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Sammanfattning 

 
Forskning har visat att läraryrket har högre arbetsbelastning än andra undersökta 

yrkesgrupper. Det beror på att resursbegränsningar och andra sysslor tar för mycket tid från 

lärares huvudsyssla. En annan källa till lärares höga nivåer av arbetsbelastning är hot och 

våld på arbetsplatsen. Syftet med studien är att ge en inblick i lärare och pedagogers 

arbetsmiljö och bidra med kunskap om hot och våld i skolan. Studiens frågeställningar är: 1) 

Vilka erfarenheter har lärare och pedagoger av hot och våld i skolan? 2) Hur beskriver 

lärare och pedagoger sin arbetsmiljö? 3) Hur hanterar lärare och pedagoger hot och våld i 

skolan? För att besvara dessa frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

10 deltagare som är verksamma inom kommunala grundskolor med högstadium. Det 

empiriska materialet presenteras tematiskt och analyseras utifrån teorierna New Public 

Management, Känsloarbete och Coping. Resultatet visade att deltagarna har erfarenheter av 

hot och våld i skolan. Trots det beskriver många att arbetsmiljön är bra. Lärare och pedagoger 

hanterar hot och våld med känsloarbete och copingstrategier som manifesteras genom bland 

annat förminskning och normalisering av händelser. Studiens resultat var överlag i linje med 

vad tidigare forsknings hittat, däremot ansåg deltagarna att individanpassad skolgång var en 

positiv utveckling vilket gick emot tidigare forskningsresultat.  
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1.  Inledning 

Lärare har som uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för elever att lära sig. Det sker 

bland annat genom skapandet och upprätthållandet av en trygg arbetsmiljö för eleverna att 

frodas och utvecklas inom. För att lärare ska lyckas med sitt uppdrag förutsätter det att lärare 

själva har en trygg arbetsmiljö att utföra sina arbetsuppgifter inom utan risk för psykisk och 

fysisk påfrestning.  

På Arbetsmiljöverkets hemsida belyses hot och våld mot lärare och elever. För att motverka 

hot och våld ges kontaktvägar till myndigheter som arbetar för att lärare och elever inte ska 

behöva känna sig otrygga i skolan. Arbetsmiljöverket(2020) ansvarar för tillsyn av hot och 

våld mot elever som utförs av andra än skolans elever eller arbetstagare på skolan. Det kan 

exempelvis vara elevers släktingar eller elever från andra skolor. Motsvarande formuleringar 

om vem som ansvarar för tillsyn av hot och våld mot lärare som utförs av andra än skolans 

elever eller arbetstagare på skolan saknas. Slutligen beskriver Arbetsmiljöverket att de 

ansvarar för att inspektera att det inte finns risker i den fysiska miljön, att arbetsmiljön på 

hela skolan ska vara säker och ingen ska riskera skada sig eller utsättas för hot och våld 

(Arbetsmiljöverket; arbetsmiljöansvar i skolan, 2020).  

Trots att våra myndigheter verkar för att skapa ett skyddsnät framgår det i media att lärare 

upplever en arbetsmiljö där både hot och våld förekommer. Bergling (2021) skriver att var 

fjärde lärare under det senaste året har utsatts för påtryckningar av elevers vårdnadshavare i 

samband med betygssättning och var sjätte har utsatts av sin chef. Vice ordförande i Lärarnas 

Riksförbund uppger i samma artikel att påtryckningarna är ett uttryck för 

marknadsanpassningen av skolan. Han menar att det blir särskilt problematiskt när rektorer 

använder betygen som en form av marknadsföring av skolan (Bergling, 2021, Skolvärlden).  

Lärarnas riksförbund (2021) menar att hot och våld i skolan är ett stort arbetsmiljöproblem, 

där var femte lärare går till arbetet med obehagskänslor inför risken att utsättas. Hot och våld 

som riktas mot lärare kommer från elever, föräldrar, anhöriga och personer som helt saknar 

rätt att vistas inom skolans område. Trots att hot och våld är ett stort arbetsmiljöproblem, 

leder färre än vart tionde fall till anmälan. Synen på hot mot lärare hoppas Lärarförbundets 



 

 
ordförande ska förändras och tas på större allvar när det nya lagförslaget presenterats där 

lärare ska få ett starkare rättsligt skydd mot hot och våld (Olsson, 2022, Läraren).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om och komplettera diskussionen om hot 

och våld i skolvärlden. Då majoriteten av forskningen har elevers utsatthet i fokus, kommer 

vi i den här uppsatsen att belysa lärare och pedagogers utsatthet och erfarenheter av hot och 

våld. Våra frågeställningar är enligt följande: 

1)         Vilka erfarenheter har lärare och pedagoger av hot och våld i skolan? 

2)         Hur beskriver lärare och pedagoger sin arbetsmiljö? 

3)         Hur hanterar lärare och pedagoger hot och våld i skolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I nästa kapitel (kapitel 2) presenteras en redogörelse av forskning som har genomförts inom 

området för skolan. Kapitlet ger en kort skildring av vad tidigare forskning har kommit fram 

till. I kapitel 3 förklaras den teori och de teoretiska begrepp som vi utgår från i studien. 

Därefter (kapitel 4) beskrivs metodansatsen som valts och hur den motiveras. I kapitel 5 

presenteras resultat och analys i förhållande till valda teorier. Avslutningsvis diskuteras 

studiens resultat i kapitel 6 i förhållande till resultat från tidigare forskning. 

1.3 Begrepp 
Hot och våld innefattar samtliga situationer eller förutsättningar som bidrar till ett klimat i 

skolan där elever och lärare känner rädsla eller känner sig hotade.  
 
Marknadsanpassning är en process som innebär att tjänster utformas efter marknadens krav. 

Marknadsanpassning kan förstås ytterligare med hjälp av följande begrepp; 

 

Företagisering, som är en process som innebär att offentliga verksamheter bedrivs som 

företag. I skolvärlden handlar det om att skolor bedrivs som vinstdrivande aktiebolag. Vissa 

hävdar att vinsten dränerar skolan från resurser som annars kommit eleverna till godo. 

 



 

 
Skolvalet har bidragit till att skapa en marknad där de skolor som vill attrahera elever, för att 

kunna existera eller för att få vinst, börjar påverka de faktorer som de tror påverkar val av 

skola. Skolvalet kan därför tänkas leda till att vårdnadshavare betraktas som kunder, där det 

sker en spridning av kundorientering istället för kunskapsorientering. 

 

Pedagoger kommer fortsättningsvis att användas som den term som innefattar både 

pedagoger och lärare. Detta är till följd av etiska överväganden som redogörs för i kapitel 4.4 

(Etiska överväganden).  

 

Känsloarbete beskrivs som ett sätt för individen att försöka förändra och styra sina känslor 

för att anpassa dem till omgivningen. 

 

Känsloregler kan identifieras i skillnaden mellan uttalandet “jag känner” och “jag borde 

känna” och belyser den inre konflikt som sker hos en person vars känslor inte 

överensstämmer med sociala riktlinjer. 

 

Surface acting kan tillämpas vid känsloarbete och manifesteras genom ett trevligt bemötande 

trots inre frustration. Surface acting handlar om att styra känslor i enlighet med rådande 

känsloregler. 

 

Deep acting kan tillämpas vid känsloarbete, men till skillnad från surface acting så är 

känslorna som framkallas vid deep acting är äkta. Deep acting handlar om att förändra 

känslor i enlighet med rådande känsloregler. 

 

Copingstrategier kan användas som ett sätt för individen att bestämma intensiteten liksom 

utfallet av de känslor som skapas av omgivningen. 

 

Direkta åtgärder är en copingstrategi som innefattar att försöka förändra sin interaktion med 

omgivningen genom exempelvis förberedande eller undvikande handlingar. 

 



 

 
Lindring är en copingstrategi som bland annat innefattar reducerande eller tolererande 

handlingar. Det kan exempelvis handla om ett förnekande eller undvikande sätt att uppfatta 

sin situation och användande av olika lugnande medel. 

 

2. Tidigare forskning  

 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning under följande kategorier 1) Lärares 

förändrade arbetsmiljö, som handlar om hur skolans utveckling hamnat i händerna hos 

externa aktörer. Utvecklingen förklaras med hänvisning till införandet av New Public 

Management. 2) Hot och våld i skolan, som belyser att lärares arbetsmiljö idag kan 

kännetecknas av hot och våld. Tidigare var hot och våld i skolan präglat av aga i 

klassrummet, som nästan uteslutande handlade om lärares våld mot elever. Idag består hot 

och våld i skolan främst av elevers våld mot varandra och mot lärare. 3) Lärares 

förhållningssätt, som handlar om lärares strategier vid hantering av emotionellt påfrestande 

situationer. 

 

2.1 Lärares förändrade arbetsmiljö 

Larsson & Löwstedt menar att skolan under en längre tid har kritiserats för att inte leverera 

önskvärda resultat där debatten om skolan härstammat från internationella 

kunskapsmätningar (2021, s.7). Persson (2006) fann i sin studie att internationella 

kunskapsmätningar fått stort inflytande över den nationella skolutvecklingen som bidragit till 

externa aktörers ökande inflytande över skolan. Persson hänvisar till kommunernas inflytande 

över skolan som ökat sedan kommunaliseringen 1991, medan staten som förlorat inflytande 

över skolan under senare år har försökt ta tillbaka den genom att skärpa 

utbildningsinspektionen (2006, s.19).  

 

Genom att skoluppdraget flyttats närmare medborgarna till kommunerna, skulle medborgarna 

få mer inflytande över skolan. Samtidigt har arbetskraftsköpande organisationer fått större 

inflytande genom skolvalet med möjligheten att profilera skolor. Sedan mitten av 1990-talet 



 

 
har lärarfackföreningarna slutit avtal med kommunernas arbetsgivarorganisation som 

inneburit att lärarnas individuella lönesättning knutits till deras bidrag till skolutvecklingen 

(Persson, 2006, s.20; Evetts, 2009, s.255). Larsson & Löwstedt (2021) menar att de åtgärder 

som politiken och skolans myndigheter vidtagit för att komma tillrätta med skolans resultat 

på flera sätt har riktats mot skolans anställda, exempelvis har idéer om kvalitetsstyrning 

lånats in från andra verksamhetsområden. Författarna menar att det kan finnas ett samband 

mellan skolors elevresultat och lärares arbetsmiljö (Larsson, 2021, s.8).  

