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Elevers våld mot lärare 

 

Sammanfattning 

  

Syftet var att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot lärare 

utifrån personliga attribut hos lärarna samt om förekomst av våld kan 

förknippas med negativa emotionella konsekvenser. En enkät 

besvarades av 246 lärare (M = 46 år, SD = 10,50) och resultaten visade 

att lärarna upplevde att psykiskt våld förekom i högre utsträckning än 

fysiskt våld. Resultaten visade även att ju mer bristande auktoritet och 

klassrumshantering som lärarna uppvisade, desto mer frekvent 

upplevde de fysiskt och psykiskt våld. Vidare visade resultaten att ju 

mindre hjälpsam och uppskattad lärarna var av eleverna desto mer 

frekvent upplevde de det fysiska våldet. Ju mer lärarna hade hört talas 

om psykiskt våld visades även påverka lärarnas otrygghet, bristande 

engagemang och nedstämdhet. Sambandet mellan fysiskt våld och de 

tre kategorierna av konsekvenserna försvann när det även 

kontrollerades för kön och psykiskt våld. De olika kategorierna av 

konsekvenser visades även korrelera med varandra vilket innebar att 

när den ena kategorin ökade, ökade även de andra två. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att även ta hänsyn till de lärare som 

enbart hör talas om våldsamma händelser eftersom de också upplever 

negativa konsekvenser av våldet. 

 

  

Nyckelord: elevers våld mot lärare, fysiskt våld, psykiskt våld, target 

congruence theory, negativa konsekvenser                

 

 

 

 

 

 

 

 



Students´ violence against teachers 

 

Abstract 

The aim was to examine students´ physical and psychological violence 

against teachers based on personal attributes of the teacher and whether 

the occurrence of violence can be associated with negative emotional 

consequences. A questionnaire was answered by 246 teachers (M = 46 

years, SD = 10,50) and the results showed that the teachers experienced 

that the psychological violence was more frequent than the physical 

violence. The results also showed that the more lacking authority and 

classroom techniques the teachers inhibited, the more frequent they 

perceived the physical and psychological violence. Further, the less 

helpful and appreciated the teachers was perceived by the students, the 

more frequent they perceived the physical violence. How they 

perceived the violence was also shown to influence the teacher’s safety, 

lacking commitment and depression. The correlation between physical 

violence and the three categories of consequences disappeared when 

gender and psychological violence was controlled for. The three 

categories of consequences also correlated with each other which means 

that if one of the categories increased, so did the other two. In summary, 

it is important to also consider the teachers who only hear about violent 

events since they also suffer consequences from it. 

  

Key words: students´ violence against teachers, physical violence, 

psychological violence, target congruence theory, negative 

consequences  
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Elevers våld mot lärare 

Olika typer av våld är och har förmodligen alltid förekommit i arbetslivet och i samhället i 

stort och det gäller även för lärare (Göransson, Knight, Guthenberg & Sverke, 2011). Lärare 

drabbas varje år av olika typer av våld av elever på sin arbetsplats. Internationell statistik 

tyder på att det är ett vanligt förekommande fenomen. En studie i USA visade på att 80 % av 

de 2 998 lärarna hade någon gång rapporterat att de blivit utsatta för våld av en elev på skolan 

inom det aktuella eller föregående året (Mmahon m.fl., 2014). Även en studie från Slovakien 

visade att våld mot lärare av elever är vanligt förekommande (Dzuka & Dalbert, 2007). 

Resultatet visade att 49 % av lärarna uppgav att de hade blivit utsatta för våld under de 

senaste 30 dagarna. Under 2018 uppgav nästan var fjärde lärare att de någon gång blivit 

utsatta för våld eller hot och det vanligaste var att de blev utsatta av elever (Skolverket, 

2019). Mellan 2008–2012 sjukskrevs 1 311 lärare efter att de blivit utsatta för någon typ av 

våld av elever (Lärarnas tidning, 2013). Under de första månaderna 2017 kom det in 206 

anmälningar om fysiskt våld av elever mot lärare på grund- och gymnasieskolor, vilket var en 

ökning med 28 % på ett år (Lärarnas tidning, 2017). Våldet innefattade bland annat 

knytnävsslag, knuffar, utslagna tänder, bortslitet hår och ett missfall som drabbade en gravid 

lärare när denne blev knuffad i magen. Händelser tenderar att börja med kränkande 

kommentarer av en elev mot en lärare för att sedan utvecklas till mer grövre handlingar 

såsom hot, trakasserier och fysiskt våld (Lärarnas tidning, 2016). Skolan har därmed en viktig 

roll med att vidta olika typer av åtgärder för att motverka att fenomenet inte blir normaliserat 

och att grövre handlingar inte blir accepterat. Det är därmed av stor vikt att det här fenomenet 

lyfts då det än så länge inte har fått särskilt stort utrymme inom svensk forskning. Den här 

studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för lärarnas uppfattningar av förekomst av 

våld som sker mot lärare i svenska skolor. Syftet med den här studien är därför att undersöka 

elevers fysiska och psykiska våld mot lärare utifrån personliga attribut hos lärarna samt om 

förekomst av våld kan förknippas med negativa emotionella konsekvenser. 

Definitioner & avgränsningar 

Våld definieras i den här studien i två kategorier; fysiskt och psykiskt (Operation Kvinnofrid, 

u.å.; Socialstyrelsen, u.å.). Fysiskt våld inkluderar handlingar så som knuffar, slag och örfilar. 

Psykiskt våld inkluderar till exempel hot och kränkningar. Istället för att ha sexuellt våld som 

en enskild kategori inkluderas de handlingarna istället i fysiskt och psykiskt våld. Fysiska 

handlingar med sexuellt motiv, till exempel oönskad beröring, är inkluderade i kategorin 

fysiskt våld och psykiska handlingar med sexuellt motiv, till exempel sexuella kränkningar, 

är inkluderade i kategorin psykiskt våld. Anledning till det är att de flesta studier kring våld 
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mot lärare inte tar upp sexuellt våld som en enskild kategori (Wilson, Douglas & Lyon, 

2011). 

Negativa emotionella konsekvenser definieras i den här studien som tre olika kategorier 

utifrån konsekvenser som har identifierats och varit vanligt förekommande i tidigare 

forskning, det vill säga otrygghet, bristande engagemang samt nedstämdhet (Huang, Eddy & 

Camp, 2017; Moon & McCluskey, 2018; Moon, Morash, Jang & Jeong, 2015; Vettenburg, 

2002; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). 

För att välja vilka lärare som ska inkluderas i studiens urval grundas valet i age-crime 

kurvan. Age-crime kurvan handlar om att de flesta personers våldsbrottslighet ökar under 

tonåren för att vara som högst under senare tonåren för att sedan minska igen (Schulman, 

Steinberg & Piquero, 2013). Till följd av det här är det av intresse att undersöka förekomst av 

våld mot de lärare som undervisar eleverna som befinner sig inom det åldersspannet, det vill 

säga lärare i årskurs 7–9 samt lärare i gymnasiet.  

Våld mot lärare  

Tidigare forskning visar att psykiskt våld är vanligast till exempel kränkande skällsord och 

hot är vanligare än fysiskt våld men att fysiskt våld mot lärare också förekommer (Kapa, 

Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon m.fl., 2014; Moon & McCluckey, 2018; 

Wilson, Douglas & Lyon, 2011). En studie från USA hade som syfte att undersöka elevers 

våld mot lärare (Mmahon m.fl., 2014). Resultatet visade på att 80 % av de 2 998 lärarna hade 

någon gång rapporterat att de blivit utsatta för våld av en elev på skolan inom det aktuella 

eller föregående året. Av alla lärare rapporterade minst 75 % att de blivit utsatta för någon 

form av trakasserier, såsom imitation, gestikuleringar och oanständiga kommentarer. 44 % 

hade blivit utsatta för någon typ av fysiskt våld såsom fysiskt angrepp eller kastat någon typ 

av föremål mot läraren. I en liknande studie i USA framkom det att de mindre allvarliga 

brottstyperna såsom trakasserier och aggression utan fysisk kontakt var de som var mest 

förekommande (Moon & McCluckey, 2018). 44 % av lärarna hade inom tolv månader blivit 

utsatt för någon form av psykiskt våld. Även om psykiskt våld var mest förekommande hade 

ändå 10 % av de 1 628 lärarna i urvalet någon gång blivit utsatta för fysisk misshandel eller 

sexuella trakasserier. En annan studie visade också på att psykiskt våld var mest 

förekommande och hade som syfte att undersöka elevers våld mot lärare (Bounds & Jenkins, 

2018). Resultatet visade att 34 % (N = 117) av lärarna hade åtminstone en till två gånger 

under senaste fyra till sex månaderna fått oanständiga kommentarer, 24 % hade någon gång 

fått verbala hot och 23 % hade blivit utsatta för oanständiga gester. Studien visade även att 17 

% hade fått någon typ av föremål kastat efter sig och 14 % hade varit med om någon form av 

fysisk attack.     
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Ytterligare en studie undersökte elevers rapporterade våld mot lärare i taiwanesiska 

skolor (Chen & Astor, 2009). Studien undersökte 14 022 elever från grundskola upp till 

gymnasiet. Resultatet från studien visade att 30 % av de taiwanesiska eleverna rapporterade 

att de åtminstone en gång hade utfört en våldsam handling mot deras lärare under de senaste 

tolv månaderna. Resultatet visade att eleverna var mindre involverade i fysiskt våld mot sina 

lärare till skillnad från psykiskt våld som visade sig vara mer frekvent. De främsta 

anledningarna till varför eleverna utförde fysiskt och psykiskt våld handlade om orättvis 

behandling från lärare och lärares orimliga krav. Slutligen indikerar resultatet från studien att 

elevers våld mot lärare är ett stort problem som behöver tas upp och uppmärksammas.     

Flertalet medier i Sverige visar på en samstämmighet gällande en kraftig ökning av 

elevers våld mot lärare i skolan (Lärarnas tidning, 2013; Lärarnas tidning, 2017; SVT, 2018). 

Främst visar det att fysiskt våld har ökat mest från föregående år enligt statistik från 

Arbetsmiljöverket (Lärarnas tidning, 2017). Anmälningar om fysiskt våld i skolan mot lärare 

har ökat med mer än en fjärdedel jämfört med föregående år. Anmälningarna om fysiskt våld 

från 2012–2016 hade nästan fördubblats i grund- och gymnasieskola, det gick från 230 

anmälningar till 425 anmälningar. Dock finns det en brist på svensk forskning gällande 

elevers våld mot lärare och de studier som har genomförts på ämnet har främst genomförts i 

andra länder.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att våld mot lärare är ett vanligt 

förekommande problem i flera länder (Kapa, Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon 

m.fl., 2014; Moon & McCluckey, 2018; Wilson, Douglas & Lyon, 2011) och även i Sverige 

(Lärarnas tidning, 2013; Lärarnas tidning, 2017; SVT, 2018). Psykiskt våld har visats vara 

vanligast men även fysiska handlingar förekommer i viss mån. I Sverige ökar anmälningarna 

om våld mot lärare men det går att anta att det, likt andra typer av våld, finns ett stort 

mörkertal av incidenter som aldrig anmäls. Den svenska statistiken kring förekomsten av våld 

mot lärare är bristfällig eftersom forskning inte har bedrivits inom området i Sverige och det 

inte finns någon utförlig statistik från svenska myndigheter enligt författarnas vetskap. Det är 

därför svårt att få en tydlig bild av hur fenomenet ser ut i svenska skolor.  

