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SAMMANFATTNING 
Riskernas karaktär i dagens samhälle gör att fler yrkesgrupper, exempelvis lärare, måste 

hantera risker i sitt arbete. Som en följd av att kvinnor inte ses som riskhanterare i samma 

utsträckning som män ses heller inte kvinnodominerade yrken som riskhanterande. Syftet 

med studien är att undersöka hur lärares riskförståelse och därigenom riskhantering ser 

ut. Metoden är en kvalitativ intervjustudie där 16 lärare från fyra olika skolor deltagit. 

Materialet har sedan analyserats med en tematisk analys. Resultatet av analysen visar att 

lärares riskförståelse innebär en balans mellan synliga och osynliga krav då lärare känner 

a) ett förlängt ansvar i och utanför skolan och ställs i och med detta inför b) 

organisatoriska och resursmässiga dilemman. Studien bidrar till att bredda begreppet 

riskhantering till områden som traditionellt sett inte ses som riskhanterande. 

 

Nyckelord: riskförståelse, riskhanterare, lärare, genus 
 

SUMMARY 

The nature of the risks in today's society means that several occupational groups, such as 

teachers, have to deal with risks in their work. Because women are not being seen as risk 

managers to the same extent as men, women-dominated professions are not seen as 

involving risk management in the same extent as men-dominated. The purpose of this 

study is to examine how teachers' risk understanding and thereby risk management looks 

like. The method is a qualitative interview study with 16 participating teachers from four 

different schools. Thematic analysis was used to extrapolate themes from the interviews. 

The result of the analysis shows that teacher's understanding of the risk entails a balance 

between visible and invisible requirements as teachers feels a) a prolonged responsibility 

in and outside the school and are consequently posed b) organizational and resource-

related dilemmas. The study contributes to broadening the concept of risk to areas that 

are traditionally not perceived as seen as risk management  
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INLEDNING 
Risker är ständigt förekommande i ett samhälle. De har alltid funnits och människan har 

i alla tider försökt hantera dessa. I takt med att samhället förändras ändras även riskernas 

karaktär. Riskerna i dagens samhälle skiljer sig fundamentalt från riskerna som fanns 

förr. Den tyske sociologen Hartmut Rosa (2013) talar om acceleration i samhället. 

Denna acceleration innebär förväntningar på ständigt ökad produktivitet genom 

minskade tidsramar och den bidrar till att accelerera såväl teknisk utveckling, social 

förändring och vårt livstempo. Dessa levnads- och normförändringar har lett till att 

risker i samhället tenderar att bli svårare att förutspå (Rosa, 2013). Riskbedömningar  

blir generellt mer osäkra vilket kan leda till att allmänheten upplever en större stress och 

oro kring risker (Enander, 2018). De risker som finns i vårt samhälle kan exempelvis 

utgöras av större olyckor,  klimat- eller våldsrelaterade händelser men kan också vara 

diffusa (Olofsson & Rashid, 2009). Komplexiteten av dessa risker ställer krav på att fler 

aktörer och yrkesgrupper tvingas hantera risk- och säkerhetsfrågor (Alvinius, Holmberg 

& Hobbins, 2018).  

Mer konkret innebär det att i kombination med dessa risker har det skett 

förändringar i samhällets skyddsåtgärder, exempelvis i form av polisbrist, centralisering 

av räddningstjänst, vilket gör det allt viktigare att ytterligare yrkesgrupper som i sitt 

arbete ansvarar för andra människor har en relevant riskförståelse och kunskaper om 

riskhantering.  Regeringen har även lyft fram detta på den politiska agendan, nämligen 

att flera yrkesgrupper ska inkluderas i diskursen om kris och risk (Regeringen, 2015). 

En sådan yrkesgrupp är lärare, vilka arbetar i en miljö där risker ständigt finns 

förekommande, bland annat risken för hot och våld samt social oro och risker kopplade 

till sociala faktorer (Alvinius et al., 2018). Till skillnad från vissa andra yrkesgrupper 

har lärare även ett ansvar för att skydda sina elever. Lärare är ett yrke som är starkt 

kvinnodominerat och dessa verksamheter ses inte som säkerhets- och riskhanterare i 

samma utsträckning som mer mansdominerade yrkesgrupper (Mellström, Olofsson, 

Ericson, Harrison, Callerstig, & Lindholm, 2016). 

Lärares arbetssituation och roll som risk- och säkerhetshanterare 

Under de senaste årtiondena har många omstruktureringar skett inom skolan; under 90-

talet övergick verksamheten till kommunal regi. Detta innebar många reformer som 

bland annat innebar att skolan fick besluta om resursfördelning mellan olika 

verksamheter inom kommunen och blev även ansvariga för att utvärdera sina egna 

verksamheter. Detta sammanföll med ekonomiskt svåra år då sämre ekonomiska 

förutsättningar gavs till skolan vilket ledde till att färre lärare anställdes (SOU 2014:5). 