 

Författarna menar att gemensamma orsaker till arbetsrelaterad ohälsa bland lärare är att de 

pekar mot betydelsen av olika organisatoriska förhållanden. Två sådana organisatoriska 

förhållanden är enligt Sverke m.fl. (2016) ledarskap och organisationsförändringar (2016, 

s.23). Larsson & Löwstedt (2021) har kommit fram till slutsatsen att lärare upplever ökade 

krav, minskat inflytande och stöd i sitt arbete vilket de förklarar beror på den förändrade 

styrningen av skolan (2021, s.7). Denna utveckling ses som ett exempel på två decennier av 

ökande inslag av New Public Management i styrningen av den offentliga sektorn (2021. s.8).  

 

Bejerot, Forsberg och Hasselbladh (2015) beskriver NPM som en styrning som innefattar 

element av ekonomisk styrning, marknadsorientering, fokus på mätbara prestationer och ett 

minskat inflytande för professionella yrkesgrupper. Denna typ av interventioner har i 

forskningen kopplats till förändringar av de professionellas arbetsvillkor. Utvecklingen ligger 

nära det som Freidson (2001) betecknade som stratifiering, där en profession delas upp i flera 

skikt som befinner sig närmare eller längre ifrån ledningen. Bejerot m.fl. (2015) har i sin 

undersökning kommit fram till att det skett förändringar i arbetsmiljön sedan inträdet av 

NPM. Tydligast var förändringarna för lärare som visade en negativ utveckling i alla 

undersökta dimensioner (2015, s.36). Bäckström (2021) presenterar liknande resultat i sin 

studie, där den negativa utvecklingen i skolvärlden kopplas till 1990-talets reformer som 

författaren menar visar hur den försämrade psykosociala arbetsmiljön som skett i lärares 

professionella roll, blivit en konsekvens av New Public Management. Bäckström hänvisar till 

internationella studier som visar att den externa pressen på lärare, från föräldrar, 

inspektionsmyndigheter och omkringliggande samhälle - har ökat i takt med att skolsystemen 

på olika sätt och i olika omfattning kommit att avregleras och utsättas för konkurrens (2021, 

s.29). 



 

 
 

I en rapport producerad av Kankkunen, Bejerot, Björk och Härenstam (2014) har 30 

intervjuer med linjechefer inom kommunala verksamheter genomförts för att belysa hur 

styrning hanteras av chefer. Gemensamt för samtliga verksamheter som medverkat i studien 

är att administrativa arbetsuppgifter har ökat och ger mindre tid för arbete som berör 

medarbetarna och kärnverksamheten. Det har visat sig att styrning i linje med New Public 

Management ofta resulterar i att chefer känner sig klämda mellan olika krav och behov inom 

organisationen. Cheferna behöver möta både behoven från organisationens styrning och 

behoven från medarbetarna och verksamheten (Kankkunen m.fl., 2014).  

 

2.2 Hot och våld i skolan 

Alvinius, Holmberg och Hobbins (2018) undersöker samband mellan lärares arbetssituation 

och nya utmaningar som inverkar på lärares arbetsmiljö (2018, s.400). Den nya rollen som 

tilldelats lärare handlar enligt författarna om kontroll och ordningsskapande vilket kan utgöra 

utmaningar för lärares redan ansträngda arbetsmiljösituation (2018, s.402). Bäckström (2021) 

beskriver att lärarkåren sticker ut med högre nivåer av arbetsbelastning och psykisk 

ansträngning än genomsnittet för andra yrkesgrupper. Författaren presenterar två tänkbara 

skäl för lärares höga nivåer av arbetsbelastning och psykisk ansträngning. Det första skälet 

handlar om att lärare i högre grad än andra uppger att andra sysslor tar för mycket tid från 

huvudsysslan. Det andra skälet handlar om att lärare i högre utsträckning vittnar om att de 

utsätts för våld eller hot om våld (Bäckström, 2021, s.27).  

 

Göransson, Knight, Guthenberg och Sverke (2011) menar att förr i tiden var hot och våld i 

skolan präglat av aga i klassrummet, som nästan uteslutande handlade om lärares våld mot 

elever. Idag består hot och våld i skolan främst av elevers våld mot varandra och mot lärare 

(Göransson m.fl., 2011, s. 5). Knight, Göransson och Sverke (2011) menar att aggressivt 

beteendet i skolan benämns i forskningen som skolvåld, vilket definieras som fysiska 

attacker, stölder och vandalism, något som utelämnar en stor del av det våld som försiggår i 

skolan, till exempel mobbning och mer subtila former av våld (Knight m.fl., 2011, s. 9). 

Batsche & Knoff (1994) erbjuder en mer omfattande definition, att skolvåld inbegriper 



 

 
samtliga de situationer eller förutsättningar som bidrar till ett klimat i skolan där elever och 

lärare känner rädsla eller känner sig hotade.  

 

En mycket kraftigt övervägande majoritet av forskningen om skolvåld har haft elever som 

fokus, varför det inte går att säga lika mycket om lärares utsatthet för olika typer av våld. Vad 

gäller lärares utsatthet för skolvåld, kom Skolverket (2009) i sin undersökning fram till att var 

femte grundskollärare (22 %) i Sverige utsatts för våld, hot eller trakasserier på arbetsplatsen 

under det senaste året. Andelen utsatta lärare är i stort sett oförändrad sedan 1997 

(Skolverket, 2009a, s.76). 

Göransson menar att den vanligaste formen av hot och våld i skolan är att bli vittne till att 

någon i ens närhet slagit sönder något eller tappat kontrollen över sitt beteende (2011, s. 20). 

Vid analys av vem som var förövare av de olika aspekterna av hot och våld visade det sig att 

elever ofta rapporterades vara förövare - både när det gäller lärares och elevers utsatthet och 

oavsett vilken typ av våld det handlar om (2011, s.42). Både elever och lärare uppger att det 

är svårt att veta när en situation är tillräckligt allvarlig för att anmälas (2011, s. 82). Totalt sett 

ansåg knappt hälften av de utsatta lärarna att arbetsgivaren hade vidtagit nödvändiga åtgärder 

(2011, s.92). 

Lite mindre än hälften av lärarna uppgav att de fått utbildning i att hantera hot och våld. 

Hälften av de som fått utbildning har inte utsatts för hot och våld. Majoriteten av de lärare 

som fått utbildning i hot och våld kände sig nästan helt trygga när det gäller både hur de ska 

förhindra våldsamma situationer och hur de ska agera då sådana uppstår. Utbildning tycks 

alltså bidra till en ökad känsla av säkerhet hos lärarna (Göransson m.fl., 2011, s. 96). 

 

2.3 Lärares förhållningssätt  

Anttila, Turtiainen, Varje och Väänänen (2018) menar att känslor blivit en allt större del av 

lärarrollen. Författarna förklarar att det beror på att vi idag lever i ett mer individualistiskt 

samhälle med fokus på individens behov och rätt till sitt känslouttryck. Arbetsuppgifter som 

att hantera och styra atmosfären i klassrummet, ge disciplinära insatser och lösa problematik 

samt att ge stöd till elevers individuella svårigheter och behov är exempel på emotionellt 

krävande arbetsuppgifter.  



 

 
 

Den nya individbaserade undervisningsformen satte nya krav på lärare, som inte längre kunde 

förlita sig på sin auktoritet som lärare för att begära lydnad från elever eller diktera regler i 

klassrummet. I stället förväntades lärare uppnå detta genom att respektfullt övertyga, 

uppmuntra och förhandla med elever, och på ett försiktigt och respektfullt sätt ansvara över 

den emotionella atmosfären i klassrummet (Anttila m.fl 2018, s.221). Lärares 

handlingsalternativ har på grund av elevernas mänskliga rättigheter och höga legala skydd 

begränsats, något som lärare själva inte får åtnjuta. Konsekvensen av denna utveckling blev, 

förutom minskad auktoritet för lärare, ett förhöjt krav på lärares känsloarbete (2018, s.223). 

 

Då Anttila m.fl. beskriver att känsloarbete blivit mer omfattande vid implementeringen av 

individanpassad verksamhet och skolform, har det visat sig i en studie av Rayner & Espinoza 

(2015) att lärare har upplevt en avsaknad på individfokus. Till skillnad från Anttila m.fl., såg 

Rayner & Espinoza i sin studie att den individanpassade undervisningsformen mottagits med 

positiva reaktioner. Det beror på att lärare i Rayner & Espinozas (2015) studie ansåg att 

skolan blivit alltför rationaliserad med ökat fokus på mätbara resultat och resultatstyrning. I 

studien framkom det även att lärare använde sig av både surface acting och deep acting i sitt 

arbete, där surface acting var mer framträdande vid interaktioner med elevernas 

vårdnadshavare. 

 

Lindgren (2013) har hämtat uppgifter från Lärarförbundet (2012) som har kommit fram till 

att nästan var sjätte utexaminerad och behörig lärare, lämnar sitt yrke. Lindgren menar att de 

första åren i skolan är en speciell period i en lärares yrkesutövande. Nybörjarläraren är inte 

längre en student i någon annans klassrum, utan är utlämnad åt sig själv och ställs inför 

samma arbetsuppgifter och ansvar som de mer erfarna kollegorna. Det förväntas att 

nybörjarläraren via sin utbildning, fått insikt om yrkets komplexitet och stöd för formandet av 

den egna lärarrollen. Olika studier har dock visat att dessa förväntningar inte alltid uppfylls. 

Lindqvist (2019) skriver i sin studie om hur det påverkar nybörjarlärare och vilka strategier 

de använder sig av för att hantera sin arbetssituation. Lindqvist kom fram till att 

lärarstudenter och nybörjarlärare använder följande tre copingstrategier för att mäkta med 

arbetet: 

 



 

 
1) Den första strategin inriktar sig på att tillhöra en grupp. Strategin går ut på att söka stöd 

och bygga allianser med kollegor. Genom att förlita sig på och lära sig av varandra, upplevde 

lärare känslor av befrielse och upplysning (Lindqvist, 2019, s. 87). 2) Den andra strategin går 

ut på att förändra sitt förhållningssätt till att arbeta som lärare. Vanligt förekommande är att 

minska sitt ansvar, som innebär olika begränsningar för att leva upp till förväntningarna på att 

arbeta som lärare. Lärarna kan då själva bestämma vart deras ansvar slutar (Lindqvist, 2019, 

s. 88). 3) Den sista strategin handlar om att försöka införliva förändring. Strategin fokuserar 

på att skapa förändring i hur lärarutbildningskurser eller skolor fungerar. Det kan handla om 

att engagera sig i åtgärder för att förändra vad som orsakar de känslomässigt utmanande 

situationerna (Lindqvist, 2019, s.89-90). 

 

Sammanfattning: 

Internationella kunskapsmätningar har fått stort inflytande över den nationella 

skolutvecklingen som bidragit till externa aktörers ökande inflytande över skolan. De 

åtgärder som politiken och skolans myndigheter vidtagit för att komma tillrätta med skolans 

resultat har på flera sätt riktats mot skolans anställda. Den negativa utvecklingen av skolan 

kopplas till 1990-talets reformer mot ökade inslag av New Public Management som innefattar 

element av ekonomisk styrning, marknadsorientering, fokus på mätbara prestationer och 

minskat inflytande för professionella yrkesgrupper. 