Att indirekt utsättas för brott. De flesta studier som görs kring utsatthet för våld tenderar 

ofta att fokusera på direkt utsatthet för våld snarare än indirekt, trots att flertalet studier har 

visat att även indirekt utsatthet innebär allvarliga konsekvenser (Grubb & Bouffard, 2015; 

Posick & Hamby, 2014; Rojas-Flores m.fl., 2015). Indirekt utsatthet innebär att en individ, i 

den här studien en lärare, bevittnar eller hör talas om andra personer som blivit utsatta för 

våld (Farrell & Zimmerman, 2018). Händelserna som bevittnas kan vara både mer frekventa 

men mindre allvarliga handlingar, eller mindre frekventa men mer allvarliga handlingar. 
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Konsekvenserna kan inkludera försämrat självförtroende och otrygghet (Posick & Hamby, 

2014) samt problem med psykisk ohälsa (Cuevas, Finkelhor, Clifford, Ormrod & Turner, 

2010). Eftersom tidigare forskning tydligt visar på konsekvenserna och vikten av att även ta 

hänsyn till indirekt utsatthet ansågs det betydande att i den här studien inte enbart ta hänsyn 

till lärarna som direkt blir utsatta för elevernas våld. Istället inkluderas således samtliga lärare 

som någon gång har bevittnat eller hört talas om våld som har utförts av elever mot lärare, 

även om det våldet även kan ha inträffat direkt mot läraren som deltar i studien.   

Vad ökar risken för våld i skolan  

En teori som på senare år bland annat använts för att förklara våld mot lärare är target 

congrence theory (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018) och i den här studien 

översätts den till brottsofferkongruensteorin. Brottsofferkongruensteorin utgår från livsstils- 

och rutinaktivitetsteorin och fokuserar på individuella faktorer då de har någon slags 

samverkan med behoven, motiven och reaktionerna hos gärningspersonerna och därför ökar 

risken för viktimisering bland lärarna (Finkelhor & Asdigian, 1996; Moon & McCluskey, 

2018; O & Wilcox, 2018). Personliga attribut så som att vara kvinna eller äldre kan innebära 

en ökad risk för lärare att utsättas för våld och även personliga egenskaper relaterat till 

lärartekniker, klassrumshantering, auktoritet och deras disciplinära rykte kan enligt 

brottsofferkongruensteorin innebära en slags sårbarhet att utsättas för brott. Till exempel kan 

lärare med sämre förmåga att hantera klassrumsmiljön ses som lätta måltavlor medan lärare 

med ett rykte att vara mer stränga istället kan bli utsatta som en slags hämnd. Olika lärares 

viktimisering av elever kan således ha grund i olika motiv som grundas i lärares beteende och 

egenskaper.  

Teorin utgår från tre olika dimensioner av karaktärsdrag hos brottsoffer för att förklara 

utsatthet (Finkelhor & Asdigian, 1996; Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018). 

Target vulnerability som i den här studien översätts till brottsoffersårbarhet, innebär att vissa 

karaktärsdrag påverkar individens möjlighet att förhindra eller motverka att utsättas för brott, 

till exempel fysisk storlek, psykisk ohälsa eller förutsättningar att hantera en situation. Target 

gratifiability som i den här studien översätts till brottsoffertillfredsställelse, innebär att vissa 

personer innehar kvalitéer, egendomar, färdigheter eller attribut som gärningspersonen vill 

inskaffa, använda, ha åtkomst till eller manipulera, till exempel att vara av kvinnligt kön vid 

sexualbrott eller att inneha värdefulla egendomar. Target antagonism som i den här studien 

översätts till brottsofferantagonism, innebär att vissa karaktärsdrag ökar risken för att utsättas 

för brott då de leder till ilska, avundsjuka eller destruktiva impulser hos gärningspersonen, till 

exempel sexuell läggning eller religiös tillhörighet hos en person som blivit utsatt för 

hatbrott. I en skolkontext kan det här bland annat innebära att en lärare har bristande förmåga 
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att hantera klassrumsmiljön och stökiga elever, att hen innehar kvalitéer som eleverna vill 

utnyttja eller att hen är mer eller mindre uppskattad hos och hjälpsam mot eleverna.  

Tidigare forskning har påvisat samband mellan teorins olika delar och lärares utsatthet (Moon 

& McCluskey, 2018). Brottsoffersårbarhet mättes genom att undersöka lärares osäkra 

beteenden samt lärarens auktoritet. Lärarens osäkra beteende var positivt korrelerat med 

elevers våld mot lärare, det vill säga att ju mer osäkert beteende läraren uppvisade, desto mer 

blev denne utsatt för våld. Det påvisades dock inget samband mellan lärarens auktoritet och 

utsattheten för våld av eleverna. Brottsofferantagonism i form av lärarens hjälpsamhet mot 

eleverna visades vara negativt korrelerat med lärarens utsatthet, det vill säga att om läraren 

var mer hjälpsam blev denne mindre utsatt för olika typer av våld av eleverna.  

Studier som har använt brottsofferkongruensteorin för att förklara våld mot lärare har 

främst fokuserat på elevers direkta våld mot lärare (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 

2018). Den här studien fokuserade dock främst på lärares indirekta utsatthet, även om de 

händelser de rapporterade om i datainsamling även kan ha inträffat de själva. Således 

undersökte den här studien istället hur de personliga attributen kan kopplas till hur lärare 

uppfattade elevers våld mot lärare i skolan, snarare än till hur lärarna själva blivit utsatta för 

våld. Det är dock av vikt att försöka lyfta för att förstå personliga attribut även kan kopplad 

till indirekt utsatthet.  

Vikten av disciplinär struktur och administrativt stöd. Ytterligare en teori som kan 

förklara elevers våld mot lärare utifrån klassrumsklimat och skolmiljö är authoritative school 

climate teorin (Huang, Eddy & Camp, 2017). Teorin grundas på primärt två olika begrepp; 

disciplinär struktur och administrativt stöd. Disciplinär struktur innebär en strikt och rättvis 

tillämpning av skolregler och att det finns en tydlig åtgärdsplan när elever beter sig illa. Att 

ha en inkonsekvent tillämpning av regler kan sända blandade signaler och kan öka 

frustrationen hos eleverna, något som i sin tur kan leda till en ökning av stökiga och 

aggressiva beteenden som kräver ännu fler disciplinära åtgärder. Det andra begreppet, 

administrativt stöd, syftar till att främja positiva och respektfulla relationer mellan elever, 

lärare och ledningspersonal. Att ha begränsat med stöd från skolans ledning har visats vara 

relaterat till högre nivåer av elevers våld mot lärare (Huang, Eddy & Camp, 2017) och det 

bristande stödet kan också innebära att det blir svårare att disciplinera de elever som 

missköter sig (Reinke & Herman, 2002).  

Utifrån authoritative school climate teorin kan förekomsten av våld kopplas till 

bristande disciplinär struktur och administrativt stöd på de skolor där lärarna i studien 

undervisar (Huang, Eddy & Camp, 2017). Med bristande administrativt stöd från skolans 

ledningspersonal kan det bli svårt att i sin tur skapa och bibehålla en konsekvent åtgärdsplan 
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med tydliga regler vilket skapar en ond cirkel. Den här teorin kan således komplettera 

brottsofferkongruensteorin då den främst fokuserar på riskfaktorer i skolmiljön för att 

förklara elevers våld mot lärare snarare än de enskilda riskfaktorerna hos lärarna själva.  

Konsekvenser av att bli utsatt för våld av elever  

Våld mot lärare är förknippat med flera negativa konsekvenser för lärarna och hur de 

upplever sin arbetsplats, bland annat kan det innebära en negativ effekt på deras uppfattade 

trygghet i skolan (Moon & McCluskey, 2018). Utsatta lärare kan dessutom uppleva en större 

nivå av rädsla och ångest och känna sig osäkra i klassrummet i samband med elevers 

antisociala beteende och våld (Huang, Eddy & Camp, 2017). Om en lärare dessutom upplever 

att det finns en risk för att utsättas för våld kan det leda till en ökad osäkerhet och otrygghet. 

Risken för att utsättas kan således avskräcka lärare och få dem att känna sig obekväma och 

omotiverade. Majoriteten av lärare är mindre rädda för fysiskt och sexuellt våld, däremot 

finns det en högre rädsla för de mindre allvarliga brotten, till exempel i form av psykiskt våld 

så som hot och trakasserier vilket i sin tur kan skapa stress och oro.  

Utsattheten kan även påverka lärarens engagemang på ett negativt sätt och innebära att 

motivationen till arbetet och undervisningen försämras (Huang, Eddy & Camp, 2017; 

Vettenburg, 2002). Den kan i sin tur påverka elevernas utbildning negativt då läraren saknar 

engagemang till att undervisa på ett önskvärt sätt och det kan även innebära en sämre kontakt 

mellan lärare och elever. Att skolan ses som en våldsam plats bidrar även till en ökad 

frånvaro, sämre trivsel, en ökad oro för mer våld samt att lärare och elever överväger att byta 

skola (Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Forskning har även visat att potentiell utsatthet för 

våld leder till en försämrad arbetsprestation och att vissa lärare funderar på att sluta som 

lärare helt (Moon & McCluskey, 2018).  

Ytterligare konsekvenser som kan uppstå till följd av elevers våld mot lärare är negativ 

påverkan på deras fysiska och emotionella välbefinnande (Moon, Morash, Jang & Jeong, 

2015). Flera lärare som hade blivit utsatta för hot har uppgett att de varit i behov av 

känslomässigt stöd från en psykolog eller rådgivare och administrativt stöd från skolan. 

Välmående är därav en betydande faktor och kan även påverka hur lärare upplever sitt arbete 

och relationen till sina elever (Vettenburg, 2002).   

Kunskapslucka och syfte 

Det finns en brist på kvantitativa studier som undersöker elevers våld mot lärare i svenska 

skolor. Flera studier i andra länder har försökt förklara och undersöka fenomenet närmare 

utifrån olika teorier och ramverk för att sedan kunna utveckla olika preventiva åtgärder för att 

åtgärda problemet (Espelage m.fl., 2013; O & Wilcox, 2018). Det finns dock, enligt 

författarnas vetskap, inga liknande studier som är utförda i Sverige och inom svenska skolor. 
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Den begränsade mängden statistik som finns kring elevers våld mot lärare visar att fenomenet 

förekommer, men inga närmare försök har gjorts för att förstå det ytterligare och kunna hitta 

möjliga orsaksfaktorer för att sedan kunna använda dem för att implementera lämpliga 

preventiva åtgärder. Den här studien ämnar därför att, förutom att undersöka förekomsten av 

fenomenet, även undersöka huruvida brottsofferkongruensteorin, som har använts i 

internationella studier för att förklara elevers våld mot lärare i respektive land, även kan 

användas för att i viss mån förstå elevers våld mot lärare i Sverige. Studier från andra länder 

har även belyst flera konsekvenser bland lärare till följd av att utsättas för våld av elever och 

även det har, enligt författarnas vetskap, inte undersökts i Sverige. Därför ämnar den här 

studien även att fokusera på de mest förekommande konsekvenserna som har identifierats i 

tidigare forskning (Huang, Eddy & Camp, 2017; Moon & McCluskey, 2018; Moon, Morash, 

Jang & Jeong, 2015; Vettenburg, 2002; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Konsekvenserna 

delas upp i tre kategorier, otrygghet, bristande engagemang samt nedstämdhet för att 

undersöka huruvida de även förekommer bland svenska lärare som blir utsatta för våld av 

elever. Den här studien undersöker även förekomsten av våld mot lärare genom att undersöka 

indirekt utsatthet i form av händelser som respondenten har hört talas om eller bevittnat 

snarare än att enbart undersöka direkt utsatthet. 

Syftet med den här studien är att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot 

lärare utifrån personliga attribut hos lärarna samt om förekomst av våld kan förknippas med 

negativa emotionella konsekvenser. För att besvara syftet formulerades följande 

frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning förekommer fysiskt och psykiskt våld av elever mot lärare enligt 

lärarna själva? 

2. Hur ser eventuella samband ut mellan brottsofferkongruensteorins tre dimensioner 

och fysiskt och psykiskt våld.  

3. Hur ser de unika relationerna ut mellan brottsofferkongruensteorins tre dimensioner 

och fysiskt och psykiskt våld när det kontrolleras för de andra två dimensionerna?  

4. Hur ser eventuella samband ut mellan lärares uppfattningar av förekomsten av fysiskt 

och psykiskt våld av elever och olika negativa emotionella konsekvenser hos lärarna. 

5. Hur ser de unika relationerna ut mellan fysiskt respektive psykiskt våld och negativa 

emotionella konsekvenserna hos lärarna när det kontrolleras för den andra typen av 

våld? 

