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Sammanfattning 

 

        Studien syftade till att undersöka skillnader i intentionen att sluta på sitt arbete, 

arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom bland högstadielärare beroende på grad 

av utsatthet för hot, våld och trakasserier. Studien syftade även till att undersöka om de 

beroende variabler där signifikanta skillnader observerades, predicerades av socialt stöd 

från närmsta chef, kollegor och närstående samt vilken källa av socialt stöd som stod för 

den starkaste prediktionen. Studien genomfördes som en enkät bland 87 högstadielärare 

i olika kommuner i Sverige. Mätinstrumenten var Karasek’s Job Content Survey för att 

mäta socialt stöd och Comprehensive Work place Scale för att mäta intentionen att sluta 

på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom. För att mäta hot, våld och 

trakasserier användes samma enkät som i Statistiska centralbyrån (SCB) och 

Arbetsmiljöverkets undersökning: Hot och våld i skolan: en enkätstudie bland lärare och 

elever (2011). Föreliggande studie visade att lärare som varit utsatta för högre grad av 

sexuella trakasserier rapporterade lägre arbetstillfredsställelse och högre intention att 

sluta på sitt arbete, jämfört med lärare som utsatts i lägre grad. Ingen skillnad 

observerades i utbrändhetssymtom beroende av utsatthet för hot, våld och trakasserier. 

Studien visade även att socialt stöd predicerade intentionen att sluta på sitt arbete och 

arbetstillfredsställelse bland högstadielärare som blivit utsatta för sexuella trakasserier.  
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Abstract 

 

Title: Threats, violence and harassment in schools - How it’s affecting teachers and how 

important is social support? 

 

        This study aimed to investigate whether there were differences in intention to quit, 

job satisfaction and burnout symptoms among high school teachers, depending on the 

degree of exposure to threats, violence and harassment. The study also aimed to 

investigate whether the dependent variables, where significant differences were 

observed, were predicted by social support from immediate supervisor, colleagues and 

relatives and which source of social support accounted for the strongest prediction. The 

study was conducted as a survey among 87 school teachers in different Swedish 

municipalities. The measuring instruments used were Karasek's Job Content Survey to 

measure social support and Comprehensive Workplace Scale to measure intention to 

quit, job satisfaction and burnout symptoms. To measure the threats, violence and 

harassment, the same survey was used as in Statistiska centralbyrån (SCB) and 

Arbetsmiljöverkets study: Threats and violence in schools: a survey among teachers and 

students (2011). The present study showed that teachers who have been exposed to high 

levels of sexual harassment reported lower job satisfaction and higher intention to quit, 

compared with teachers who have been exposed to a lesser extent. No difference was 

observed in the burnout symptoms depending on exposure to threats, violence and 

harassment. The study also showed that social support predicted both the intention to 

quit and job satisfaction among high school teachers who have been exposed to sexual 

harassment.  
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Förord 

Först vill vi tacka alla lärare som ställt upp med sin tid och gjort denna studie möjlig. Vi 

vill också rikta ett stort tack till vår handledare Sara Skoog Waller för hennes 

vägledning genom detta arbete, vi är så tacksamma för det engagemang hon visat vår 

uppsats.  

 

Isabelle Bergman och Ida Karlsson 

Gävle, 2017  
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Introduktion 

 

        Varje dag drabbas sex arbetstagare i Sverige så allvarligt av hot eller våld på 

arbetet att de tvingas vara sjukskrivna, vissa så pass allvarligt att de tvingas 

långtidsjukskrivas på grund av fysiska och psykiska men (Landsorganisationen i 

Sverige, 2014). Att utsättas, eller riskera att utsättas, för hot och våld är ett allvarligt 

arbetsmiljöproblem och konsekvenserna därav orsakar både lidande och kostnader för 

de utsatta och deras arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2013; Landsorganisationen i 

Sverige, 2014). Arbetsplatsrelaterat våld är ett stort hot för arbetstagares hälsa och 

säkerhet, statistiken för våld på arbetsplatsen visar på en oroande ökning i hela Europa 

(Van den Bossche, Taris, Houtman, Smulders & Kompier, 2013). Konsekvenserna av 

våld på arbetsplatsen är omfattande med bevisade effekter som sjukfrånvaro, 

personalomsättning och minskad produktivitet som direkt kan kopplas till konflikter 

samt hot och våld, där våldet även påverkar intentionen att sluta på sitt arbete, 

arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom (Asegid, Belachew &Yimam, 2014; 

Chen, Lin, Ruan, Li & Wu, 2016; Göransson, Knight, Guthenberg & Sverke, 2011; 

Landsorganisationen i Sverige, 2014; World Health Organization, 2002; Yoon & Sok, 

2016). Utöver dessa konsekvenser drabbas även den utsattas privatliv. En rapport gjord 

av Brottsförebyggande rådet visade att arbetstagare inom den offentliga sektorn som 

varit utsatta för hotfullt beteende anpassar sina resvägar till och från jobbet, hämmar sin 

användning av sociala medier samt ber sina närstående att uppträda mer vaksamt i sin 

vardag (Arbetsliv, 2016). 