Dessa faktorer har bidragit till att lärare idag är en av de mest stressade yrkesgrupperna 

där mycket av arbetstiden går till dokumentation och administration. Orsakerna till de 

höga ohälsotalen är bland annat högre arbetsbelastning och mindre stöd och egenkontroll 

i arbetet, vilka alla är bidragande faktorer till psykisk ohälsa. På senare tid har reformer 

införts i syfte att förbättra lärarnas arbetssituation men problemen kvarstår (Kjellström, 

Almquist, & Modin, 2016). Utöver de försämrade arbetsvillkoren som reformer de 

senaste åren resulterat i, upplever många lärare outtalade sociala krav och 

samhällsuppdrag, bland annat att finnas där för elever som har svårigheter hemma eller i 

skolan  (Frelin & Edling, 2012). Landahl (2006) beskriver i sin avhandling lärarens 
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uppdrag som ”läran, fostran och omsorg” och han menar vidare att de sistnämnda 

begreppen ”fostran och omsorg ” har fått ett ökat inslag i den senmoderna skolan. I sin 

avhandling gör Landahl jämförelser mellan den moderna (tidigare delen av 1900-talet) 

och den senmoderna skolan (senare delen av 1900-talet) och konstaterar att bilden av 

”fostran och omsorg” har förändrats över tid. I den moderna skolan var fostran en väg 

till omsorg; lydnad ger lycka. Men i den senmoderna skolan har intimiteten ökat och fler 

elever känner sig trygga med att vända sig till skolans personal med bekymmer och 

problem som egentligen inte rör skolan. I och med detta fick även skolan, utifrån 

omsorgsansvaret om eleverna, nya förväntningar på sig och ett ansvar att arbeta med 

säkerhets- och krisarbete. Under 1990-talet uppkom därför begreppet krispedagogik, 

vilket visade på att skolan och dess personal skulle utveckla strategier för att kunna 

hantera krissituationer (Landahl, 2006). 

Lärare är i allra högsta grad ett kvinnodominerat yrke där 76 procent av lärarna i 

grundskolan är kvinnor (SCB, 2015). Sverige har den mest könssegregerade 

arbetsmarknaden i Europa och det beror mycket på den stora offentliga sektorn av vård, 

skola och omsorg där många kvinnor arbetar (Hern, Nordberg, Andersson, Balkmar, 

Gottzén, Klinth, Pringle & Sandberg, 2012). Individer som arbetar i sektorer där man 

utgör en minoritet av gruppen, exempelvis man i en kvinnodominerad grupp, ses ofta 

som så kallade token (Kanter, 1977). Det innebär att personen inte blir sedd som en 

individ utan ses utifrån stereotypa föreställningar vilket leder till förlorande av egentlig 

identitet eftersom man representera könet. För kvinnor leder detta ofta till negativa 

stereotyper och förväntningar (Kanter, 1977). Män i kvinnodominerade yrken får i sin 

token roll ofta andra stereotypa förväntningar. Bland annat förväntningar på 

ledaregenskaper och viljan att göra karriär. Simpson (2004) visade i en studie där hon 

studerade mäns upplevelser att arbeta i kvinnodominerade yrken såsom lärare, 

sjuksköterska, kabinpersonal och bibliotekarie, att på grund av dessa förväntningar gavs 

männen fler möjligheter att öka sin kompetens jämfört med kvinnliga kollegor och blev 

heller inte lika hårt dömda vid misstag som kvinnliga kollegor blev. Studien visade även 

på negativa effekter av att som man arbeta i det kvinnodominerade yrket lärare; män fick 

oftare ta hand om “svåra klasser” och förväntades prata, och till och med föra andra 

(kvinnors) talan, på möten. Förväntan på ledarrollen kan även leda till att mannen ses 

som en expert som kan ta beslut i svåra situationer och lösa tekniska problem (Simpson, 

2004). 

  Traditionellt sett ses inte kvinnodominerande yrken som risk- och 

säkerhetshanterare i samma utsträckning som mer mansdominerade yrkesgrupper 

(Danielsson, 2016; Hermansson, 2012). Detta kan vara ett problem i kommunernas 

framtagande av riskanalyser då dessa bygger på underlag framtagna av verksamma inom 

respektive sektor. Tidigare studier har visat på en asymmetri i underlagen till 

riskanalyserna från olika verksamheter i kommunerna. Vissa sektorer har mindre rutin i 

att skriva risk- och säkerhetsanalyser, exempelvis vård och omsorg som är starkt 

kvinnodominerade sektorer, i jämförelse med andra mer tekniska sektorer som då även 

är mer manligt dominerade. Denna asymmetri leder till att riskerna inom verksamheterna 

inte lyfts fram på ett adekvat sätt inom alla sektorer (Ericson, 2017). I förlängningen leder 

detta även till att cementera uppfattningar om kvinnor och kvinnodominerade yrken som 

icke legitima riskhanterare.   
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Riskuppfattning 