Utifrån den kunskap som framgick under genomgången av tidigare forskning utformas 

hypoteser som hör ihop med den första, andra och fjärde frågeställningen. Det utformades 
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inga hypoteser utifrån frågeställningarna tre och fem eftersom det inte fanns tillräckligt med 

forskning som grund för att formulera välgrundade hypoteser. Därav användes en explorativ 

ansats för att besvara frågeställningarna tre och fem.  

Flera studier har visat att både fysiskt och psykiskt våld av elever förekommer mot 

lärare men att psykiskt våld är vanligast (Kapa, Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon 

m.fl., 2014; Moon & McCluckey, 2018; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Hypotesen till den 

första frågeställningen är således att lärarna uppfattar att både fysiskt och psykiskt våld av 

elever mot lärare förekommer, men att psykiskt våld förekommer i större utsträckning.  

Brottsofferkongurensteorin menar att dimensionerna brottsoffersårbarhet, 

brottsoffertillfredsställelse och brottsofferantagonism kan användas för att förklara och 

beskriva varför vissa blir utsatta för brott (Finkelhor & Asdigian, 1996; Moon & McCluskey, 

2018; O & Wilcox, 2018). En studie som undersökte sambanden mellan 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner och lärares utsatthet för våld fann dock enbart 

samband till brottsoffersårbarhet och brottsofferantagonoism (Moon & McCluskey, 2018). 

Resultatet innebär att om lärarens beteende uppfattades som osäkert och om hen uppfattades 

av eleverna som mindre hjälpsam och uppskattad utsattes hen för mer våld av eleverna. 

Studien fann dock inget samband mellan brottsoffertillfredsställelse och våld. Hypotesen till 

den andra frågeställningen är därför att det enbart kommer att finnas samband mellan 

dimensionerna brottsoffersårbarhet samt brottsofferantagonism och fysiskt och psykiskt våld. 

Det innebär att lärarna med mer osäkert beteende och som uppfattas som mindre hjälpsam 

och uppskattad av eleverna kommer uppge att de hört talas om mer våldsamma händelser. 

Hypotesen är även att sambanden kommer att kvarstå även när samtliga dimensioner 

kontrolleras för tillsammans.  

Studier som har undersökt eventuella konsekvenser som utsatthet för våld av elever kan 

innebära för lärare har identifierat samband till flera olika negativa emotionella konsekvenser 

(Huang, Eddy & Camp, 2017; Moon & McCluskey, 2018; Moon, Morash, Jang & Jeong, 

2015; Vettenburg, 2002; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Samtliga samband innebär att när 

ju högre nivå av våld som lärarna utsätts för, desto mer konsekvenser upplever dem. De 

konsekvenserna kan sedan delas upp i tre olika kategorier; otrygghet, bristande engagemang 

och nedstämdhet. Hypotesen till den fjärde frågeställningen är därför att det kommer finnas 

samband mellan hur lärare uppfattar förekomsten av fysiskt och psykiskt våld och samtliga 

kategorier av negativa emotionella konsekvenser, och att de kommer kvarstå även när fysiskt 

och psykiskt våld kontrolleras för tillsammans. Det innebär att ju mer lärarna uppfattar att 

fysiskt och psykiskt våld förekommer, desto mer och allvarligare konsekvenser kommer de 

uppge att de drabbas av.  
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Metod 

För att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot lärare utifrån personliga attribut hos 

lärarna samt om förekomst av våld kan förknippas med negativa emotionella konsekvenser 

har en kvantitativ tvärsnittsstudie genom digitala enkäter genomförts (Trost & Hultåker, 

2016). En tvärsnittsstudie användes för att undersöka respondenterna vid ett tillfälle och med 

hjälp av en kvantitativ ansats kunde en stor mängd data samlas in, vilket sedan kunde 

användas för att undersöka studiens område.  

Delltagare  

För att välja ut vilka lärare som skulle tillfrågas att delta i studien valdes först skolorna som 

de arbetade på ut. En alfabetisk lista över skolor med årskurserna 7–9 och över gymnasium i 

Sverige från skolverkets hemsida användes inledningsvis för att kunna göra ett systematiskt 

urval (Borg & Westerlund, 2012; Skolverket, u.å.). Totalt 1 964 skolor med årskurs 7–9 och  

6 519 gymnasieskolor identifierades genom listorna och för att välja ut 20 högstadium och 20 

gymnasium valdes var 100:de högstadium och var 320:de gymnasium ut från listan. För att 

öka svarsfrekvensen kontaktades enskilda lärare på de utvalda skolorna genom att gå in på 

varje skolas personallista. Urvalet gick därför således från att vara ett systematiskt urval till 

att vara ett bekvämlighetsurval då enbart de skolor som hade listat mejladresser till de 

enskilda lärarna kontaktades. Fler skolor kontaktades sedan för att öka svarsfrekvensen 

ytterligare och sammanlagt kontaktades 38 högstadium och 21 gymnasium. För att jämna ut 

antalet svarande från de två olika typerna av skolor kontaktades fler högstadium än 

gymnasium.  

Urvalet bestod slutligen av 2 397 lärare som fick mejlet skickade till sig. Totalt antal 

svaranden på enkäten var 246 lärare vilket innebar att det externa bortfallet var 2 151 och att 

svarsfrekvensen blev ungefär 10 % (Borg & Westerlund, 2012). 14 respondenter angav att de 

inte arbetar som högstadie- eller gymnasielärare och därför utgjorde de ett internt bortfall. 

Därmed var det totalt 232 lärare som deltog i studien där 154 var kvinnor (63 %), 89 var män 

(36 %) och 3 som identifierade sig som annat, alternativt ville inte ange sitt kön (1 %). 

Åldersspannet på lärarna varierade mellan 20 och 68 år (M = 46, SD = 10,50). 98 lärare (40 

%) arbetade på högstadiet och 134 lärare (55 %) arbetade på gymnasiet.      

Material  

För att få svar på studiens syfte formulerades en digital webbenkät bestående av 42 frågor i 

ett Google formulär (se Bilaga 1). Inledande fanns ett missivbrev som presenterade studien 

och tog hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, u.å.). I den första 

frågan i enkäten fick respondenten ge uttryckligt samtycke till att delta i studien genom att 

svara “Ja” eller “Nej”. I början av enkäten ställdes ett antal kontrollfrågor för att ge 
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grundläggande information om respondenterna. Den första kontrollfrågan ämnade att ange 

respondentens kön och hade svarsalternativ “Kvinna”, “Man” eller “annat/vill inte ange”. 

Den andra frågan undersökte respondentens ålder och hade ett öppet svarsalternativ där 

respondenten själv fick fylla i sin ålder. Den tredje frågan ämnade att kontrollera huruvida 

respondenten faktiskt undervisade i ett högstadie eller gymnasium där svarsalternativen var 

“Ja högstadie”, “Ja gymnasium” och “Nej”. Vid den sista och fjärde kontrollfrågan fick 

respondenten ange hur länge hen hade arbetat som lärare med hjälp av svarsalternativen 

“mindre än 4 år”, “5–9 år”, “10–14 år”, “15–19 år”, “mer än 20 år”. Anledningen till varför 

svarsalternativ användes i den sista kontrollfrågan var för att det kunde vara svårt för 

respondenterna att minnas exakt hur länge de arbetat som lärare och det kunde vara lättare 

minnas på ett ungefär. Det kunde även stärka anonymiteten i enkäten då respondenterna inte 

behövde ange exakt hur länge de arbetat som lärare och det förhindrade även att frågan 

uppfattas fel och att någon till exempel angav månader istället för år.  

För att få en övergripande bild av omfattningen av det fysiska och psykiska våldet mot 

lärare formulerades först två övergripande påståenden där ena var “Jag upplever att fysiskt 

våld mot lärare av elever förekommer inom skolan” och den andra var “Jag upplever att 

psykiskt våld mot lärare av elever förekommer inom skolan”. De här frågorna besvarades 

med hjälp av en likertskala som sträckte sig från 1 som innebar “Stämmer inte alls” till 4 som 

innebar “Stämmer helt”. Anledningen till att en likertskala med fyra svarsalternativ användes 

genomgående i hela enkäten var för att få respondenterna att ta ställning och inte ge någon 

möjlighet till att svara ett neutralt mittenalternativ som hade uppstått om svarsskalan istället 

innehöll ett ojämnt antal svarsalternativ (Trost & Hultåker, 2016).  

För att besvara första frågeställningen kring förekomsten av elevers fysiska och 

psykiska våld mot lärare delades påståendena upp utifrån två kategorier, där tio påståenden 

handlade om fysiskt våld och tio påståenden om psykiskt våld. Frågorna utgick ifrån att 

undersöka ifall läraren någon gång hade hörts talas om en händelse där en lärare hade blivit 

utsatt för någon typ av fysiskt eller psykiskt våld av en elev. Påståendena var formulerade på 

så sätt att de händelser som lärarna rapporterade om kan ha inträffat antingen någon annan 

eller de själva. Fysiskt våld var handlingar så som slag, knuffar, sparkar, oönskad beröring 

med mera. Psykiskt våld var handlingar så som kränkande skällsord, hot, hån, sexuella 

kommentarer med mera. Även för att besvara de här påståendena användes en likertskala som 

sträckte sig från 1 som innebar “Har aldrig hänt” och 4 som innebar “Har hänt vid flera 

tillfällen”.  

När det kom till den andra frågeställningen kring hur eventuella samband såg ut mellan 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner och fysiskt och psykiskt våld och den tredje 
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frågeställningen kring hur de unika relationerna såg ut mellan brottsofferkongruensteorins tre 

dimensioner och fysiskt och psykiskt våld när det kontrolleras för de andra två dimensionerna 

användes inspiration från tidigare forskning vid utformandet av frågorna (Moon & 

McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018). Brottsoffersårbarhet mättes med hjälp av fem 

påståenden som undersökte lärarens osäkra beteende, bristande auktoritet samt 

klassrumshantering, till exempel “Eleverna pratar ofta utan tillåtelse i klassrummet” och 

“Eleverna har svårt att fokusera på mina lektioner”. Dimensionen brottsofferantagonism 

mättes genom att det ställdes fem påståenden kring hur lärarna bemötte eleverna och ifall de 

var hjälpsamma. Frågorna som ställdes var bland annat ”Jag delar ofta ut privilegier för att 

uppmuntra positiva beteenden hos eleverna” och ”Jag hjälper ofta eleverna med deras 

skolarbete utanför den ordinarie klassrumstiden” för att undersöka huruvida läraren var 

uppskattad hos eleverna. Frågorna utformades för att stämma in i en svensk kontext samtidigt 

som de ämnade att efterlikna de frågor som användes i tidigare studier som också undersökte 

brottsofferkongruensteorin (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018). Samtliga tio 

påståenden i avsnittet om brottsoffersårbarhet och brottsofferantagonism besvarades med 

hjälp av en likertskala där 1 innebar “Stämmer inte alls” och 4 innebar “Stämmer helt”. För 

att mäta brottsoffertillfredsställelse undersöktes respondentens kön, likt hur de har gjort i 

tidigare studier (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018).  

Den fjärde frågeställningen syftade till att besvara hur eventuella samband såg ut 

mellan lärares uppfattningar av förekomsten av fysiskt och psykiskt våld av elever och olika 

negativa emotionella konsekvenser hos lärarna. Den femte frågeställningen syftade att 

besvara hur de unika relationerna såg ut mellan fysiskt och psykiskt våld och negativa 

emotionella konsekvenserna hos lärarna när det kontrolleras för den andra typen av våld. För 

att få svar på frågeställningarna ställdes 15 påståenden som delades upp i tre olika kategorier 

utifrån tidigare forskning; otrygghet, bristande engagemang och nedstämdhet (Huang, Eddy 

& Camp, 2017; Moon & McCluskey, 2018; Moon, Morash, Jang & Jeong, 2015; Vettenburg, 

2002; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Påståendena var inspirerade från tidigare forskning 

som undersökte liknande fenomen. De 15 påståendena besvarades med hjälp av en likertskala 

som sträckte sig mellan 1 till 4 där 1 innebar “Har aldrig hänt” och 4 innebar “Har hänt vid 

flera tillfällen”. För att mäta otrygghet användes påståenden som till exempel “Jag har vid 

något tillfälle känt mig rädd för en elev”. För att mäta bristande engagemang användes 

påståenden som till exempel “Jag upplever att mitt intresse för att undervisa har minskat”. 

