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I USA på 1990-talet infördes en lag gällande nolltolerans mot vapen i skolan. Denna lag 
har fått en vidare tolkning vilket har gjort att många elever har blivit exkluderade från 
undervisningen av märkliga skäl. 
 
Uppsatsen handlar om rektorers syn på begreppet nolltolerans i frågor om hot och våld 
mot skolpersonal. Vidare redogör studien för hur rektorer arbetar förebyggande och hur 
deras efterarbete ser ut. Dessutom berör studien rektorers erfarenheter kring hot och 
våld mot skolpersonal. För att nå fram till studiens syfte så intervjuades rektorer på 
högstadieskolor. 
 
De intervjuade rektorerna hade inga större erfarenheter kring hot och våld mot 
skolpersonal. Rektorerna är positivt inställda till nolltoleransbegreppet dock så ser de en 
viss svårighet till att införa ett sådant begrepp. Allting handlar om gränsdragningar, var 
går gränsen för hot och våld? Rektorerna ger också uttryck för det förebyggande arbetet 
i undervisningen. Det finns handlingsplaner på samtliga av de intervjuade rektorernas 
arbetsplatser som både tar upp förebyggande och efterföljande arbete kring hot och 
våld.
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In the USA during 1990s a law concerning zero tolerance for weapons in school was 
introduced. This law has been given a broader interpretation which has made many 
students excluded from the teaching of strange reasons. 
 
The paper is about headmasters approach on the concept of zero tolerance in matters of 
threats and violence against school staff. Furthermore, the study describes how the 
headmasters are working proactively and how their reactive work looks like. The study 
also concerns headmaster’s experiences around threats and violence against school 
staff. To reach the study's purpose, headmasters in secondary school were interviewed. 
 
The interviewed headmasters had no major experience of threats and violence against 
school staff. Headmasters are receptive to the concept of zero tolerance, however they 
see a certain difficulty to introduce such concepts. Everything is about boundaries, 
where is the limit drawn for threats and violence? Headmasters also give an expression 
off the proactive work in the classroom. There are action plans in all of the interviewed 
headmasters’ schools, that both raise proactive and reactive work against threats and 
violence. 



Förord 
 
 
 
Vi vill tacka samtliga rektorer som tog sig tid trots sin stressiga tillvaro med 
medarbetarsamtal, planering, möten med mera. Vi vill också tacka vår handledare 
Kennert Orlenius som har stöttat och hjälpt oss med vårt arbete. Utan hans hjälp hade vi 
inte nått så här långt. Till sist vill vi också tacka våra närmast sörjande för stöd och 
tålamod.
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Inledning 
 
 
 
Det har blivit ett hårdare klimat i skolans värld. Elever lyssnar inte längre på lärare, 
respekten för vuxna har sakta försvunnit. Detta tycks vara en ganska allmän bild av den 
svenska skolan, åtminstone en bild som förmedlas via media. När vi tänker på skolan 
från vår tid så hade man all respekt för sina lärare och skulle aldrig tänka tanken att slå 
eller hota denne. Dagens skola verkar dock mycket förändrad sedan vår tid och detta är 
bara tio respektive sex år sedan. Huruvida hot och våld är mer utbrett idag än förr kan 
diskuteras, men när det sker tycks det vara allvarligare och mer riktad mot personalen. 
Flera rapporter visar att många av dem som arbetar på skolor utsätts för hot och våld. 
Det kan vara lärare, städpersonal eller vaktmästare. Statistik från arbetsmiljöverket 
(AMV) (2008) redovisar att det år 2007 anmäldes 482 fall av hot och våld i skolan. 
Detta speglar dock inte bilden i skolan, då knappt ett av tio fall anmäls, enligt AMV. Ett 
uppmärksammat lokalt fall gäller IT-gymnasiet i Skövde, där en elev blev permanent 
avstängd från skolan efter att ha slagit sin lärare. Ingen, vilket arbete man sysslar med, 
ska behöva drabbas av hot eller våld. Vi lärare har inte betalt för att gå till jobbet och bli 
slagna eller hotade. Hur kommer det sig att elever slår lärare och hur kan man förhindra 
detta? Det finns framtagna material hur man ska arbeta för att motverka våld i skolan, 
men hur fungerar de i praktiken? Brottsförebyggande rådet (Brå) är en instans som tagit 
fram material för att arbeta förebygga mot hot och våld i skolan. 
 
 

Våldet i USA 
 
Denna studie behandlar frågan om nolltolerans för att motverka våld i skolan. 
Begreppet har i hög grad sin bakgrund i USA. I USA har man infört nolltolerans mot 
vapen och där kan man också stänga av elever från vilken årskurs som helst. Denna 
möjlighet har vi inte i Sverige, förutom i gymnasiet. Nolltoleransbegreppet har tolkats 
vida i USA, vilket lett till att mängder av elever har stängts av från skolan, detta utan att 
ens vapen varit inblandade och utan att ta reda på orsakerna till det eleven gjort. Ett 
exempel är en pojke som i matkön sa till framförvarande elev: ”I`m gonna get you” och 
detta gällande att framförvarande elev skulle äta upp alla potatisar. Vad som blev 
följden av detta var att han först blev avstängd två dagar från skolan och sedan gripen 
av polis för att ha gjort terroristiska hot i väntan på att gå upp i domstol (Giroux, 2003). 
Pojken var 12 år gammal och hade diagnos AD/HD. Detta är bara ett fall av konstiga 
avstängningar som vi läst om. Tack vare att nolltolerans begreppet blivit så vida tolkat 
har detta drivit upp en debatt i USA. Många forskare vill att man ska slopa idén om 
nolltolerans. Black (2004) skriver som rubrik till sin artikel: ”Safe Schools Don´t Need 
Zero Tolerance”. Black hävdar att över 80 % av skolorna i USA har infört detta 
begrepp, vilket inte leder till något bra. Curwin och Mendler (1999) går hårdare åt 
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nolltolerans begreppet än vad Black gör. De hävdar i sin artikel att nolltolerans är en 
väg mot helvetet för unga människor även om idén bygger på bra intentioner. De menar 
att principen där alla dras över en kam inte fungerar, eftersom vi alla är olika och kan 
därför inte behandlas på samma vis. 

Styrdokumenten 
 
Vi har lagar och förordningar som reglerar vad man som medborgare får göra och dessa 
lagar och förordningar gäller även i skolan. En arbetsgivare är skyldig att anmäla om en 
arbetsrelaterad olycka skett. I detta ingår då hot och våld. Men detta kan vara svårt om 
inte alla fall av tillbud anmäls till rektor. Mörkertalet verkar vara stort om man ska tro 
AMV (2007). I skolan finns läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet 1994 (lpo94) (Utbildningsdepartementet, 1994) till hjälp, där det står 
hur lärare ska bilda elever till goda medborgare. Styrdokumenten är lärares hjälp och 
riktmedel för att kunna hjälpa elever i deras utveckling. Enligt lpo94 så ska ingen i 
skolan behöva utsättas för kränkande behandling och skolan ska hjälpa elever att ha 
tolerans för andra människor och deras åsikter. I inledningen av lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994) står det att:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Utbildningsdepartementet, 
1994,s.3) 

 
Det är inte bara detta som speglar hur elevernas fostran i skolan ska ske, utan att arbeta 
förebyggande mot kränkande behandling genomsyrar hela lpo94 
(Utbildningsdepartementet, 1994). Kunskap är den bästa vägen för att uppnå tolerans, 
enligt UNESCO (1994). De menar också att det måste införas undervisningsmetoder för 
att förebygga intolerans. Dessa undervisningsmetoder kommer att bidra till en 
utveckling där man har en större förståelse för varför olika personer, grupper och länder 
agerar som de gör. Man kommer att få en högre tolerans eftersom man känner till 
orsaken till andra personers handlande. 
 
 

Avslutande beskrivning 
 
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning vill vi försöka ta reda på hur svenska 
rektorer ser på begreppet nolltolerans och hur de tolkar detta. Vi vill samtidigt ta reda 
på hur de agerar/skulle agera då hot eller våld förekommer/förekom mot skolpersonal. 
Vi vill dock göra läsaren uppmärksam på att skillnaden mellan Sverige och USA är 
mycket stor. I USA tar man inte hänsyn till den enskilda individen och bakomliggande 
orsaker till att situationer uppstår. Där skickar man hem elever utan att blinka. Ingen 
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undersökning eller orsaker till att situationen uppstått tar man i beaktande. I vår svenska 
grundskola har elever skolplikt vilket inte råder i USA. USA är också ett av de länder 
som inte skrivit under den så kallade barnkonventionen. Vi tror att genom skolplikten 
blir också lärare mer benägna att vilja driva på och motivera elever. Eleverna måste 
vara i skolan och tack vare det vill lärare ge alla bästa möjlighet till en bra kunskapsbas 
och utbildning. I USA däremot, blir det nog lätt så att det är de drivande eleverna som 
blir kvar, medan de elever som inte fungerar på ett förväntat sätt, lätt blir exkluderade. 
Lärare i Sverige tycks i allmänhet ha en stor vilja att hjälpa elever, vilket vi tror kan 
leda till att lärare får svårare att besluta om man ska anmäla eller inte. Först kanske man 
vill ta reda på bakomliggande faktorer till exempel, hur uppkom situationen, varför 
uppstod den, gjorde jag som lärare något fel, var detta ett hot eller ett inslag av våld 
eller var det bara bus? Gränsen kan ibland vara svår att dra gällande hot och våld. 
Därför blir begreppet nolltolerans ännu svårare att tolka. Ett införande av begreppet 
nolltolerans kan leda till många tolkningar och göra att det blir helt fel. Det är som 
Curwin och Mendler (1999) säger, att en bra avsikt som gått åt pipan. Det vi angett 
ovan är en kort bakgrunds beskrivning och motivering till varför vi menar att begreppet 
nolltolerans och dess innebörd i skolans praktik behöver studeras. 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur rektorer för senare åldrar ställer sig till 
begreppet nolltolerans i frågor om hot och våld mot skolpersonal. Studien baseras på 
intervjuer med skolornas rektorer. 

 
- Vilken innebörd lägger rektorerna i begreppet nolltolerans i frågan om hot och 

våld? 
- Hur ser rektorerna på gränsdragningar av kränkningar i skolmiljön? 
- Hur hanterar skolorna situationer om hot och våld i skolan, enligt rektorerna? 
- Hur argumenterar rektorerna för begreppet nolltolerans gällande hot och våld? 

 



 

5 

Vad innebär tolerans? 
 
 
 
Tolerans innebär att man har acceptans mot andras åsikter än de man själv förespråkar 
(Nationalencyklopedin, 2008). Med andra ord, som Orlenius (2007) beskriver det, 
tolerans är det man står ut med fast man inte gillar det. I skolan innebär detta att lärare 
måste acceptera att elever är olika och därför har olika ståndpunkter. Vi har fyra 
grundlagar, där yttrandefrihetsgrundlagen reglerar vår rätt till att fritt uttrycka sig. I 
första kapitlet paragraf ett anges att: 
 

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag 
att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och 
känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.  
  