Ordet risk har många definitioner och en definition som kan spegla den komplexitet som 

begreppet innebär är att risk är en sammanvägd sannolikhet att något händer som innebär 

en förlust av något värdefullt. Vad som uppfattas som en risk kan därför variera; något 

som en individ ser som väldigt riskfyllt uppfattar en annan individ inte alls på samma 

sätt. Ständigt gör vi människor bedömningar och reagerar kognitivt och känslomässigt på 

situationer som av individen upplevs som en  risk. Detta kallas för riskuppfattning och 

påverkas av många olika aspekter (Enander, 2018). En del är känslan av kontroll; finns 

en upplevelse hos individen att själv kunna påverka händelse eller situation ses inte 

situationen eller händelsen som lika hotande. Kontroll ger en känsla av säkerhet. Samma 

sak gäller om individen själv väljer att utsätta sig för olika risker, som exempelvis 

bergsklättring (Breakwell, 2007; Enander, 2018). Risker orsakade av okända faktorer 

upplevs som mer hotande liksom om risken kan leda till katastrofala följder, speciellt för 

barn och kommande generationer (Olofsson, 2009). Även detta torde ligga under 

begreppet kontroll; genom att själv välja att utsätta sig för risk eller att risken är känd 

uppfattas graden av kontroll som högre. 

Riskuppfattning påverkas även av personlighet, vissa människor är mer 

risktagande medan andra till stor del undviker att utsätta sig för riskfyllda situationer, så 

kallade riskaversiva (Olofsson, 2009). Vi människor har även många sätt att tänka som 

gör att risker uppfattas som mindre farliga. Ofta uppfattas hotfulla händelser som något 

som drabbar andra och inte individen själv. Det är heller ingen självklarhet att individer 

som hamnat i situationer där säkerheten hotades blir mer riskuppfattande därefter 

eftersom situationen i efterhand kan tolkas som att den inte var så hotfull. Detta beror på 

en orealistisk optimism individen känner för sin egen osårbarhet (Weinstein, 1984). 

Denna känsla av osårbarhet hänger även den samman med känslan av kontroll (Olofsson, 

2009). Trots att det kan tyckas vara en nackdel att ha en riskuppfattning som till viss del 

inte stämmer överens med de faktiska farorna som finns i omgivningen finns det ändå 

fördelar med detta; att ständigt oroa sig för risker och faror skulle påverka och hindra 

individen i det dagliga livet. Att ha beteenden eller vanor som påverkar och hindrar 

funktionsförmågan i samhället är ett kriterium för psykisk ohälsa (Nolen-Hoeksema, 

2014). 

Tidigare forskning har även visat att det finns andra faktorer som påverkar 

riskuppfattningen, bland annat kön, ålder samt sociala grupper. Kvinnor, äldre och 

medlemmar av lägre samhällsklasser ses generellt som mer riskaversiva (Olofsson & 

Öhman, 2009). Utförligare beskrivet om könsskillnader i riskuppfattning behandlas 

senare under rubriken ”Genus och risk”. Enligt Tversky & Kahneman (1974) använder 

vi människor vissa tumregler i bedömningen av risker, vilket i sig även kan påverka i 

vilken grad risken uppfattas: 

·         Tillgängligheten: Saker som nyligen har hänt uppfattas som mer sannolika 

att hända igen. Samma sak gäller hur uppmärksammade dessa händelser blir i 

massmedia; händelser som ges stort utrymme bedöms som mer frekvent 

förekommande än nyheter som inte ges samma utrymme. 
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·         Förankring: Den första, grundläggande informationen som man bär med 

sig tenderar att inte omvärderas utan finns kvar som en övertygelse, exempelvis 

att man inte ska bada direkt efter att man ätit på grund av risken för kramp.  

·         Representativitet: Vi människor använder oss av information och erfarenhet 

av liknande händelser för att tolka nya situationer. Exempelvis om man åker till 

ett främmande land och är med om en vådlig bussresa skattas samtliga bussresor 

i det landet som farliga och osäkra. 

Dessa tumregler kan leda till att risker felaktigt uppfattas och bedöms som mer frekvent 

förekommande och blir därför mer uppmärksammade i ett riskhanteringsarbete. 

Riskförståelse 

Riskförståelse inkluderar, förutom de aspekter som riskuppfattningen anger, även 

sociala och kulturella miljöer individen befinner sig i som en påverkansfaktor i hur 

individen ser på risker. Påverkan sker genom social interaktion med människor i 

omgivningen, exempelvis familj, vänner och arbetskamrater. Även i begreppet 

riskperception finns den sociala påverkan med som en faktor  men i huvudsak utgås 

från individens kognitiva processer i riskuppfattningen. Begreppet riskförståelse ger 

större utrymme för hur den sociala interaktionen påverkar synen på risker (Olofsson & 