Var femte grundskollärare i Sverige utsätts för våld, hot eller trakasserier på arbetsplatsen och 

andelen utsatta är i stort sett oförändrad sedan 1997. Den vanligaste formen av hot och våld i 

skolan är att bli vittne till att någon i ens närhet slagit sönder något eller tappat kontrollen 

över sitt beteende. Majoriteten av de utsatta lärarna rapporterade att de utsatts av elever. 

Utbildning tycks däremot bidra till en ökad känsla av säkerhet hos lärarna i hur de ska hantera 

hot och våld. 

  

Vid implementeringen av individanpassad verksamhet har känsloarbete blivit mer 

omfattande. Det kan förklara varför lärare använder copingstrategier för att mäkta med 

arbetet. Att tillhöra en grupp, förändra sitt förhållningssätt och införliva förändring är 

exempel på copingstrategier som många nybörjarlärare och lärarstudenter använder sig av. 



 

 

3. Teoretisk referensram  

För att förstå vilka organisatoriska strukturer som ligger till grund för lärares roll och 

förutsättningar i skolan används teori om New Public Management. New Public Management 

bidrar till en ökad förståelse för maktförskjutningen av skolan som blivit en konsekvens av 

skolans företagsmässiga styrning. För att förstå hur lärare hanterar och bemöter sin 

arbetssituation känslomässigt har teori kring Känsloarbete att tillämpas. Teori om 

Känsloarbete, som fokuserar på hur yrkesutövare kontrollerar sina känslor till följd av 

arbetets krav, har kompletterats med teori om Copingstrategier eftersom den ger exempel på 

strategier som yrkesutövare kan tänkas använda sig av i känslomässigt påfrestande 

situationer. 

 

3.1 New public Management 

I västvärlden finns en strävan mot mindre, effektivare och billigare verksamheter samtidigt 

som hög kvalité av samhällstjänster och fler professionella utövare efterfrågas (Evetts, 2009, 

s.249). Behovet att möta dessa paradoxala krav, kan tänkas varit startgropen för New Public 

Management. New Public Managements syfte är att öka effektiviteten och kvalitén av tjänster 

inom den offentliga sektorn. Det uppnås genom att härma spelregler och styrningsfilosofier 

från den privata sektorn. Kännetecknande för New Public Management är decentralisering, 

budgetnedskärningar, privatisering, prestationsmätningar och prestationsansvar (Gruening, 

2001, s.2). 

3.1.1 Decentralisering 

I slutet på 70-talet strävade man mot effektivitetsökning vilket skulle åstadkommas genom 

decentralisering, avreglering och avbyråkratisering av den offentliga sektorn. Förutom detta 

så introducerades det till offentliga sektorn även konsumentval (Ibsen m.fl. 2011, s.2304). 

Kommuner och andra offentliga verksamheter uppskattade det ökade självstyret som 

reformen gav upphov till. Trots det omfattas verksamheterna av budget- och 

lönebegränsningar, målstyrning och övervakning vilket har begränsat verksamheternas 

handlingsutrymme (2011, s.2305). Drivkrafterna bakom reformen har varit att skära ner och 

avbyråkratisera den offentliga sektorn och dämpa trycket på hög beskattning (Ibsen m.fl. 



 

 
(2011). Genom detta hoppades man kunna möta kraven på högre kvalité och lägre kostnader 

(2011, s.2304). Under 90-talet ökade delegeringen till kommuner och decentralisering av 

kollektivavtalssystem. Detta resulterade i att löneförhandling, arbetstider och andra 

arbetsförhållanden och villkor till stor del bestäms lokalt på arbetsplatsen (Ibsen m.fl. 2011, 

s.2305). 

 

3.1.2 Budgetnedskärningar 

Med effektivitetsökning, downsizing och sammanslagningar av verksamheter var tanken att 

utgifterna för den offentliga sektorn skulle minska. Samtidigt ville man att konsumentvalet 

skulle öka med etablering av marknadskonkurrens (Ibsen m.fl., 2011).  

 

3.1.3 Privatisering 

En konsekvens av den offentliga sektorns övergång till att driva verksamheterna enligt den 

privata marknadens spelregler är relationen mellan professionella och klienter. Evetts (2009) 

menar att det i och med förändringar som skett inom den offentliga sektorn även haft effekten 

att relationen mellan professionella som arbetar inom offentliga verksamheter och klienter 

övergått till en kundrelation. Den här utvecklingen är resultatet av den offentliga sektorns 

implementering av kundnöjdhetsundersökningar och mätningar, kvalitetsmätningar och 

prestationsbaserad lön (Evetts, 2009, s.252). Den offentliga sektorn ingår numera i så kallade 

kvasimarknader. Det innebär att offentliga verksamheter kan behålla de finansiella fördelar 

som det traditionella systemet innebär, och samtidigt skörda effektivitetsfördelarna som 

förmodas komma med den fria marknaden. 

  

3.1.4 Prestationsmätningar och ansvar 

Sedan 1993 har kommuner årligen behövt publicera rapporter som visar deras prestationer, 

inkomster och utgifter medan en relativt snäv budget tillämpats. Det är enligt Evetts (2009) 

genom produktion, publicering och spridning av kvalitétsmätningar och mätningar efter 

särskilda mål som är viktiga indikatorer på att den offentliga sektorn och dess verksamheter 

förändras till att efterlikna den privata marknaden (2009, s.261). Utvecklingen som har skett 



 

 
till följd av NPM reformer har alltså förändrat förutsättningarna för hur offentligt anställda 

professionella ska utöva sitt arbete. Arbetet som utförs ska mätas i relation till hur nöjda de 

externa användarna, som nu ska ses som kunder, är och detta ska även åstadkommas under 

stram finansiell kontroll och en begränsad budget (Evetts 2009, s.250). Ännu en konsekvens 

av NPM är ett ökat individualiserat perspektiv på arbetet, där individens prestationer numera 

ska kunna kopplas till verksamhetens framgång eller misslyckande utifrån organisationens 

mål. Det ökade fokuset på individens arbetsinsats och prestation kan fungera som en 

kontrollfunktion för att säkerställa effektiviteten inom organisationen och styrningen (Evetts 

2009, s.255).  

3.2. Känsloarbete 

Känslor fungerar som en signalfunktion som förmedlar information. Det är med andra ord 

genom våra känslor vi formar hur vi ser och förstår världen (Hochschild 2012, s.26). Vid 

begravningar förväntas individen uppvisa känslor av sorg och vid bröllop känslor av glädje. 

Detta är exempel på hur känslor anpassas till omgivningen genom känsloarbete, där 

känsloarbete definieras som ett försök att förändra och styra känslor (Hochschild 1979, 

s.561). Känsloarbete bygger i sin tur på känsloregler vilket utgör ramen för vilka känslor och 

känslouttryck som är tillåtna i en given social situation eller kontext.  

 

Känslor regleras och omkonstrueras ständigt genom känsloarbete i ett försök att anpassa den 

upplevda känslan till sociala riktlinjer och etablerade känsloregler. Känsloregler kan 

identifieras i skillnaden mellan uttalandet “jag känner” och “jag borde känna” och belyser 

den inre konflikt som sker hos en person vars känslor inte överensstämmer med rådande 

känsloregler (Hochschild 2012, s.50). 

 

Två sätt att styra känslor kallas för surface acting och deep acting (Hochschild 2012, 38). 

Den typ av känslostyrning som begränsar vilken känsla, eller hur mycket av en känsla, som 

visas utåt kallas för surface acting. Surface acting kan manifesteras genom ett falskt leende, 

en kontrollerad suck eller vänlig ton trots inre irritation. Vid deep acting framkallar individen 

ett känsloläge som överensstämmer med rådande känsloregler. Trots att det kallas för 

"acting" så skådespelar inte individen vid deep acting, utan känslan som framkallas är äkta. 

Varken surface acting eller deep acting sker spontant när en känsla för första gången uppstår, 



 

 
utan personen lär sig genom känsloarbete att kontrollera och forma en inre känsla eller styra 

hur en känsla uttrycks till omgivningen utifrån känsloregler (Hochschild 2012, s.38-40). 

 

Att känslor påverkas och formas av omgivningen är ingenting nytt, idag har däremot känslor 

blivit en allt mer självklart del inom många yrken. Anställdas förmåga till känslostyrning kan 

därför argumenteras ha blivit en aspekt av arbetskraften som köps och säljs på 

arbetsmarknaden (Hochschild 1979, s.569).  

 

3.3 Copingstrategier  

Lazarus (1985) menar att alla människor använder olika copingstrategier, ofta i kombination. 

Med coping kan den enskilde individen bestämma intensiteten liksom utfallet av de känslor 

som skapas av omgivningen. Han menar att coping är det som reglerar känslor i varje steg av 

en känslomässig process.  

 

Det finns två olika sätt att använda coping som strategi, nämligen direkt åtgärd och lindring. 

Direkta åtgärder är utformade för att förändra interaktionen med omgivningen genom att 

exempelvis undvika eller förbereda sig mot dessa situationer. Med lindring försöker 

individen att reducera, eliminera eller tolerera de känslor som orsakas av omgivningen.  

 

Lindring kan i sin tur delas upp i två underkategorier. Bland intrapsykiska förhållningssätt 

förekommer förnekande och undvikande sätt att tänka och uppfatta sin situation. Med 

symptomriktade förhållningssätt förekommer såväl alkoholkonsumtion och lugnande medel 

som yoga och muskelavslappnande träning (Lazarus, 1985 s. 408). 

 

Sammanfattning: 

Med hjälp av New Public Management skapas en en ökad förståelse för hur läraryrket har 

förändrats och hur arbetsmiljön för lärare och pedagoger förändrats som följd. Med 

känsloarbete får vi en inblick i hur individer kan tänkas använda sig av surface acting och 

deep acting för att kontrollera sina känslor i ett försök att orientera sig i känslomässigt 

påfrestande situationer. Med copingstrategier kan vi se skillnader i hur individer väljer att 



 

 
hantera krävande situationer, grovt sammanfattat genom att antingen förneka att det jobbiga 

existerar eller genom att försöka förändra sin situation. 

4. Metod  
 

Till studien har 10 deltagare intervjuats där de bland annat har fått beskriva sina erfarenheter 

av hot och våld i skolan och hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Deltagarna består av pedagoger 

och rektorer som arbetar på kommunal grundskola med högstadie. Vid intervjuerna har den 

semistrukturerade intervjuformen tillämpats med en intervjuguide som använts vid behov. Vi 

har valt att analysera data, som består av ljudfiler och transkriberingar från intervjuerna, med 

konventionell innehållsanalys eftersom metoden tillåter det insamlade materialet (data) att 

styra kodning och kategorier. 