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en 
fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra 
begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. (Justitiedepartementet, 1998, s.1) 

 
Enligt detta har ingen rätt att inskränka på en annans rätt till åsikt, varken polis, läkare, 
elev eller lärare. UNESCO (1995) menar att tolerans uppnås genom kunskap, öppenhet, 
kommunikation och yttrandefrihet. Tack vare tolerans så uppnås fred och bidrar till att 
krigskulturen byts ut mot en kultur av fred (UNESCO). Detta är något som skolorna ska 
jobba för och detta regleras i våra styrdokument. I diverse avsnitt i lpo94 (1994), 
betonas förståelse för andra människors fallenhet och engagemang, ingen ska behöva 
utstå någon form av kränkande behandling. Skolan ska också se till att intolerans 
motverkas med hjälp av kunskap, diskussioner och åtgärder. Vidare står det att man ska 
arbeta för att alla i skolan har en acceptans mot andras villkor och värderingar och 
därmed uppmuntra att olika åsikter förs fram. Viktigt, enligt lpo94 (1994), är också att 
alla får ta del av hur viktigt de personliga åsikterna är och att varje enskild individs åsikt 
ges möjlighet. Tolerans är, som beskrivits ovan, ett viktigt verktyg för alla i skolan, 
vilket även UNESCO (1995) hävdar: 
 

Education is the most effective means of preventing intolerance. The first step in tolerance 
education is to teach people what their shared rights and freedoms are, so that they may be 

respected, and to promote the will to protect those of others. (s.4) 
 
Orlenius (2007) påpekar dock att det finns en risk att skolor väljer att fälla snarare än att 
fria. Han menar att det finns en tendens mot att alltmer lagstadga skolan och ha en 
tuffare attityd mot elever som mer eller mindre missköter sig. I USA har man infört 
nolltolerans mot vapen, vilket dock mynnat ut i att nolltolerans gäller i stort sett allt. 
Giroux (2003) hävdar att elever, enligt samhället, blivit en risk snarare än att vara 
utsatta för risker. Detta leder då, som Orlenius (2007) påpekar, till intolerans. Vidare 
menar han, att tolerans är viktigt för vår demokrati och att tolerans gör att vi kan leva 
med meningsskiljaktigheter, vilket också bidrar till att tolerans är en nödvändighet. 
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Nolltolerans – forskning och erfarenheter 
 
 
 
Nolltolerans enligt Nationalencyklopedin är ”ett förhållningssätt som gör att vissa 
beteenden eller företeelser inte accepteras (att inte visa någon tolerans mot något).” 
(Nationalencyklopedin, 2008) 
 
Sveriges skolminister Jan Björklund sa vid ett besök i Landskrona: ”Nolltolerans är ett 
bra förhållningssätt och symbol för en bättre skola.” (Larsson, 2007) 
 
Vad är nolltolerans? Nolltolerans definitionen enligt USA:s skolors kan beskrivas med 
att man inte tar reda på orsaker utan bara slänger ut elever från skolorna och inte bryr 
sig om varför de agerade som de gjorde. Samtidigt görs ingen uppföljning och man 
polisanmäler och låter polisen ta itu med fallet. (www.msnbc.com, 2007)  
 
I USA har brottsligheten minskat kraftigt under de senaste åren tack vare en många 
olika polisiära insatser, en av dessa är den så kallade “nolltoleransen”. Polisen skall vid 
minsta brott ingripa för att statuera exempel. Man tror att brottsligheten i Sverige skulle 
minska om polisen började jaga cyklister utan cykellyse, folk som kissar i parker och 
folk som kastar skräp på gatorna. I USA finns det exempel där personer har blivit 
arresterade på tunnelbanan efter att ha ätit banan. Om man drar nolltoleransen så hårt 
kan vanligt hederligt folk bli drabbad och metoden stjälper mer än den hjälper. Många 
av de metoder som New York polisen införde på 1990-talet finns fortfarande kvar, dock 
inte nolltolerans. Nolltolerans fungerade bra till en början men drabbar också folk som 
inte skulle ha blivit straffade utan nolltolerans. Därför valde polisen att avskaffa 
nolltolerans metoden. (www.contra.nu, 1998) 
 
I USA har man sedan några år tillbaka haft nolltolerans i skolan mot vapen och droger. 
Detta har lett till en rad konstiga tolkningar då barn på Kindergarten har blivit 
avstängda för att till exempel ha tagit med sig en plastkniv till skolan för att skära kakor 
till mellanmålet. Andra elever tvingades att ta bort miniatyrvapnet på sina 
leksakssoldater de hade med sig till skolan för att stödja Irak-konflikten. Lagstiftare i 
några stater i USA menar att nolltolerans policyn har drivits för långt i många fall, och 
att man saknar sunt förnuft och vill därför begränsa den strikta tolkningen av 
nolltolerans policyn. Rhode Islands senator Daniel Issa är en av dem som vill få en 
annan tolkning av nolltolerans och hävdar: “A machete is not the same as a butter knife. 
A water gun is not the same as a gun loaded with bullets.”, Issa vill istället för 
nolltolerans få en ”case-by-case” metod då man kollar på varje enstaka fall istället för 
att ha en generell nolltolerans. (www.msnbc.com, 2007) 
 
Förespråkare för nolltolerans menar att många former av våldsförebyggande arbete 
behövs i skolan och att nolltolerans är en del av detta arbete. Nolltolerans är en del av 
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det våldsförebyggande program som kom på 1990-talet i de amerikanska skolorna. Det 
programmet innefattar våldsförebyggande arbete och konfliktlösning, försök att få bort 
vapen från skolorna samt få eleverna mer medvetna om lag och rätt. Nolltolerans 
policyn försöker förhindra brott genom att straffa ungdomar för att därigenom minska 
deras potentiella risk att begå brott och agera våldsamt. En vakt i en amerikansk skola, 
enligt Casella (2003), menar att det är viktigt att gå till roten av problemet och inte 
vänta med att ingripa om man ser en situation som verkar hotfull. På en skola i New 
Jersey minskade de disciplinära problemen med 30 % och drogproblemen med 50 % 
vid införandet av nolltolerans policyn. Förespråkare för nolltolerans menar också att 
man inte favoritiserar någon, alla straffas lika och konsekvens är viktigt, eftersom man 
inte skiljer fallen åt. Man tar inte hänsyn till kringliggande orsaker. Detta leder till att 
personer straffas för liknande händelser vilket leder till att toleransen blir mindre och 
mindre. (a.a.) 
 
Nolltolerans blev en korttidslösning av allt våld i de amerikanska skolorna på 1990-
talet. De som införde nolltolerans policyn i skolan såg sidor av den som de inte hade 
kunnat tänka sig vid införande av den. Situationen i skolorna med nolltoleranspolicyn 
blev till slut inte hållbar då man till exempel straffade och avstängde elever för enbart 
varit inblandade i bråk. Ett annat fall var en vit tjej som gick ut från skolan och stötte då 
medvetet till en svart kille så han tappade sin CD-spelare i marken. Killen gick efter och 
tog tag i flickans handväska för att påpeka vad hon hade gjort. Då slog hon till killen två 
gånger i ansiktet. Hela händelsen inträffade efter skolans slut och en skolvakt såg hela 
situationen. Tjejen blev avstängd fem dagar från skolan och killen fick kvarsittning. 
Killen fick kvarsittning eftersom han var inblandad i situationen. Man insåg till slut i 
USA att nolltolerans policyn inte var en långtidslösning, och man fick börja jobba på att 
hitta bättre lösningar som fungerade över ett längre perspektiv (Casella, 2003). 
 
 

Konventionen om barnsrättigheter/Skillnader USA 
och Sverige 
 
Efter tio års arbete med att framställa en konvention där barns rättigheter låg i fokus 
kunde FN:s generalförsamling den 20 november 1989 enas och klubba igenom 
konventionen om barns rättigheter(Utbildningsdepartementet, 2003). Anledningen till 
denna konvention är att man ska sätta barnen i fokus och agera på ett sådant sätt som är 
till fördel för dem. Genom konventionen ska man se till att barn får uttrycka sin 
mening, bli respekterade och inte bli diskriminerade. USA som inte skrivit under denna 
konvention visar enligt vår uppfattning, tydligt att de inte ser till barnens bästa på grund 
av deras synsätt på nolltolerans. I artikel 28 och 29 beskrivs barnen rätt till utbildning. I 
USA tar man bort elevers rätt till undervisning genom att man stänger av dem helt eller 
delvis från skolan. I Sverige har vi inte rätt enligt skolplikten att stänga av elever. Detta 
innebär att om skolan skulle skicka hem en elev, så måste skolan se till att eleven får 
hemundervisning. (a.a.) 
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Våld i svensk skola 
 
 
 
Det är svårt att identifiera våldet i svenska skolor då vi använder oss av olika 
definitioner relaterat till våld, menar Svensson (2003). Samtidigt menar han att gränser 
för trakasserier och våld är svåridentifierade. En annan fråga enligt Svensson är var 
våldet börjar och trakasserierna slutar. Våld i den svenska skolan regleras i skalor, t.ex. 
fysiskt våld där sjukvård behövs eller inte, psykiskt våld (förolämpningar), sexuella 
trakasserier, sexrelaterad brott (tafsa, våldtäkt) och materiellt våld (skador på egendom 
för att skrämma eller skada någon), säger Svensson. I vårt arbete kommer vi inte att ha 
någon skala gällande hot och våld, utan alla punkter är intressanta för oss. 
 
 

Hur stort är problemet? 
 
Lärarnas riksförbund (LR) genomförde under våren 2008 en enkätstudie om hur 
lärarnas arbetsmiljö såg ut. De deltagande lärarna var verksamma inom grund-, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Av de utskickade enkäterna svarade 1483 av 
de verksamma lärarna, vilket var en svarsfrekvens om 74 %, enligt Ulla-Carin Öhrn på 
LR. Ingen skall behöva känna oro över att gå till sitt arbete, ändå känner nästan var 
femte lärare obehag över detta. Undersökningen visar att en av 20 lärare har någon gång 
utsatts för fysiskt våld kopplat till sitt yrke under de senaste 12 månaderna. Av de lärare 
som drabbats av fysiskt våld säger 43,2 % att detta har skett upprepade gånger. Nästan 
50 % av de tillfrågade lärarna menar också att våldet ökar i skolan. (Lärarnas 
riksförbund, 2008) 
 
Undersökningen visar att färre än vart tionde fall anmäls till polisen eller 
arbetsmiljöverket. Det är viktigt att lag och rätt gäller inom skolans väggar likväl som 
det gäller utanför. Om man i vardagen blir utsatt för hot och våld är det en självklarhet 
att anmäla företeelsen till polisen, vilket även måste gälla i skolans värld. 
Arbetsmiljölagstiftningen säger att elev, lärare eller annan personal inom skolan inte får 
utsättas för hot, våld eller trakasserier. (Lärarnas riksförbund, 2008)  
 
Här följer några av de svar som lärare har uppgett om hur hot och våld uppenbarat sig i 
skolan:  
 

Eleven hade mig och några andra lärare på sin dödslista. 
Eleven hotade att döda mig när jag inte höll med om hans åsikt. 
Eleven hotade att slå till mig och förföljde mig i timmar efteråt när jag tillrättavisat honom. 
En elev kom utan förvarning emot mig i korridoren och slog till mig med en trädgren. 
En utåtagerande elev sparkade och spottade på mig utan förvarning. 
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(Lärarnas riksförbund, 2008, s. 8-9) 
 
AMV (2007) har tagit fram statistik gällande hot och våld i skolan från deras rapporter 
som inkommit från skolor. I anmälda fall som inkommit till AMV, mellan åren 2002 
och 2006 är det 150 lärare som år 2006 blivit sjukskrivna på grund av hot och våld. År 
2004 var det 171 lärare som var hade blivit drabbade av hot eller våld. Enligt AMV har 
anmälningarna ökat på grund av att arbetsgivare i större utsträckning tagit till sig 
skyldigheten med att rapportera. En annan anledning till ökad rapportering är att 
tillgängligheten blivit bättre med ett rapporteringssystem via Internet. Mellan åren 2004 
– 2006 har det kommit in 424 anmälningar om hot och våld mot skolpersonal. 
 
Exempel på anmälningar som inkommit till AMV: 
 

- Lärare blev sparkad i ansiktet. Händelsen anmäld till Polisen. 
- Assisten drogs omkull på golvet och sparkades.  
- Mordhot mot två lärare. Lappar har satts upp i skolan med hotfulla inslag. Överlämnat 

till polisen. 