Öhman, 2009). Wall (2010) har utvecklat begreppet och teorin om riskförståelse som 

har sin grund i Karl Weicks teori om meningsskapande i osäkra situationer. Teorin om 

meningsskapande menar att människan i situationer som är okända försöker hitta 

mönster som överensstämmer med tidigare erfarenheter för att på så sätt hitta ett sätt 

att tolka och hantera den nya situationen (Weick, 2001). Liksom i begreppet 

riskperception ligger mycket av fokus i individens kognitiva processer och tar inte i så 

hög grad hänsyn till den sociala interaktionens påverkan på riskuppfattningen vilket 

däremot riskförståelse gör. Wall (2010) menar vidare att för att till fullo förstå en 

persons riskförståelse måste de värderingar och normer som socialt omger individen 

tas i beaktande. Med andra ord hur de människor som finns i individens närhet; familj, 

vänner och arbetskollegor ser på risker. Även den yttre miljön och samhället individen 

lever i påverkar riskförståelsen. Skillnader i riskförståelse kan även bero på om 

individen bor på en mindre ort, landsbygd eller större storstad. Beroende på var man 

bor och vilka människor man omger sig med uppfattas och hanteras riskerna olika. Med 

utgångspunkt i dessa sociala och geografiska faktorer bildas individens riskförståelse. 

Olofsson & Öhman (2009) menar att individer har en  riskperception och en 

riskförståelse för olika typer av risker, där skillnader mellan dessa kan förekomma. 

Exempelvis kan en person anse att enligt riskperceptionen är rökning riskfyllt men 

många i bekantskapskretsen röker och därför säger riskförståelsen att det är hälsorisk 

som är acceptabel. Genom att se det på detta sätt kan individens agerande gentemot 

risker förstås på ett utförligare sätt. Utifrån de normer och värderingar som individen 

får i den sociala interaktionen sker meningsskapandet och meningsstrukturen från vilka 

uppfattning sker om vilka risker som anses vara viktiga att hantera (Olofsson & Öhman, 

2009). I riskförståelse är det är det även av största vikt att ha en förståelse för 

meningsstrukturen hos individen. Den skapas genom olika faktorer såsom egna 

erfarenheter, anknytning till samhället som avgör om man ser sig själv i ett 

individualistiskt eller kollektivt sammanhang, den sociala statusen i samhället vilket 
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gör att omgivningen eventuellt har förväntningar på individens agerande eller beteende. 

Även den geografiska platsen kan ha betydelse och påverka meningsstrukturen hos 

individen, exempelvis kan området där man växte upp, och då kanske främst den 

sociala tillhörigheten och gemenskapen, ha en inverkan på riskförståelsen (Wall, 2009). 

Riskhantering 

Riskhantering är en process som inleds med att potentiella risker identifieras, analyseras 

och bedöms för att sedan åtgärdas om risken bedöms vara av en sådan karaktär så den 

måste omhändertas. I vissa fall bedöms risken som liten och ingen åtgärd eller hantering 

tillförs. Vilka risker som anses viktiga att hantera avgörs av hur människors uppfattning 

ser kring dessa. Det är av största vikt att alla berörda grupper är en del av 

riskhanteringsarbetet och att detta kan ske med en förståelse och en prestigelöshet där 

alla grupper får föra fram sina synpunkter (Becker, 2014). Ett viktigt steg i en effektiv 

riskhantering är att utvärdera riskhanteringsstrategierna regelbundet för att ta ställning 

till om beslutade åtgärder fortfarande är relevanta eller om andra metoder kan fungera 

bättre (Andersson & Nilsen, 2015). Arbetet med att utveckla metoder och åtgärder kan 

bland annat ske genom att analysera händelser och processer, utvärdera dessa för att se 

vad som gjordes bra men även det som gjordes mindre bra (Johansson, 2016). En 

avgörande faktor för att riskhanteringen ska ske på ett tillfredsställande sätt är att det 

finns en samstämmighet i gruppen kring vilka risker som bör hanteras, det vill säga en 

gemensam riskuppfattning (Breakwell, 2007). 

De risker som finns i vårt samhälle idag har utvecklat en större risk- och 

säkerhetsmedvetenhet i samhället. Tidigare var det till största del olika myndigheter 

som arbetade med risk- och säkerhetshantering, såsom polis, räddningstjänst och 

militär. Samhällsutvecklingen har dock lett till att de flesta organisationer och 

verksamheter, såsom myndigheter, företag, föreningar, kommuner och även skolor, 

idag har strategier för att hantera risker i sina respektive verksamheter och den centrala, 

övergripande styrningen i hanteringen av risker existerar inte i lika hög grad som 

tidigare  (Sparf, 2009). Riskhantering har gått från att vara något centralt omhändertaget 

till att i dagens samhälle vara mer decentraliserat, vilket både har sina fördelar och 

nackdelar. En fördel med denna utveckling är att fler ges inblick i och kan påverka 

riskhanteringen, både vilka risker som bör hanteras samt hur den hanteringen ska se ut. 

Nackdelar kan vara att genom den decentralisering som skett läggs ett större ansvar på 

individen att själv göra många val för att förhindra och hantera risker (Sparf, 2009). 