För att mäta nedstämdhet användes påståenden som till exempel “På grund av mitt jobb så 

har jag fått sömnsvårigheter”.  
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Enkäten avslutades med information om vårdguidens hjälplinje för tillfälligt 

psykologiskt stöd dit respondenten kunde vända sig ifall obehagskänslor hade uppkommit vid 

genomförandet av enkäten (Vårdguiden, 2017). Även mejladressen till handledaren bifogades 

samt en mejladress dit respondenten kunde vända sig vid eventuella frågor och ifall hen ville 

ta del av den färdiga studien.   

För att besvara studiens syfte skapades index för fysiskt respektive psykiskt våld samt 

för två av teorins tre dimensioner, brottsoffersårbarhet och brottsofferantagonism 

(brottsoffertillfredsställelse representerades i den aktuella studien av kön). Index skapades 

också för de tre kategorierna av negativa konsekvenser, otrygghet, bristande engagemang och 

nedstämdhet. Alla index skapades genom att ta fram varje respondents medelvärde av 

skattningarna på de inkluderade påståendena.  

Sju medelvärdesindex skapades således utifrån de fem frågeställningarna med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Analyser genomfördes för att få fram Cronbach´s 

alphavärde på respektive index för att se ifall indexet var reliabelt eller inte (Pallant, 2016). 

Cronbach´s alpha är ett statistiskt mått som undersöker intern konsistens och värdet på 

Cronbach´s alpha bör vara 0,7 eller högre om god intern reliabilitet ska föreligga. Det bör 

dock inte vara för högt då det innebär att de olika variablerna mäter samma sak och därför 

bestämdes det att försöka hålla alphavärdet under 0,93 (Pallant, 2016). För den första 

frågeställningen skapades två index separat för fysiskt våld (α = 0,92, M = 1,58, SD = 0,55) 

och psykiskt våld (α = 0,92, M = 2,45, SD = 0,72) där varje index bestod utav tio påståenden 

vardera. Exempel på påståenden som inkluderades i indexet för fysiskt våld var “Jag har 

någon gång hört talas om att en lärare har blivit slagen av en elev” och “Jag har någon gång 

hört talas om att en lärare har blivit knuffad av en elev”. Exempel på påståenden som 

inkluderades i indexet för psykiskt våld var “Jag har någon gång hört talas om att en lärare 

har blivit hotad av en elev” och “Jag har någon gång hört talas om att en elev har kallat en 

lärare för skällsord”. Cronbach´s alphavärdet på indexet för psykiskt våld var från början 0,94 

men för att få ett bättre alphavärde togs två påståenden bort från indexet. De två påståenden 

som valdes att tas bort vid skapandet av indexet för psykiskt våld var de två som innebar att 

alphavärdet ökade mest. För den andra och tredje frågeställningen skapades två index separat 

för brottsoffersårbarhet (α = 0,82, M = 2,15, SD = 0,63) och brottsofferantagonism (α = 0,14, 

M = 2,76, SD = 0,48) där varje kategori bestod utav fem påståenden. Exempel på påståenden 

som inkluderades i indexet för brottsoffersårbarhet var “Eleverna gör aldrig vad jag säger åt 

dem att göra” och “Eleverna pratar ofta utan tillåtelse i klassrummet”. Påståenden som 

inkluderades i indexet för brottsofferantagonism var bland annat “Jag kontaktar föräldrar för 

att informera dem när deras barn har betett sig illa” och “Jag delar ut privilegier för att 
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uppmuntra positiva beteenden”. Den fjärde och femte frågeställningen besvarades med hjälp 

av tre index, ett index för otrygghet (α = 0,89, M = 1,77, SD = 0,70), ett för bristande 

engagemang (α = 0,89, M = 2,35, SD = 0,86) och ett för nedstämdhet (α = 0,82, M = 2,50, SD 

= 0,76). Indexet för otrygghet bestod av fem påståenden, till exempel “Jag har vid något 

tillfälle känt mig rädd för en elev” och “Jag har ibland känt mig otrygg på min arbetsplats/i 

skolan”. Även indexet för bristande engagemang bestod av fem påståenden, till exempel “Jag 

har vid något tillfälle känt mig omotiverad till att undervisa” och “Jag upplever att mitt 

intresse för att undervisa har minskat”. Slutligen bestod även indexet för nedstämdhet av fem 

påståenden, till exempel “Jag har någon gång känt mig stressad” och “Ibland känns det 

jobbigt att gå upp på morgonen och gå till jobbet”. 

Procedur 

Som första steg i datainsamlingen valdes de initiala skolorna som kontaktades ut. För att få 

fram vilka skolor som skulle kontaktas för eventuellt deltagande användes en alfabetisk lista 

över samtliga skolor i Sverige på skolverkets hemsida (Skolverket, u.å.). Urvalsprocessen 

började som ett systematiskt urval där var 100:de högstadium och var 320:de gymnasium 

valdes ut, totalt 20 högstadium och 20 gymnasium. Efter att 40 skolor valdes ut skapades en 

gemensam mejladress som användes för utskick av enkäterna. Rektorerna på varje skola som 

valdes ut kontaktades två veckor innan enkäten skickades ut för att undersöka huruvida deras 

skola var intresserade av att delta i studien och ifall de kunde skicka ut den webbaserade 

enkäten via mejl till de anställda lärarna på skolan. Mejlet innehöll grundläggande 

information om studien, dess syfte och hur lång tid det skulle ta att svara på den. En tabell 

skapades därefter för att enkelt kunna hålla koll på vilka skolor som blivit tillfrågade att delta, 

om de hade svarat ja eller nej till deltagandet samt huruvida de senare fått mejlet med 

instruktioner kring enkäten skickade till sig. På så vis var det enkelt att hålla reda på varje 

enskild skola. Fem av rektorerna svarade ja och två svarade nej vilket innebar att endast 7 av 

de 40 skolorna som kontaktades i det första skedet svarade. Av de fem skolor som svarade ja 

var det två från högstadiet och tre från gymnasiet. De två skolor som svarade nej var 

gymnasieskolor.  

I väntan på svar från rektorerna konstruerades enkäten. Enkäten konstruerades i ett 

Google formulär och därefter skapades en webblänk till enkäten som användes vid utskick av 

mejlen för insamlingen av datan. Innan enkäten skickades ut till respondenterna gjordes en 

pilotstudie där enkäten skickades till sex anhöriga som fick genomförde enkäten. Pilotstudien 

genomfördes för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt och att det inte fanns några 

frågor eller funderingar hos respondenten. När enkäten hade färdigställts skickades den även 

för etikgranskning till handledaren som godkände enkäten. Slutligen formulerades ett 
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informationsbrev i form av ett mejl som användes för att skicka ut information kring studien 

samt en länk till enkäten till lärarna.  

Informationsbrevet samt missivbrevet i inledningen av enkäten tog hänsyn till de fyra 

forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, u.å.). Respondenterna informerades om 

studiens syfte och vad den ämnade att undersöka för att de ska veta vad de samtycker till att 

delta i. I början av enkäten fick respondenterna välja att samtycka till studien genom att de 

svarade på en samtyckesfråga och det var först när de svarade ”Ja” på frågan som de ansågs 

samtycka till studien. Respondenterna blev även informerade om att svaren skulle behandlas 

på gruppnivå och att de inte behövde ange namn, personnummer eller någon annan 

personuppgift som innebar att svaren kunde kopplas till någon enskild individ. I början av 

enkäten fick respondenterna välja att samtycka till studien genom att de svarade på en 

samtyckesfråga och det var först när de svarade ”Ja” på frågan som de ansågs samtycka till 

studien. Respondenterna fick även information om att allt material skulle bevaras med största 

konfidentialitet, det vill säga att alla svar kommer att förvarades så ingen obehörig kunde ta 

del av det och att svaren inte kunde härledas till respektive respondent. Informationsbrevet 

innehöll även information om att materialet endast användes till studiens ändamål. Det 

försäkrade respondenterna att deras svar endast användes till studiens syfte och inget annat. 

Respondenterna kunde även ta del av den färdigställda studien genom att kontakta oss tre 

som var ansvariga för studien genom en gemensam mejladress som var ämnad till studien. 

Inga frågor ställdes angående lärares direkta utsatthet utan istället ställdes frågor och 

påståenden kring om lärarna hört talas om någon lärare som blivit utsatt för våld av elever. 

Under datainsamlingen togs det även hänsyn till General Data Protection Regulation [GDPR] 

(Datainspektionen, u.å.). Enligt dataskyddslagen (2018:218) ska alla projekt som hanterar 

personuppgifter registreras hos respektive organisations dataskyddsombud. Eftersom studien 

hanterade personuppgifter i form av individuella mejladresser till de enskilda lärarna 

registrerades därför studien via Örebro Universitets hemsida. De uppgifter kring studien som 

registrerades var titel, namn på de som var ansvariga samt vilka typer av personuppgifter som 

hanterades.  

Först skickades enkäten ut till de rektorer som svarade ja om att delta i studien, det vill 

säga de fem skolorna. I och med att det endast var 7 av 40 skolor som svarade på första 

mejlet togs beslutet att kontakta de enskilda lärarna hos de skolor där rektorerna inte svarat. 

Flera av skolorna från det ursprungliga systematiska urvalet hade listat sina lärare med 

respektive mejladresser, vilket var 5 av högstadium och 11 gymnasium, och därav skickades 

enskilda mejl med enkäten till respektive lärare. Samtliga lärarna som kontaktades via sina 

egna mejladresser förfrågades till att besvara enkäten och delta i studien via ett mejl som 
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innehöll ett informationsbrev och sedan en länk som tog dem till hemsidan där de kunde 

besvara enkäten.  

Efter ett första utskick av enkäterna visade det sig att vi inte hade fått tillräckligt med 

svaranden på enkäten, samt att det var en väldigt ojämn fördelning på svaranden av 

högstadium och gymnasium. Det var betydligt fler gymnasielärare som hade svarat i 

jämförelse med högstadielärare och för att jämna ut fördelningen av svaranden från både 

högstadium och gymnasium togs beslutet att skicka ut till ytterligare 19 högstadium för att 

öka svarsfrekvensen. Andra utskicket gjordes på samma systematiska sätt som första 

utskicket men istället valdes var 200:de högstadium ut. Även här kontaktades lärarna enskilt 

via mejl. Enkäten var öppen och tillgänglig för att besvara i sju dagar och respondenterna 

erbjöds inte någon ersättning eller belöning för sitt deltagande. Enkätsvaren sparades ner till 

en Excel-fil som sedan omformaterades till en SPSS-fil för att möjliggöra de statistiska 

analyserna.   

Statistisk analys  

De statistiska analyserna genomfördes med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics. För att besvara den första frågeställningen om i vilken utsträckning elevers våld 

mot lärare förekom användes deskriptiv statistik i form av en frekvensanalys (Borg & 

Westerlund, 2012). De variabler som undersöktes var de variabler som uppkom från de 

påståenden i enkäten som berörde om respondenterna upplevde att fysiskt och psykiskt våld 

som var riktat mot lärare av elever förekom inom skolan.  

Sambandsanalyser användes för att besvara den andra och fjärde frågeställningen. Ett 

sambands effektstorlek kan sträcka sig från -1 till 1 där -1 innebär ett maximalt negativt 

samband, 0 innebär att det inte föreligger något samband överhuvudtaget och 1 innebär ett 

maximalt positivt samband (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). För att avgöra styrkan 

på sambandet bestämdes det, utifrån riktlinjer i litteraturen, att en effektstorlek över 0,1 

innebar ett svagt samband, en effektstorlek över 0,3 innebar ett medelstarkt samband och en 

effektstorlek över 0,5 innebar ett starkt samband (Borg & Westerlund, 2012; Cohen, 1988; 

Pallant, 2016).  