(a.a. s.1) 
Under år 2002 lämnade 32 000 lärare skolan och valde andra yrken. Lärarna hade två 
krav om de skulle komma tillbaka till skolan, dels lönen men också arbetssituationen. 
En lärares yrke är redan ett svårt uppdrag, genom att anpassa undervisningen till alla 
elevers behov och förutsättningar. Förekomster av våld, trakasserier och hot är en 
försvårande omständighet som gör ett komplext jobb ännu svårare (Lärarnas 
riksförbund, 2008). Förutom att lärare inte vågar ta sig till jobbet efter att blivit utsatta 
för hot och våld, har de också drabbats av problem i privatlivet (Nilzon, 2005). Här 
kommer några exempel på vad lärare sagt då de blivit utsatta för hot eller våld: 
 

- Jag vågar inte gå ut på kvällen. 
- Rädslan satt i under månader.  
- Jag var rädd att gå hem efter jobbet. 

- Jag har haft sömnstörningar. 
(a.a. s. 36) 

 
Det är oftast en elev som hotar eller utför våld mot lärare och övrig skolpersonal men 
det förekommer också att föräldrar och syskon hotar och trakasserar lärare. I 
undersökningen har Lärarnas Riksförbund sett tendenser att dessa hot sker i samband 
med betygssättning och utvecklingssamtal. En lärare utryckte sig följande i samband 
med betygsättning: ”En elev hotade att döda mig om jag inte satte betyget MVG.” 
Vanligast är att situationer om hot och våld sker i skolan men det händer också att 
lärarens privata egendom blir skadad och även lärarens familj drabbas av hot och våld. 
(Lärarnas riksförbund, 2008) 
 
Sedan 1995 har arbetsskador relaterade till hot och våld tredubblats något som inte skett 
i någon annan del av samhället samt att man inte ser några tecken på att trenden skall 
avta (Löfström, 2005). Statistik visar att 1995 var 7 % av alla arbetsskador hot och 
våldsrelaterade, vilket liknade övriga yrken i samhället. 2003 hade hot och 
våldsrelaterade olyckor mot lärare ökat till 20 % medan andra yrken i samhället ökat 
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från 6 % till 10 %. Inom skolan är alltså hot och våldrelaterade arbetsolyckor dubbelt så 
vanliga som inom andra yrkesgrupper. Arbetsmiljöinspektör Annie Runhammar 
berättar att situationen i skolan har blivit så illa att många i skolpersonalen inte vågar 
säger till när de ser hotfulla situationer. Hon berättar också hur städpersonal struntar och 
ignorerar bråk för att själva inte bli indragna samt hur vaktmästare hämtat rektor istället 
för att själv ingripa. Ett annat problem som Lärarnas Riksförbund har lagt märke till är 
att många rektorer inte rapporterar hot och våld. Orsaken tros vara ekonomi då många 
rektorer anser att hålla budget är målet och frågor om hot och våld inte tas på allvar. Det 
är som rektor väldigt lätt att komma i kläm mellan hårda budgetkrav och ändå ha en 
fungerande pedagogisk verksamhet. Många rektorer har dessutom inte koll på vad som 
måste anmälas men i det har förbättrat under senare år. (a.a.) 
 
 

Åtgärdsprogram 
 
Det är inte bara Lärarnas Riksförbund som har uppmärksammat hot och våld i skolan. 
Regeringen har också uppmärksammat detta problem och därför givit 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
 

i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur vanligt förekommande grövre våldsbrott är 
i skolan. Brå ska även se hur skolorna arbetar för att förebygga allvarligare våldshändelser. 
I uppdraget, som ska vara klart våren 2009, kommer det även ingå att Brå ska kartlägga och 
sprida internationella erfarenheter av det brottsförebyggande arbetet när det gäller grövre 

våldsbrott i skolmiljö. (Regeringen, 2007) 
 
Allt är dock inte mörkt, det finns bra hjälpmedel framtagna för både förebyggande och 
uppföljande arbete. Brå har tagit fram material för temaarbeten om brott där 
förebyggande arbeten om hot och våld behandlas. 2002 framställde Brå en 
lärarhandledning, som reviderades 2006, för både årskurs 3-5 och 6-9. Handledningen 
heter Du & Jag Rätt & Fel (brottsförebyggande rådet, 2006). Brå har också skapat en 
hemsida (www.brottsrummet.se) där lärare och elever kan hitta information om 
brottsstatistik, lagar och brottsoffer. Det är inte bara Sverige som jobbar för att 
förebygga brottslighet i skolan även länder som Holland och USA arbetar med 
förebyggande program. Holland arbetar med två program som inriktar sig mot att 
förebygga brott i skolan. De två programmen riktar sig mot att förändra beteenden hos 
elever och påverka den fysiska miljön i deras närområden (Tornberg, 2006). 
 
Curwin och Mendler (1999), som är starkt emot användningen av nolltolerans i skolan, 
har tagit fram en sätt att handskas med problemen som kan uppstå. De kallar det ”as 
tough as necessary”. Detta är ett sätt att nå en balans mellan straff och rättvisa, menar 
Curwin och Mendler (1999). As tough as necessary fungerar på följande vis: Samtlig 
skolpersonal, elever samt föräldrar måste bidra, genom diskussion, vilka värderingar 
skolan ska ha och då speciellt de relaterade till säkerhet. De generella principerna, som 
Curwin och Mendler (1999) anger är: 
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1. Skolan ska vara säker. 
2. Vi löser konflikter genom diskussioner istället för våld. 
3. Alla är ansvariga för att förebygga våld. 
4. Alla har ett ansvar för att skydda andra personer, deras egendomar och känslor. 

(s.120) 
 

 Utifrån dessa punkter bildar man sedan de gällande reglerna. Vilka kan vara 
 
1. Inga vapen är tillåtna. 
2. Vi rör ingen person utan dess tillåtelse. 

3. Vi rapporterar när vi hör att ett slagsmål verkar vara i görningen. (s.120) 
 
Om det sedan skulle uppstå situationer som strider mot punkterna behandlar man då 
dessa och skapar åtgärder som är relevanta för de handlingar och konsekvenser som 
skett. Detta är den bästa lösningen enligt Curwin och Mendler. 
 
 

Gustav Adolfskolan i Landskrona 
 
I januari 2007 stängde huvudskyddsombudet för Gustav Adolfskolan i Landskrona 
skolan under en dag, detta efter att skolpersonal och elevers säkerhet inte kunde 
garanteras. Redan under 2006 kom det in ett 20-tal anmälningar från Gustav 
Adolfskolan i landskrona, säger Mats Ryderheim på arbetsmiljöverket i en intervju med 
Sveriges radio. Detta har då gällt hot och våld mot både skolpersonal och elever. I en 
annan intervju av Sveriges radio med Patrik Helgesson, rektor på Gustav Adolfskolan, 
menar han att dessa tillbud beror på att arbetsbördan ökat hos skolpersonal, vilket i sin 
tur har lett till att man ignorerat att anmäla vissa tillbud. Åtgärder som skolan tog till i 
januari 2007, var att sex elever blev förflyttade till andra skolor och 28 elever fick 
hemundervisning i en vecka för att personalen skulle ta fram åtgärdsplaner för hur de 
skulle kunna hjälpa dessa elever.  
 
En åtgärdsplan gällande kränkande behandling som Gustav Adolf skolan kommit fram 
med är följande: 
 

Åtgärder vid trakasserier och annan kränkande behandling 
 
Direkt tillsägelse av all personal som bevittnar något otillåtet. 
 
• Incidentrapport skrivs om det inträffade. Incidentrapporten kopieras till berörda 
klassföreståndare, skyddsombud, kurator och rektor. Föräldrar informeras 
Ansvarig: den som tagit emot anmälan 
• Allvarssamtal med elev i enrum av personal som bevittnat incidenten, eventuellt med 
klassföreståndare och utvecklingsledare 
• Vid upprepade fall eller vid grov kränkning kallar klassföreståndare till oros-samtal med 
eleven som kränkt och dess föräldrar samt berörd personal. Åtgärdsprogram upprättas. 
• Nästa steg: rektor kallar till elevvårdskonferens för vidare hantering. 
• Polisanmälan/ anmälan till socialtjänst görs av rektor om kränkningen bedöms som grov. 
• Åtgärder vidtas för att tillse att kränkningen upphört. 
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- Samtalen följs upp vid flera tillfällen av klassföreståndare. 
- Stödinsatser från elevvårdteamet sätts i förekommande fall in både till den kränkte och till 
den som kränker. 

(Helgesson, 2008, s.10) 
 

Efter att skolan öppnade igen så råder det nu nolltolerans, enligt Sveriges radio, mot allt 
gällande bråk, slagsmål och svordomar. (Cederberg och Leander, 2007) 
 
Kontakt togs med Gustav Adolfskolan för att få svar på en del frågor som uppstått 
under arbetets gång. En fråga som dök upp, hos oss, var deras handlingsplan. Uppkom 
den efter att incidenten den 17 januari skett, fanns den redan eller reviderades den efter 
incidenten? Dock avböjde de att svara på några frågor då de hävdade att de lagt 
incidenten bakom sig. 
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Styrdokument om våld och kränkningar 
 
 
 
Här redovisas hur skolan regleras av lagar och förordningar samt de direktiv som 
rektorer och lärare har. 
 
 

Arbetsmiljöverket 
 
I skolan omfattas både skolpersonal och elever av arbetsmiljölagen (AML). I 
arbetsmiljölagens första paragraf, kapitel 1 står det att ”lagens ändamål är att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”(AML, 
2008, s.11) Ytterst ansvarig för detta är rektorn på respektive skola. För att skolpersonal 
och elever ska kunna känna sig trygga i sin miljö måste rektorer enligt AML arbeta 
förebyggande så att ingen ska kunna utsättas för ohälsa. I AML kapitel 3 paragraf 2 
skriver AMV följande: 
 

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 
undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 

(AML, 2008, s.26) 
 
I beskrivningen av paragraf 2 i kapitel 3 skriver AMV att rektorn har det yttersta 
ansvaret och är den person som ska se till att säkerställa skolpersonals och elevers 
säkerhet. Ensamarbete uppmärksammas i en tydlig punkt i denna paragraf. Om det finns 
en möjlighet att skolpersonal eller elevers säkerhet inte kan säkerställas skall rektorn se 
till att ta bort denna faktor. Om möjligheten inte finns att till 100 % säkerställa 
skolpersonalens eller elevernas säkerhet måste rektor finna andra hjälpmedel som ökar 
säkerheten för de drabbade. 
 
Att välja om man ska anmäla en händelse om hot och våld, om det så är ett tillbud eller 
om det är ett övergrepp, är inte en valmöjlighet. Enligt arbetsmiljöförordningen (AMF) 
skall rektor anmäla då skolpersonal eller elev har utsatts, eller om tillbud för allvarlig 
skada kunnat ske. I AMF står det följande 
 

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare 
personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål 
underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara 
för liv eller hälsa.  

(AML, 2008, s.89) 
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Inte nog med att AML tar upp åtgärder för att förhindra olägenheter i skolan, i lpf94 
står det under rektorns ansvar att han/hon ska arbeta för att förhindra att kränkande 
behandling ska förekomma. Detta ska ske genom att skolan har en handlingsplan som 
följs upp och utvärderas. 
 
Som Svensson (2003) betonar tidigare är en gränsdragning var trakasserier och våld 
börjar och slutar svår. Detta är också ett problem i samhället för poliser, som blir 
spottade i ansiktet och ska acceptera detta (Cantwell, 1999) i vissa fall men inte i andra 
(Norgren, 2004).  
 
 

Lpo94 
 
I lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) beskrivs Rektorn som den övergripande 
ledaren, den som har det yttersta ansvaret. Rektorn är därmed enligt lpo94 ansvarig för 
att det finns en handlingsplan som fungerar som ett förebyggande hjälpmedel så att 
ingen ska behöva utsättas för kränkningar. I lpo94 regleras också lärarens ansvar för att 
förebygga kränkande behandling. Under normer och värden beskrivs lärarens roll för att 
arbeta mot hot och våld: 
 

- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 
konsekvenser för det personliga handlandet, 

- • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem, 
- • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,  
- • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen och  

- • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete.  
(Utbildningsdepartementet, 1994, s.9) 
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Metod 
 
 
 
Man behöver inte vara en inbiten pedagog eller samhällsvetare för att kunna göra bra 
undersökningar menar Bell (2000). Hon påpekar dock att äger man kunskapen, har man 
en bättre möjlighet att göra en bra plan som lämpar sig för hur man ska genomföra 
undersökningen. Nedan vill vi klargöra våra metodiska utgångspunkter och visa vad de 
betyder för vår studie, samt kritiskt granska genomförandet av studien. 
 