Utifrån de förutsättningar individen har att göra rationella val kan detta ge många 

fördelar för många men försvårar för de individer som på grund av sjukdom eller 

missbruk inte klarar av att göra de rätta valen. Samhället har alltså gått från ett 

kollektivistiskt tänk till att vara mer individualistiskt där mindre styrning sker från 

centrala myndigheter och större ansvar läggs på lokala aktörer och individerna själva 

(Sparf, 2009). Risker som hanteras i skolan är bland annat orsakade av sociala risker 

såsom segregering, fattigdom och bristande ansvar från föräldrar och samhälle (Hallin, 

2014). 

Genus och riskuppfattning/-hantering 

Kvinnor och män utsätts till viss del för olika typer av risker, bland annat på grund av en 

segregerad arbetsmarknad där män traditionellt sett ofta arbetar i sektorer med tyngre 
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kroppsarbete medan kvinnor oftare arbetar i den kommunala omsorgen, exempelvis vård 

och skola (Hermansson, 2012). Män riskerar att genom fysiskt kroppsarbetet råka ut för 

olyckor i arbetet medan kvinnor blir sjuka på grund av arbetets psykiska påfrestningar. 

Kvinnor har i större utsträckning än män även ett större ansvar för hem och familj vilket 

än mer spär på den psykiska påfrestningen. Männens stress minskar när de slutar arbetet 

för dagen medan kvinnors stress då ökar (Orth-Gomer, Chesney & Wenger, 2009).  Det 

är inte bara typer av risker som skiljer kvinnor och män åt utan även i riskuppfattning 

finns det skillnader. Tidigare internationell forskning har visat att kvinnor är mer benägna 

att uppfatta situationer eller händelser som riskabla (Boholm, 1998; Flynn, Slovic & 

Mertz, 1994). Trots dessa skillnader i hur män och kvinnor uppfattar risker är det främst 

män som besitter poster som deltar och beslutar i riskhanteringsåtgärder (Carlsson-

Kanyama & Räty, 2008). Det finns till och med ett vedertaget uttryck; ”the white male 

effect”, som menar på att vita män är den grupp i samhället som upplever samhället som 

minst riskfyllt (Flynn et al., 1994). Paradoxalt nog är det ofta dessa män som besitter 

poster där man hanterar risker. Genusforskaren Hirdman (1998) menar att enligt 

genussystemet finns en hierarkisk ordning där männen är normgruppen i samhället och 

står för det allmängiltiga. 

Mansdominerade verksamheter och professioner uppfattas i högre grad som 

experter och mer insatta i risk- och sårbarhetsanalyser jämfört med mer 

kvinnodominerade yrkesgrupper. Det beror bland annat på att den mansdominerade 

teknikbranschen länge arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser och därför har en 

tradition kring detta (Ericson, 2018). Vissa menar att skillnaden i riskuppfattning beror 

på maktfördelningen i samhället; i en jämlik grupp finns inte dessa skillnader mellan 

könen (Olofsson & Rashid, 2011). Den snedfördelade maktstrukturen kan vara orsaken 

till att kvinnor och minoritetsgrupper upplevs som mer riskaversiva. De känner en ökad 

sårbarhet och mindre kontroll över risker som de uppfattar (Satterfield, Mertz, & Slovic, 

2004). Genom att kvinnor ofta tar ett större ansvar för hem och familj utvecklas den 

emotionella förmågan och genom detta också ett annat sätt att se på risker (Ruddick, 

1995). Traditionellt sett har kvinnors riskuppfattning förpassats till att bedömas som en 

enskild, personlig angelägenhet. Detta trots att kvinnors insikter angående 

riskuppfattning och åsikter gällande riskhantering är högst relevanta och kan, genom 

kvinnors skilda sätt att se på risker, ge nya insikter om risker men även om alternativa 

sätt för riskhantering (Hermansson, 2012). Maktstrukturen cementeras ofta ytterligare 

genom användande av ett språkbruk som underlättar samarbete med de som ”talar samma 

teknikspråk” men som känns främmande för grupper som inte tillhör de tekniska 

verksamheterna. Strategier för att förändra maktstrukturen och normer angående 

riskanalyser i samhället kan vara att inkludera och engagera de sociala verksamheterna i 

arbetet. Det är då också av stor betydelse att det används ett språk som underlättar 

samarbetet genom att samtliga bättre förstår vilka åtgärderna är och hur dessa ska 

hanteras. En annan strategi kan också vara att i risk- och sårbarhetsanalyser vända blicken 

mot de risker som inte i så stor grad berör de tekniska delarna utan mer mot de sociala 

riskerna (Ericson, 2018).  