        Lärare är en särskilt utsatt grupp och den yrkeskategori som rapporterade störst 

utsatthet för hot och våld i arbetslivet enligt en kartläggning utförd av Arbetsmiljöverket 

2012, där andelen grundskollärare som utsatts för hot eller våld uppgick till 30 %. 

Vidare gjordes 327 anmälningar till Arbetsmiljöverket 2012 från grundskolor rörande 

hot, rån eller fysiskt våld (Arbetsmiljöverket, 2013). Flera studier som utförts visar på 

att våldet från elever mot lärare både ökat och fått allvarligare konsekvenser, vilket visar 

på att det är ett allvarligt och pågående problem (McMahon, Martinez, Espelage, Rose, 

Reddi, Lane & Brown, 2014; Wilson, Douglas & Lyon, 2011). Enkätstudier som 

undersökt lärares utsatthet för olika våldsamma handlingar har rapporterat en så hög 

grad av utsatthet som 75% (McMahon et al., 2014). När det gäller skador på grund av 

våld bland lärare i Sverige har siffror på 5% bland kvinnor och 7% bland män 
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rapporterats (Göransson et al., 2011). Vidare framkommer att 21 % av de kvinnliga 

högstadielärarna och 16 % av de manliga någon gång under det senaste året hade blivit 

utsatta för verbala sexuella trakasserier genom grova eller fräcka sexuella kommentarer 

och att 9 % av de kvinnliga högstadielärarna upplevt oönskad sexuell uppmärksamhet 

respektive 5 % av de manliga lärarna. Sexuella trakasserier är den mest avgörande 

faktorn för lärare som undervisar på universitetsnivå att säga upp sig från arbetet då 

sexuella trakasserier ökar intentionen att sluta på sitt arbete och utbrändhetssymtom 

samt minskar arbetstillfredsställelsen (Chan, Lam, Chow & Cheung, 2008; Merkin & 

Shah, 2014; Munson, Hulin & Drasgow, 2000; Murry, Sivasubramaniam & Jacques, 

2001). Att vidta åtgärder och skapa strategier för att minska våld på arbetsplatsen är 

avgörande för den psykosociala arbetsmiljön och för att bistå särskilt utsatta grupper är 

det viktigt att öka kunskapen om vilken typ av stöd som behövs när en medarbetare har 

utsatts för hot, våld eller trakasserier på arbetsplatsen (Chen et al., 2016; Yoon & Sok, 

2016).  

        Något som visat sig minska de negativa konsekvenserna av arbetsrelaterade 

stressorer är socialt stöd (Göransson et al., 2011; Kinman, Wray & Strange, 2011). 

Exempelvis finns en stark koppling mellan hög sjukfrånvaro och upplevelsen av att inte 

ha en stöttande relation med sina kollegor medan ett starkt socialt stöd från kollegor 

resulterar i lägre intention att sluta på sitt arbete (Knapstad, Holmgren, Hensing & 

Overland, 2014). När det gäller lärare är stöttning från skolledningen och närmsta chef 

en betydande faktor för lärares intention att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse 

och utbrändhetssymtom vid utsatthet av våld i sin yrkesroll (Espelage, Anderman, 

Brown, Jones, Lane, McMahon & Reynolds, 2013; Firth, Mellor, Moore & Loquet, 

2004; Göransson et al., 2011). Det är viktigt att skolledningar tar uppgifter om hot, våld 

och trakasserier gentemot lärare på största allvar och visar sitt stöd för läraren i enrum 

men också offentligt för att ta ställning och visa att all form av våld i skolmiljö är 

oacceptabelt (Espelage et al., 2013). För utsatta lärares arbetstillfredsställelse är graden 

av stöd från närstående betydande. Lärare som är utsatta i högre grad för hot och våld 

men erhåller ett lägre stöd från närstående upplever nämligen lägre 

arbetstillfredsställelse och hälsa jämfört med kollegor utsatta för våld i lika hög grad 

men som hade stöd i hög utsträckning från närstående (Göransson et al., 2011). 

        Den genomförda studien avsåg att öka kunskapen om hur utsatthet för hot, våld 

och trakasserier på arbetsplatsen kan påverka lärare och vilken typ av stöd de som 

utsatts kan behöva från sin omgivning då konsekvenserna av våld på arbetsplatsen är 
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omfattande med bevisade negativa effekter för den utsatta individen (Chen et al., 2016; 

Göransson et al., 2011; Landsorganisationen i Sverige, 2014; World Health 

Organization, 2002; Yoon & Sok, 2016).  

 

Definition av begrepp 

        Socialt stöd är varierande typer av stöd som en person får från sitt sociala nätverk, 

det kan till exempel vara stöd från familj, släktingar, vänner och arbetskollegor (Sun et 

al., 2016; Weiten, 2009). Socialt stöd tillhandahåller psykologiska resurser som 

möjliggör hantering av stress samt minskar negativa effekter som hög stress kan 

medföra för livskvaliteten (Sun et al., 2016). Socialt stöd i föreliggande studie är stöd 

från närmsta chef, kollegor och närstående (vänner och familj).  