 

Metodval 
 
För att försöka uppnå vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie i form 
av intervjuer. Bell (2000) menar att använda sig av intervjuer ger ett annat djup än vad 
man kan få ut av enkätstudier. Intervjun kan utvecklas på ett annat satt än vad som var 
tänkt från början. Starrin (1994) menar att en kvalitativ metod ger möjligheter till 
outforskad kunskap på ett sätt som man med kvantitativa metoder aldrig skulle kunna 
uppnå. Ibland sitter respondenter inne med information som de inte för stunden är 
medvetna om. Det kan vara frågor rörande någon incident som skett och som man inte 
skulle reflektera över i en enkät. Genom intervjuer kan vi kanske väcka liv i deras 
medvetande och få dem att komma ihåg händelser som de annars inte skulle komma att 
tänkt på.   
 
 Då vi saknar erfarenhet som intervjuare kan detta också leda till att vi kanske styr våra 
frågor så att de främjar vår studie. Den ovane intervjuaren, enligt Bell (2000), följer 
gärna de punkter man förberett inför intervjun, vilket ofta leder till en strukturerad 
intervju som kan likna en enkät. Vi vill dock försöka arbeta vidare på respondentens 
svar och ställa följd frågor som kan ge fördjupad förståelse för respondentens svar, detta 
för att det inte ska bli en alltför strukturerad intervju som liknar enkäter. Detta kan vi 
uppnå genom att, göra pilotintervjuer för att få mer inblick i våra frågor och de svar 
som kan ges.  
 
Att välja en kvalitativ studie är bra om man vill förstå ett sammanhang, enligt Trost 
(2005). Detta är något vi vill nå utifrån vårt syfte. Vi vill helt enkelt se om det finns ett 
likhetstänkande eller variationer om begreppet nolltolerans mellan rektorerna. Det är 
viktigt, enligt Trost, att inte se en intervju som ett samtal. En intervju är så mycket mer. 
Han hävdar att den intervjuade kan se intervjun som ett samtal, medan intervjuaren 
endast ska se sig själv som frågeställare och inte dela med sig av sina åsikter. Han 
menar att ett samtal är ett utbyte av åsikter, fakta, och känslor där man oftast undviker 
känsliga punkter, medan en intervju till stor del handlar om att finna dessa känsliga 
punkter. Det är dessa känsliga punkter vi tror man kan komma åt om man använder sig 
av uppföljning av de ursprungs frågor man har. Begreppet nolltolerans kanske inte är ett 
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känsligt ämne i sig men om de har anmält fall eller inte kan vara mer känsligt. Detta kan 
vi kanske komma åt tack vare intervjuer. I likhet med Trost hävdar Lantz (2007) att en 
intervju går ut på att få fram information från den intervjuade genom att den som 
intervjuar har ett förutbestämt syfte. Vidare menar hon att i ett samtal delas information 
mellan individer och behöver inte ha ett bestämt syfte. Vid en intervju är det den som 
intervjuar som ansvarar för dialogen och bestämmer vart målet är och när det är nått. 
Under ett samtal har varje person lika stor inverkan på samtalet gällande innehåll och 
mål, hävdar Lantz (2007).  
 
Under våra intervjuer kommer vi att spela in intervjun och direkt efter intervjun göra 
anteckningar, detta för att få en så bra bild av intervjun när vi väl ska analysera våra 
intervjuer. Bell (2000) hävdar att bandinspelningar är bra vid användandet av citat från 
intervjuer eller att stämma av med anteckningar, men annars är det överflödigt. Trost 
(2005) menar att det finns för/nackdelar med alla sorters intervjumetoder. En nackdel 
med bandspelare är att den intervjuade kan känna sig obekväm. Oftast släpper 
obekvämligheten en bit in på intervjun. En annan nackdel är att det tar tid att lyssna av 
och eventuellt transkribera intervjuerna. Som van intervjuare har man oftast ett bra sätt 
att anteckna vad den intervjuade säger och därför är denna metod att föredra enligt Bell 
(2000). Vi anser dock att vi inte är vana intervjuare och därför kommer vi att använda 
oss av både bandspelare och anteckningar. Trost (2005) betonar att en viktig ingrediens 
vid intervjuer är minnet. Minnet är en nyckel vid analysen eftersom ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk inte gör sig synliga på band eller anteckningar. Därför är det viktigt att 
göra små anteckningar direkt efter intervjun så att man kan notera dessa händelser som 
skett under intervjun, vilket vi också haft i åtanke inför vårt arbete. 
 

Hermeneutik 
Hermeneutik innebär att man söker en innebörd utifrån de tillfrågades svar. I 
hermeneutiken prövas tolkningar hela tiden. Det finns ingen föreskriven metod hur 
detta skall gå till utan det som krävs är erfarenhet, kreativitet och fantasi. Man måste 
hela tiden vara lyhörd för andra möjliga tolkningar som motsätter sig de tidigare 
framarbetade tolkningar. Genom hermeneutiken vill man sammanväva olika ageranden 
och företeelser till en helhet, för att hitta likheter, olikheter och samband mellan 
personers erfarenheter. Viktigt vid analys och tolkning är att man har noggrann 
dokumentation, vilket kan ske med hjälp av videokamera eller bandspelare. Genom en 
noggrann dokumentation kan det bli möjligt att utsagor som verkade oförståeliga blir 
mer begripliga tack vare den noggranna dokumentationen (Sjöström, 1994). 
 
Vid möten med människor har man alltid förutfattade meningar. Man möter aldrig 
någon utan att analysera eller tolka personen. Detta gör att tolkningen kan bli personligt 
vinklad. I resultatet är det viktigt att man bara drar slutsatser som är tillförlitliga utifrån 
den kvalitativa undersökningen. (Sjöström, 1994) 
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Urval 
 
Vi har valt att göra vår studie på högstadieskolor inom gamla Skaraborgs län, dels för 
att spara tid, dels för att få en lokal anknytning i vår undersökning. Tre av de fem 
högstadieskolorna var 1-9 skolor. Vår intention är alltså att studera hur rektorerna i vår 
närhet förhåller sig till vårt angivna problem. Då vi avser att intervjua rektorer i gamla 
Skaraborgs län kommer detta leda till att vi avgränsar vår undersökning till större stad 
och landsbygdsskola. Större stad har 50 000 - 200 000 invånare och med landsbygd 
menar vi städer med mindre än 50 000 invånare. Vårt urval kan beskrivas som ett 
bekvämlighetsurval (Trost, 2005) då vi valt skolor i vår närhet. 

Genomförande 
 
Här redovisas tillvägagångssättet för våra intervjuer. Först gjorde vi en pilotstudie för 
att säkerställa att våra frågor skulle kunna fungera. Efter det genomfördes de riktiga 
intervjuerna. 
 

Pilotstudie 
Bell (2000) menar att pilotintervju är en helt ostrukturerad form av intervjuer och att 
använda sig av pilotintervjuer är ett sätt att ta reda på om frågorna är relevanta med 
tanke på det syfte man vill uppnå. Genom att göra en pilotstudie kan man få nya idéer 
om frågor som kanske skulle passa bättre än de man från början utgått ifrån. 
Tidsaspekten är också viktig enligt Lantz (2007) för att få en uppfattning hur långa 
intervjuerna blir. 
 
Vår pilotstudie genomfördes med två respondenter som vi båda var bekanta med. Vi 
följde den struktur som vi tänkte använda oss av i de verkliga intervjuerna. En 
intervjuar och en antecknar, inget spelades in vid dessa tillfällen, då detta inte ansågs 
nödvändigt. Genomförande av intervjuerna skedde vid två tillfällen och de genomfördes 
i ett grupprum i skolan samt i en av respondentens hem. Att vi valde att göra 
intervjuerna på två skilda dagar berodde på att vi skulle kunna gå igenom den första 
intervjun och ändra inför den nästa om det skulle behövas. Båda intervjuerna bidrog till 
att vi blev mer bekväma med rollen som intervjuare. Vi valde att plocka bort några 
frågor som kändes irrelevanta och inte bidrog till belysning av vårt syfte. Det uppstod 
inga nya frågor i samband med pilotstudien. Respondenterna tyckte det var relevanta 
frågor och förstod innehållet i dem. Under pilotstudien försökte vi att följa upp 
respondentens svar. Vi lyckades bättre under intervju två, vilket förhoppningsvis 
kommer leda till att vi kan få belysande svar på våra frågor. Att kunna utveckla 
respondenternas svar var en del i varför vi valde att göra intervjuer istället för enkäter. 
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Huvudintervjuer  
Innan intervjuerna hade vi bokat tid via telefon med samtliga respondenter och gav dem 
underlag för vad intervjun skulle handla om och hur lång tid det skulle ta. Första 
intervjun strulade direkt, det blev något missförstånd med datumet. Detta löste sig dock 
då vi återkom dagen efter. 
 
 Väsentligt enligt Lantz (2007) för en bra intervju är tid och rum. Det ska finnas gott om 
tid och rummet ska sakna så mycket störningsmoment som möjligt. Enligt Bell (2000) 
är det en fördel för intervjun om respondenten får välja tid och plats. Platsen blev i 
samtliga fall deras kontor och tiden fick de själva bestämma. En nackdel med detta kan 
vara att deras telefon kan ringa eller att någon skulle behöva samtala med respondenten, 
vilket skulle kunna störa intervjun. Endast under en intervju blev vi störda och då vart 
det en av respondenternas telefoner som ringde. 
 
Innan intervjun började gavs respondenterna förutsättningarna inför intervjun. De gavs 
information om de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar vid 
intervjuer. Enligt Trost (2005) är en viktig del för intervjun att respondenterna känner 
till deras rättigheter och på så vis kan intervjun ge mer då respondenten känner sig 
trygg. Samtidigt frågade vi om det gick för sig att vi spelade in intervjun med hjälp av 
en mp3-spelare, vilket inte var några problem för någon respondent. Detta kan enligt 
Lantz (2007) göra att respondenten känner sig obekväm. Vi tror inte att inspelningen 
hade någon påverkan på intervjuerna då respondenterna var vana förespråkare för deras 
skolor. Vi förklarade också att en kommer att anteckna under intervjun för säkerhets 
skull ifall inspelningen inte skulle fungera. 
 
Det var alltid samma person som intervjuade, detta för att skapa en likhet vid 
intervjuerna. Att vi valde att både anteckna och banda var främst för att vi var ovana 
intervjuare. En annan anledning var ifall inget skulle bli inspelat men även att den som 
ställde frågorna enbart kunde koncentrera sig på dessa medan den andre kunde se 
uttryck och annat som inte hörs på en inspelning. Efter varje intervju så pratade vi 
igenom intervjun och såg hur anteckningarna såg ut. Detta för att eventuellt komplettera 
med något mer som skedde under intervjun och inte var nedskrivet. Genom att man gör 
detta kan man få ut mer av intervjun, anser Trost (2005). Vi kontrollerade också att 
inspelningarna hade fungerat. Alla frågor som ställdes besvarades. Frågorna vi ställde 
var öppna för att inte styra respondenten i dennes svar.  
 
 

Analys  
 
Efter intervjuerna ska man bearbeta, analysera och tolka innehållet för att få fram 
relevanta resultat. Hur detta ska gå till finns det ingen lag för, dock många tips och 
idéer. Trost (2005) menar att fantasin är det bästa redskapet för att bearbeta materialet. 
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Bearbetningen sker i tre steg. Först samlar man in data, sedan analyserar man detta för 
att avslutningsvis tolka. Detta kan ske över en period och alla intervjuer behöver inte 
vara genomförda för att börja med bearbetningen. Viss analys och tolkning sker redan 
under intervjun. Viktigt vid bearbetningen är att man är kreativ. Man får dock inte 
övertolka sitt material, utan använda sig av det material man har. Det finns olika 
metoder man kan använda sig av för att bearbeta materialet. Att de finns olika metoder 
innebär inte att en är att föredra, det kan med fördel vara ett alternativ att blanda de 
olika metoderna, enligt Trost (2005). 
 