 

4.1 Metodval  

Kvalitativ innehållsanalys förklaras av Hsieh & Shannon som en flexibel metod som används 

för att analysera kvalitativ data (2005, s.1277-1278). Kvalitativ innehållsanalys kan delas upp 

i tre inriktningar; konventionell, riktad och summativ. Dessa begrepp visar på skillnader i 

tillvägagångssätt vid tolkning av den aktuella textdatan. Konventionell innehållsanalys låter 

materialet styra kodning och kategorier, riktad innehållsanalys låter istället teorin styra och ge 

riktgivande kodning. Summativ innehållsanalys räknar nyckelord eller innehåll (2005, s. 

1279-1283). I undersökningen används den konventionella inriktningen som låter vårt 

material styra kodning och teman. Ansatsen är flexibel därför att den tillåter oss till viss del 

att växla mellan mer induktiva och deduktiva förhållningssätt utifrån behov. Konventionell 

innehållsanalys fungerar bra tillsammans med semistrukturerade intervjuer där följdfrågor 

kan baseras på respondentens svar, eftersom det är materialet, inte teoretisk inriktning, som 

styr kodningen. Metoden anses mest lämplig för undersökningen både på grund av dess höga 

flexibilitet som metodansatsen tillåter och för att  ansatsen tillåter oss att få kunskap om 

fenomenet direkt från respondenterna utan att influeras för mycket av förutfattade kategorier 

eller teoretiska perspektiv (Hsieh & Shannon 2005, s.1279-1280).  

 



 

 
Valet av metodansatsen har gjorts utifrån fördelarna som den anses ha i förhållande till 

fenomenet vi studerar, däremot har nackdelarna av ansatsen tagit i beaktande. Som med all 

kodning riskerar den empiriska komplexiteten att gå förlorad när materialet reduceras. David 

& Sutton förklarar att det kan ske när materialets innebörd fragmenteras och det kodade 

materialet skiljs från sitt sammanhang (2016, s. 272). Hsieh & Shannon menar att ansatsens 

flexibla natur även är till dess nackdel då den vaga definitionen av metoden kan göra den 

svårapplicerbar (2005, s.1277).  

 

I vår undersökning har vi tagit reda på pedagogers erfarenheter av hot och våld i skolan. Det 

skulle bli svårt för oss att observera detta fenomen eftersom vi är okända i den miljö vi 

studerar och risken finns att de vi studerar hade betett sig annorlunda i vår närvaro. Då 

eleverna är omyndiga och under 16 år hade det även funnits etiska hinder i att utföra en 

observationsstudie i deras skolmiljö (Bryman 2011, s.131-132). Därför har vi valt att 

genomföra intervjuer där vi kan fråga lärare och pedagoger efter iakttagelser eller egna 

erfarenheter. Bryman menar att med kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter och erfarenheter. Det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar eftersom detta ger kunskap om vad deltagarna upplever vara relevant och viktigt. 

Som en följd av det tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla och följsamma efter den 

riktning som intervjupersonernas svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas 

efter de viktigaste frågor som dyker upp under intervjuerna (Bryman, 2018: 561-562). Vi har 

valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer eftersom dessa tillåter oss att avvika från 

standardiserade frågeformulär (intervjuguide) vid behov. Det ger oss möjlighet att ställa 

frågor som inte inkluderats i en intervjuguide om deltagaren säger någonting oväntat som vi 

vill undersöka närmare. 

4.2 Urval och deltagare 

Vid materialinsamlingen har ett målstyrt urval använts vilket innebär att urvalet har anpassats 

efter studiens forskningsfrågor och syfte (Bryman 2011, s.434). Studien är baserad på 10 

intervjuer bestående av pedagoger och rektorer som arbetar i kommunal grundskola med 

högstadieelever. Vi valde att intervjua pedagoger för att det är deras erfarenheter av hot och 

våld vi är intresserade av att undersöka. Valet att även intervjua rektorer baserades på en 

förhoppning om att de skulle kunna bidra med ytterligare perspektiv till vår studie. Vid 



 

 
studiens start begränsades urvalet till att enbart inkludera skolor i Uppsala kommun på grund 

av geografiska begränsningar. Under arbetets gång blev det nödvändigt att utöka urvalsramen 

till närliggande kommuner på grund av dåligt gehör från skolorna i Uppsala kommun. Vi 

kontaktade därmed kommunala skolor från Knivsta, Märsta och Sigtuna kommun. Vid 

intervjutillfället tillfrågades deltagarna om de kände till någon som skulle kunna tänka sig att 

medverka i studien och på så sätt kombinerades ett målstyrt urval med ett snöbollsurval 

(Bryman 2011, s. 434). 

 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 är New public management en teori som används för att 

förklara organisatoriska förändringar som skett till följd av reformer. Dessa reformer har haft 

som syfte att effektivisera den offentliga sektorn, så som kommuner, genom implementering 

av företagisering och andra karaktäristiska drag från den privata sektorn. Det är med hänsyn 

till studiens teoretiska inriktning New Public Management som urvalsramen består av 

pedagoger och rektorer inom kommunala grundskolor. Fristående grundskolor har därför inte 

inkluderats i urvalet.  

 

Tillgången till deltagare har under arbetets gångs varit mer krävande än förväntat. Att få 

kontakt med skolor har visat sig vara en stor svårighet och efter en etablerad kontakt med 

många skolor har det varit ännu svårare att få anställda inom skolan att kunna delta i studien. 

Många skolor har tackat nej på grund av tidsbrist och krävande arbetsbelastning för 

personalen.  

4.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med deltagare till studien formulerades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som skickades ut via mail till samtliga kommunala grundskolor med högstadie i 

Uppsala, Knivsta, Sigtuna och Märsta kommun. Informationsbrevet innehöll information om 

syftet med intervjun och studien, samtycke och konfidentialitet. Vid intervjutillfället 

informerades deltagarna att intervjun kommer att spelas in vid samtycke. Därefter 

informerades deltagarna att de har tillåtelse att avbryta intervjun när som helst och inte 

behöver besvara alla frågor.  

 



 

 
Som tidigare nämndes genomfördes semistrukturerade intervjuer där vi tog stöd från vår 

intervjuguide. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i skolornas lokaler och ett fåtal 

intervjuer hölls digitalt via kommunikationsverktyget Zoom på grund av önskemål eller 

geografiska begränsningar. Fördelen med att genomföra intervjuer på plats är att vi får se 

deltagarnas arbetsmiljö vilket bidrar till ökad förståelse av deltagarnas upplevelser. 

Nackdelen med att genomföra intervjuer på plats är att det är mer tidskrävande på grund av 

resandet till och från skolorna. Fördelen med digitala intervjuer är att de kan genomföras trots 

eventuella sjukdomssymptom, tidsaspekten blir inte lika känslig då resande till skolorna inte 

behövs och deltagarna kan sitta såväl på jobbet som hemma. Nackdelen med digitala 

intervjuer är att helhetsintrycket, som exempelvis kroppsspråk, emellertid går förlorad. Vid 

digitala intervjuer är det dessutom viktigt att ljudkvalitén på mikrofoner inte är bristfälliga 

eftersom det kan resultera i kommunikationsproblem och svårigheter vid transkribering.   

 

Intervjuguiden tillämpades individuellt för varje deltagare, exempelvis skapades två olika 

intervjuguider, en för rektor och en för pedagoger. Vid varje intervjutillfälle nämnde 

deltagarna någonting oväntat och intressant och då kunde nya frågor skapas i stunden. 

 

Vid utformningen av intervjuguiden har vi utgått från en så kallad trattmodell där vi börjar 

med att ställa generella frågor såsom bakgrundsfakta om informanten. Dessa övergår sedan 

till mer fördjupade frågor som berör deltagarnas egna erfarenheter. I vår intervjuguide (se 

bilaga 2) är frågorna även sorterade i olika kategorier av teman. Frågorna som berör ett visst 

tema följer på varandra under intervjun (Bryman, 2018: 565). 

Transkriberingarna tematiserades för analys av data. Det gick till genom att först hitta och 

lyfta liknande utsagor som deltagarna givit av deras upplevelser och skapa generella och 

övergripande teman, eller huvudteman, av dessa. Därefter skapades underteman till 

huvudteman där deltagarnas uttalanden kategoriseras tillsammans med liknande utsagor. 

Teman skapades utifrån mönster och avvikelser som kunde urskiljas i transkriberingarna som 

belyste deltagarnas beskrivningar av känslor och upplevelser kring deras yrkeserfarenhet. 

 



 

 
4.4 Etiska överväganden  

Att komplettera det ursprungliga målstyrda urvalet med ett snöbollsurval var ett strategiskt 

beslut då det uppkom svårigheter i att få tillräckligt många deltagare genom enbart 

mailkontakt med skolorna. Valet att använda termen pedagoger för både pedagoger och lärare 

var för att inte röja deltagarnas identitet. Rektorer som deltagit i studien har särskiljts från 

termen pedagog på grund av arbetets beskaffenhet som skiljer sig från rollen som pedagog på 

viktiga aspekter. Rektorer har ledarroll och personalansvar och den aspekten har varit viktig 

att inte gå förlorad i analysen. Rektorerna har därför kunnat bistå med en värdefull inblick i 

utmaningarna som organisationen som helhet möter och hur externa och interna krav på 

verksamheten balanseras och hanteras.  

 

Sammanfattning: 

Med hjälp av ett målstyrt urval som senare kompletterades med ett snöbollsurval har vi 

intervjuat 10 deltagare. Vid intervjutillfällena har semistrukturerade intervjuer tillämpats och 

intervjuguiden har använts vid behov. I vår intervjustudie har den konventionella 

innehållsanalysen använts. Metoden anses mest lämplig för undersökningen på grund av att 

ansatsen tillåter oss att få kunskap om fenomenet direkt från respondenterna utan att influeras 

för mycket av förutfattade kategorier eller teoretiska perspektiv. I studien används termen 

pedagoger för både pedagoger och lärare för att minska risken att avslöja deltagarnas 

identiteter. 
 

5. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras resultatet från de 10 intervjuer som genomförts. För att 

undersöka hur pedagoger upplever sitt arbete och vilka svårigheter de möter i sin yrkesroll 

har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Under intervjuerna gav deltagarna en 

beskrivning av sina arbetsuppgifter, interaktioner med vårdnadshavare och elever samt 

externa respektive interna krav. Samtliga skolor och deltagare har anonymiserats och 

tilldelats pseudonym.  