För att besvara den andra och tredje frågeställningen kring hur ett eventuellt samband 

såg ut mellan brottsofferkongruensteorins tre dimensioner, brottsoffersårbarhet, 

brottsoffertillfredsställelse och brottsofferantagonism med lärares utsatthet användes två 

index för de olika dimensionerna samt indexen för fysiskt respektive psykiskt våld. De 

oberoende variablerna var således de indexet för brottsoffersårbarhet, indexet för 

brottsofferantagonism samt kön. Kön fungerade som en variabel för att mäta den tredje 

dimensionen, brottsoffertillfredsställelse. De beroende variablerna var indexet för fysiskt våld 
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samt indexet för psykiskt våld. Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka 

sambanden mellan samtliga variabler (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). Den icke 

parametriska korrelationanalysen Spearmans rangkorrelation användes istället för ett 

parametriskt alternativ eftersom datan inte var normalfördelad samt att samtliga variabler låg 

på ordinal- eller nominalnivå. De oberoende variabler som visades ha samband med fysiskt 

och psykiskt våld inkluderades sedan i en multipel regressionsanalys för att undersöka 

huruvida de oberoende variablerna kunde beskriva sambandet med fysiskt och psykiskt våld i 

relation till varandra (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). Multipla linjära 

regressionsanalyser används för att undersöka huruvida flera oberoende variabler kan 

predicera och förklara variansen i en beroende variabel. Betavärdet anger således hur de 

oberoende variablerna relaterar till beroende variablerna. Det är vanligt att studier som 

genomfört regressionsanalyser använder ordet predicera, men i och med att predicera ofta är 

kopplat till longitudinella studier (Pallant, 2016) och det här var en tvärsnittsstudie beslutades 

det istället att i den här studien använda ordet relatera. 

För att besvara den fjärde och femte frågeställningen kring lärares uppfattningar av 

förekomsten av fysiskt och psykiskt våld av elever och olika negativa emotionella 

konsekvenser hos lärarna användes indexen för fysiskt och psykiskt våld samt tre index för de 

olika kategorierna av konsekvenser; otrygghet, bristande engagemang samt nedstämdhet. De 

oberoende variablerna var indexet för fysiskt och indexet för psykiskt våld samt kön. De 

beroende variablerna var indexet för otrygghet, indexet för bristande engagemang och indexet 

för nedstämdhet. Kön fungerade som en oberoende kontrollvariabel för att undersöka 

sambandet till de andra variablerna och hur relationen såg ut till de olika kategorierna av 

konsekvenser. De tre indexen med konsekvenser korrelerades med de två indexen för fysiskt 

och psykiskt våld samt kön med hjälp av Spearmans rangkorrelation. En multipel 

regressionsanalys genomfördes sedan med de oberoende variablerna som hade ett signifikant 

samband med de beroende variablerna för att undersöka deras unika relation till de beroende 

variablerna när samtliga oberoende variabler kontrollerades för. 

 

Resultat 

Syftet med den här studien var att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot lärare 

utifrån personliga attribut hos lärarna samt om förekomst av våld kunde förknippas med 

negativa emotionella konsekvenser. Utifrån syftet formulerades fem frågeställningar och 

resultaten för respektive frågeställning redovisas i följande avsnitt.  

Förekomsten av våld 
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Först undersöktes i vilken utsträckning fysiskt och psykiskt våld av elever mot lärare 

förekom. Lärarna fick besvara frågor kring huruvida de bevittnat eller hört talas om fysiskt 

eller psykiskt våld av elever mot lärare vilket inkluderade både direkt och indirekt utsatthet 

eftersom lärarna kunde referera till händelser som de själva blivit utsatta för. Resultatet 

visade att 25 % (n = 58) uppgav att fysiskt våld förekom i skolan i någon utsträckning (M = 

1,58, SD = 0,55). Psykiskt våld i form av till exempel kränkande kommentarer och hot var 

dock mer förekommande (M = 2,45, SD = 0,72) då 51 % (n = 118) av lärarna menade att 

psykiskt våld förekom i någon utsträckning.  

Brottsofferkongruensteorin och våld  

Utifrån den andra frågeställningen undersöktes hur eventuella samband såg ut mellan 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner och fysiskt och psykiskt våld. Spearmans 

rangkorrelation visade att det fanns ett positivt och signifikant samband mellan 

brottsoffersårbarhet samt brottsofferantagonism och fysiskt våld (se Tabell 1). Det innebär att 

ju mer osäkert beteende och bristande auktoritet som en lärare uppvisade, desto mer fysiskt 

våld uppgav denne att hen hade hört talas om. Resultatet innebar även att ju mindre hjälpsam 

och uppskattad som läraren uppfattades av eleverna, det vill säga högre nivåer på 

dimensionen brottsofferantagonism, desto mer fysiskt våld uppgav läraren att hen hade hört 

talas om.  

Spearmans rangkorrelation visade även att det fanns ett positivt och signifikant 

samband mellan brottsoffersårbarhet och psykiskt våld (se Tabell 1). Det innebar ju mer 

osäkert beteende och bristande auktoritet en lärare uppvisade, ju mer psykiskt våld uppgav 

denne att hen hade hört talas om. Det fanns också ett negativt och signifikant samband mellan 

kön och psykiskt våld vilket innebar att kvinnor upplevde det psykiska våldet som mer 

frekvent. Det fanns inget signifikant samband mellan brottsofferantagonism och psykiskt 

våld.  

 

Tabell 1 

Spearmans rangkorrelationer mellan kön (brottsoffertillfredsställelse), brottsoffersårbarhet, 

brottsofferantagonism, fysiskt våld, psykiskt våld  

  Kön Brottsoffer-

sårbarhet 

Brottsoffer-

antagonism 

Fysiskt våld Psykiskt våld 

Kön ---     

Brottsoffersårbarhet -.074 (232) ---    
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Brottsofferantagonism -.01 (232) -.013 (232) ---   

Fysiskt våld -.058 (232) .357*** (232) .178** (323) ---  

Psykiskt våld -.130* (232) .530*** (232) .107 (232) .753*** (232) --- 

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

* p < .05; ** p < .01;  *** p < .001 

 

Utifrån den tredje frågeställningen undersöktes hur de unika relationerna såg ut mellan 

brottskongruensteorins tre dimensioner och fysiskt och psykiskt våld när det kontrollerades 

för de andra två dimensionerna. De unika relationerna mellan teorins dimensioner och 

förekomsten av våld testades med hjälp av en multipel regressionsanalys för att undersöka 

om någon av dimensionerna var starkare relaterad till våld när det samtidigt kontrollerades 

för de andra dimensionerna. Kön, det vill säga brottsoffertillfredsställelse, hade inget 

signifikant samband till fysiskt och psykiskt våld vid genomförandet av Spearmans 

rangkorrelation och därför inkluderades den variabeln inte vid genomförandet av den 

multipla regressionsanalysen. Analyserna visade en signifikant relation mellan både 

brottsoffersårbarhet och brottsofferantagonism till fysiskt våld (se Tabell 2), dock hade 

brottsoffersårbarhet en starkare signifikant relation till fysiskt våld. Ytterligare en multipel 

regressionsanalys visade på ett signifikant resultat för brottsoffersårbarhet och psykiskt våld, 

det vill säga att brottsoffersårbarhet var signifikant relaterat till psykiskt våld. Det fanns ingen 

signifikant relation mellan kön och förekomst av psykiskt våld.  

Sammanfattningsvis gick det utifrån det standardiserade betavärdet att utläsa att 

samtliga samband som framkom vid genomförandet av Spearmans rangkorrelation kvarstod 

efter genomförandet av den multipla regressionsanalysen. Brottsoffersårbarhet var dock den 

dimension som hade starkast signifikant relation med både fysiskt och psykiskt våld. Det 

innebar att när kön och brottsofferantagonism konstant kontrollerades fanns det fortfarande 

en signifikant relation mellan brottsoffersårbarhet och fysiskt samt psykiskt våld.  

  

Tabell 2 

Multipla regressionsanalyser mellan kön (brottsoffertillfredsställelse), brottsoffersårbarhet, 

brottsofferantagonism och fysiskt och psykiskt våld 

  Fysiskt våld Psykiskt våld 
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  β SE(CI 95%) β SE(CI 95%) 

Kön -.020 .065 (-.193,.963) -.085 .079 (-.275,.034) 

Brottsoffer-
sårbarhet 

.337*** .053 (-.005,.007) .517*** .063 (.465,.715) 

Brottsoffer-
antagonism 

.176** .069 (.061,.334) .104 .084 (-.009,.320) 

R2 .132   .295   

Not. β = Standardiserad Beta. SF = Standardfel. KI = Konfidensintervall med tillhörande 
konfidensgrad på 95%. Regressionsmodellen hade inte problem med multikollinearitet då 
Variance Inflation Factor (VIF) värdena var under 4. 
*p <.05   **p <.01   ***p <.001 

 

Negativa emotionella konsekvenser för lärarna  

Den fjärde frågeställningen ämnade att undersöka hur eventuella samband såg ut mellan 

lärares uppfattningar av förekomsten av fysiskt och psykiskt våld av elever och olika negativa 

emotionella konsekvenser hos lärarna. Även kön inkluderades som en bakgrundsvariabel för 

att undersöka huruvida det korrelerade med de olika kategorierna av konsekvenser. 

Spearmans rangkorrelation visade att det fanns positiva och signifikanta samband mellan 

fysiskt och psykiskt våld och lärarnas otrygghet (se Tabell 3). Det positiva sambandet innebar 

att ju mer frekvent respondenten uppfattade våldet, desto mer otrygghet upplevde hen. 

Spearmans rangkorrelation visade även att det fanns ett positivt och signifikant samband 

mellan både fysiskt och psykiskt våld och lärarnas bristande engagemang. De positiva 

sambanden innebar att ju mer frekvent respondenten uppfattade både fysiskt och psykiskt 

våld, desto mer bristande var respondentens engagemang till att undervisa. Ytterligare en 

Spearmans rangkorrelation visade på att det fanns positiva och signifikanta samband mellan 

både fysiskt och psykiskt våld och lärarnas nedstämdhet. Det positiva sambandet innebar att 

ju mer frekvent respondenten upplevde det fysiska och psykiska våldet desto mer 

nedstämdhet upplevde respondenten. Slutligen korrelerade även kön med otrygghet och 

nedstämdhet.  
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Tabell 3 

Spearmans rangkorrelationer mellan kön, otrygghet, bristande engagemang, nedstämdhet, 

fysiskt våld, psykiskt våld 

  Kön Otrygghet Bristande 

engagemang 

Nedstämdhet Fysiskt våld Psykiskt våld 

Kön ---      

Otrygghet -.284*** (232) ---     

Bristande 

engagemang 

-.063 (232) .636*** (232) --- 

 

   

Nedstämdhet -.222*** (232) .732*** (232) .770*** (232) ---   

Fysiskt våld -.058 (232) .505*** (232) .419*** (232) .504*** (232) ---  

Psykiskt våld -.130* (232) .646*** (232) .569*** (232) .648*** (232) .753*** (232) --- 

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

* p < .05; ** p < .01;  *** p < .001 

 

Den femte frågeställningen undersökte hur de unika relationerna såg ut mellan fysiskt 

respektive psykiskt våld och negativa emotionella konsekvenser hos lärarna när det 

kontrollerades för den andra typen av våld. De unika relationerna mellan fysiskt samt 

psykiskt våld och otrygghet, bristande engagemang och nedstämdhet undersöktes med hjälp 

av en multipel regressionsanalys. Resultatet visade på en signifikant relation mellan psykiskt 

våld och otrygghet (se Tabell 4). Det fanns dock ingen signifikant relation mellan fysiskt våld 

och otrygghet. Ytterligare en multipel regressionsanalys visade enbart på en signifikant 

relation mellan psykiskt våld och lärarnas bristande engagemang och att det inte fanns någon 

signifikant relation mellan fysiskt våld och lärarnas bristande engagemang. Slutligen visade 

en multipel regressionsanalys på en signifikant relation mellan psykiskt våld och lärarnas 

nedstämdhet. Dock fanns det ingen signifikant relation mellan fysiskt våld och nedstämdhet.  