        Begreppet arbetstillfredsställelse grundar sig i att varje individs sammanlagda 

upplevelse av sitt arbete består av en kombination av det som omger individen i arbetet 

och påverkas av både inre och yttre faktorer (Klopper, Coetzee, Pretorius & Bester, 

2012; Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I föreliggande studie mättes 

arbetstillfredsställelse med termer av möjlighet att avancera, karriärmöjligheter, status, 

anställningsförhållanden, arbetsplatsens fysiska utformning och arbetsuppgifternas 

innehåll.  

        Intentionen att sluta på sitt arbete har visat korrelera med upplevd arbetsrelaterad 

stress och stressfaktorer, lojalitet till den egna arbetsplatsen och låg 

arbetstillfredsställelse (Firth et al., 2004). I föreliggande studie mättes intentionen att 

sluta på sitt arbete genom hur troligt det är att deltagaren söker annat arbete och hur ofta 

deltagaren funderar på att sluta på sitt arbete.                

        Utbrändhet är en stressrelaterad sjukdom som kan visa sig i olika gemensamma 

symtom för drabbade (Brundin, 2004). I föreliggande studie mättes utbrändhetssymtom 

i termer av immunsjukdomar, trötthet, sömnsvårigheter, somatomotoriska besvär, svåra 

minnes- och koncentrationsstörningar, oförmåga att tänka klart, låg stresstolerans, 

överkänslighet för ljud och ljus samt tunnelseende (Brundin, 2004; Theroell, 2003). 

 

Definition av hot, våld och trakasserier 

        Våld kan innefatta hot om våld (hot om fysisk skada etc.), verbalt våld 

(utskällningar, svordomar etc.), fysiskt våld mot person (knuffar, sparkar, slag etc.) eller 

egendom (förstöra ägodelar, vandalism etc.), cybervåld (fått hotfulla bilder/filmklipp 

skickat till dig, blivit kallad negativa saker etc.) samt sexuella trakasserier (blivit förförd 
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mot din vilja, behandlats illa på grund av sin könsidentitet etc.) (Göransson et al., 2011). 

I den aktuella studien mättes lärares utsatthet för hot, våld och trakasserier genom 

självrapporter om utsatthet för handlingar ur kategorierna våldsamt beteende, aggressivt 

beteende, sexuella trakasserier och trakasserier på internet/mobiltelefon, likt studien 

utförd av Göransson et al. (2011). 

 

Syfte 

        Det finns en mängd forskning om konsekvenser av hot, våld och trakasserier på 

arbetsplatsen. Samtidigt är forskningen otillräcklig när det gäller särskilt utsatta 

grupper, som lärare, i synnerhet med avseende på vilket stöd de behöver vid utsatthet 

(Murry et al., 2001).  

        Föreliggande studie syftade till att undersöka om det fanns skillnader i intentionen 

att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom bland 

högstadielärare beroende på grad av utsatthet för hot, våld och trakasserier i deras 

yrkesroll. Studien syftade även till att undersöka om de beroende variabler (intentionen 

att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och/eller utbrändhetssymtom) där 

signifikanta skillnader observerades beroende på grad av utsatthet, predicerades av 

socialt stöd från närmsta chef, kollegor och närstående. Studien syftade även till att 

undersöka vilken källa av socialt stöd som stod för den starkaste prediktionen.  

 

Frågeställningar 

1. Finns det skillnader i intentionen att sluta på sitt arbete, i arbetstillfredsställelse 

och/eller i utbrändhetssymtom mellan lärare som varit utsatta i högre respektive 

lägre grad för våldsamt beteende, aggressivt beteende, sexuella trakasserier 

och/eller trakasserier genom internet/mobiltelefon? 

2. Predicerar källorna av socialt stöd (närmsta chef, kollegor och närstående), de 

beroende variabler (intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse 

och/eller utbrändhetssymtom) där skillnader påträffats beroende på grad av 

utsatthet bland lärare?  

3. Vilken källa av socialt stöd (närmsta chef, kollegor och närstående) predicerar 

starkast utsatta lärares intention att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse 

och/eller utbrändhetssymtom? 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

        I studien tackade sju olika högstadieskolor ja till att delta i studien av totalt 154 

tillfrågade. Sammanlagt besvarade 87 legitimerade högstadielärare på enkäten. 

Deltagarna var mellan 21-65 år (m=43 år) där antal år i yrket varierade från 1-44 år 

(m=14). Av deltagarna var 58.6 % kvinnor och 41.4 % män. Den exakta 

svarsfrekvensen var svår att beräkna då tillvägagångsättet av distribueringen inte gav 

kontroll över hur många lärare som nåddes av enkäten. Tjugotvå stycken saknade 

värden ersattes med medelvärdet av svaren för respektive datakolumn de ingick i.  