 

 
Vi har skapat 3 kategorier för tematisering av materialet som lyfter de delar som anses viktiga 

för att kunna besvara studiens frågeställningar. Kategorierna gör det enklare att hitta mönster 

i deltagarnas berättelser vid jämförelse av pedagogernas erfarenheter.  

5.1 Tryggheten på arbetsplatsen: 

I den här kategorin beskriver deltagarna hur de upplever tryggheten på sin arbetsplats. De 

frågor som ställdes till deltagarna handlade om erfarenheter av hot och våld i skolan, hur 

skolan agerar vid hotfulla händelser samt skolans krishantering. 

5.1.1 Hot och våld 

När Ulrika fick frågan om hon blivit utsatt för påtryckningar vid betygssättning svarade hon 

initialt att det inte sker lika ofta som hon hade trott. Vid frågan om det hänt någon kollega, 

svarade hon att det absolut förekommer. Vid ett senare tillfälle i intervjun frågade vi vad 

lärare bör göra när det kommer till anmälningar av hot och våld.  

Ulrika: “Ja, så här var det faktiskt - det är helt sjukt att jag inte tänkte på att 

berätta det här förut, inser jag nu, vad hemskt - jag hade en elev faktiskt som sa i 

samband med någon uppgift att; om inte du ger mig godkänt på det här, så kommer 

jag fixa så att min storebror överfaller dig när du går hem någon kväll.” 

Ulrika berättade att både hon och rektor tog lätt på situationen då, men fick senare veta från 

sin poliskompis att hon inte kan bedöma vad som är ett riktigt hot och att allt ska 

polisanmälas. Att ett så pass allvarligt hot togs lätt på och inte hanterades som ett realistiskt 

hot mot pedagogens säkerhet kan vara på grund av elevens ålder och att det därför gjordes 

bedömningen att det inte fanns någon substans i hotet. Att både pedagog och rektor tog lätt på 

hotet, och inte tänkte på detta när hon först fick frågan om hot förekommer på skolan, tyder 

däremot på personalens normalisering av allvarliga händelser i skolan. Normaliseringen och 

förminskningen av hotet kan förstås som en copingstrategi där detta liknar det som Lazarus 

(1985) kallar för intrapsykisk lindring vilket hjälper att tolerera obehagliga känslor som 

orsakas av omgivningen. 

När Ulrika jämför hennes tidigare erfarenheter med idag beskriver hon en skillnad i hennes 

inställning till potentiellt farliga situationer i klassrummet. 



 

 
Ulrika: “När jag började och var ganska ny på jobbet, så hade jag en elev 

som satt längst bak och knackade. Det knackade hela tiden i bänken, och varenda 

gång jag vände mig om så var det ingenting. Tillslut ertappade jag den här killen och 

då satt han och slog med en knivskaftet i bordet. Men då var jag så ny och dum så då 

sa jag bara “ge mig den där”, och jag fick ju kniven. Det var inget mer med det. Men 

det skulle jag aldrig gjort idag. För då fanns det inte i min föreställningsvärld att det 

skulle kunna bli farligt.” 

Det som har förändrats från när Ulrika var ny på jobbet fram tills idag menar hon är 

samhällsklimatet som blivit hårdare. Detta har gjort att hon ibland inte känner sig trygg och är 

mer riskmedveten än vad hon varit tidigare. 

  

Ulrika: “Det har blivit kallare, hårdare klimat. Jag vet någon gång när vi 

skulle gå, när det var stökigt med några elever här, då skulle jag gå och köpa 

personalfika, och då hängde det här gänget där så då gick jag inte, för att jag tänkte 

att det där kändes, det kan nog gå lite hur som. Tio killar kontra…[pekar på sig 

själv], när det hade varit lite tjafsigt sådär.”  

 

I situationen agerade Ulrika i likhet med Lazarus (1985) copingstrategi direkta åtgärder. För 

att inte behöva känna sig otrygg bland eleverna utanför matbutiken undvek hon situationen 

helt och hållet och kunde därmed inte fullfölja sin plan att köpa personalfika. När hot och 

våld förekommer på skolan mellan elever brukar lärare vid behov ta hjälp från sina kollegor, 

där många respondenter beskriver att de försöker gå i trupp för att minska osäkerheten när det 

inte upplevs som tryggt. 

Simon berättar att han har varit med om otrevliga situationer i samband med betygssättning, 

men är tydlig med att poängtera att det inte är vanligt förekommande.  

Simon: “Jag har liksom blivit fysiskt hotad en gång. Det var en elevs 

storebror som sökte upp mig på skolavslutningen och fysiskt hotade mig. Då gällde 

det en elev som inte hade fått godkänt. Hade det hänt idag är det självklart att jag 

pratat med rektorn. Då tror jag inte att jag gjorde någon sak av det alls.” 



 

 
Den här situationen påminner om det Ulrika berättade och är ett ytterligare exempel på hur 

hot och våld mot pedagoger inte tas på allvar och normaliseras. I det här fallet valde 

pedagogen själv att inte anmäla händelsen till någon, vilket kan bero på att eleven precis 

skulle sluta nian. Händelsen kan ses som ett exempel på det Lazarus (1985) skriver om 

intrapsykisk lindring och direkta åtgärder. Att inte anmäla händelsen skulle kunna vara ett 

sätt för pedagogen att undvika eventuell eskalering och kontakt med eleven och ses om en 

direkt åtgärd. Att inte anmäla händelsen skulle också kunna vara ett exempel på intrapsykisk 

lindring, om pedagogen ansåg att situationen inte var tillräckligt allvarlig för att anmäla.   

Daniel har mångårig erfarenhet av att arbeta med högstadieelever på olika skolor. Han arbetar 

väldigt elevnära och ser mycket som andra kanske inte skulle se utanför klassrummet. Daniel 

anser att barn idag utsätts för mer risker i och med det allt hårdare samhällsklimatet och 

samlar regelbundet in vapen från elever på skolan. Han visar under intervjun en kartongkniv 

och vad som ser ut som en nyckelring men med ett rakblad som går att rulla ut från 

nyckelringen. Trots det känner Daniel inte att han är i risk för att utsättas för våld från 

eleverna på skolan.  

Då omgivningens påverkan inte verkar kunna undvikas eller förebyggas helt och hållet kan 

normaliseringen hos pedagoger ses som en nödvändig intrapsykisk lindring och ett tecken på 

vad Hochschild (2012) benämner deep acting för att känslomässigt hantera osäkerhet på 

arbetsplatsen.  

Deltagare som inte vet huruvida det förekommer vapen på skolan uttrycker ingen oro för 

detta. Deltagare som däremot vet att det förekommer vapen på tycker att det är oroväckande. 

Ulrika berättar att hon känner en rädsla inför att ingripa när elever hamnar i bråk då hon är 

orolig för risken att de bär på vapen: 

Ulrika: “Det tänkte jag aldrig på när jag var ny. Men nu händer det ibland att 

jag utgår från att de är beväpnade med någonting, kniv eller nåt. Så jag har blivit 

mycket mer försiktig.” 

Under intervjun ställdes frågan till Daniel om han bevittnat hot eller våld i skolan och hur 

vanligt förekommande det är.  

Daniel: “Ja absolut det är vanligt, en elev slog en lärare igår.”  



 

 
Händelsen anmäldes och eleven blev avstängd från skolan under en kortare tid som följd av 

våldet, men Daniel klargjorde att avstängningen inte var ett straff för eleven utan är en 

temporär lösning för att försöka hitta en bättre skolplanering för eleven.  

Anton berättar han att han har behövt åka in till sjukhus tre gånger till följd av elevers våld, 

men poängterar att det är extremfall och hänvisar till att han i den perioden arbetade i 

särskilda undervisningsgrupper där eleverna hade allvarlig beteendeproblematik. Anton 

uppvisar emellanåt tecken på deep acting, där elevers hot och våld inte resulterar i att han 

känner sig otrygg. Under intervjun ställdes frågan till Anton om hot och våld på skolan 

någonsin fått honom att känna sig otrygg, han svarar: 

 Anton: “Jag tänker väl att jag alltid har känt mig väldigt trygg. Det är ju bara 

barn liksom [skrattar]” 

Antons förklaring demonstrerar hur eleverna inte anses utgöra något faktiskt hot på grund av 

deras ålder, trots att eleverna vid flera tillfällen orsakat sådant våld som resulterat i att Anton 

behövt uppsöka sjukvård. Det är även ett exempel på vad Lazarus (1985) skulle kategorisera 

som intrapsykisk lindring. Genom att reducera den allvarliga händelsen till att det “bara är 

barn”, minskar också känslan av obehag.  

5.1.2 Anmälningar 

Marcus förklarar att pedagoger och rektorer har en skyldighet att anmäla händelser när en 

elev har hotat eller brukat våld mot elever eller anställda på skolan. Anmälningar är viktiga 

för dokumentationen och han menar att beteendeproblematik är ett tecken på att eleven inte 

mår bra. Därför är orosanmälningar även viktiga för att säkerställa att eleven får den hjälp 

som behövs. Marcus förklarar också att det alltid är den anställda som känner oro eller utsätts 

för hot och våld som bestämmer om ett ärende ska anmälas. Marcus får frågan om kollegor 

försökt påverka en anmälan eller om Marcus själv uppmuntrat kollegor att inte anmäla en 

händelse. 

Marcus:“Det är väldigt tydligt i lagen också att om lärare känner en oro för 

ett barn har vi en skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Det är ju inget farligt att 

anmäla liksom så det finns inget incitament för någon att säga åt någon att inte göra 

en anmälan.” 

 



 

 
Marcus uttalande sticker ut därför att det inte stämmer överens med andra deltagares 

erfarenheter av hur anmälningar hanteras. Det har framkommit från flera andra deltagare att 

hot och våld från elever mot lärare inte leder till en anmälan. Det har tidigare redogjorts 

under avsnitt 5.1 hur ett hot mot Ulrika nonchalerades av henne och skolans rektor. Ännu ett 

exempel på detta berättade Stina om. Hon berättade att hon en gång hade bett en elev att 

lämna klassrummet, varpå eleven lämnade klassrummet men strax därpå kom tillbaka med 

två äldre kusiner som agerade mycket hotfullt mot Stina. Händelsen meddelades till rektor, 

men Stina sa att hon själv tog beslutet att inte anmäla händelsen och upplevde att hon fick 

stöd från rektor i sitt beslut. 

 

Daniel hade dagarna innan intervjun gjort en kränkningsanmälan efter att en elev utsatt en 

annan elev för mobbning. Han uttryckte inte att rektorn eller skolan försökt förhindra eller 

påverka hans beslut till att anmäla händelsen, och tycker att systemet som används för 

kränkningsanmälningar är bra då det kräver uppföljning på ärendet. Olivia har själv inte 

upplevt att anmälningar har stoppats av skolan efter att en elev varit hotfull och våldsam, men 

hon berättar däremot att det har hänt kollegor. 