Tidigare forskning har visat att kvinnodominerade yrken, som exempelvis lärare, 

hanterar risk och säkerhet på ett annorlunda sätt där hanteringen ofta sker genom 

känsloreglering; läraren försöker att lugna situationen genom att själv utstråla ett lugn, 

bland annat för att behålla kontrollen över situationen men även för att inte elever ska 
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uppleva situationen som hotfull (Alvinius, 2019). I samhället finns en stark segregering 

där män traditionellt sett hanterar risker och hot medan kvinnor hanterar behov i de 

sociala verksamheterna som vård, skola och omsorg. Samhällsutvecklingen har lett till 

att många av yrkesgrupperna i de sociala verksamheterna, exempelvis lärare, i allra 

högsta grad hanterar risker i sitt yrke (Alvinius, 2019). Trots detta ses läraryrket 

fortfarande, genom tradition, som ett yrke som inte hanterar säkerhet och risker. Genom 

detta perspektiv är det intressant att undersöka hur lärare uppfattar risk och säkerhet i sitt 

arbete. Detta har tidigare inte gjorts och det saknas tillräckliga kunskaper om lärares 

riskförståelse i forskning om risk och säkerhet.  

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och analysera riskförståelsen, 

och därigenom, riskhanteringen bland lärare i svenska grundskolan. Det är ett viktigt 

ämne att studera då tidigare studier har identifierat en kunskapslucka vad gäller lärarnas 

uppfattning om risker i det vardagliga arbetet (Alvinius, Holmberg & Hobbins, 2018) 

samt att den kvinnodominerade och feminint kodade yrkesrollen lärare inte ses som 

riskhanterare i samma uppfattning som manligt dominerade yrkesgrupper (Ericson, 

2018). Detta i kombination med att Regeringen lyft problematiken att fler yrkesgrupper 

ska involveras i diskursen om risk och säkerhet (Regeringen, 2015) tyder detta på 

behovet att ytterligare undersöka ämnet.  

 

För att uppfylla föreliggande studies syfte upprättas följande problemformuleringar:  

 Hur uppfattar yrkeskategorin lärare riskerna i skolan som är deras 

arbetsplats? 

 Hur hanteras dessa risker? 

 Hur ser de på sin roll som säkerhetsaktörer och riskhanterare? 

 Finns det skillnader i hur manliga respektive kvinnliga lärare uppfattar 

och hanterar risker? 
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METOD 

Studiens karaktär är induktiv och explorativ. Ambitionen är att beforska ett teoretiskt 

underutvecklat område. Då uppsatsens syfte är en strävan efter en djupare förståelse 

lämpar sig en kvalitativ forskningsansats bäst. Syftet styrde alltså valet av metod 

(Hartman, 2001). En kvalitativ forskningsmetod utgår från att det finns flera olika sätt 

att se på fenomen, inte bara en objektiv sanning, vilket ofta är fallet i kvantitativ metod. 

I en kvalitativ studie eftersträvas inte heller att generalisera till hela populationen utan 

det som eftersträvas är ofta en mer ingående förståelse för ett specifikt ämne där hänsyn 

kan tas i variationerna som kan förekomma mellan individer. Eftersträvansvärt är inte 

heller att inkludera så många respondenter utan intresset ligger mer i att få en djupare 

förståelse för hur fenomenet uppfattas av just de individer som deltar i studien som 

respondenter (Braun, & Clarke, 2013).  Mot bakgrund av ovanstående följer nu en 

beskrivning av urvalet av respondenter. 

Urvalet skedde i enlighet med riktlinjer för kvalitativa datainsamlingar där det 

eftersträvas att få ett urval av respondenter med olika erfarenheter av det studerade 

fenomenet (Hartman, 2001). Intervjuer av semistrukturerad karaktär genomfördes 

därför med låg- mellan och högstadielärare under perioden mars till mitten på maj.  

Likaså eftersträvades efter att inkludera lärare i både större och mindre kommuner för 

att även här kunna se om detta kan påverka riskförståelsen. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuguiden innefattar viss struktur på frågor men ger ändå 

forskare och deltagare möjlighet att följa samtalets gång (Bryman, 2012). Detta har till 

fördel att respondentens svar kan leda till ytterligare riktade frågor från intervjuaren, 

vilket underlättar strävan efter att få respondentens unika syn på det sökta fenomenet 

(Hartman, 2001). Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser i 13 fall, två 

intervjuer genomfördes per telefon och en ägde rum i Försvarshögskolans lokaler. Att  

intervjuerna utfördes på olika platser berodde på att respondenterna själva fick välja 

var och hur de ville att intervjun skulle utföras, för att det skulle bli minst besvär för 

dem. Intervjuerna varade mellan 40-80 minuter. Intervjuguiden utformades baserat på 

tidigare forskning och litteratur i ämnet men  då detta är ett tidigare outforskat område 

upptäcktes kunskapsluckor i tidigare litteratur och för att besvara studiens syfte 

utformades en intervjuguide med bas i relevant litteratur i ämnet. Exempel på frågor 

som ställdes under intervjun var: 

 Vad tänker du när jag säger risk? 

 Har detta med ditt arbete att göra anser du? 

 Vilket ansvar gällande risker och säkerhet anser du att du har i din roll som 

lärare? 