Sammanfattningsvis gick det utifrån det standardiserade betavärdet att utläsa att 

samtliga samband mellan fysiskt våld och kategorierna av konsekvenser som identifierades 

vid genomförandet av Spearmans rangkorrelation försvann efter genomförandet av den 

multipla regressionsanalysen. Det innebar att fysiskt våld inte var relaterat till de tre 

kategorierna av konsekvenser när det kontrollerades tillsammans med psykiskt våld och kön. 
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De starka signifikanta sambanden mellan psykiskt våld och de tre kategorierna kvarstod dock 

vilket innebar att psykiskt våld var starkt relaterat till samtliga kategorier, även när det 

kontrollerades tillsammans med fysiskt våld och kön. När förekomsten av fysiskt och 

psykiskt våld kontrollerades för kvarstod, men försvagades, relationen mellan kön och 

otrygghet och nedstämdhet. 
  

Tabell 4 

Multipla regressionsanalyser mellan kön, otrygghet, bristande engagemang, nedstämdhet, 

fysiskt våld och psykiskt våld 

Not. β = Standardiserad Beta. SF = Standardfel. KI = Konfidensintervall med tillhörande 
konfidensgrad på 95%. Regressionsmodellen hade inte problem med multikollinearitet då 
Variance Inflation Factor (VIF) värdena var under 4.  
*p <.05   **p <.01   ***p <.001 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka elevers fysiska och psykiska våld mot lärare 

utifrån personliga attribut hos lärarna samt om förekomst av våld kunde förknippas med 

negativa emotionella konsekvenser. Resultaten visade att lärarna upplevde att psykiskt våld 

förekom i mycket högre utsträckning än fysiskt våld. Resultaten visade även att ju högre 

värden lärarna angav på dimensionerna brottsoffersårbarhet och brottsofferantagonism desto 

mer frekvent uppfattade läraren att det fysiska våldet var. Gällande psykiskt våld fanns det 

däremot enbart ett signifikant samband till brottsoffersårbarhet vilket innebar att ju högre 

värden läraren angav på brottsoffersårbarhet desto mer frekvent uppfattade respondenten att 

det psykiska våldet var. Att direkt eller indirekt uppleva psykiskt våld visades påverka 

lärarens otrygghet, bristande engagemang och nedstämdhet. 

          Otrygghet      Bristande engagemang   Nedstämdhet 

  β SE(CI 95%) β SE(CI 95%)   β SE(CI 95%) 

Kön -.190*** .071 
(-.401,-.122) 

.008 .093 
(-.171,.196) 

  -.137** .075 
(-.352,-.056) 

Fysiskt våld -.019 .098 
(-.217,.168) 

-.045 .128 
(-.325,.181) 

  -.008 .104 
(-.215,.193) 

Psykiskt 
våld 

.606*** .074 
(.447,.738) 

.613*** .097 
(.547,.930) 

  .639*** .078 
(.518,.827) 

R2 .406   .325     .426   
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Förekomsten av våld 

Att respondenterna i studien upplevde att psykiskt våld var mer förekommande stämmer 

tydligt överens med tidigare forskning kring elevers våld mot lärare även om fysiskt våld 

förekommer (Chen & Astor, 2009; Kapa, Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon m.fl., 

2014; Moon & McCluckey, 2018; Wilson, Douglas & Lyon, 2010). Även om resultaten 

visade på lägre värden för påståendena kring fysiskt våld bör man inte bortse från att det är 

allvarliga händelser som sker och som lärarna uppgav att de hört talas om. 22 % av lärarna 

uppgav att de ganska ofta eller vid flera tillfällen hade hört talas om att en elev kastat något 

efter en lärare och trots att det här är en minoritet av respondenterna bör det ändå beaktas. Det 

här resultatet liknar siffror från internationella studier, framför allt en studie som menade att 

16 % av lärarna uppgav att de någon gång hade fått ett föremål kastat efter sig (Bounds & 

Jenkins, 2018). 

Det psykiska våldet i den här studien har innefattat bland annat hot, olämpliga sexuella 

kommentarer, kränkande kommentarer om lärarnas utseende och hån. Utifrån de ställda 

påståenden i enkäten som handlade om olika situationer kopplat till det psykiska våldet i 

skolan, blev det väldigt tydligt att lärare upplevde att det är vanligare med psykiskt våld 

jämfört med fysiskt våld. Det påstående kring psykiskt våld som flest respondenter uppgav 

hade inträffat vid flera tillfällen var “att en elev har kallat lärare för skällsord, till exempel 

jävla idiot”. Även här stämmer resultaten från den här studien väl överens med tidigare 

forskning som har visat att trakasserier tenderar att vara vanligast förekommande mot lärare 

av elever (Mmahon m.fl., 2014; Moon & McCluckey, 2018; Wilson, Douglas & Lyon, 2010). 

Ett annat påstående om psykiskt våld som gav aningen oväntat resultat var påståendet kring 

huruvida respondenten hade hört talas om att en lärare hade blivit ledsen av något som en 

elev sagt. 57 % uppgav att de hade hört talas om att det hade hänt ganska ofta eller vid flera 

tillfällen. Det visar tydligt på att många lärare faktiskt tar åt sig av elaka kommentarer från 

eleverna och att det kan innebära en påfrestning för lärarna som blir utsatta. Studiens resultat 

kring förekomsten av elevers våld mot lärare stämmer väl överens med den internationella 

forskning som tidigare bedrivits kring ämnet (Bounds & Jenkins, 2018; Chen & Astor, 2009; 

Kapa, Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon m.fl., 2014; Moon & McCluckey, 2018; 

Wilson, Douglas & Lyon, 2010). Det visar således att det är ett allvarligt problem som liknar 

hur det ser ut i andra länder och som är viktigt att förebygga för att höja läraryrkets status och 

förbättra arbetsmiljön för både lärare och elever. Sammanfattningsvis, med hänsyn till 

resultatet, behålls således den första hypotesen om att lärare uppfattar att både fysiskt och 

psykiskt våld mot lärare av elever förekommer, men att de uppfattar att psykiskt våld 

förekommer i större utsträckning.  
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 Resultaten av den andra frågeställningen kring hur eventuella samband såg ut mellan 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner och fysiskt och psykiskt våld och resultaten av 

den tredje frågeställningen kring hur de unika relationerna såg ut mellan 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner och fysiskt och psykiskt våld när det 

kontrollerades för de andra två dimensionerna visade på varierande samstämmighet med 

tidigare forskning (Moon & McCluckey, 2018). Likt tidigare studier fanns det ett positivt 

samband mellan brottsoffersårbarhet och fysiskt och psykiskt våld (Moon & McCluckey, 

2018; O & Wilcox, 2018). Tidigare studier har visat att brottsoffersårbarhet i form av osäkert 

beteende och bristande auktoritet innebär en större risk för att lärarna ska bli utsatt för våld 

(O & Wilcox, 2018). Den här studien undersökte dock främst huruvida lärare hade hört talas 

om elevers våld mot lärare snarare än direkt utsatthet. Trots skillnaden liknade ändå resultatet 

från den här studien resultaten från tidigare studier (Moon & McCluckey, 2018; O & Wilcox, 

2018). Ju mer osäkert beteende och bristande auktoritet, det vill säga enligt dimensionen 

brottsoffersårbarhet, som lärarna påvisade desto mer fysiskt och psykiskt våld hade denne 

hört talas om. Det fanns även samband mellan fysiskt våld och brottsofferantagonism i den 

form att ju mindre hjälpsamma lärarna var mot eleverna och ju mindre uppskattning eleverna 

visade mot lärarna desto mer frekvent upplevde lärarna det fysiska våldet. Även det här 

stämmer överens med tidigare forskning, även om det är viktigt att beakta att det har visat på 

samband med våld generellt och inte enbart fysiskt våld (Moon & McCluckey, 2018; O & 

Wilcox, 2018). Dimensionen brottsoffertillfredsställelse undersöktes genom respondentens 

kön likt hur de hade gjort i tidigare studier. Det fanns ett signifikant samband mellan kön och 

psykiskt våld men vid de multipla regressionsanalyserna fanns det dock ingen signifikant 

relation. Det innebar att de samband som påvisades i de inledande sambandsanalyserna kunde 

vara skensamband som försvann när det kontrollerades för brottsoffersårbarhet och 

brottsofferantagonism. Således var inte respondentens kön av vikt när det gällde hur 

respondenterna uppfattade det fysiska och psykiska våldet och det kunde vara 

brottsoffersårbarhet, brottsofferantagonism eller någon annan bakomliggande variabel som 

förklarade det initiala sambandet mellan kön och fysiskt och psykiskt våld.  

Brottsofferkongruensteorin har tidigare primärt använts i studier för att förstå lärarens 

direkta utsatthet för våld (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018). Den här studien 

ämnade dock till att även undersöka de lärare som blivit indirekt utsatta eftersom att de ofta 

hamnat i skymundan i forskning (Grubb & Bouffard, 2015). Resultaten från den andra och 

tredje frågeställningen bör därför tolkas som samband mellan hur lärare uppfattar våld mot 

lärare och deras personliga attribut. Sambandet mellan brottsoffersårbarhet och fysiskt och 

psykiskt våld kan till exempel tolkas att lärare som är mer osäkra och som har bristande 
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auktoritet upplever att våld mot lärare förekommer i större utsträckning, vilket innebär en 

större indirekt utsatthet.  

Sammanfattningsvis fanns det samband mellan vissa dimensioner i 

brottsofferkongruensteorin och fysiskt och psykiskt våld, men inte för alla dimensionerna. 

Det fanns inte heller signifikanta relationer mellan alla dimensionerna och både fysiskt och 

psykiskt våld. Det går därför inte att säga att brottsofferkongruensteorin helt kan förklara 

lärares utsatthet för våld utan fler studier krävs för att vidare försöka förklara den vanligt 

förekommande utsattheten. Det faktum att den här studien inte undersökte direkt utsatthet kan 

dock ha försvagat sambanden mellan de olika dimensionerna och fysiskt och psykiskt våld, 

vilket innebär att det kan finnas starkare samband mellan de lärare som själva har blivit direkt 

utsatta och de tre dimensionerna då det är lärarens direkta utsatthet som teorin primärt syftar 

till att förklara. Således bör fler studier genomföras för att ytterligare kunna undersöka 

brottsofferkongruensteorin och hur den kan förklara elevers våld mot lärare i Sverige. Med 

hänsyn till resultatet ges det visst stöd i den andra hypotesen om att det skulle finnas samband 

mellan dimensionerna brottsoffersårbarhet samt brottsofferantagonism och fysiskt och 

psykiskt våld, och att de sambanden skulle kvarstå när samtliga dimensioner kontrolleras för 

tillsammans (Se tabell 1 och 2). Det fanns samband mellan brottsoffersårbarhet och både 

fysiskt och psykiskt våld samt ett samband mellan brottsofferantagonism och psykiskt våld 

som kvarstod när dimensionerna kontrollerades för tillsammans. Resultaten styrker således 

inte hela hypotesen, men ändå vissa delar vilket innebär att hela hypotesen inte bör 

förkastas.   

Negativa emotionella konsekvenser för lärarna 

Resultaten av den fjärde frågeställningen kring hur eventuella samband såg ut mellan lärares 

uppfattningar av förekomsten av fysiskt och psykiskt våld av elever och olika negativa 

emotionella konsekvenser hos lärarna, samt den femte frågeställningen om hur de unika 

associationerna såg ut mellan fysiskt respektive psykiskt våld och negativa emotionella 

konsekvenser hos lärarna när man kontrollerade för den andra typen av våld stämde väl 

överens med resultat från tidigare forskning (Huang, Eddy & Camp, 2017; Moon & 

McCluskey, 2018; Moon, Morash, Jang & Jeong, 2015; Vettenburg, 2002; Wilson, Douglas 

& Lyon, 2011). Det fanns ett samband mellan fysiskt samt psykiskt våld och lärarnas 

upplevda otrygghet, bristande engagemang samt lärarnas nedstämdhet. Det innebar att ju mer 

frekvent läraren upplevde det fysiska och psykiska våldet ju mer ökade lärarnas upplevda 

otrygghet, bristande engagemang samt nedstämdhet. Det fanns dock enbart signifikanta 

relationer mellan psykiskt våld och de tre kategorierna. Det här skulle kunna förklaras utifrån 

att både den här studien och tidigare studier visar på att psykiskt våld är mer förekommande 
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än fysiskt våld (Kapa, Luke, Moulthrop & Gimbert, 2018; Mmahon m.fl., 2014; Moon & 

McCluckey, 2018; Wilson, Douglas & Lyon, 2010). Det skulle även kunna innebära att 

sambandet mellan otrygghet, bristande engagemang samt nedstämdhet och fysiskt våld i de 

inledande sambandsanalyserna var ett skensamband som sedan försvagades när det samtidigt 

kontrollerades för psykiskt våld. Det kunde således vara förekomsten av psykiskt våld eller 

någon annan bakomliggande variabel som påverkade det initiala sambandet mellan de tre 

kategorierna av konsekvenser och fysiskt våld.  