Allt eftersom intervjuerna genomförts så transkriberades de och bearbetningen 
påbörjades. Vi läste igenom intervjuerna enskilt och gjorde först egna anteckningar som 
vi sedan jämförde med varandra och sedan tillsammans börja bearbeta. Vi utgick utifrån 
vårt syfte och dess frågeställningar när vi bearbetade vårt material. När vi bearbetade 
vårt material sökte vi efter olikheter och likheter i intervjumaterialet. En fördel med att 
först enskilt läsa igenom material och sedan bearbeta det tillsammans är att vi kan få 
fram olika bilder av materialet och tillsammans hitta nya tolkningar. Att göra på detta 
vis, anser vi, leder till ett öppet sinne, vilket Trost (2005) också betonar. Med ett öppet 
sinne, menar Trost att man får fram data som man sedan är beredd att nytolka, det kan 
vara sådant som inte är det mest uppenbara. 
 
Vid analys och tolkning av intervjuerna kategorisera vi våra resultat och lägga in dessa i 
matriser. Trovärdighet, noggrannhet och giltighet är viktiga frågor vid resultat 
bearbetning. Alexandersson (1994) 
 
 

Trovärdighet 
 
Då vi intervjuade rektorer som ska vara insatta inom området och ha kännedom om allt 
som händer på skolan anser vi att det är hög trovärdighet i deras svar. Dock kan vi inte 
vara säkra på att deras svar vara helt uppriktiga. Samtliga respondenter svarade på alla 
frågor som ställdes. Det har inte blivit något bortfall eftersom samtliga rektorer valde att 
svara på alla frågor. Intervjufrågorna vi använde oss av var konkreta och på så vis var 
det lätt att komma ifrån missuppfattningar som ibland kan uppstå vid tvetydiga frågor. 
Vi anser oss pålästa inom området, vilket gav oss möjlighet att ställa relevanta frågor 
och följdfrågor som vi tror har lett till en bättre kvalitet vid intervjutillfället. Vårt 
blivande yrke, som lärare, tror vi kan ha påverkat intervjusituationen positivt då varje 
intervju genomfördes i god sinnesstämning och inga prekära situationer uppstod. 
Ytterligare en bidragande orsak till en hög trovärdighet är ämnets aktualitet och därför 
har respondenterna hjälpt oss att plocka fram handlingsplaner. Därför tror vi att deras 
svar har varit uppriktiga. 
 
 



 

20 

 

Etik 
 
Eftersom vårt ämne kan vara ganska känsligt för vissa skolor håller vi oss givetvis till 
konfidentiell hantering och lämnar heller inte ut i vilket område skolan ligger. När vi 
bokar tid för intervjun ges även underlag om vad intervjun kommer att behandla, vilket 
följer Vetenskapsrådets (2002) principer gällande informationskravet. Vi vill också göra 
klart med vilka rättigheter respondenten har innan intervjun startar. Respondenten 
behöver inte svara på samtliga frågor och kan när som helst avbryta intervjun, det vill 
säga vad Vetenskapsrådet (2002) förespråkar i samtyckeskravet. 
 
Under hela processen är det vikigt att all information från de intervjuade personerna 
behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer i kontakt med materialet. Detta 
ligger i linje med Vetenskapsrådets (2002) Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Om 
de intervjuade personen inte väljer att vara offentliga kommer vi att använda oss av 
benämningar som t.ex. Rektor A, skola B. För att läsaren ska ha en ungefärlig 
uppfattning om skolans plats i samhället kommer de benämnas med större stad och 
landsbygdsskola.  
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Resultat 
 
 
 
Vi vill förstå och tolka rektorer utifrån intervjuer där vi söker mönster, likheter och 
olikheter i deras utsagor. Vi är inte intresserade av antal eller frekvenser. Grunden av 
metodologiska grundpunkter bygger på hermeneutiken (Sjöström, 1994) det vill säga vi 
försöker tolka och förstå innerbörden i rektorernas utsagor. I analysen tar vi också hjälp 
av fenomenografin (Alexandersson, 1994) i sättet att kategorisera. 
 
 

Rektorers har ringa erfarenheter av hot och våld i 
skolmiljö 
 
Samtliga rektorer har varit med om hot och våld i skolmiljö, främst har det då gällt elev 
mot elev. Dock har rektorerna väldigt få erfarenheter gällande hot och våld mot 
skolpersonal. Två av de intervjuade rektorerna har själva blivit direkt hotade. 

 
Vi hade en situation då jag fick göra en polisanmälan mellan två elever och då hade den ena 
föräldern svårt att acceptera. Först så verbala hot och sedan när de inte kunde komma vidare 
så polisanmälde de mig istället.  

(Rektor C) 
 
Om vi tar en ytterlighet, jag har jobbat som rektor i 23 år, och det har hänt en gång under 
dessa år att jag har känt mig hotad och det var januari 08, så det är inte så länge sedan. 

(Rektor E2) 
 
Rektor A har inte själv varit med om att blivit hotad dock har lärare och kollegan blivit 
utsatta för hot: 
 

Jag har varit med om hot från någon förälder men det har varit genom sms och mail, men 
de har inte varit riktade direkt mot mig utan lärare och min kollega. Vet inte riktigt vad det 
handlade om men inte om att slå dom eller misshandla dom fysiskt, det var väl andra hot.    

 
Tre av rektorerna hade erfarenheter av våld mot skolpersonal i de tidigare åren då lärare 
till exempel blivit sparkade på benen. 
 

Vi hade nämligen utåtagerande elever i de yngre åren. Vi gör sådana här medarbetarenkäter 
varje år och i den har vi fått att det förekommer i de yngre åren…Dom kan till exempel om 
man säger nu får du sluta, då kanske det kommer en spark mot en lärare om man tar tagit i 
dem, det har vi varit ute för.  

(Rektor B) 
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Rektor E1 och E2 säger också att om det är så att en lärare känner sig illa till mods att 
vara själv under ett utvecklingssamtal så kan man vara två personer.  
 

Jag vet att viss personal kan känna sig hotade när de sitter i utvecklingssamtal. Då har man 
ju alltid någon mer med sig, så fort man känner något så skall man aldrig vara ensam. 

(Rektor E1) 
 
 

Nolltolerans är något annat än i USA 
 
 
Införande av nolltolerans 
mot hot och våld 

- Nolltolerans mot att man inte skall skada någon fysiskt 
eller psykiskt tycker jag är viktigt. (Rektor B) 
- Det måste ju vara det, något annat får inte finnas. Men 
sen är det inte tänkt att man kan vara befriad från att det 
inte ändå händer, men då måste man reagera, det är de 
det handlar om… Jag tror att det har gjort att det blir 
mindre totalt. Det är inte lönt. (Rektor E2)  
 

Begreppet saknar relevans - Det känns inte så ärligt längre på något sätt, det är lite 
för mycket mode ord. (Rektor A) 
- Det här är nolltolerans och så efterlevs det inte, då är ju 
inte själva ordet nolltolerans värt det som det egentligen 
skall vara, tycker jag. (Rektor B) 
- Men tolererar vi en svordom på fotbollsplanen ”Faan 
vad gött jag gjorde mål!”, nä det gör vi inte säger någon, 
vi kan ju inte hålla på om de är glada och de sker så. 
Men då är det ju inte nolltolerans. (Rektor B)  

Kollektivt och enhetligt 
agerande av 
skolpersonalen  men också 
inkludera föräldrar. 

- Skall man verkligen föra in begreppet nolltolerans så 
måste man jobba med de både på skolnivå, elevnivå och 
föräldrar nivå. Ibland kan föräldrar tycka att det var väl 
inte så farligt, och så länge vi möts av detta kan vi inte 
lyckas med nolltolerans. (Rektor C) 

Matris 1 
 
Ingen av de tillfrågade rektorerna skulle agera på så sätt att de skulle skicka hem eller 
stänga av en elev då den brutit mot skolans regler. Samtliga rektorer anser att 
nolltoleransbegreppet är något bra, dock något som är svårt att efterleva. Om det skulle 
införas så måste alla efterleva det, skolpersonal, elever, föräldrar och andra berörda 
inom skolan. En rektor tror att om man inför begreppet nolltolerans så kommer antalet 
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incidenter att minska. Återigen betonar rektorerna gränsdragningen som en svårighet. 
De hävdar att de har nolltolerans mot hot och våld, dock finns inte ordet nolltolerans 
inskrivit i några dokument. 
 

Gränsen mellan lekbråk och hot och våld är 
svårdefinierad 
 
 
Lekbråk - Vi tolererar inte skojbråk. (Rektor E2) 

- …”lekbråkar” och så vidare, vart går gränsen kan 
vara svårt ibland. (Rektor B) 

Hot - Om någon kallar någon din jävla käring jävel, är det 
ett hot? Vart går gränsen i så fall? Eller är det någon 
som säger jag skall döda dig din jävel, ett sådant hot 
kommer alltid fram, det accepterar vi inte. (Rektor D) 
- Jag har varit med om hot från någon förälder men det 
har varit genom sms och mail, men de har inte varit 
riktade direkt mot mig utan lärare och min kollega. 
(Rektor A) 
- …vi kan se att klimatet blir bara råare och råare. 
Framför allt språkbruket, hur mycket skall man 
tolerera, vad är ett hot och vad är ett skämt. Många 
gånger så det vi upplever som hot kanske eleverna 
själva inte upplever som hot, det kanske är den stora 
förändringen. (Rektor C) 
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Våld - Beror på vart man drar gränsen, det händer ju massa 
småsaker. (Rektor D) 
- Det är ju förbjudet att kränka någon. (Rektor E2) 
- Man har en annan acceptans nu, både för vad man 
säger till varandra och kanske också att man slår 
varandra på armen och accepterar det. (Rektor C) 

Matris 2 
 
Samtliga rektorer medger att det är ett stort problem var gränsen går gällande hot och 
våld. Acceptansen bland eleverna är högre än vad lärarna anser att den skall vara. Saker 
som eleverna själva gör/säger uppfattas inte av andra elever som hot och våld när det i 
själva verket är det. Rektorerna syftar på att det finns alltid lite små bråk och verbala 
attacker mot skolpersonal/elev som inte får några större konsekvenser. Några rektorer 
menar dock att även låtsasbråk inte ska få accepteras då detta kan leda till allvarliga 
incidenter. Det är också svårt att veta om det är ett låtsasbråk eller inte. Några rektorer 
menar på att det gäller att ha en låg toleransnivå gällande hot och våld. Rektor D 
uttrycker att man inte ska tolerera någon form av hot och våld. Har man inga tydliga 
gränser så utnyttjar eleverna detta och höjer toleransnivån. Många rektorer drar gränsen 
vid etiken istället för de lagar som är skrivna. En rektor nämner dock att de lagar som 
gäller för samhället också gäller i skolan så det är de gränserna som finns. Något mer att 
ta hänsyn till enligt rektorerna är hot via mail och sms. Detta är ett relativt nytt sätt att 
sprida hot på. 
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Rektorernas agerande är situationsbundet och utgår 
från de inblandades bästa 
 
 
Polisanmälan, 
anmälan till 
socialförvaltningen 

- Annars så tar vi kontakt med polisen och då kopplas det till 
de socialmyndigheterna. (Rektor B) 
- Handlar det om hot och våld så blir det polisanmälan. 
(Rektor C) 
- Allt som inte är okey polisanmält självklart… (Rektor D) 
-  Vi har en närgrupp i kommunen som träffas en gång i 
månaden, där kurator, jag, fritidsledare, skolsköterska, 
socialen, från andra skolor, från ungdomsgården och polisen 
som träffas. Då går vi igenom allt sådant här som har hänt. 
Då kan polisen avgöra om han tycker att vi skall polisanmäla 
det eller om vi kan behandla det på något annat sätt… 
Slagsmål anmäls givetvis. (Rektor E2) 