Tillvägagångssätt 

        Rektorer eller biträdande rektorer vid 154 skolor kontaktades genom e-post med en 

förfrågan om att delta i studien med en länk till enkäten för studien. Urvalet skedde med 

hänsyn till geografiska områden då enkäten skickades till skolor i kommuner fördelat 

över Sverige. I de kommuner som valdes skickades enkäten till samtliga skolor där e-

post adressen till rektor/biträdande rektor var publicerad. Vid de skolor som deltog 

vidarebefordrades enkäten till högstadielärarna på respektive skola. Enkäten 

distribuerades i webbformat (se bilaga 1) och bestod av åtta avsnitt innehållande de 

olika mätinstrumenten samt övriga frågor och information; (1) Missivbrev, (2) 

bakgrundsfrågor, (3) hot, våld och trakasserier, (4) socialt stöd, (5) intentionen att sluta 

på sitt arbete, (6) arbetstillfredsställelse, (7) utbrändhetssymtom och (8) möjlighet till att 

kommentera studien eller enkäten (se bilaga 1). Missivbrevet (se bilaga 2) innehöll 

studiens syfte, urval och kriterier för deltagande. Det presenterades att deltagandet för 

studien var frivilligt, anonymt, att allt material skulle hanteras konfidentiellt samt att 

enkäten beräknades genomföras på 15 minuter. Det framkom även vad resultatet syftade 

till att bidra med och hur det kommer presenteras. I avsnitt åtta tackades deltagaren för 

sitt medverkande samt gavs möjlighet till att kommentera eller ställa frågor rörande 

studien eller enkäten (se bilaga 1). 

 

Material/Mätinstrument 

        Avsnitt två av enkäten utgick från SCBs och Arbetsmiljöverkets undersökning 

(Göransson et al., 2011). Bakgrundsfrågorna var: Under hur många år har du arbetat 

som lärare?, Vilka årskurser undervisar du i?, Ungefär hur många elever går på 
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skolan/den skola du tillbringar mest tid på? Frågor om kön, ålder och år på nuvarande 

arbetsplats ingick också.  

        Avsnitt tre av enkäten avsåg mäta hot, våld och trakasserier och baserades på SCBs 

och Arbetsmiljöverkets undersökning med frågor om utsatthet för handlingar inom 

kategorierna våldsamt beteende, aggressivt beteende, sexuella trakasserier och 

trakasserier på internet/mobiltelefon (Göransson et al., 2011). I frågorna 1 till 36 skulle 

deltagarna ange vid hur många tillfällen de under vårterminen (VT) 2016 till VT 2017, 

under arbetstid eller på väg till eller från arbetet, utsatts för handlingar eller händelser 

utförda av elever och/eller föräldrar till elever (t ex. slagit, sparkat eller på annat sätt 

fysiskt skadat dig; skrikit skällt eller svurit åt dig). Svarsalternativen för frågorna var 

uppställda i en sexgradig likterskala där 1 betecknade “aldrig”, 2 en gång (osv.) och 6 

“vid fem eller fler tillfällen”. I SCBs och Arbetsmiljöverkets undersökning ingick frågor 

om mobbning på arbetsplatsen samt relationellt våld bland personal som tagits bort i 

föreliggande studie då de syftar till relationer mellan lärare och går utanför studiens 

syfte. Även frågor som handlade om vittnesmål till och tankar om hot, våld och 

trakasserier valdes bort i den aktuella studien på grund av att syftet var att undersöka 

högstadielärare som varit eller är utsatta. 

        Avsnitt fyra i enkäten baserades på Karasek’s Job Content Survey som mäter 

socialt stöd med källorna “Family Support”, “Coworker Support” och “Immediate 

Supervisor and Unit Supervisor” (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & Schwartz, 

2002). I den aktuella studien valdes frågor om Unit Supervisor bort på grund av att 

studien enbart undersöker stöd från närmsta chef, vilket för lärare blir rektor eller 

biträdande rektor. Enkäten översattes till svenska. Deltagarna skulle uppskatta hur väl 

påståendena stämde, där det ställdes frågor om socialt stöd med källor från “närmsta 

chef” (t ex. min närmsta chef bryr sig om medarbetarnas välmående, min närmsta chef 

uppmärksammar det jag säger), “kollegor” (t ex. mina kollegor bryr sig om mig, 

personer som jag arbetar med är vänliga) och “närstående” (t ex. mina vänner/familj 

bryr sig om hur jag känner för mitt arbete, mina vänner/familj hjälper mig att må bättre 

när jag har en dålig dag på arbetet). Svarsalternativen var uppställda i en fyrgradig 

likterskala där 1 betecknade “ inte alls” och 4 betecknade “mycket väl”. 

        Avsnitt fem av enkäten baserades på Comprehensive Work place Scale utformad 

av Tate et al. (1997). Enkäten översattes till svenska. Intentionen att sluta på sitt arbete 

mättes genom två frågor (Hur ofta funderar du på att sluta ditt arbete?; och hur troligt är 

det att du skulle söka efter nytt arbete inom nästkommande år?) Svarsalternativen var 
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uppställda i en femgradig skala där 1 betecknade “väldigt ofta” och 5 betecknade 

“aldrig” (Tate et al..1997).  

        Avsnitt sex av enkäten baserades även på Comprehensive Work place Scale (Tate 

et al., 1997). Enkäten översattes till svenska. Frågorna uppskattade deltagarnas enlighet 

med fyra påståenden relaterade till externa faktorer (t ex. anställningstrygghet, fysiska 

arbetsmiljöförhållanden) och fyra påståenden relaterade till inre faktorer (t ex. 

erkännandet du får när du lyckats i ditt arbete, friheten du har för att kunna prestera efter 

din bästa förmåga i ditt arbete) (Tate et al., 1997). Svarsalternativen var uppställda i en 

femgradig likertskala där 1 betecknade “väldigt tillfredsställd” och fem betecknade 

“väldigt otillfredsställd”.  