Resultaten överensstämmer med tidigare studier då elevers våld mot lärare innebär 

större rädsla och oro i klassrummet (Huang, Eddy & Camp, 2017). Risken för att bli utsatt för 

våld av elever kan avskräcka lärarna och få dem att känna sig obekväma och omotiverade 

som sedan kan leda till bristande engagemang i sin undervisning. Tidigare forskning visar att 

fysiskt våld inte har lika stor påverkan på upplevd otrygghet jämfört med psykiskt våld 

(Huang, Eddy & Camp, 2017), vilket överensstämmer med den här studien. Konsekvenserna 

av lärarnas upplevda våld visar på ytterligare negativa effekter och upplevelser som kan 

innebära en försämrad livskvalité (Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Det här kan även kopplas 

till resultaten i den här studien där lärarna som uppgav att de upplevt våld även kände sig 

nedstämda och därav kände ett behov av psykologiskt stöd eller liknande. Hypotesen till den 

fjärde frågeställningen att det skulle finnas samband mellan fysiskt och psykiskt våld och 

samtliga kategorier av negativa emotionella konsekvenser och att sambanden skulle kvarstå 

när fysiskt och psykiskt våld kontrollerades för tillsammans. Hypotesen kan således ges visst 

stöd för och kan därav behållas eftersom resultatet visade att det enbart stämde för psykiskt 

våld (Se tabell 3 och 4). 

Resultaten visade sammanfattningsvis att upplevelser av psykiskt våld, även om det 

enbart var indirekt, innebar flera typer av negativa konsekvenser i form av otrygghet, 

bristande engagemang och nedstämdhet hos lärarna. Det pekar tydligt på vikten av att försöka 

förstå och förebygga vidare våld mot lärare då det kraftigt påverkar även de som enbart hört 

talas om händelsen och inte bara den lärare som blir direkt utsatt. Även tidigare forskning 

visar på att negativa konsekvenser kan uppstå vid indirekt utsatthet för våld genom att till 

exempel ha hört talas om olika våldsamma händelser (Posick & Hamby, 2014; Cuevas, 

Finkelhor, Clifford, Ormrod & Turner, 2010). Trots att studien visade på att det fanns 

samband mellan alla tre kategorier av konsekvenser och fysiskt samt psykiskt våld kunde det 

vara att sambanden försvagades då studien inte ämnade att enbart undersöka direkt våld. 

Tidigare studier visar på att lärare som direkt blir utsatta för våld blir mer påverkade (Huang, 

Eddy & Camp, 2017; Vettenburg, 2002), vilket kan innebära att framtida studier som 

undersöker direkt våld kan få starkare samband. De starka sambanden som ändå uppstod i 
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den här studien, trots att den inte enbart fokuserade på direkt utsatthet, visar på vikten av att 

också stötta de lärare som hör talas om våld mot lärare och inte enbart de som direkt blir 

utsatta. 

Något som även är intressant att nämna och som visades i resultaten var det faktum att 

alla tre kategorierna av konsekvenser korrelerade med varandra. Det innebar att om en av 

konsekvenserna ökade så ökade även de andra. Det kunde till exempel innebära att om en 

lärare känner sig otrygg till följd av våldet som denne upplevde förekomma kunde det även 

leda till bristande engagemang och nedstämdhet. Våldet innebar således konsekvenser på 

flera olika nivåer som i sin tur påverkade varandra, så som lärarnas mående och skolans 

verksamhet. Om förekomsten av våldet i skolan är hög kan lärarnas mående, engagemang 

och arbetsförmåga drabbas vilket i sin tur även kan påverka arbetsmiljön för både lärare och 

elever. Eftersom dålig arbetsmiljö kan leda till att lärarna väljer att byta arbetsplats eller 

karriär innebär det i sin tur en brist på kompetenta lärare som ytterligare kan leda till att 

elevernas utbildning försämras.    

Att tillämpa disciplinär struktur och administrativt stöd  

Begreppen strukturell disciplin och administrativt stöd i authoritative school climate teorin 

stämmer väl överens med dimensionen brottsoffersårbarhet i brottsofferkongruensteorin som 

beskriver lärares osäkra beteende och bristande auktoritet (Huang, Eddy & Camp, 2017; 

Reinke & Herman, 2002). Om en lärare upplever att denne har bristande administrativt stöd 

kan det innebära att den disciplinära strukturen blir lidande, vilket sin tur innebär att läraren 

framstår som osäker i sitt handlande när elever missköter sig och att elever inte heller tar 

hänsyn till lärarens auktoritet. I den här studien var det enbart brottsoffersårbarhet som hade 

både ett positivt samband och en positiv relation till både fysiskt och psykiskt våld när det 

kontrollerades för brottsofferantagonism och brottsoffertillfredsställelse i form av kön. Till 

följd av det kan det innebära att även authoritative school climate teorin kan vara effektiv för 

att förklara förekomsten av våld mot lärare. Det kan även förklara varför det endast fanns 

starka och signifikanta samband mellan enbart brottsoffersårbarhet och fysiskt och psykiskt 

våld. Den här studien har dock inte kollat specifikt på faktorer enligt den här teorin vilket gör 

det svårt att säga med säkerhet att det är just de faktorerna som bidrar till elevers våld mot 

lärare.  

Authoritative school climate teorin ger även förslag på hur man kan förebygga vissa av 

de konsekvenser som har visats ha samband med fysiskt och psykiskt våld i den här studien. 

Positivt och ökat administrativt stöd har till exempel visat öka tillfredsställelsen på 

arbetsplatsen för lärarna samt förebygga att lärarna byter skola eller karriär (Huang, Eddy & 

Camp, 2017). Disciplinära strukturer och administrativt stöd har visat minska aggressivt 
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beteende och elevernas våld mot lärare. Den här studien visade på samband mellan fysiskt 

och psykiskt våld och lärares otrygghet, bristande engagemang och nedstämdhet och därför 

kan minskad förekomst av våld utifrån authoritative school climate teorin innebära att även 

konsekvenserna minskar.  

Studiens begränsningar och styrkor  

En svaghet med den här studien var att den undersökte indirekt utsatthet. På grund av etiska 

överväganden ansågs det vara känsligt att ställa frågor i enkäten om direkt utsatthet. Istället 

ställdes frågor kring situationer och händelser som lärarna hade hört talas om och som de inte 

nödvändigtvis själva hade bevittnat eller varit utsatta för. Det innebar att det blev svårt att 

uttala sig om lärares faktiska utsatthet, utan enbart om situationer och händelser som lärarna 

hört talas om. Däremot kan det ge en indikation på hur förekomsten av våld ser ut i skolan i 

Sverige. Det är även viktigt att komma ihåg att i de fall som respondenterna uppgav att de 

hade hört talas om elevers fysiska och psykiska våld mot lärare kunde det handla om deras 

egna utsatthet, trots att det inte specifikt var det som efterfrågades i frågan.  

Att studien fokuserade på att mäta indirekt utsatthet påverkade också sambanden till 

brottsofferkongruensteorins tre dimensioner som i tidigare studier främst använts för att 

förstå lärares direkta utsatthet. En ytterligare svaghet var därför att det kunde uppstå en 

skevhet i kopplingen mellan brottsofferkongruensteorin och att undersöka indirekt utsatthet, 

eftersom teorins huvudfokus tidigare har varit lärares direkta utsatthet. Sambanden som 

uppstod i resultatet i den här studien innebar istället att det fanns samband mellan lärares 

personliga attribut och hur de uppfattade elevers fysiska och psykiska våld, således en 

indirekt utsatthet. Det är dock något som också är värt att lyfta för att förstå huruvida det 

finns personliga attribut som är karaktäristiska för de lärare som uppfattade att våld förekom i 

större utsträckning. Den vetskapen kan sedan användas för att kunna arbeta med just de 

personliga attributen och stärka lärarna, och således minska den indirekta utsattheten. 

Eftersom teorin dock inte tidigare har använts för det syftet bör resultatet tolkas med 

försiktighet. 

Ytterligare en svaghet var tillvägagångssättet vid urvalet där det påbörjades som ett 

systematiskt urval som sedan övergick till ett bekvämlighetsurval. Det påbörjades starkt men 

på grund av andra omständigheter under processens gång så som låg svarsfrekvens efter 

första utskicket av enkäten ansågs det att ett andra utskick behövdes och därav skickades 

enkäten endast till de skolor som hade en personallista. På så sätt övergick urvalet till ett 

bekvämlighetsurval, vilket i sig kan anses vara svagare eftersom det inte är lika 

generaliserbart (Borg & Westerlund, 2012). 
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Enkäten hade även en väldigt låg svarsfrekvens på ungefär 10 %, vilket också var en 

svaghet med studien då det innebar ett stort externt bortfall. Något som är problematiskt med 

att studien hade ett stort bortfall var att det var svårt att veta vilka som svarade och vilka som 

inte svarade på enkäten och huruvida det kunde finnas skillnader mellan de två grupperna 

(Borg & Westerlund, 2012). Eftersom ingen korrekt bortfallsanalys genomfördes där man 

redovisade vad man vet om det externa bortfallet och därav går det inte att med säkerhet säga 

om det fanns strukturella skillnader och därför kan studiens kvalité påverkas negativt.  

Flertalet index skapades där alla index utom ett hade godkända Cronbach’s alpha 

värden förutom indexet för brottsofferantagonism som hade ett Cronbach's alpha värde på 

0,14. Indexet granskades för att se huruvida det gick att åtgärda för att öka värdet, dock fanns 

det inga alternativ som ökade värdet på ett önskvärt sätt (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 

2016). Då indexet var så pass viktigt för studiens syfte och frågeställningar samt att det var en 

av dimensionerna av brottsofferkongruensteorin togs beslutet att behålla indexet trots det låga 

Cronbach´s alpha värdet. Frågorna som utgjorde indexet var även tagna från tidigare 

forskning vilket utgjorde ytterligare argument för att behålla indexet och utföra analyserna 

som planerat då det fanns en teoretisk grund bakom beslutet (Moon & McCluskey, 2018; O 

& Wilcox, 2018). Det innebär dock att de statistiska analyser där indexet har använts ska 

tolkas med försiktighet och att det inte med säkerhet går att säga att det mäter alla delar i 

brottsofferantagonism. 

Studien hade även flera styrkor. Trots att studien enbart undersökte indirekt utsatthet 

genom att fråga respondenterna om händelser och situationer de hört talas om visar studien 

och tidigare forskning tydligt på att även indirekt utsatthet är viktigt att ta hänsyn till (Grubb 

& Bouffard, 2015; Posick & Hamby, 2014; Rojas-Flores m.fl., 2015). Det är således viktigt 

att ta hänsyn till fler än de som blir direkt utsatta eftersom indirekt utsatthet också innebär 

allvarliga negativa konsekvenser som påverkar både lärare, elever och skolan. Ytterligare en 

styrka var det relativt stora urvalet på 246 respondenter, trots en väldigt svårfångad målgrupp. 