 Tänker du på detta i vardagen? Agerar du med detta i åtanke i ditt arbete? Kan 

du ge exempel på risker i din roll som lärare? 

 Diskuterar ni risker i arbetslaget kollegor emellan? Har du upplevt några 

skillnader i hur riskförståelse skiljer sig i dessa diskussioner, t ex mellan kön? 

 Har du egna erfarenheter av riskhändelser 

 Tror du att lärares erfarenheter skiljer sig mot andra yrkesgrupper? 
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Val av deltagande kommuner skedde genom ett bekvämlighetsurval och 

deltagarna till studien, det vill säga lärarna, rekryterades genom kontakt med skolornas 

rektorer. Kontakten med skolornas rektorer skedde med ett inledande informationsbrev 

där bland annat syftet med studien presenterades och en förfrågan om intresse att delta. 

Detta resulterade i att fyra skolor anmälde intresse att delta; varav två var på låg- och 

mellanstadienivå och två var på högstadienivå. Intervjuer genomfördes till teoretisk 

mättnad. Med detta menas att det i ytterligare intervjuer eller datainsamling inte 

framkommer nya aspekter av fenomenet (Hartman, 2001; Glaser, 1992). Totalt 

genomfördes 16 intervjuer med skolpersonal, varav fem av dessa arbetade som rektorer 

och övriga var lärare. Könsfördelningen var elva kvinnor och fem män. Samtliga 

respondenter hade mångårig erfarenhet av läraryrket, som minst 10 år. När intervjuerna 

var genomförda transkriberades de ordagrant. Därefter analyserades materialet med 

hjälp av en induktiv tematisk analys. Tillvägagångssättet innebar att de transkriberade 

texterna lästes igenom ett flertal gånger, cirka tre gånger. Därefter tolkades texten till 

sammanfattande nyckelord. Steg för steg sammanfattades nyckelorden till olika teman. 

I analysen ställdes frågan; vad pratar respondenten om? Finns det ett underliggande 

tema? (Clark & Braun, 2006). Att arbeta induktivt innebär att arbetet i analysarbetet 

inte följer en teori i samma utsträckning som i ett deduktivt arbete. Istället analyseras 

det insamlade materialet och utifrån detta utarbetas eller väljs en teori som kan passa 

till det materialet gett. Analyserna sker alltså på ett subjektivt sätt där forskaren är 

verktyget för analysen (Bryman, 2012). För att öka reliabiliteten, det vill säga 

tillförlitligheten i analysen, kan flera forskare analysera samma data. Detta kallas för 

interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2012). I detta fall analyserades intervjuerna 

självständigt men parallellt med studier inom samma projekt vilket möjliggjorde 

diskussion om analysen.  

Dataanalys 

Steg ett i analysen inleddes med att materialet lästes igenom upprepade gånger (minst tre 

gånger) för att kunna hitta olika mönster. Ett exempel på detta mönster, identifierat i 

följande citat kodades exempelvis som proaktiva tekniska lösningar. 

[...] då har ju vi ett bra team här på skolan som är elevassistenter tjejer och 

killar som är väldigt duktiga på att agera just med det här för de är ju ute 

och rör sig bland eleverna och där kan man ju se att när det är någonting 

där är ju Messenger och allt det där[...] vi har ju det också på våra mobiler 

där vi lärare kommunicerar med varandra där vi snabbt når varann. 

Andra citat i intervjumaterialet som berörde samma tema kodades även dem in i samma 

kodgrupp. Dessa har i sin tur grupperats in i underkategorin Strategier för omsorg, vilket 

i sin tur ledde till att Strategier för omsorg har grupperats in i kategorin Riskhantering 

som i nästa steg kategoriserades in under det slutgiltiga och övergripande temat för 

studien, nämligen Lärarrollen - balans mellan synliga och icke synliga krav.   

Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) som består av fyra 

krav på hur forskningen ska utföras; 
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 Informationskrav: forskningsdeltagaren ska av forskaren informeras 

om studiens syfte och sitt frivilliga deltagande. 

 Samtycke: forskningsdeltagaren ska informeras om frivilligheten att 

delta i studien samt att denna när som helst, utan förklaring, kan 

avbryta sin medverkan och insamlat material används då inte 

fortsatt i studien. 

 Konfidentialitetskravet: forskningsdeltagaren ska informeras om 

garanterad anonymitet eller konfidentialitet samt att 

forskningspersonalen har tystnadsplikt. 

 Nyttjandekravet: forskningsmaterialet får inte spridas vidare till 

parter som inte kan efterleva de vetenskapliga syftena exempelvis 

kommersiella bruk (se Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Utöver dessa krav finns det även deklarationer innehållande etiska riktlinjer när det 

gäller forskning på människor, exempelvis Helsingforsdeklarationen (1964), som har 

tre grundläggande principer: 

 Att göra det som är gott. 

 Att visa respekt för individen. 

 Att utöva rättvisa (Dahmström, 2011). 