        Avsnitt sju baserades även på Comprehensive Work place Scale (Tate et al., 1997). 

Enkäten översattes till svenska. Utbrändhetssymtom mättes med tre frågor om 

utbrändhet (t ex. jag känner mig emotionellt dränerad av mitt arbete) och fem frågor 

relaterade till ångest och somatiska besvär (ex. arbetsrelaterade problem håller mig 

vaken om nätterna; jag känner mig spänd när jag är på min arbetsplats). 

Svarsalternativen var uppställda på en sexgradig skala där deltagarna fick besvara hur 

ofta de upplevde de påstådda symtomen, 0 på skalan betecknade “aldrig” och 5 

betecknade “nästan varje dag” (Firth et al., 2004).  

 

Design och dataanalys 

        Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes för att analysera data 

och envägs variansanalyser utfördes för att mäta skillnader i de beroende variablerna 

(intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse respektive 

utbrändhetssymtom) mellan högstadielärare beroende på de oberoende variablernas grad 

av utsatthet för (1) våldsamt beteende, (2) aggressivt beteende, (3) sexuella trakasserier 

respektive (4) trakasserier på internet/mobiltelefon. Var och en av de oberoende 

variablerna var indelade i två lägen: högre grad av utsatthet/lägre grad av utsatthet. 

Enskilda envägs variansanalyser genomfördes för var och en av de oberoende 

variablerna på var och en av de beroende variablerna, vilket resulterade i tolv envägs 

variansanalyser. För de kombinationer av oberoende och beroende variabler där 

signifikanta skillnader, beroende på grad av utsatthet, observerades genomfördes 

multipla regressionsanalyser för att undersöka om socialt stöd predicerade 

utfallsvariablerna. Baserat på resultatet av variansanalyserna ingick intentionen att sluta 

på sitt arbete respektive arbetstillfredsställelse som utfallsvariabler i de två multipla 
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regressionsanalyserna. De olika formerna av socialt stöd (närmsta chef, kollegor och 

närstående) ingick som prediktorvariabler i båda regressionsanalyserna. Kravet för att 

ett resultat skulle anses signifikanta sattes till p< 05 (5 %).  

 

Forskningsetiska överväganden 

        Ett missivbrev utformades och bifogades i enkäten, där framgick det att 

deltagandet i studien var frivilligt och att deltagaren kunde välja att avsluta enkäten om 

så denne ville. Vidare framgick att alla deltagares svar skulle behandlas konfidentiellt 

och att det insamlade materialet skulle hanteras på ett säkert sätt. Det har tagits hänsyn 

till att urvalet för studien arbetar med minderåriga. De frågor som handlar om hot, våld 

och trakasserier är baserade på den enkät SCBs och Arbetsmiljöverkets använde i deras 

undersökning av hot och våld i skolmiljö, vilken är godkänd av Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm (Göransson et al., 2011). 

 

Resultat 

 

        Variansanalyserna visade inga signifikanta skillnader mellan lärare beroende på 

grad av utsatthet för våldsamt beteende, aggressivt beteende eller trakasserier på 

internet/mobiltelefon för intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse eller 

utbrändhetssymtom. Ingen signifikant skillnad observerades heller i utbrändhetssymtom 

beroende på grad av utsatthet av sexuella trakasserier. Däremot fanns skillnader i 

intentionen att sluta på sitt arbete samt arbetstillfredsställelse beroende på utsatthet för 

sexuella trakasserier. Högstadielärarna med högre grad av utsatthet för sexuella 

trakasserier rapporterade högre intention att sluta på sitt arbete (M = 2,78, SD = 0,82) än 

de i lägre grad utsatta för sexuella trakasserier (M = 2,19, SD = 0,95), F(1, 85) =8,88, 

p<0,004, np²=0,09. De högstadielärare som i lägre grad var utsatta för sexuella 

trakasserier rapporterade även högre arbetstillfredsställelse (M = 3,71, SD = 0,50) än de 

utsatta i högre grad för sexuella trakasserier (M = 3,23, SD = 0,71), F(1, 85)=13,76, 

p<0,001, np²=0,14. 

       Två multipla regressionsanalyser utfördes för att undersöka huruvida de olika 

källorna för socialt stöd (närmsta chef, kollegor och närstående) tillsammans 

predicerade intentionen att sluta på sitt arbete och arbetstillfredsställelse bland 

högstadielärare utsatta för sexuella trakasserier. De som upplevde högre socialt stöd 

rapporterade också lägre intention att sluta på sitt arbete samt högre 
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arbetstillfredsställelse. Initiala analyser visade att reglerna för normalitet och 

multikollinearitet inte brutits. Det förelåg således ingen multikollinearitet mellan 

prediktorvariablerna. Modellen (socialt stöd från närmsta chef, kollegor och närstående) 

förklarade 39 % (r=0,67, r²=0.44, r² korrigerad=0,39) av variansen i intentionen att 

sluta på sitt arbete, F(3, 30)=8,03, p<0,001, r² korrigerad=0,39. Resultatet visade alltså 

att modellen (socialt stöd från närmsta chef, kollegor och närstående) signifikant 

predicerade intentionen att sluta på sitt arbete, men det var bara stöd från närmsta chef, 

vilket också var den starkaste prediktorn, som unikt bidrog till prediktionen (beta=- 