   

Olivia: “Jag har förstått att polisanmälningar inte alltid har gått hela vägen, 

även om det borde ha gjort det.” 

Ulrika beskrev en situation där skolan ville skicka hem henne till en elev för 

hemundervisning. Det tyckte inte hon var okej. 

Ulrika: “För då var det att jag skulle ha hemundervisning hos en elev, en 

tonårskille. Där det bara var jag som drog hem till den här killen. Och jag lyfte ett 

par gånger att det här känns inte okej att ni skickar iväg mig själv hem till någon med 

liksom, i ett kök med knivar och saxar och allt vad det kan vara.“ 

Deltagaren beskrev att hon blev bemött av förvåning från skolans håll när hon protesterade 

och det var först efter att ha uppmärksammat sina känslor flera gånger som skolan agerade 

och Ulrika inte längre behövde åka hem till eleven.  

 



 

 

5.2 Utmaningar: 

Den här kategorin belyser vilka utmaningar deltagarna upplever finns i skolan. Frågor som 

ställdes var vilka svårigheter de möter i det dagliga arbetet, vilka resurser som finns att tillgå 

och vilken tid som ges åt olika arbetsmoment. 

En återkommande källa för de utmaningar som upplevs bland respondenterna är bristen på 

resurser i skolan. Stina berättar att skolan planerar för att inom kort ta emot ukrainska 

flyktingar, men hon tycker inte att det finns tillgång till de resurser som krävs för att kunna 

möta de behov som kommer. 

 

Lisa arbetar som rektor och beskriver en liknelse av sin roll som en hamburgare klämd 

mellan två bröd. Hon upplever att balansen mellan statens- och kommunens krav är den 

största utmaningen. Lisa tror att eventuella brister i undervisningen skulle förbättras av mer 

resurser. 

Lisa: “Det är kraven från skollagen som säger att alla elever ska få bli sedda 

och få det stöd och resurser som behövs. Alla elever har rätt att nå mål, även elever i 

behov av stöd. Men det kostar ju pengar. Jag har också ett ekonomiskt ansvar, jag har 

en budget jag måste få i balans för att inte gå i underskott. Så jag kan inte rent 

ekonomiskt sätta in hur mycket resurser som helst.”  

 

Lisa gör sitt bästa för eleverna på skolan utifrån den budget skolan får och anser att 

resurserna inte alltid räcker till för att säkerställa att alla elever kan få det stöd som de 

behöver under skolgången. Lisas beskrivning av de motstridiga krav som ställs på skolan 

belyser hur statens krav på verksamheten är ouppnåelig utifrån den budget kommunen förser 

skolan med. Verksamhetens begränsade handlingsutrymme kan vara effekten av 

decentralisering och snäva budgetbegränsningar vilket är kännetecknande drag av New 

Public Management.  

 

Bland deltagarna finns skilda meningar om mentorskapet som är en del av arbetsuppgifterna. 

Vissa uttrycker att mentorskapet tar mycket tid från undervisnings- och planeringsarbetet 

vilket leder till ökad stress. Mentorskapet kan ibland innebära att pedagoger intar en fostrande 



 

 
roll av eleverna. Andra betraktar mentorskapet som en viktig del av sitt arbete och menar att 

det är ett engagemang som elever behöver från sina lärare. 

 

Den främsta utmaningen som samtliga lärare pekar på som den mest tidskrävande är den 

stora administrativa bördan som tar resurser från kärnverksamheten. Både Peter och Olivia 

berättar i sina intervjuer om det höga dokumentationskravet som gynnar varken lärare eller 

elev. Det verkar snarare vara ett underlag för mätning av skolans prestationer.  

 

Olivia: “Den hysteriska dokumentationen, ibland känns det som att jag jobbar 

för att kunna dokumentera det. Jag har aldrig upplevt att det underlättar mitt arbete, 

tvärtom.”  

 

Den krävande dokumentationsbördan härstammar enligt Simon från huvudman (kommunen) 

som han förklarar kan ha ett kontrollbehov. Medan kommunen driver på 

dokumentationskravet vill Skolverket inte att pedagoger ska spendera särskilt mycket tid på 

dokumentation. En förklaring till varför dokumentationen har ökat är de individuella 

handlingsplanerna som är en del av den individuella skolformen.  

 

Utifrån deltagarnas uppfattning av dokumentationskravet som en form av prestations- och 

kvalitétsmätning kan detta ses som en konsekvens av styrning i linje med New Public 

Management. Produktionen av dessa kvalitétsmätningar förändrar och stipulerar 

förutsättningarna som offentligt anställda har för att utföra sitt arbete, vilket majoriteten av 

deltagarna i studien ger belägg för. 

 

Matriser som idag används för betygsättning är många lärare missnöjda med. Många anser att  

formatet utgår från vad eleverna inte kan i stället för att fokusera på vad eleverna visat att de 

kan. Stina menar att det har gjort skolan mer tuff för eleverna och utsätter dem för enorm 

press vilket ofta lämnar dem med dåligt självförtroende och en känsla av hopplöshet. 

 



 

 
5.3 Känslohantering  

I den här kategorin sammanfattas deltagarnas hanterings- och förhållningssätt kring känslor 

som uppstått till följd av arbetet. Här ställdes frågor som handlar om deltagarnas mående till 

följd av aspekter av arbetet och hur dessa känslor har hanterats. 

 

5.3.1 Pedagogers förhållningssätt  

Ulrika berättade om ett möte hon haft med en förälder till en elev som betett sig illa och 

förklarade:  

Ulrika: “Då var jag tvungen att ha med en manlig kollega som stöd därför att det 

kändes inte riktigt helt okej. För han [pappan] var jättearg. Han [pappan] höll på att 

smygspela in mina lektioner också. Han lät ungen ha telefonen på, för han var så 

övertygad om att jag var ute efter hans son. Så då skulle han bevisa det.” 

 
Här visar Ulrika hur hon hanterade den känslomässigt påfrestande interaktionen med en 

direkt åtgärd där hon genom att förbereda sig inför en förväntad konfrontation med 

vårdnadshavaren att ta in en kollega under mötet som stöd. Det känsloarbete Ulrika gjorde 

under interaktionen med föräldern manifesterades som surface acting. Hon behöll ett 

professionellt förhållningssätt och en diplomatisk inställning till samtalen trots frustration 

som hon kände. Känsloarbete kan vidare tolkas vara produkten av vedertagna känsloregler 

kopplade till professionen, där starka känslouttryck oavsett elev eller vårdnadshavares 

bemötande anses ytterst olämpligt.    

 

Många deltagare ger exempel på olika metoder de använder sig av för att handskas med de 

mer emotionellt krävande aspekterna av arbetet. Anton som arbetat som pedagog i över 10 år 

berättade att jobbet stundvis kan bli känslomässigt tungt. Han blir inte emotionellt eller 

fysiskt påverkad av undervisningen med elever eller vid kontakt med vårdnadshavare, men 

mår dåligt när han vet att ett barn far illa i hemmet. I dessa fall förklarar han att han med åren 

lärt sig att inte ta med sig de jobbiga känslorna hem. 

 



 

 
Anton: “Man får en viss distans till det, en professionell distans kan man väl 

kalla det, inte att man saknar empati men man får en professionell distans.”  

 

Anton beskriver hur han hade svårare att släppa det jobbiga som hänt på jobbet när han var 

yngre, men att han med erfarenhet har lärt sig dra en gräns mellan arbetet och privatlivet. 

 

Anton: “Nu har jag rätt lätt att släppa det, jag brukar behöva 5 minuter i 

bilen men sen kan jag släppa arbetsdagen.”  

 

Anton verkar använda sig av intrapsykisk lindring för att hantera känslor som uppstår till 

följd av arbetet. Han förklarar hur han reducerar och till stor del eliminerar oroskänslor för 

eleverna för att stoppa att dessa känslor påverkar honom utanför arbetet. Antons agerande 

visar även tecken av känslostyrning i form av deep acting. Han kontrollerar sina inre känslor 

tills han kan välja att inte känna dem, efter 5 minuter i bilen behöver han inte låtsas att han 

inte är orolig utan han känner sig i själva verket inte längre orolig. Detta är vad han beskriver 

under intervjun som “professionell distans” som tillåter honom att stänga av och på de 

känslor som härstammar från arbetet.  

 

Pontus demonstrerar tydliga tecken på surface acting vilket hjälper honom separera vad han 

känner från känslorna som arbetet kräver att han visar. Han gör en liknelse mellan hans arbete 

och att spela teater. När samtalet går in på hur han förhåller sig till interaktioner med sina 

elever säger han: 

 

 Pontus: “Det blir liksom som att spela teater ibland, man får låtsas vara 

någon man inte är.” 

 

Det framkom i samtliga intervjuer att sambandet mellan erfarenhet och deltagarnas 

förhållningssätt är avgörande för hur de upplever påfrestande situationer. Många deltagare 

beskriver att de i början av sin karriär hade svårt att orientera sig i arbetet men att det med 

erfarenhet blev enklare att hitta de metoder som hjälper till att begränsa jobbets 

känslomässiga påverkan. Det blev tydligt eftersom det i många fall inte kunde göras en 

koppling mellan den fysiska arbetsmiljön och upplevelser av hot och våld. Den avgörande 



 

 
faktorn i dessa skilda upplevelser verkade vara individens egna förhållningssätt kring 

obehagliga situationer och hur dessa gav olika förutsättningar till att hantera känslor som 

osäkerhet och rädsla. 

 

5.3.2 Auktoritet och hantering av stökiga elever 

Nedan presenteras en sammanfattning av respondenternas syn på auktoritet och hur de 

hanterar elever som inte lyssnar eller beter sig illa. Frågor som ställdes var hur de bemöter 

elever som stör undervisningen, hur de hanterar elever som inte följer skolans regler och hur 

pedagoger ser på deras auktoritet.  

 

Lågaffektivt bemötande var det vanligaste svaret respondenterna gav när de ombads förklara 

hur de tycker man bör hantera och bemöta stökiga elever. Flera av respondenterna lägger stor 

tonvikt på användandet av lågaffektivt bemötande och tycker att detta oftast är mest effektivt 

för att uppnå beteendeförändringar bland elever som är stökiga. Efter respondenternas 

beskrivning av lågaffektivt bemötande och de känsloarbete som metoden kräver kan 

lågaffektivt bemötande kategoriseras som en form av surface acting. När en elev agerar på ett 

aggressivt eller otrevligt sätt kontrollerar pedagogerna sin respons och anpassar sitt 

bemötande genom att framträda som lugna och inte som irriterade eller auktoritära. 