Arbetsmiljöverket - Det har vi blivit bra på, det finns en tillbudsrapportering i 
kommunen och även anmäler till arbetsmiljöverket. (Rektor 
A) 
- Tillbudsrapportering skickar vi in till arbetsmiljöverket och 
vi har en pärm där vi sätter in alla fall och stämmer av varje 
år med skolsköterskan. (Rektor D) 
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Föräldrakontakt - Föräldrar kontaktas ju alltid till exempel. (Rektor D) 
- Plockar hit föräldrarna… (Rektor A) 
Kontakt med föräldrarna, ett möte här på skolan kanske om 
vi inte känner att vi behöver gå längre. (Rektor B) 

Diskussion med 
inblandade parter 

- Det man gör i ett sådant fall är att man lyssnar på läraren, 
eleven. (Rektor A) 
- Det finns ju en arbetsgång, det är vikigt att prata med både 
den som hotar och den som har blivit utsatt och diskutera vad 
som har hänt. (Rektor C) 

Undervisning på 
annan plats än 
klassrummet 

- Eventuellt låta eleven vara hemma ett tag eller vara någon 
annanstans, beroende på graden av hot. (Rektor A) 
- Det fanns en elev här på skolan som vi jobbade mycket runt 
omkring med, och då kan jag som rektor anvisa plats. Och då 
fick den här eleven möjlighet eller vi sa så här, nu får du sitta 
själv och jobba på en anvisad plats och du får inte träffa 
någon kamrat på grund av det som har hänt. (Rektor B) 
- Det beror ju på vad för det är för händelse och situation. Det 
är svårt att generalisera det där, de klart att det kan vara 
aktuellt att plocka de ut sin grupp. (Rektor C) 
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Byte av skola - Byta skola, inte i första läget. Det beror lite på vad det 
handlar om. Handlar det om en relation om en elev eller 
vuxen på skolan som man inte kan lösa snabbt så kanske det 
kan vara ett alternativ. (Rektor A) 

Matris 3 
 

Vid en incident vill rektorerna alltid se till de inblandades bästa. Detta kan ske på olika 
sätt beroende på incident och grad. Det är vikigt att alla får göra sin röst hörd gällande 
situationen, varför den uppstod, vad hände egentligen. Rektorerna är noga med att 
anmäla och det gör de alltid när det är relevant. De säger också att allt gällande hot och 
våld kommer fram till dem. De tillfrågade delar upp hotet och våldet i olika nivåer. 
Beroende på nivån så hanterar man det på olika sätt. Nästan alltid blandas föräldrarna 
in, även vid mindre incidenter. Anmälningar till myndigheter sker då rektorerna anser 
att graden av hot och våld är så pass allvarlig att den måste utredas av en annan instans 
förutom skolan och hemmet. Vid en incident så vill man helst inte förflytta elever till 
någon annan skola utan det ser man som en absolut sista åtgärd och inga andra åtgärder 
är möjliga. Istället flyttar man eleven till en annan plast på skolan än ordinarie 
klassrum. Detta dels för att skydda lärare och elever, samt eleven själv. 
Hemundervisning är också en drastisk åtgärd som man helst håller sig ifrån. Många av 
rektorerna menar också att elever och skolpersonal skall kunna fortsätta att arbeta ihop 
även efter incidenten, därför är det vikigt att man löser situationen på bästa möjliga sätt. 
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Rektorerna har strategier för att hantera hot och våld  
 
 
Förebyggande 
åtgärder 

- Ha bra relationer, EQ-övningar och sådana saker. (Rektor A) 
- Etiska samtal på mentorstid, det är någonting man får jobba med, 
det här med värdegrundsarbete överhuvudtaget, det är en färskvara. 
Det är någonting man får jobba med hela tiden. Försöker uppdatera 
våra regler, vad står vi för här. Vi har en devis som heter ”Trygg, 
Trivs och Lär” (Rektor B) 
- Vi jobbar ju mycket med det klassiska EQ, etik och moral och 
förhållningssätt mot varandra… (Rektor C) 
- Dels har vi avsatt varje måndag morgon till för Lions quests som 
handlar om värdegrundfrågor eller motsvarande material. Sen har vi 
ju som sagt polisen som träffar alla klasser regelbundet, temadagar 
osv. (Rektor D) 
- Finns hot och våld mot personal specifikt hur man skall gå tillväga. 
Den här har vi övat på också. Det har varit en expert här och då 
simulerade vi en övning och arbetade utifrån handlingsplanen. 
(Rektor E1) 
- Vi har samling med alla klasser en gång i veckan med 
klassföreståndare och det händer att vi skickar med frågor till 
eleverna, saker som har varit aktuella och så vidare. (Rektor E2) 

Efterarbete - Det vi då har är att man får prata med företagshälsovården, det 
finns psykologer och beteendevetare där också och läkare. (Rektor 
A) 
- … sedan har vi företagshälsovården…(Rektor C) 
 

Matris 4 
 

Det förebyggande arbetet genomsyrar samtliga rektorers svar för att förebygga hot och 
våld i skolan. En rektor säger: ”Varje gång någon på skolan känner sig hotad så måste 
vi se vårt förebyggande arbete som misslyckande, vilket gör att vi måste jobba ännu 
hårdare med det.” vilket tyder på hur vikigt det förebyggande arbetet är. Dock finns det 
även efterföljande åtgärder för den skolpersonal som har blivit utsatt. En skola hade haft 
speciella övningar utifrån sin handlingsplan där de tränade på den. På de övriga 
skolorna kunde inte rektorerna handlingsplanen särskilt bra, på några skolor var till och 
med en ny handlingsplan ute på remiss. 
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Sammanfattning av resultat 
 
Ingen av de tillfrågade rektorerna har varit med om något grövre hot eller våld mot 
skolpersonal. Två av de tillfrågade rektorerna har blivit utsatta för hot. Vanligare är att 
de hanterar hot och våld mellan elev och elev. 
 
Det är dock svårt att dra en gräns, menar samtliga rektorer, vart bus övergår i hotelser 
eller våldshandlingar. Ännu svårare är det att få alla att dra åt samma håll. Det är detta 
som är en av de aspekter som gör att vissa rektorer inte vill skriva in begreppet i deras 
handlingsplaner. Så fort som det är någon som inte följer detta så faller begreppet.  
 
Samtliga rektorer vill att det ska råda nolltolerans. Deras nolltolerans betyder att man 
inte har någon tolerans mot hot och våld, dock så ska man alltid följa upp orsakerna till 
hotet eller våldet och samtala med alla inblandade och anmäla då hotet eller våldet är av 
sådan dignitet. Ingen av de tillfrågade rektorerna skulle agera som man gjort i USA 
gällande nolltoleransbegreppet. Rektorerna menar att alla ska ha en chans att förklara 
varför de agerade som de gjorde. Ingen av de intervjuade rektorerna anser att det är 
aktuellt för elever att byta skola, detta är en åtgärd som görs då inga andra medel 
fungerar. Däremot kan det vara aktuellt att låta en elev sitta i ett annat rum eller få 
hemundervisning. Detta för att skydda diverse parter. 
 
Det förebyggande arbetet, att förhindra hot och våld, arbetas det mycket med i samtliga 
skolor. Här arbetar de olika skolorna med diverse olika material, vilka är framtagna för 
skolan. Det efterföljande arbetet finns nedskrivet i handlingsplaner på samtliga skolor. 
Rektorerna på fyra av fem skolor kunde inte sina egna handlingsplaner utantill. 
 
Resultatet visar på stora skillnader mellan USA och Sverige gällande synen på 
nolltolerans. Likheter som finns är att man inte accepterar någonting gällande hot och 
våld men agerandet efter incidenten skiljer sig.  
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Metoddiskussion 
 
 
 
Utifrån de metodböcker vi läst har vi byggt upp nya kunskaper och erfarenheter kring 
intervjuer. Desto fler intervjuer vi genomförde desto bättre blev genomförandet av 
intervjuerna. Vår metod med att vara två närvarande vid intervjun påverkade inte 
utgången av resultatet utav det vi kan utläsa. Samtliga rektorer var välvilligt inställda 
till att svara på våra frågor samt att delge oss deras handlingsplaner. Samtliga 
intervjuerna genomfördes på rektorernas arbetsrum vilket vid ett tillfälle gjorde att 
telefonen ringde och rektorn var tvungen att svara. Detta störde inte intervjun vad vi har 
kunnat avläsa. Fördelen med att intervjuerna ägde rum i rektorernas arbetsrum gjorde 
att de kände sig bekväma, tror vi. Våra frågor har varit väldigt öppna, endast vi några 
tillfällen kan vi känna att någon fråga har varit ledande. 
 
Inspelning av varje enskild intervju underlättade vårt arbete under intervjun och 
resultatredovisningen. Under intervjuerna kunde intervjuaren fokusera på frågorna och 
respondentens svar och arbeta vidare utifrån svaren. Den som antecknade kunde hela 
tiden fokusera på att anteckna nyckelord och respondentens kroppsspråk. För 
resultatredovisningen hjälpte inspelningarna genom att vi kunde använda oss av 
korrekta citat efter vi transkriberat resultatet. Trots användandet av en mp3-spelare vid 
intervjuerna blev ljudkvalitén förvånansvärt bra. Positivt tror vi också var att mp3-
spelaren var så pass liten att den inte utgjorde ett störande moment vilket troligtvis en 
större ljudinspelare kan göra. 
 
Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade upptäckte vi nya 
frågeställningar som kunde ha varit relevanta för studiens resultat. Dock anser vi inte att 
resultatet skulle ha påverkats nämnvärt om dessa frågor hade ställts. Även om antalet 
intervjuer, inom samma område, hade varit fler tror vi inte resultatet hade påverkats på 
grund av att svaren har varit väldigt lika. 
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Resultatdiskussion 
 
 
 
Nedan diskuterar vi kring vårt resultat. 
 
 

Rektorers har ringa erfarenheter av hot och våld i 
skolmiljö 
 
Ingen skall behöva känna oro över att gå till skolan och drabbas av hot och våld, enligt 
LR:s enkätundersökning som gjordes våren 2008, där var femte lärare kände oro över 
detta. Detta stämmer inte överens med vår undersökning, där rektorerna knappt känner 
till några fall av hot och våld mot skolpersonal. Två av de tillfrågade rektorerna har 
själva blivit utsatta för hot i samband med elevärenden. LR:s undersökning visar också 
att 1 av 20 lärare under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för våld kopplat till sitt 
yrke. Tre av de tillfrågade rektorerna har upplevt våld mot skolpersonal men då har de 
handlat om yngre utåtagerande barn som till exempel har sparkat sin lärare på benet. 
Rektor C menar att det inte handlar om samma problematik som när äldre barn utför hot 
och våld. Det är dock ett beteende som absolut inte får accepteras och i många fall 
växer det bort. På en normalstor högstadieskola finns det cirka 30 lärare, vilket skulle 
betyda enligt LR:s undersökning att 1,5 lärare/år blir utsatta för våld. Vi tror att man 
kan räkna bortfallen med utåt agerande barn till den är bilden, eftersom vi anser att barn 
i den åldern inte vet vad deras handling innebär. I LR:s enkätundersökning anger nästan 
50 % av de tillfrågade att våldet ökar i skolan. I vår undersökning kan vi dock inte se att 
våldet har ökat men en rektor säger dock att klimatet har blivit råare.  
 
En rektor i vår studie säger att personal kan känna sig hotad innan och under 
utvecklingssamtal. Hon påpekar också att det är vikigt att man är två vid dessa samtal. 
Hot och våld i samband med utvecklingssamtal är något som också LR har 
uppmärksammat i sin undersökning. Vi tror att detta är en fråga som är svår att få bukt 
med då relationen mellan hemma och skola alltid har varit lite känslig. Föräldrar skyller 
hellre sina misslyckanden på skolan än sig själva och sina barn anser vi, vilket kan leda 
till hotfulla situationer kring utvecklingssamtal och föräldrar möten.  
 