Redan vid mejlkontakt med rektorer på varje enskild skola framkom det utifrån rektorernas 

svar att lärarna hade en hög arbetsbelastning och förmodligen inte skulle ha tid till att besvara 

enkäten. Därav kan det anses som en styrka att trots det lyckas få in 246 respondenter på 

enkäten under de sju dagarna som enkäten var möjlig att besvara. Majoriteten av frågorna i 

enkäten var tagna från eller inspirerade av tidigare forskning. Det innebar också en styrka i 

studien eftersom det ökade mätinstrumentets validitet, det vill säga huruvida det faktiskt 

mätte det som avsågs att mätas (Borg & Westerlund, 2012). Till exempel var påståendena 

kring brottsofferkongruensteorin tydligt inspirerade av studier som undersökt liknande 

frågeställningar vilket ökade trovärdigheten till att vi faktiskt mätte alla dimensioner i teorin 
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och att indexen som vi skapade utifrån påståendena uppnådde godkända Cronbach´s alpha 

nivåer (Moon & McCluskey, 2018; O & Wilcox, 2018).   

Praktiska implikationer och framtida forskning  

Att lärare frekvent hörde talas om elevers våld mot lärare innebar inte bara negativa 

konsekvenser för den som blev utsatt utan även för läraryrket i det stora hela samt eleverna 

och deras skolgång. Våldet kan leda till att läraryrket får en försämrad status och att det blir 

mindre attraktivt, vilket i sin tur kan leda till att färre människor utbildar sig till lärare eller att 

nuvarande lärare byter karriär. Det innebär att det blir färre lärare och att kompetenta lärare 

försvinner från skolan, vilket kan leda till en försämrad skolkvalité för eleverna. Därför är det 

viktigt att arbeta för att minska elevers våld mot lärare och stötta de lärare som direkt eller 

indirekt blir utsatta. 

Utifrån studiens resultat kan flera förslag ges till praktiken för att försöka åtgärda 

problemet kring våld mot lärare. Det starka sambandet mellan brottsoffersårbarhet och fysiskt 

och psykiskt våld, samt indikationerna på användbarheten i authoritative school climate 

teorin visar tydligt på vikten av att lärarna måste få ett bra och tydligt stöd från 

ledningspersonalen på skolan (Huang, Eddy & Camp, 2017). Det är också viktigt att skolan 

etablerar och upprätthåller regler som finns i skolan, har tydliga och konsekventa regler för 

uppförande samt att man har tydliga åtgärdsplaner för att hantera olämpliga beteenden av 

elever som utförs mot lärare (Espelage, 2014; Huang, Eddy & Camp, 2017). Det kan både 

förhindra framtida viktimisering mot lärarna, men även minska de konsekvenser som uppstår 

som följd av viktimiseringen då läraren som utsätts, direkt eller indirekt, enkelt kan få det 

stöd som hen behöver. Det är även viktigt att skolorna har tillgänglig personal som är 

kunniga, rutinerade och har tekniker till att förhindra och hantera oönskade beteenden bland 

eleverna i skolorna. Praktiken bör därför fokusera på att utbilda lärare i rätt tekniker och förse 

dem med rätt verktyg för att de ska veta hur de ska agera i sådana situationer. Vidare 

undersöker studien lärare som indirekt blivit utsatta genom att ha hört talas om eller bevittnat 

fysiskt och psykiskt våld. Flera konsekvenser har identifierat som följd av den indirekta 

utsattheten och således bör insatser och stöd även riktas mot de lärare som inte direkt blivit 

utsatta för en händelse utan enbart hört talas om eller bevittnat den.  

Inför framtida forskning rekommenderas att vidare undersöka förekomsten av elevers 

våld mot lärare på en djupare nivå för att öka förståelsen för lärarna som faktiskt utsätts. Det 

kan ske genom till exempel kvalitativa studier med intervjuer eller fokusgrupper. Genom 

kvalitativa studier kan man även få en ökad förståelse för hur lärarna själva upplever elevers 

våld. Framtida forskning bör även ta hänsyn till ytterligare bakgrundsfaktorer som till 

exempel socioekonomisk status, områdets utbildningsnivå och övrig kriminalitet i området. 
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Vid kontakt med rektorerna kom det även frågor om varför studien inte undersökte våld mot 

rektorer då de ansåg att det förekom, framförallt i samband med att elever stängdes av från 

skolan eller vid orosanmälningar till socialtjänsten. Därför kan det även vara av intresse att 

undersöka våld mot rektorer och ledningspersonal som även det kan vara vanligt 

förekommande och eventuellt ha andra förklarande faktorer än våld mot lärare. Elevers våld 

mot lärare bör således vara av intresse för framtida forskning för att öka förståelsen och 

kunna arbeta kunskapsbaserat för att förebygga problemet. 
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Bilaga 1 

Enkät 

 

Hej! 

  

Vi är tre studenter som går sista terminen på kriminologiprogrammet vid Örebro Universitet. 

Vi skriver just nu vår kandidatuppsats med syfte att undersöka olika typer av våld mot lärare 

av elever. Våld mot lärare är något som har uppmärksammats mer och mer de senaste åren, 

men som trots det knappt är undersökt i svenska skolor. Vi anser därför att det är ett 

angeläget ämne att belysa och att det är viktigt att lyfta lärares egna erfarenheter kring 

eventuellt våld på er arbetsplats.  

  

Enkäten är anonym och du behöver inte ange namn eller personnummer. Dina svar kommer 

att behandlas med stor konfidentialitet, vilket innebär att dina svar inte kommer kunna 

härledas till dig och kommer inte spridas vidare till obehöriga. Svaren från enkäten kommer 

enbart att användas till studiens syfte. Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande. Genom att svara på enkäten samtycker du till deltagande i 

studien. Under studiens gång kommer GDPR att tillämpas (Datainspektionen, u.å).  

 

Har du några funderingar eller vill ta del av studien när den är färdigställd så är du 

välkommen att höra av dig till kandidatkriminologi@gmail.com  

  

Tack för ditt deltagande! 

Julia Boqvist, Alice Nilsson, Jennifer Saado 

 

Handledare: 

Louise Frogner 

louise.frogner@oru.se 

 
 
 
 
 
 
 



 

Inledande frågor  

 

Jag samtycker till att delta i den här studien genom att besvara den här enkäten 

� Ja           � Nej  

 

Kön  

� Kvinna           � Man           � Annat/Vill inte ange 

 

Ålder (ange antal år, till exempel 36 år)   

____ 

 

Undervisar du inom högstadiet (åk 7–9) eller gymnasiet?  
Ange vilken typ av skola du undervisar i just nu.   
� Ja högstadiet           � Ja gymnasiet           � Nej 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

� Mindre än 4 år         � 5 – 9 år          � 10 – 14 år           � 15 – 19 år          � Mer än 20 år  

 

Jag anser att fysiskt våld mot lärare av elever förekommer inom skolan 
Med fysiskt våld menas handlingar så som knuffar, slag och sparkar som utförs av elever och som är 
riktat mot lärare 

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Jag anser att psykiskt våld mot lärare av elever förekommer inom skolan 
Med psykiskt våld menas handlingar så som hot och kränkningar som utförs av elever och som är 
riktat mot lärare.  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Fysiskt och psykiskt våld i skolan  
Nedan följer 20 påståenden om huruvida du har hört talas om fysiskt och psykiskt våld under hela din 

karriär som lärare. Händelsen ska ha inträffat på skolan eller i samband med en skolrelaterad aktivitet. 
 

Jag har någon gång hört talas om… 
 

 Har aldrig hänt Har hänt vid 
något enstaka 

tillfälle 

Har hänt ganska 
ofta 

Har hänt vid 
flera tillfällen 

Att en lärare har 

blivit slagen av en 
elev  

    

Att en lärare har 
blivit hotad av en 

elev 

    

Att en elev har 
kallat lärare för 
skällsord, till 

exempel ”jävla 
idiot”  

    

Att en lärare har 
blivit fysiskt 
skadad av en elev  

    

Att en lärare har 
blivit spottad på av 
en elev 

    

Att en lärare har 
blivit knuffad av en 
elev 

    

Att en elev har 
kastat något på 

eller efter en lärare  

    

Att en lärare har 
blivit slagen av en 
elev med ett 

tillhygge, till 
exempel linjal, 
pinne eller 
liknande  

    



 

Att en lärare har 
blivit tafsad på av 

en elev  

    

Att en lärare har 
blivit sparkad av en 
elev 

    

Att en elev har 
hotat en lärare 
ansikte mot ansikte  

    

Att elev har hånat 
en lärare, till 

exempel genom att 
skratta hånfullt när 
denne har råkat 
göra ett misstag 

    

Ett tillfälle när en 
lärare har blivit 
ledsen eller sårad 
av något som en 
elev har sagt  

    

Att en elev har 
gjort sig rolig på en 
lärares bekostnad  

    

Händelser där 
elever har sagt 
olämpliga sexuella 
kommentarer riktat 
mot en lärare 

    

Att en elev har 
tagit ett grepp om 
till exempel en 
lärares arm  

    

Att en elev har 
försökt fälla en 
lärare  

    

Att en elev har sagt 

kränkande 
kommentarer om 
en lärares utseende  

    

Att en elev har 
hotat att förstöra en 

    



 

lärares personliga 
egendom, till 

exempel repa bilen  
Att elever 
medvetet 

ignorerar en lärare 

när denne försöker 

prata med dem 

    

 

Undervisningen  
Nedan följer 10 påståenden, fyll i det som passar bäst för dig. 

 

Eleverna gör aldrig vad jag säger åt dem att göra  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Eleverna pratar ofta utan tillåtelse i klassrummet  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Eleverna går ofta runt i klassrummet trots att jag säger åt dem att sitta den  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Eleverna har svårt att fokusera på mina lektioner 

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Ibland avbryts den vanliga klassrumsaktiviteten till följd av en elevs störande beteende  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Jag kontaktar föräldrar för att informera dem när deras barn har betett sig illa  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Jag kontaktar rektor och ledningspersonal för att rapportera att en elev har betett sig 

illa 

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Jag delar ut privilegier för att uppmuntra positiva beteenden  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  



 

 

Jag hjälper eleverna med skolarbete utanför den ordinarie klassrumstiden 

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Jag upplever att mina elever litar på mig  

Stämmer inte alls          �          �          �          �          Stämmer helt  

 

Konsekvenser 
Nedan följer 15 påståenden, fyll i det som passar bäst på dig. Utgå från hur du upplever påståendena 

i relation till eventuellt våld som har skett mot lärare inom skolan/på din arbetsplats. 

 

Jag har vid något tillfälle känt mig rädd för en elev  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Ibland har jag känt mig otrygg på min arbetsplats/i skolan 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har vid något tillfälle känt mig omotiverad till att undervisa 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag upplever att mitt intresse för att undervisa har minskat  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Händelser som har inträffat i skolan har fått mig att känna mig nedstämd  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Händelser som har inträffat i skolan har fått mig att känna mig otillräcklig 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har någon gång känt att jag inte har orkat säga till mina elever 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

Jag har någon gång känt att jag inte har vågat säga till mina elever  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Ibland har jag känt/haft en tanke på att byta arbetsplats inom läraryrket 



 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen 

 

Ibland har jag känt/haft en tanke på att byta karriär  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har känt ett behov av att få stöd i form av till exempel en psykolog eller en terapeut  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har någon gång känt mig stressad  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har någon gång känt mig orolig i klassrummet 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Jag har någon gång känt ett obehag på min arbetsplats 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

Ibland känns det jobbigt att gå upp på morgonen och gå till jobbet  

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  

 

På grund av mitt jobb har jag fått sömnsvårigheter 

Har aldrig hänt          �          �          �          �          Har hänt vid flera tillfällen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Tack för ditt deltagande!  
Glöm nu inte att klicka i rutan som säger "skicka" här nedan. Vid övriga frågor och funderingar så är 
du välkommen att kontakta oss på kandidatkriminologi@gmail.com 
 

Under enkätens gång så kan eventuella obehagskänslor ha uppkommit, isåfall rekommenderar vi att 
du hör av dig till Hjälplinjen hos vårdguiden (1177) för tillfälligt psykologiskt stöd som har öppet 13–
22 alla dagar på telefonnummer 0771-22 00 60. För att läsa mer om det tillfälliga psykologiska stödet 
kan du besöka https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/hjalplinjen--tillfalligt-psykologiskt-stod/  
 
Tack för ditt deltagande!  
Julia Boqvist, Alice Nilsson & Jennifer Saado  
 

Handledare: 
Louise Frogner 
louise.frogner@oru.se 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