 

Lågaffektivt bemötande ansågs av deltagaren Simon vara nödvändigt för att inte eskalera en 

redan ansträngd situation med en elev. Han säger att det är avsaknaden av just lågaffektivt 

bemötande från pedagoger som ofta är anledningen till varför elever blir hotfulla: 

 

Simon: “När elever blir hotfulla och otrevliga, ganska ofta beror det på att 

läraren har varit med och höjt affekt-nivån och deltagit i att trissa upp den 

stämningen som blir. Det är sällan jag ser helt oprovocerade situationer. Det gör att 

jag personligen inte känner någon oro.” 

 

Simon upplever inte att hans auktoritet har minskat i samband med framväxten av 

lågaffektivt bemötande som metod, utan tycker att detta har bidragit positivt till att pedagoger 

lyssnar mer på eleverna snarare än att det blir en envägskommunikation.   



 

 
 

När Pontus undervisar tycker han att det ofta är svårt att få elever att lyssna på det han ber 

dem göra, men försöker att undvika att skrika eftersom detta inte känns rättvist mot de elever 

som faktiskt lyssnar och gör vad han ber dem göra. Att skrika menar han även bidrar till en 

sämre arbetsmiljö för honom själv och säger: 

 

Pontus: “Jag försöker undvika att skrika för jag vill inte vara den läraren som 

skriker då är jag hellre tyst och försöker göra något annat… jag känner att jag orkar 

inte, som en del tycker och förstår så ingår det inte i mitt jobb att stå och skrika på 

enskilda elever. Jag tycker bara det är jobbigt och irriterande för alla.” 

 

I stället tenderar Pontus att ignorera de elever som inte lyssnar och gör annat, och pratar i 

normal samtalston med resten av klassen och genomför lektionen som planerat utan de 

stökiga eleverna. Detta resulterar oftast i att stökiga elever efter en kort stund ansluter till 

resten av klassen och deltar i  momenten som är kvar under lektionen. För att undvika att 

skrika och visa sin frustration på eleverna använder han surface acting där han istället 

ignorerar eleverna och ger skenet av att han inte bryr sig om de vill delta eller inte. Detta kan 

även ses som en direkt åtgärd eftersom Pontus väljer att ignorera stökiga elever istället för att 

agera på ett sätt som riskerar att eskalera situationen.  

 

En viktig pelare i det kontinuerliga arbetet för att förebygga att elever är stökiga eller inte 

deltar i undervisningen är enligt många av deltagarna tydliga riktlinjer, regler och 

förväntningar på elever. Detta anses vara nödvändigt för att elever ska utvecklas och nå sin 

fulla potential både akademiskt och på ett personligt plan. Stina säger under intervjun att 

relationen mellan elev och lärare byggs upp genom att “nöta och blöta”. Vikten av goda 

relationer och den stora rollen relationsskapande har för lärare och pedagoger berättar 

majoriteten av deltagarna om. Det är även just för att inte riskera att skada relationen mellan 

lärare och elever som skolans rektor oftast skriver sitt namn på orosanmälningar och 

polisanmälningar så att elever och vårdnadshavare inte vet vilken lärare som gjort anmälan.  

 

Sammanfattning: 



 

 
Materialet består av transkriberingar från 10 intervjuer som genomförts med pedagoger och 

rektorer och materialet har sedan kodats vilket lett till tematisering som samlat liknande 

utsagor från deltagarna under kategorier. Totalt blev det 3 huvudkategorier och totalt 4 

underkategorier. Resultaten från dessa presenteras tematiskt. Deltagarna i studien har 

redogjort för sina upplevelser av hot och våld på arbetsplatsen och vilket stöd, både kollegialt 

och från organisationen som helhet, som finns att tillgå vid arbetsmiljömässiga brister. 

 

Den skildring deltagarna givit av hot och våld i arbetet har samlats under huvudkategori 

“Tryggheten på arbetsplatsen” (5.1). Detta har i sin tur delats upp i 2 underkategorier; “Hot 

och våld” (5.1.1) som samlat deltagarnas beskrivning av hotfulla eller våldsamma händelser, 

samt “Anmälningar” (5.1.2) vilket sammanfattar hur organisationen har hanterat dessa 

händelser och deltagarnas syn på polisanmälningar och orosanmälningar av elever. Resultatet 

har visat att samtliga deltagare hade erfarenheter av hot och våld i skolan och majoriteten 

hade personligen blivit utsatta för hot eller våld från elever och en av deltagarna berättade att 

han behövt söka sjukvård 3 gånger för skador orsakade av elever.  

 

Anmälningar av dessa händelser verkade skilja sig mellan skolor där vissa har nolltolerans 

vid hot och våld och betonar vikten av att anmäla händelser. Andra deltagare vittnar istället 

om motsatsen där flera förklarat hur deras skola ett flertal gånger valt att inte gå vidare med 

anmälningar, även när det gått emot den utsatta pedagogens önskan. 

 

Under huvudkategorin “Utmaningar” (5.2) har deltagarnas beskrivningar av sin arbetsmiljö 

samlats och resultatet belyser utmaningar som deltagarna möter i arbetet. Stor 

administrationsbörda var den mest återkommande utmaningen som deltagare beskrev. 

Resursbrister har lett till svårigheter att uppnå de resultat som huvudman och skollagen 

kräver. Trots flera beskrivningar av en arbetsmiljö där hot och våld är ständigt närvarande 

ansåg nästan alla deltagare att deras arbetsmiljö i slutändan är bra.  

 

Den sista huvudkateorin som presenteras är Känslohantering (5.3) och lyfter de delar av 

utsagorna som beskriver det känsloarbete som arbetet kräver. Underkategorier som skapades 

var “Pedagogers förhållningssätt” (5.3.1) och “Auktoritet och stökiga elever” (5.3.2 ) vilka 

båda bidrar med större förståelse för hur deltagarna hanterar hot och våld i skolan samt 



 

 
känsloarbetet som krävs vid hantering av stökiga elever. Samtliga deltagare nämnde 

lågaffektivt bemötande som det primära förhållningssättet till elever, speciellt vid hotfulla 

situationer. Samtliga deltagare visade tecken på känsloarbete i form av surface acting och 

användandet av copingstrategier.   

 

6. Diskussion  

I följande kapitel kommer resultaten från studien att diskuteras. Studiens resultat kommer att 

diskuteras och jämföras med tidigare forskning och lyfta gemensamma nämnare, 

återkommande mönster och avvikelser. 

En återkommande utmaning som respondenterna tog upp under intervjun var arbetets 

dokumentationskrav, vilket samtliga angav som den största källan till ökad arbetsbelastning. 

Liknande resultat hittades i Bäckströms (2021) studie där den främsta anledningen till lärares 

höga arbetsbelastning i jämförelse med andra yrkesgrupper var att andra sysslor tog för 

mycket tid från huvudsysslan. Dokumentationsbördan beskrevs av två deltagare som den 

“hysteriska dokumentationen”, och precis som i Bäckströms (2021) studie ansåg deltagarna 

att dokumentationen tar tid från huvudsysslan och betraktas som ett hinder istället för ett stöd.  

En stor del av dokumentationen anses av många respondenter vara ett medel för prestations- 

och kvalitétsmätning, även om flera av respondenterna inte anser att dessa mäter de relevanta 

aspekterna av elevernas undervisning. Det höga fokuset på mätbara prestationer fann Bejerot, 

Forsberg och Hasselbladhs (2015) även i sin studie där interventioner också resulterade i en 

förändring av arbetsvillkoren. Det som framkommit i studien är att dokumentationen inte ses 

på som något positivt, och en deltagare menar att konstant dokumentation kan ses som ett 

bevis för kommunens kontrollbehov. Däremot lyftes statens negativa inställning till den stora 

mängd dokumentation som pedagoger tvingas göra, trots att en del av den ökade 

dokumentationen kommer från statens individanpassade skolform vilket lett till utformandet 

av individuella handlingsplaner för eleverna.   

Tidigare forskning har visat skildringar av hur lärare ställer sig till individanpassad 

undervisningsform (Anttila 2018; Rayner & Espinoza 2015). I kontrast till Anttilas (2018) 



 

 
studie som fann att lärare hade en övergripande negativ inställning till större 

individanpassning inom skolan, uppgav samtliga deltagare i denna studie en positiv 

inställning till individanpassad undervisning. Många betonade under vikten av att se 

individen i klassrummet och elevernas rätt till det stöd som behövdes för att lyckas i samtliga 

ämnen, vilket överensstämmer med Rayner & Espinozas (2015) resultat. Att lyckas förse 

elever med rätt förutsättningar var däremot en stor utmaning, där konsekvensen av 

resursbegränsningar var många behov som inte kunde mötas. 

Brist på resurser var en återkommande utmaning som rektorerna i studien konstant behövde 

hantera. Det var en kontinuerlig balansgång mellan statens krav och kommunens krav. 

Rektorerna tvingas införliva statens krav utifrån en budget som kommunen sätter vilket ofta 

inte räcker för att möta behoven de ser i verksamheten och statens krav. Resultaten är 

förenliga med resultaten från studien av Kankkunen m.fl (2014). Cheferna i Kankkunen m.fl 

studie betonade även utmaningen i att möta behoven från organisationens styrning medan 

samtidigt behöva möta behoven från medarbetarna och verksamheten. 

Lindqvist (2019) har i sin forskning kommit fram till att en copingstrategi kan vara att tillhöra 

en grupp. När exempel på detta dök upp i vår undersökning beskrev deltagarna att det 

handlade om situationer där de försöker gå i trupp om en situation inte upplevs som säker. 

Lindqvists andra copingstrategi handlar om att förändra sitt förhållningssätt till att arbeta som 

lärare. Majoriteten av deltagarna i vår studie har beskrivit att det var svårare att sätta gränser i 

början av karriären och är någonting som har kommit med erfarenhet. Lindqvists tredje 

copingstrategi handlar om att försöka införliva förändring. Det är däremot någonting som vi 

inte har sett några tecken av i vår studie. 

Trots att hot och våld förhållandevis ofta förekommer i skolan var det en minoritet som 

uppgav att arbetsplatsen kändes otrygg. Efter jämförelser av deltagarnas beskrivningar av 

sina upplevelser fann vi inga större skillnader i deras arbetsmiljö. Därför verkade 

förhållningssätt vara den avgörande faktorn i hur de upplever hot och våld. Vissa deltagare 

uttryckte att de inte blir rädda och menade att det kommer inifrån. Göransson m.fl. (2011) 

fann i sin studie att utbildning påverkar hur lärare hanterar hotfulla och våldsamma 

situationer. Lärare som fått utbildning i att hantera hotfulla och våldsamma situationer kände 

sig nästan helt trygga, till skillnad från de utan utbildning. Det skulle kunna bero på att 

utbildning bidrar till att lärare hanterar hotfulla situationer bättre vilket i sin tur leder till att 



 

 
våldsamma situationer minskar. Oavsett vad förklaringen är verkar utbildning leda till en 

ökad känsla av trygghet hos lärare. Detta kan ge en möjlig förklaring till diskrepansen mellan 

deltagarnas upplevelse av hot och våld på arbetsplatsen i denna studie. Pedagoger som känner 

sig otrygga på arbetsplatsen kanske inte har blivit försedda med adekvat utbildning för att 

kunna känna sig trygga i hanteringen av hot och våld. Skolan skulle därför kunna satsa på att 

investera i sådana utbildningar för att ge pedagogerna rätt förutsättningar för att hantera 

hotfulla och våldsamma situationer samt öka känslan av trygghet på arbetsplatsen. 