0,90, p=0,001). Stöd från kollegor (beta=0,33, p=0,16) och stöd från närstående 

(beta=0,09, p=0,5) bidrog inte unikt till prediktionen. Vidare visade resultatet att 

modellen (socialt stöd från närmsta chef, kollegor och närstående) förklarade 51 % 

(r=0,75, r²=0,56, r² korrigerad=0,51) av variansen i arbetstillfredsställelse, F(3, 

30)=12,65, p<0,001, r² korrigerad=0,51. Resultatet visade således att modellen 

signifikant predicerade arbetstillfredsställelse, men ingen av källorna av socialt stöd 

bidrog unikt till modellen. Det kan dock nämnas att värdena för stöd från närmsta chef 

(beta=0,397, p=0,06) och stöd från kollegor (beta=0,401, p=0,06) låg nära gränsen för 

signifikans, medan stöd från närstående låg längre ifrån den gränsen (beta=-0,17, 

p=0,18). 

 

 

 

Diskussion 

 

        Föreliggande studie syftade till att undersöka om det fanns skillnader i intentionen 

att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom bland 

högstadielärare beroende på grad av utsatthet för hot, våld och trakasserier i deras 

yrkesroll. Studien syftade även till att undersöka om de beroende variabler (intentionen 

att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och/eller utbrändhetssymtom), där 

signifikanta skillnader observerades, predicerades av socialt stöd från närmsta chef, 

kollegor och närstående, samt vilken källa av socialt stöd som stod för den starkaste 

prediktionen. 

        Resultatet visade (1) ingen signifikant skillnad i intentionen att sluta på sitt arbete, 

i arbetstillfredsställelse eller i utbrändhetssymtom beroende på grad av utsatthet för 

våldsamt beteende, aggressivt beteende eller trakasserier på internet/mobiltelefon. Det 
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fanns (2) inte heller någon signifikant skillnad i utbrändhetssymtom beroende på grad 

av utsatthet för sexuella trakasserier. Däremot fanns (3) signifikanta skillnader i 

intentionen att sluta på sitt arbete samt i arbetstillfredsställelse beroende på grad av 

utsatthet för sexuella trakasserier. Detta innebär att högre grad av utsatthet för sexuella 

trakasserier ökar högstadielärares intention att sluta på sitt arbete samt minskar deras 

arbetstillfredsställelse, jämfört med lärare som utsatts i lägre grad. Resultatet visade 

även att (4) modellen socialt stöd predicerade intentionen att sluta på sitt arbete och 

arbetstillfredsställelse bland högstadielärare som blivit utsatta för sexuella trakasserier. 

Vidare visade resultatet att (5) stöd från närmsta chef var den starkaste prediktorn för 

intentionen att sluta på sitt arbete. 

 

Hot, våld och trakasseriers inverkan på intentionen att sluta på sitt arbete, 

arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom 

        Tidigare forskning visar att arbetsrelaterat våld associeras med konsekvenser i 

form av intention att byta arbete eller karriär och att lärare som upplevt våld på 

arbetsplatsen rapporterar utbrändhetssymtom som är relaterade till lägre psykiskt och 

fysiskt välmående på arbetsplatsen, vilket i sin helhet resulterar i försämrad 

arbetstillfredsställelse (Espelage et al., 2013; Wei, Gerberich, Alexander, Ryan, 

Nachreiner & Mongim, 2013). Föreliggande studie bekräftade inte tidigare forskning då 

inga skillnader i graden av utsatthet av våldsamt beteende, aggressivt beteende och 

trakasserier på internet/mobiltelefon kunde observeras i intentionen att sluta på sitt 

arbete, i arbetstillfredsställelse eller i utbrändhetssymtom. 

         Våld i form av sexuella trakasserier ökar enligt tidigare forskning de 

organisatoriska stressorerna i allmänhet vilket i sin tur kan få konsekvenser som 

försämrad mental hälsa, utbrändhetssymtom, ökad intention att sluta på sitt arbete samt 

lägre arbetstillfredsställelse (Celik & Celik, 2007; Chan et al., 2008; Merkin & Shah, 

2014; Munson et al., 2000; Murry et al., 2001; Schneider, Swan & Fitzgerald, 1997). 

Att sexuella trakasserier har negativ inverkan på arbetstillfredsställelse samt ökar 

intentionen att sluta på sitt arbete bekräftas av föreliggande studie som indikerar att 

sexuella trakasserier har en särskilt tydlig inverkan jämfört med de andra kategorierna 

av hot, våld och trakasserier. Baserat på tidigare forskning hade emellertid samtliga 

kategorier kunnat förväntas påverka de beroende variablerna (Espelage et al., 2013; 

