga krav på deras beteende (Berg & Cornell, 2016). Vår studie har visat att 
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svenska lärare tycks vara särskilt utsatta för elevrelaterat våld och indirekt våld i skolan. Det 

är därför viktigt att lärare får den kunskap och utbildning som krävs för att kunna hantera 

våldsamma situationer, både vad gäller egen utsatthet men också det generella våldet i skolan. 

Kvinnliga lärare tycks vara i särskilt behov av stöd och hjälp, eftersom våra resultat indikerar 

att det är en särskilt drabbad grupp. Arbetsmiljöarbete i skolan bör därför fokusera på denna 

grupp, men även det generella våldet i skolan då det är ett problem för lärares arbetsmiljö 

(Fisher & Kettl, 2003). Förtroendevalda politiker har det yttersta ansvaret att skapa goda 

förutsättningar för hållbart arbetsmiljöarbete i skolorna, därtill krävs det att rektorer och 

skolchefer i Sverige blir medvetna om att lärares utsatthet är ett reellt problem som inte bör 

förbises. Lärare får ofta ett för stort ansvar vid implementering av brottsförebyggande 

åtgärder i skolan, vilket de sällan har förberetts för (Lab, 2016). Det är således viktigt att 

ansvariga politiker, rektorer och skolchefer tar ett större ansvar för att motverka lärares 

utsatthet. Däremot skulle en praktisk implikation som syftar till att förbereda lärare på att 

hantera våld i skolan kunna implementeras redan vid lärarutbildningen.     

Att fokus läggs på skolklimat är unikt i ett svenskt sammanhang men samtidigt borde 

mer forskning göras på området för att utröna om det finns ytterligare delar av skolklimatet 

som kan förklara lärares utsatthet i syfte att implementera brottsförebyggande åtgärder för att 

minska lärares utsatthet. Då vår studie kunde förklara cirka 12% av lärares utsatthet med 

dimensionerna struktur och engagemang så indikerar detta på att ytterligare faktorer också är 

viktiga att undersöka. Tidigare forskning framhåller vikten av att förhålla sig till ett 

socioekologiskt ramverk där våld mot lärare undersöks från ett multidimensionellt perspektiv 

och faktorer såsom kultur, etnicitet, kön, sexuell läggning och personliga värderingar tas i 

beaktning för att kunna förklara lärares utsatthet för våld (Espelage m.fl., 2013). Det 

multidimensionella perspektivet innebär att utvecklings- och miljöfaktorer hos såväl lärare, 

elever, föräldrar och bostadsområden undersöks för att förklara förekomst av våld mot lärare 

och genom detta holistiska synsätt så kan mer betydelsefulla insatser planeras och 

genomföras. Framtida forskning bör därför ta hänsyn till fler faktorer som till exempel 

etnicitet, skolans område med avseende på socioekonomisk status i kombination med 

skolklimat för att bredda perspektivet och få fler förklaringar till lärares utsatthet för våld. 

Vidare bör forskning inkludera både lärares och elevers upplevelser av utsatthet i skolan, för 

att få ett helhetstäckande perspektiv. Utvärderingar som har gjorts på brottsförebyggande 

åtgärder i skolan har visat att åtgärderna ofta har en relativt begränsad effekt på brottslighet 

(Lab, 2016). Därför kan det vara gynnsamt med mer forskning som syftar till att undersöka 
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den kontextuella nivån av skolan, för att på så sätt utveckla brottsförebyggande åtgärder som 

kan implementeras utan att lärare behöver ansvara för åtgärderna.  
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