Vi måste vara uppmärksamma på att det är just här där vi har gjort vår studie som detta 
gäller, vi kan inte uttala oss om hur der ser ut i övriga Sverige. LR:s undersökning är 
landsomfattande medan vår bara täcker en liten del av Sverige. Vår studie har gjorts på 
mindre skolor vilket också kan vara en bidragande orsak till att resultatet ser ut som de 
gör. En rektor menar att det är lugnar ute på landet. En annan aspekt som också måste 
tas i beaktande är att vi har intervjuat rektorer och inte lärare. Det kan också vara så att 
rektorer gärna vill ge en bättre bild av ”sin” skola än vad den egentligen är, vi tror dock 
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detta inte är fallet. Det kan också vara så att lärares relation med rektorn/erna inte är den 
bästa och därför struntar i att gå och prata med denna om en händelse angående hot och 
våld, tror vi. 
 

Nolltolerans är något annat än i USA 
 
Införandet av ordet nolltolerans i USA fick en helt annan effekt än det var tänkt från 
början. Till en början ledde nolltolerans till minskad brottslighet (www.contra.nu, 1998) 
och lugnare skolor dock i förlängningen blev resultatet ett annat. Elever blev avstängda 
från skolan för löjliga saker som till exempel att vägra ta på sig skorna. I USA såg man 
inte till kringliggande orsaker, man frågade inte de iblandade parterna utan drog alla 
över samma kam (Curwin & Mendler, 1999).  I Sverige kan vi inte stänga av elever från 
skolan, då skolplikt råder. En annan viktigt skillnad är undertecknandet av den så 
kallade barnkommission där Sverige har skrivit under men inte USA. I 
barnkommissionen står det att man alltid skall tänka på barns bästa. Vi anser att stänga 
av elever från skolan inte är för barns bästa. Exkludering kan leda till att eleverna 
hamnar på gatan och blir ungdomsbrottslingar. Vi kan i Sverige ge elever 
hemundervisning men det är fortfarande skolan som har ansvar för eleven under 
skoltiden. En sista utväg som svenska skolor kan använda sig av är att tvinga eleven att 
byta skola. Rektor A menar att om man inte kan lösa relationen mellan eleven och den 
vuxna så är det ett sista alternativ. I vissa fall tror vi att byta skola kan vara en bra 
åtgärd då det handlar om en relation mellan elev och lärare som inte går att lösa. Rektor 
C menar att grundprincipen skall vara att alla skall känna sig trygga i skolan och kan 
man inte garantera lärare och elevers säkerhet så kan man tvinga en elev till 
hemundervisning eller byte av skola. 
 
Den uppfattning vi har fått när vi har tolkat de intervjuade rektorernas svar är att de inte 
ställer sig bakom USA definition av nolltolerans. Samtliga rektorer tror på en dialog 
mellan de båda inblandade parterna samt att exkludering inte är att bra alternativ för den 
drabbade eleven.  Rektor C menar att man måste se till den utsattes bästa vilket man 
absolut inte gör/gjorde i USA, enligt exempelvis Curwin & Mendler (1999). 
 
De tillfrågade rektorerna tycker att man skall ha nolltolerans mot hot och våld i skolan, 
men de har svårt att sätta ord på vad nolltolerans egentligen ger för fördelar. Rektorerna 
uttrycker sig: ”Självklart skall vi ha nolltolerans.”, men det är endast en rektor som 
menar att nolltolerans leder till mindre incidenter. På en skola i USA så minskade 
antalet disciplinära fall med 30 % och drogproblemen med 50 % vid införandet av 
nolltolerans policyn, hävdar Casella (2003). I Sverige tänker vi inte på riktigt samma 
sätt kring nolltolerans. När vi säger att vi har nolltolerans mot hot och våld vanligtvis 
menar vi att vi inte accepterar hot och våld. I USA däremot ledde minsta hot till 
avstängning och därmed exkludering. Vi nämnde tidigare i diskussionen att vi i Sverige 
enligt skollagen inte kan stänga av elever i grundskolan, men vi tror också att vår 
mentalitet är annorlunda vilket leder till en annan tolkning av nolltolerans. 
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Givetvis finns det inte bara fördelar med nolltolerans. Casella (2003), Curwin och 
Mendler (1999) är några motståndare till nolltolerans policyn i USA. I USA fungerade 
nolltolerans till en början väldigt bra och incidenterna i skolan minska kraftigt. Som vi 
tidigare nämnt ledde tolkningen av nolltolerans i längden till märkliga avstängningar. 
En rektor säger att det är vikigt att efterfölja nolltolerans om man har det annars är det 
inte värt det som nolltolerans egentligen skall vara. Hon är inne på samma bana 
angående tolkningen av nolltolerans som man har i USA, dock har hon en helt annan 
bild på hur man skall agera efter en incident. Samma rektor har även ett exempel på hur 
svårt det är att tillämpa nolltolerans. Den skolan hon arbetar på där jobbar man med 
elevernas språkbruk och man har nolltolerans mot svordomar. Hon menar att det är 
väldigt svårt att hålla sig till den nolltoleransen, då det är svårt att säga till en elev som 
använder en svordom på ett positivt sätt som till exempel: ”Faan va gott, jag gjorde 
mål!”. Hon påpekar också att då är det egentligen inte nolltolerans. Det rektorn menar 
är att man bör titta på varje enskild händelse och ser vad som egentligen hände. I USA 
så vill vissa bli av med total nolltolerans och ha en ”case-by-case” metod (msnbc.com, 
2007). Den här ”case-by-case” metoden liknar det sätt som våra intervjuade rektorer 
använder sig av. De vill prata med varje inblandad part och agerar på olika sätt 
beroende på hur incidenten har sett ut. 
 
Rektor A menar att det har gått för mycket mode i själva nolltoleransbegreppet och att 
det inte känns lika ärligt längre. Detta är något som även Giroux (2003) menar då över 
90 % av de amerikanska skolorna infört nolltolerans. Rektor A menar också att 
begreppet har blivit överanvänt, man har nolltolerans mot allt och ändå efterföljs det 
inte. Vi tror att det är vikigt att inte använda nolltolerans mot för många saker utan mot 
de absolut viktigaste så att man inte urlakar själva ordet. Man får inte ge eleverna för 
mycket spelrum som en rektor uttryckte sig. 
 
 

Gränsen mellan lekbråk och hot och våld är 
svårdefinierad 
 
Många av rektorerna i vår undersökning hänvisar till problemet med att definiera var 
gränsen för var hot och våld ska dras, vilket kan göra det svårt att införa ett 
nolltoleransbegrepp. Rektor D säger dock att ”… man ska inte tolerera nått 
överhuvudtaget”. Att skolorna kan ha det svårt, kan bero på att bara en av de skolor vi 
varit ute hos har skrivit ned några definitioner vad mobbing, kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering är för något. 
 
När går en handling eller verbala uttryck över gränsen för vad som är tillåtet? Vi vet 
inte var dessa gränser skall dras, dock tror vi att sätter man tydliga mål för vad som 
gäller och ständigt prövar dessa kommer man till slut att få en bra definition om vad 
som är accepterbart eller inte. Med tydliga mål kan man också införa ett uttryck för 
nolltolerans, tror vi. Även Svensson (2003) menar att gränsdragningen är svår. Vi anser 
inte att det ät lätt att dra en linje på en skala för att därifrån nå vad man accepterar eller 
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inte. Denna process kan vara lång. Man måste hela tiden jobba med att förnya det som 
inte är bra. Egentligen borde det inte vara svårt att sätta gränser, med tanke på våra 
styrdokument. I lpo94 står det att ingen får bli kränkt. Ingen på grund av ras, hudfärg, 
religion, sexuell läggning eller av någon annan anledning har rätt att bli kränkt. 
Eftersom man arbetar från styrdokumenten borde inte heller ett nolltoleransbegrepp 
vara svårt att införa, samt de lagar som finns i samhället beskriver vad man får och inte 
får göra 
 
Men när är man kränkt? Poliser som ständigt är ute och jobbar med att upprätthålla lag 
och ordning ska ibland acceptera (Cantwell, 1999) att bli spottade på och ibland inte 
(Norgren, 2004), i varje fall om man ska gå efter de olika domarna som domstolar har 
utfärdat. Lättare blir det inte för ansvariga på en skola att dra gränser för vad som ska 
accepteras. Är ”jävla kärring jävel” en kränkning eller är det accepterbart, enligt Rektor 
D så kan det vara ett gränsfall som både kan accepteras eller inte. Det beror lite på 
situationen. Däremot är en verbal utsaga som gäller hot om att man ska döda någon, 
något man alltid ska ta på allvar enligt rektor D. Vi tycker dock inte att kärringjävel är 
ett uttryck som ska accepteras likväl som man inte skall acceptera mordhot. 
 
Kanske är det som rektor C säger: ”…vi kan se att klimatet blir bara råare och råare”. 
Vidare menar han att acceptansen är högre idag gällande vart gränsen för hot och 
gränsen för vad som är våld dras. Acceptansen har nog blivit lite högre och då inte bara 
bland elever utan även hos lärare. Eller så är det så att man som lärare är rädd eller helt 
enkelt inte bryr sig för att det blir inte bättre ändå. Förhoppningsvis är ingen lärare rädd 
eller ignorerar att säga ifrån om det är en verbal eller fysisk kränkning. Men om det är 
så måste skolorna i Sverige jobba med respekten till lärarna. Detta måste, menar vi, ske 
i tidig ålder. Accepteras små bråk och verbala gliringar i de lägre åldrarna så kommer 
det troligtvis att trappas upp i de högre åldrarna. Det gäller att så tidigt som möjligt sätta 
ner foten för att få ett stopp på den onda cirkeln. UNESCO (1995) hävdar att kunskap 
leder till tolerans. Då kan vi bryta den onda cirkeln och istället utbilda våra elever att ta 
ansvar. Kanske detta kan leda till ett bättre klimat än det som råder nu. 
 
Att dra gränsen någonstans är inte lätt. Men mycket handlar om etiska och moraliska 
ställningstaganden. Respektive skola, utifrån styrdokumenten, sätter sina egna mål och 
handlingsplaner och det är i dessa som skolans värdegrund visar sig. En bra värdegrund 
och att man ständigt ser över och analyserar och värderar nya situationer som uppstår, 
kan bidra till att man till slut kan nå ett bra klimat på skolorna. Kanske behövs det ingen 
uttalad nolltolerans eftersom den ändå råder. 

Rektorernas agerande är situationsbundet och utgår 
från de inblandades bästa 
 
Enligt lag ska man vid en arbetsplatsolycka anmäla till AMV (2007), detta gäller då det 
uppkommit vid olycka eller om det skett i form av våld eller ett tillbud som skulle 
kunna leda till fara för liv och hälsa. Enligt AMV är det många incidenter som inte 
skickas in och anmäls, det har dock blivit bättre tack vare en enklare anmälnings väg 
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via Internet. Enligt de intervjuade rektorerna så anmäler de alla fall till gällande 
instanser. Ett problem som vi ser det är om allt kommer fram till rektorerna, de anser 
dock att allt kommer fram. Viktig att veta är, som beskrivits ovan, att det inte är lärare 
som intervjuats. Om man skulle ha intervjuat lärare så skulle man kanske ha fått helt 
annat resultat. Eftersom rektorer är ytterst ansvariga så ansåg vi att de får reda på allt 
som sker i skolan gällande incidenter om hot och våld. Men kanske är det så att lärare 
håller inne med information och inte redogör för rektorer vad som hänt. Detta skulle 
kunna vara en aspekt varför vår undersökning inte stämmer med AMV:s. 
 