Göransson et al., 2011; Wei et al., 2013). En skillnad jämfört med tidigare studier var 

att antalet deltagare i den föreliggande studien var mindre, vilket sannolikt kan ha 
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påverkat utfallet av resultatet. Vidare kan det vara svårt att jämföra olika studier om hot, 

våld och trakasserier då det inte finns en övergripande skala för att mäta våld, detta då 

definitioner rörande våld skiljer sig mellan studier (Göransson et al., 2011). Eftersom 

våld mäts genom olika frågor/påståenden i olika studier kan även resultat kring våldets 

konsekvenser vara svåra att jämföra. Det finns också skillnader mellan studier när det 

gäller hur graden av utsatthet mäts vilket också har betydelse för möjligheten till 

jämförelse. I föreliggande studie kan det vara så att mätningen och beräkningen av 

graden av utsatthet inom de olika kategorierna inte tillräckligt differentierar mellan 

allvarlig och mindre allvarlig utsatthet. Kanske skulle en skala som inte bara frågar om 

utsatthet för olika handlingar och antal tillfällen, men också skiljer på mer eller mindre 

allvarliga handlingar, ge ett resultat som tydligare hänger ihop med variabler som 

intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom. 

 

Betydelsen av socialt stöd vid utsatthet för sexuella trakasserier 

        Tidigare forskning visar att socialt stöd kan underlätta bearbetningsprocessen och 

stärka viljan att stanna kvar på arbetsplatsen för lärare utsatta för våld av elever samt att 

stöttning från skolledning och rektor har stor betydelse (Bounds & Jenkins, 2016; 

Espelage et al., 2013; Göransson et al., 2011). Chefen är den mest lämpade att lösa 

arbetsplatsrelaterade konflikter och agera stöd för den utsatta vid sexuella trakasserier, 

däremot har kollegor och närstående en betydande roll i arbetstillfredsställelsen, 

våldsutsatta lärare som fått stöd från deras kollegor och närstående rapporterar högre 

arbetstillfredsställelse samt lägre intention att sluta på sitt arbete (Göransson et al., 

2011; Murry et al., 2001; Van Emmerik, Euwema & Bakker, 2007).   

        Resultatet från föreliggande studie bekräftar delvis tidigare forskning då samtliga 

källor av socialt stöd predicerade intentionen att sluta på sitt arbete och 

arbetstillfredsställelse bland högstadielärare utsatta för sexuella trakasserier och där stöd 

från närmaste chef var den starkaste prediktorn för intentionen att sluta på sitt arbete. 

Anledningen till att närmsta chef blev den starkaste prediktorn vid intentionen att sluta 

på sitt arbete kan antas hänga ihop med att om medarbetaren har en god och stöttande 

relation med sin chef kommer medarbetaren känna lojalitet till sin arbetsgivare och 

arbetsplats. Detta kan resultera i att medarbetaren finner det svårare att lämna 

arbetsplatsen och också bryta relationen med sin chef, trots utsatthet på arbetsplatsen. 

Resonemanget styrks av Murry et al. (2001) som menar att ett fungerande stöd från 
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närmaste chef skapar en relation mellan chef och medarbetare som kommer resultera i 

minskad intention att sluta på arbetet.   

        Forskning kring våld mot lärare från elever är begränsad och får relativt liten 

uppmärksamhet i media (Murry et al., 2001), vilket är något vi reflekterat över under 

studiens gång. Genom att uppmärksamma problemet med våld mot lärare ökar 

omgivningens medvetenhet vilket i sin tur kan leda till ett mer effektivt stöd för lärare 

utsatta för våld på arbetsplatsen (Murry et al., 2001). Det är av stor vikt att samtliga 

involverade förstår att hot, våld och trakasserier i skolmiljö är ett gemensamt problem 

och ansvar, där det är upp till skolledningen, lärarna, föräldrarna och eleverna att förstå 

allvaret med våld inom skolmiljön och då också ta ett gemensamt ansvar (Espelage et 

al., 2013). 

 

Metoddiskussion 

        Att distribuera en webbenkät är ett praktiskt tillvägagångssätt för deltagarna och 

vid genomförandet av studien samt att det är ett miljövänligt alternativ till 

pappersenkäter. Deltagarna hade möjlighet att kontakta oss via e-post för att ställa 

eventuella frågor om enkäten, vilket möjligtvis kan ha minskat bortfall av deltagare. 

Enkäten i föreliggande studie innehöll 82 påståenden, risk finns att deltagarna inte orkar 

läsa samtliga påståenden och svara eftertänksamt. I föreliggande studie ersattes saknade 

värden på grund av antalet deltagare i studien. Anledningen till uppkomsten av de 

saknade värdena kan misstänkas bero på antalet påståenden i enkäten och att deltagarna 

inte orkat svara. Om samtliga deltagare som inte besvarat en eller flera påståenden i 

enkäten valts att ej ersättas ansågs det bli för få deltagare. 

       Vi som genomfört studien har reflekterat kring att frågorna kring hot, våld och 

trakasserier frågar om händelser som skett de senaste 12 månaderna. Vissa lärare kan ha 

varit med om saker som allvarligt påverkat dem och kanske fortfarande har inflytande 

över deras intention att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse, utbrändhetssymtom 

idag, men som inte fångas upp av enkäten. Deltagare har kommenterat att de varit med 

om allvarliga och betydelsefulla händelser innan den senaste tolvmånadersperioden. 