 

Samtliga deltagare beskriver att de blivit utsatta av elever och endast ett fåtal deltagare 

beskriver att de blivit utsatta av elevers släktingar, vilket verkar överensstämma med 

Göranssons (2011) forskning, där det har visar sig att elever oftast rapporteras vara förövare 

oavsett vilka typ av våld det handlar om. 

En förklaring till varför anmälningar inte alltid genomförs kan vara att anställda har svårt att 

bedöma när en situation eller händelse är tillräckligt allvarlig för att anmälas, vilket 

Göransson m.fl fann i deras undersökning (2011, s.82). När normalisering är så utbrett bland 

personalen på skolorna är detta inte en orimlig förklaring till varför hot och våld från elever 

avvisas som att endast blivit sagt i affekt, eller förminskas med orden “det var bara barn”. 

Deltagarna använde kontinuerligt känsloarbete (Hochschild 1979, s.561) i sitt arbete, och i 

likhet med Rayner & Espinozas (2015) studie manifesterades detta ofta genom surface- och 

deep acting.  

Pedagogernas roll inkluderar en hög nivå av känsloarbete. Den främsta metoden som nästan 

uteslutande användes för att hantera elever var lågaffektivt bemötande vilket sätter höga krav 

på att kontrollera och styra känslor pedagogerna kan ha inom sig vid interaktion med en 

otrevlig elev. Detta kan ge ytterligare stöd till det Anttilas (2018) undersökning visade där 

lärares minskade auktoritet lagt mer press på lärare att uppnå arbetsro och lydnad från elever 

genom metoder som kräver mer känsloarbete (såsom lågaffektivt bemötande). Vissa 

pedagoger ställde sig dock under intervjun väldigt negativt till hur lärares auktoritet tagit sig 

uttryck i skolan tidigare och förespråkar starkt lågaffektivt bemötande som substitut för det. 

Vi har inte funnit några belägg för det Anttila (2018) beskriver gällande att individanpassning 

har minskat lärares auktoritet. Däremot kan man diskutera om auktoriteten istället kan ha 

tagit en annan form. 



 

 
 

7. Slutsats    

Samtliga deltagare har erfarenhet av att hot och våld förekommer på skolan och majoriteten 

har beskrivit personliga erfarenheter som riktats mot dem själva. Trots detta verkar deltagare 

inte känna sig otrygga på arbetsplatsen utan beskriver istället att arbetsmiljön på det hela 

taget är bra. Pedagogers förhållningssätt av hot och våld verkar präglas av antingen 

förnekande- eller förberedande beteende vilket är kännetecknande för copingstrategier. Det 

var ytterst få gånger deltagarna i sina berättelser gav exempel på direkta åtgärder. Det verkar 

som att hot och våld i skolan har normaliserats bland personalen där rådande känsloregler 

ställer höga krav på känsloarbete som förekommer i alla aspekter av arbetet. Bristande 

resurser och stor dokumentationsbörda var de största utmaningarna som deltagarna berättade 

om, och verkade påverka arbetsbelastningen betydligt mer än förekommandet av hot och 

våld. En otillräcklig budget var även det som rektorer pekade på som det största hindret i 

verksamheten.  

Studien har belyst hur pedagoger beskriver och förhåller sig till sin arbetsmiljö samt vilka 

utmaningar den dagliga verksamheten ställs inför. Förslag på vidare forskning är att 

genomföra samma studie om det nya lagförslaget träder i kraft, som är tänkt att stärka lärares 

rättsliga skydd mot hot och våld. Då skulle vi kunna undersöka om skolans inställning och 

pedagogers attityder till att anmäla våldsamma händelser har förändrats. Under uppsatsarbetet 

framkom det att många skolor planerade att utbilda sin personal i hur de ska agera vid 

pågående dödligt våld (PDV-utbildning). Samtalsämnet kom upp på grund av attacken mot 

Malmöskolan, som hade inträffat kort därinnan. Därför vore det intressant att återkomma till 

samma skolor för att se om personalen svarar annorlunda efter genomförd PDV-utbildning. 
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[Bilaga 1 Informationsbrev] 

 

Hej! 

Vi heter Charlotte Vickers och Moa Brohede och går personalvetarprogrammet på Uppsala 

universitet. Vi kommer under våren att skriva vår C-uppsats.  

 

Vi är intresserade av grundskollärares arbetsmiljö och bland annat erfarenheter av 

interaktionen mellan lärare och elevers vårdnadshavare. Vi undrar om det finns möjlighet att 

intervjua grundskollärare som undervisar årskurserna 7-9 och om möjligt rektor eller 

personalansvarig på [namn på skolan], som är intresserade av att delta i vår undersökning. 

Intervjuerna kommer att uppskattningsvis vara cirka 45 min långa och samtliga deltagare och 

verksamhet kommer att vara anonyma. 

 

Skulle ni vara intresserade av att dela med er av era upplevelser, eller har frågor kring 

studien, så är ni varmt välkomna att höra av er till oss. 

 

Charlotte Vickers 

tel.  

e-mail.  

 

Moa Brohede 

tel.  

e-mail.  

 

Handledare: Agneta Hugemark 

e-mail.  

 

Vi ser fram emot att höra från er och önskar er en fin dag, 

Med vänliga hälsningar, 

Charlotte Vickers & Moa Brohede. 

 

 



 

 
[Bilaga 2 Intervjuguide för pedagoger] 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

- Vad heter du?  

- Vilket år är du född?  

- När utbildade du dig till lärare/pedagog?  

- Hur många år har du jobbat som lärare/pedagog? 

 
Fördjupningsfrågor: 
 
Arbetsuppgifter: 
 

- Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som lärare/pedagog (på grundskolenivå)? 
 

- Vad ser du som din viktigaste arbetsuppgift? 
 

- Vilka arbetsuppgifter räknade du inte med att ha när du började som lärare/pedagog? 
 

- Vilka utmaningar har du stött på i rollen som lärare/pedagog? 
 

- Vad tycker du är det bästa/sämsta med att vara lärare/pedagog? 
 

 
Arbetsmiljö: 

 
- Under vilka arbetsförhållanden trivs du? 

 
- På vilket sätt kan lärares/rektorers arbetsmiljö förbättras? 

 
- Upplever du att arbetsmiljön har förändrats sedan du började som lärare/pedagog?  

 
- Vad tycker du om din arbetsmiljö?  

 
- Har du någonsin upplevt eller bevittnat hot, våld eller påtryckningar på arbetsplatsen? 

 
- Är säkerheten på skolan någonting du oroar dig för? 

 
 
Interaktion: 
 

- Har du någon gång upplevt utmaningar i interaktion med elever eller deras föräldrar? 
 

- Kan du ge exempel på en sådan situation? 



 

 
 

- Har du någonsin blivit kontaktad av föräldrar/rektor/elever på din fritid?  
 

- Har du erfarenheter av att föräldrar/rektor/elever/skolledning kontaktar dig för att 
försöka förändra hur du betygsätter? 
 

- Har du någon gång upplevt påtryckningar från föräldrar/rektor/elever/skolledning? 
 

- Har du någonsin mått dåligt på grund av möten med föräldrar/rektor/elever?  
 

- Vilket stöd får du från din rektor? 
 

- Vilka resurser finns att tillgå? 
 

- Vilka resurser saknas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

[Bilaga 3 Intervjuguide för rektorer] 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

- Vad heter du?  

- Vilket år är du född?  

- Hur blev du rektor eller har du någon utbildning i grunden?  

- Hur många år har du jobbat som rektor? 

 
Fördjupningsfrågor:  
 
Arbetsuppgifter: 
 

- Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som rektor? 
 

- Vad ser du som din viktigaste arbetsuppgift? 
 

- Vilka arbetsuppgifter räknade du inte med att ha när du började som rektor? 
 

- Vilka utmaningar har du stött på i rollen som rektor? 
 

- Vad tycker du är det bästa/sämsta med att vara rektor? 
 

 
Arbetsmiljö: 

 
- Under vilka arbetsförhållanden trivs du? 

 
- På vilket sätt kan arbetsmiljön på skolan förbättras? 

 
- Upplever du att arbetsmiljön har förändrats sedan du började som rektor?  

 
- Vad tycker du om din arbetsmiljö?  

 
Interaktion: 
 
 

- Har du någon gång upplevt utmaningar i interaktion med elever eller deras föräldrar? 
 

- Kan du ge exempel på en sådan situation? 
 

- Har du någonsin blivit kontaktad av föräldrar på din fritid?  
 



 

 
- Har du erfarenheter av att föräldrar eller elever kontaktar dig för att försöka förändra 

hur lärare betygsätter? 
 

- Har du någon gång upplevt påtryckningar från föräldrar, elever eller lärare? 
 

- Har du någonsin mått dåligt på grund av möten med föräldrar/elever/lärare? 
  

- Vilket stöd har du i att hantera ärenden där elever har beteendeproblematik? 
  

- Känner du att du har tillräckligt med stöd från andra instanser vid hantering av dessa 
elever? 
 

- Vilket stöd kan du bistå lärare och vilket stöd får du från skolledningen? 
 

- Vilka resurser finns att tillgå? 
 

- Vilka resurser saknas? 
 
Säkerhet: 
 

- Har du någonsin upplevt eller bevittnat hot, våld eller påtryckningar på arbetsplatsen? 
 

- Hur förhåller du dig till hot och våld som lärare eventuellt utsätts för på arbetsplatsen?  
 

- Är säkerheten på skolan någonting du oroar dig för? 
 

- Diskuteras skolans säkerhet?  
 

- Vem avgör vilka hot som behöver polisanmälas och inte? 
 

- Vem har ansvar för lärarnas säkerhet på skolan? 
 

- Finns det rutiner för krissituationer? 
 

- Finns det rutiner på skolan om media kommer och vill ställa en massa frågor?  
 
Betyg: 
 

- Hur påverkas skolan av statistiken som kommer ut årligen över betyg? 
 

-  Vad förväntas du göra beroende på vad statistiken visar? 
 

  

 

 

 



 

 
 

 

 