Vi kan se att det kanske inte alltid är det viktigaste att anmäla till polis, 
socialförvaltningen eller AMV. Vi anser att det viktigaste är att rektorerna och lärarna 
tar reda bakomliggande orsaker och försöker reda ut problemet på bästa sätt. Detta är 
också något som rektorerna förespråkar vare sig om man har eller inte har 
nolltoleransbegreppet. Vi anser inte att man i USA ser till individernas bästa genom 
deras förhållningssätt till nolltolerans. Att sätta en elev i hemundervisning eller i ett 
annat rum på skolan under viss period anser vi inte är fel. Det strider inte mot att ha 
nolltolerans. Agerande vid nolltolerans handlar om att man inte accepterar det som hänt, 
men man har en utarbetad plan som man arbetar utifrån om något händer, och då 
försöker se till allas bästa. Om ett nolltoleransbegrepp skulle skrivas in i några av de 
skolor där vi var och intervjuade rektorer, så är inte vi rädda för att detta begrepp skulle 
missbrukas, som det gjorts i USA. Det känns också tryggt att rektorerna drar sig för att 
byta skola på elever. Detta är något som vi anser är en verklig sista åtgärd om inte 
situationen är lösbar. Byte av skola tycker vi ses som ett misslyckande, en form av 
exkludering. Ibland kan det vara bra om eleven kanske rycks från sitt umgänge om det 
skulle tendera att bli värre. Annars kan det ses som en kränkning att lyftas bord från sitt 
umgänge.  
 
Agera är nyckelordet i detta. I USA agerar man men på fel sätt, enligt oss. Orlenius 
(2007) menar att man hellre fäller än friar. Vi tror inte att någon av de elever som 
blivit/blir avstängda eller utkastade från skolan kommer ha ett gott öga till skolan, 
snarare kommer situationen att bli värre då de kommer tillbaka, om de kommer tillbaka. 
Elever måste få reda på vad det var för fel de gjorde, ibland vet de kanske det men 
ibland inte. Ta pojken i matkön, att få ett verbalt uttryck av en 12-åring till terroristhot 
om någon äter upp alla potatisar! Vi tror inte ens han vet vad som skedde. Att agera på 
detta sätt är skrämmande. Vi ser inte att detta skulle kunna hända i Sverige, inte med de 
intervjuer vi gjort och med den erfarenheten vi har från egen skolgång samt den praktik 
vi haft. Alla ska ha rätt att få förklara sig. I domstol har man alltid rätt att försvara sig, 
detta gäller tydligen inte i USA:s skolor. Genom att eleven får säga varför han/hon 
gjorde som han/hon gjorde kan man arbeta efter det och förhoppningsvis lösa 
konflikten/problemet. Curwin och Mendlers (1999) ”as tough as nessecary” tror vi är ett 
bra sätt att arbeta med för att tackla problemen i skolan. Detta innebär att vi inte 
behöver ett nolltoleransbegrepp utan helt enkelt sätter upp ramar för vad som är tillåtet 
och inte tillåtet och sedan följer den mall som Curwin och Mendler förespråkar. 
 
Nolltolerans innebär inte att man ska skicka hem elever kors och tvärs bara för att de 
brutit mot någon regel, däremot ska man inte acceptera att lagar/regler inte följs. 
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Rektorerna har strategier för att hantera hot och våld  
 
Att få bort hot och våld mot skolpersonal verkar inte vara några problem sett till vår 
undersökning. Graden av hot och våld gentemot skolpersonal är låg, nästan obefintlig 
enligt rektorerna. Det förebyggande arbetet är något som samtliga skolor arbetar med, 
enligt rektorerna. I lpo94 står det att skolan ska arbeta förebyggande för att motverka 
kränkande behandling. Vi ställer oss dock frågan om det är så att de lärare som svarade 
på LR:s (2008) enkät, inte arbetar med förebyggande arbete. Det verkar som att detta 
arbete är ypperligt för att hålla nere hot och våldsnivån mot skolpersonal. Eller så är det 
kanske så att de skolor vi varit ute på har haft en lyckad arbetsgång med det 
förebyggande arbetet. LR:s enkät stämmer inte alls med vad rektorerna säger. Enligt 
LR:s undersökning ska 1 av 20 lärare ha varit utsatt för hot eller våld det senaste året. 
Men sett till intervjuerna så verkar detta inte stämma alls.  
 
En av rektorer säger att det är skillnad på storstad och ett mindre samhälle. Med det 
menar han att det är större risk för hot och våld i de större städerna än i mindre 
samhällen. Detta är också något vi tror på. När man följt nyheter gällande hot och våld i 
skola, verkar det som det är de större städerna som drabbas. Gustav Adolfskolan i 
Landskrona är ett av de fallen där det varit problem. Vad det verkar nu så har de dock 
fått ordning på problemen. Tyvärr har vi inte fått någon kommentar hur det 
förebyggande arbetet gått tillväga och om det är det som hjälpt skolan att komma 
tillbaka på rätt köl. Vi vet däremot att de har en handlingsplan gällande hot och våld 
mot skolpersonal. Vad vi inte vet är om den upprättats före eller efter händelserna på 
skolan.  
 
När vi tittade på förebyggande åtgärder för skolan fann vi material från BRÅ (2007). 
När vi var ute och intervjuade rektorer noterade vi att det fanns otaliga mängder 
material för det förebyggande arbetet och att olika skolor arbetade med olika material. 
Ser man till Holland (Tornberg, 2006) så har de dragit det förebyggande arbetet några 
steg längre. Att titta på närmiljön och göra så att den blir bättre är ett av deras sätt att få 
ner hot och våld. Att skolor arbetar utanför skolans ramar är ett positivt inslag anser vi, 
dock ett misslyckande från samhället. Skolan ska inte behöva agera kommunarkitekt, 
stadsarkitekt, men det är skönt att skolor i Holland vill få ett bättre klimat och gör en 
insats för detta då ingen annan verka bry sig. Kanske skulle detta vara något för USA 
istället för att ha nolltolerans. Bor man i ett rent och snyggt område kanske man får bort 
personer som bidrar med en negativ karaktär i samhället. På detta viss kan ungdomar ha 
en bra miljö att växa upp i och slipper då en massa negativa bilder från sin omgivning 
och därmed få ägna sig åt mer nyttiga saker som lek, spela fotboll, cykla och detta utan 
att vara rädd för att bli rånad eller nedslagen. Har man en mer positiv bild av samhället 
har man troligtvis en bättre syn till livet. Detta kommer i slutändan leda till att hot och 
våld försvinner från skolan, tror vi. Sedan finns det alltid andra aspekter så som 
hemmiljö. Om det finns misshandel i hemmet, alkoholism, incest eller något annat. Men 
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kontentan av allt är att man hela tiden jobbar förebyggande och hela tiden försöker 
finna nya möjligheter till att motverka hot och våld. Det är som rektor D säger: ”Varje 
gång någon på skolan känner sig hotad så måste vi se vårt förebyggande arbete som 
misslyckande, vilket gör att vi måste jobba ännu hårdare med det.”  
 
Tyvärr är det så att även om man arbetar förebyggande så kan det uppstå situationer om 
hot och våld som måste bearbetas i efterhand. Det efterföljande arbetet är inte mindre 
viktigt än det förebyggande, kanske viktigare. Om det skett en incident så måste man 
direkt åtgärda problemet. Skolpersonal som blivit utsatt måste kunna få hjälp att 
bearbeta den situation som uppstått. Den efterföljande arbetsgången är något som vi 
hittat på alla skolor vi varit på, antingen att rektorerna har sagt eller via deras 
styrdokument. I en av de skolorna vi varit hos anges att, gällande våld mot 
skolpersonal, ingen som utsatts för hot och våld ska lämnas ensam, den drabbade ska få 
stöd, även vittnen till händelsen ska få stöd. Detta är lite av vad som står i rektor E1 och 
E2:s skolas styrdokument. 
 
Det efterföljande arbetet måste ske annars kan det bli som i de fall som Nilzon (2005) 
redogör för, där lärare inte vågar gå ut, eller gå hem från jobbet. Vad vi tyckte var 
intressant var att en av skolorna hade haft simulerade situationer där lärare fick agera 
utefter handlingsplanen. Detta tycker vi är en alldeles strålande idé och bra arbetssätt 
för att verkligen veta hur man ska gå till väga då en situation uppstår. Som tur är inte 
det efterföljande arbetet så omfattande, vilket är bra, det betyder att det förebyggande 
arbetet fungerar. Det efterföljande arbete är bra att kunna, men det är som med 
hjärtlungräddning, man hoppas att man slipper använda det. 
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Avslutning 
 
Studien har varit både intressant och givande för oss. Det var skönt att se att de 
intervjuade rektorerna inte skulle agera på liknande sätt som många av USA:s skolor 
agerat gällande nolltoleransbegreppet. Nolltolerans är ett bra förhållningssätt om det 
efterföljs och inte utvecklar sig som i USA. Viktigt som vi återigen vill påpeka, är att 
alltid agera vid hot och våld. Nolltolerans, som resultatet visar, är väldigt svårt att 
efterfölja då faktorer som gränsdragningar, oklara regler i skolan, alla som inte 
efterföljer reglerna, extrema situationer gör nolltolerans nästan till en omöjlighet att 
följa. Nolltolerans är trots sin problematik ett bra sätt agera efter, enligt vår tolkning.  
 
Sedan kanske det inte är det viktigaste att skriva in ett sådant begrepp utan att istället 
använda sig av sunt förnuft och agerar efter varje enskild situation. Men man ska aldrig 
tolerera någon form av kränkning. Vad en kränkning är bestämmer kanske den 
drabbade personen över. Ett problem som råder är toleransnivån på verbala och fysiska 
angrepp. Vad vi anser vara kränkande kanske inte en annan ser som en kränkning utan 
mer som ett skämt. Allt handlar om tolkningar och det är den drabbade som bestämmer 
tolkningen. Dock anser vi att bara för att vissa verbala och fysiska angrepp blivit mer 
alldagliga ska man inte tolerera dessa, även om kanske en lärare, elev tolererar det. Det 
gäller att skolor har en bra värdegrund att stå på och att de efterföljer den. 
 
Positivt i vår studie är att det inte är så många som drabbats av hot och våld. Två 
rektorer har blivit hotade en gång vardera under alla sina år i skolan. Det är inte bra att 
de drabbats en gång, men sett till LR:s undersökning som menar att det är vardag med 
hot och våld, verkar inte respondenterna vara av samma uppfattning. Sedan vet vi inte 
om vårt resultat kan vara missvisande då vi enbart intervjuat rektorer. LR:s 
undersökning är riktat till alla LR:s medlemmar vilket inkluderar lärare och rektorer. 
Och eftersom antalet lärare överstiger antalet rektorer så är det nog fler lärare som 
svarat på enkäten.  
För vidare studier inom ämnet skulle en undersökning bland lärare vara mycket 
intressant för att se om resultat skulle bli det samma eller om det skulle ha speglat LR:s 
undersökning, det skulle också vara intressant att se lärares inställning till nolltolerans 
begreppet. Vi tror att det kan skilja sig en del om man valt att intervjua lärare istället 
men det får någon annan ta reda på om så är fallet.  
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 
 

1. Arbetar ni med att motverka hot och våld mot skolpersonal? (Hur arbetar ni?) 
2. Har ni haft någon incident som ni anmält? (Vad hände? Varför anmälde ni? Var 

anmälde ni?) 
3. Har ni haft någon incident som ni inte har anmält? (Vad hände? Varför anmälde 

ni inte?) 
4. Hur skulle ni karaktärisera fallen? Grova/milda 
5. Har ni en handlingsplan för hot och våld mot skolpersonal? 
6. Hur ser er handlingsplan ut gällande hot och våld mot skolpersonal? 
7. Skulle ni säga att ni har nolltolerans om hot och våld mot skolpersonal på er 

skola? 
8. Hur tolkar ni begreppet nolltolerans? 
9. Vart drar ni gränsen för nolltolerans gällande hot och våld mot skolpersonal? 

(Vad är hot respektive våld?) 
10.  Om ni ej tillämpar nolltolerans anser ni att detta kommer att införas i 

framtiden? 