Dock ansågs det viktigt vid utformning av enkäten att replikera i största möjliga mån 

Göransson et al. (2011) samt att minnet över tid kan påverkas, vilket var en anledning 

till att det ansågs viktigt att sätta en tidsbegränsning. Vi har även reflekterat kring att 

påståendena som rör olika former av våld hade kunnat följas upp med frågor om hur 

deltagarna upplevde de olika situationerna eller händelserna och vilka känslor som 
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uppstått efter en situation där våld förekommit. Då enkäten inte mäter hur deltagarna 

upplevt situationerna/händelserna kan det inte bedömas om deltagarna själva ansåg att 

det var en trivial eller allvarlig händelse när denne blev utsatt. När detta inte mäts kan 

det förväntas att en del av deltagarna som exempelvis kategoriserats i läget högre 

utsatthet, inte själva upplevt att de lidit nämnvärt av händelserna medan vissa deltagare 

som kategoriserats som utsatta i lägre grad, kan ha upplevt svåra konsekvenser. Det kan 

bidragit till att inga signifikanta skillnader kunde observeras beroende på högre och 

lägre grad av utsatthet av hot, våld och trakasserier och exempelvis 

arbetstillfredsställelse. Vi har även reflekterat över möjligheten att rektorer för skolor 

med problematik i form av hot, våld och trakasserier mot lärare kan ha varit mer 

benägna att skicka vidare enkäten till sina lärare än rektorer vid skolor som inte har den 

problematiken på skolan. Möjligtvis kan rektorer som är mer medvetna om 

problematiken av hot, våld och trakasserier på sin egen skola känna större ansvar för 

detta psykosociala arbetsmiljöproblem, vilket också kan ha bidragit till resultatet att fler 

utsatta lärare än icke utsatta lärare svarade på enkäten.   

        Med ett större urval hade utfallet av resultatet möjligtvis sett annorlunda ut, främst 

att det kanske hade gett signifikanta skillnader beroende på grad av utsatthet av 

våldsamt beteende, aggressivt beteende och trakasserier på internet/mobiltelefon för 

intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse och utbrändhetssymtom. Detta 

kan också antas förklara att föreliggande studies resultat inte bekräftar tidigare 

forskning då signifikanta skillnader i graden av utsatthet och vissa av utfallsvariablerna 

inte kunde observeras. Ett större urval hade förmodligen gett möjlighet att utföra 

variansanalyserna i lägena utsatt och icke utsatt, istället för högre och lägre grad av 

utsatthet. Med denna uppdelning hade det möjligtvis kunnat observerats att det inte är 

någon skillnad i graden av högre eller lägre utsatthet men att det är en skillnad på att 

vara icke utsatt och utsatt, oavsett grad.   

        Anledningar till högt bortfall kan vara att enkätstudien genomfördes genom en 

webbenkät, där ingen möjlighet till personlig kontakt med deltagarna gavs. Då 

webbenkäten skickades ut till rektorer/biträdande rektorer fungerade de mellanhand i 

distribueringen av enkäten, vilket också antas ha påverkat svarsfrekvensen då de 

bestämde huruvida enkäten skulle skickas vidare till lärarna eller inte. En anledning till 

att rektorerna valde att inte skicka vidare enkäten kan till exempelvis varit att de ansåg 

att arbetsbelastningen för lärarna var för hög för att de skulle ha tid att besvara enkäten. 

Detta påverkade även möjligheten att skicka en personlig påminnelse till deltagarna om 
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att besvara enkäten och en påminnelse om att besvara enkäten skickades istället till 

samtliga tillfrågade rektorer/biträdande rektorer. Att enkäterna skickades till rektorer 

och inte direkt till lärare berodde på den begränsade tid vi hade till förfogande för att 

distribuera enkäten och att e-postadresser till lärarna vid de olika skolorna inte alltid 

fanns tillgängliga via exempelvis skolans/kommunens hemsida. 

 

Vidare forskning 

         En liknande enkätstudie, som föreliggande studie, skulle kunna genomföras på ett 

större urval för att se om det skulle ge fler signifikanta resultat. Fortsatt forskning skulle 

med fördel kunna fråga om hur hot, våld och trakasserier påverkat det som utsatts. 

Föreliggande studie har mätt olika handlingar eller händelser men inte hur handlingarna 

upplevdes av de som utsattes/var med om händelserna. Handlingar och händelser som 

mättes i studien kan ha upplevts olika av olika personer och fått allvarligare 

konsekvenser för somliga. Förslagsvis hade det även kunnat genomföras en kvalitativ 

studie som kan bidra med djupare förståelse för hur den som utsatts för hot, våld och 

trakasserier upplever/upplevde händelserna och konsekvenserna därav.  

 

Resultatens praktiska relevans 

        Resultatet kan ge värdefull insikt i hur högstadielärares psykosociala arbetsmiljö 

och hälsa påverkas vid utsatthet av sexuella trakasserier samt vilken typ av stöd de som 

utsatts kan behöva från sin omgivning. Det är av stor vikt att åtgärder vidtas genom att 

skapa strategier och löpande uppdatera dessa för att kunna stötta särskilt utsatta grupper 

(Chen et al., 2016; Yoon & Sok, 2016). Föreliggande studie kan bidra med kunskap om 

hur arbetsgivaren kan använda sig av det sociala stödet som en resurs när anställda 

utsätts för sexuella trakasserier från elevers håll. 
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