 

Samtliga angivna krav och riktlinjer ska användas inom vetenskaplig forskning och så 

har även skett i föreliggande studie. Det är av största vikt att följa dessa för att skydda 

respondenterna som deltar i forskningen för att så långt som möjligt förhindra att de 

kommer till skada på något sätt på grund av studiedeltagandet.  

Den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) som 

trädde i kraft 25 maj 2018 har bland annat medfört att fler uppgifter ses som 

personuppgifter, mer kontroll att det inte samlas in mer data än nödvändigt samt skärpt 

krav på utförlig information till forskningsdeltagarna (Etikprövningsmyndigheten, 

2019). Intervjuerna genomfördes innan GDPR trädde i kraft men Vetenskapsrådets 

riktlinjer med krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har följts. 
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RESULTAT 
I analysen av intervjuerna framträder ett huvudsakligt tema, nämligen att lärarnas 

riskförståelse karaktäriseras av en balansgång mellan synliga och osynliga krav. De 

synliga kraven är relaterade till den pedagogiska verksamheten och beskrivs utifrån det 

som vanligtvis förväntas i läraryrket. De osynliga kraven är däremot präglade av omsorg 

och läraren som individ och har med individuella egenskaper att göra. Dessa krav är 

något som osynligt finns i lärarrollen och ingår alltså inte i de formella,  uttalade kraven 

på lärare. Det osynliga ansvaret påverkar också hur lärare uppfattar och hanterar riskerna 

i sitt yrke. Det innebär att i läraryrket döljs ett förlängt ansvar om eleverna som gäller 

inom skolan och utanför skolans ordinarie verksamhet. Balansen mellan synliga och 

osynliga krav karaktäriseras av följande aspekter: a) förlängt ansvar i och utanför skolan, 

många roller; omsorg och pedagogisk verksamhet och  b) organisatoriska och 

resursmässiga dilemman. Dessa tycks påverka krav till att bli mer eller mindre synliga. 

(O)synliga krav påverkar i sin tur lärares 1) riskuppfattning och 2) riskhantering. I den 

efterföljande texten beskrivs utförligare hur lärares riskförståelse ser ut samt hur dessa 

risker hanteras. För övergripande beskrivning se figur 1.  

Komplexiteten i läraryrket illustreras i nedanstående citat: 

[…]läraryrket är nästan ett axplock från flera olika yrken som man satt ihop 

i ett. Alltså vi ska vara sjuksköterskor för barnen trillar och slår sig och 

skadar sig. Vi behöver vara psykologer och kuratorer. Och vi är…alltså, vi 

är många olika yrken i en samlad grupp. 

 Citatet visar på den komplexitet som lärarna känner inför de riskerna som de ser som 

sitt ansvar att hantera. Det kan vara alltifrån riskerna att elever råkar skadar sig fysiskt 

i skolmiljön till risker att eleverna riskerar att fara illa i sina hem. I den fortsatta 

analysen beskrivs modellen i sin helhet med sitt tema, kategorier, underkategorier och 

koder. Riskuppfattningen blir genom det förväntade ansvaret av synliga och osynliga 

delar komplex och hanteringen av dessa uppfattade risker sker genom 

säkerhetsåtgärder och strategier för omsorg. Dessa delar syftar tillsammans till att 

försäkra att, förutom att uppfylla de synliga kraven på undervisning och pedagogik, 

även uppfylla de icke synliga kraven och förväntningarna, nämligen omsorgen om 

eleverna. Analysen av intervjuerna har resulterat i den modell som presenteras i figur 

1. 
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Figur 1. Lärarrollen; dess riskuppfattning och riskhantering. 

Lärarrollen - balans mellan synliga och osynliga krav 
(huvudsakligt tema) 

   a)    Förlängt ansvar i och utanför skolan, många roller; omsorg och 
pedagogisk verksamhet 
    b)   Organisatoriska och resursmässiga dilemman. 
  

1)  Riskuppfattning (kategori)  
  

1a. Formella, synliga risker 
(underkategori): 

- Ordinära vardagliga risker (koder) 
- Risk kopplad till fysiska skador och  

psykisk ohälsa 
 
1b.  Informella, osynliga risker 
(underkategori): 

- Sociala risker (koder) 
- Generell säkerhet 
- Extraordinära risker 

  
 

  
  
  
  
                                                                

2) Riskhantering (kategori) 
  

2a. Formell, synliga del: 
Säkerhetsåtgärder  
(underkategori) 

-    Policy för säkerhet (koder) 
-    Rutiner 
-    Balans mellan mycket och lite 

 
2b. Informell, osynlig del:  
Strategier för omsorg 
(underkategori) 

-    Emotionshantering och 
     Trygghetsskapande (koder) 
-    Proaktiva tekniska lösningar 
-    Riskhantering utifrån kön 
     (förväntningar på kvinnor och män) 

  

 

Förlängt ansvar i och utanför skolan, många roller; omsorg och pedagogisk 

verksamhet 

Med förlängt ansvar menas att osynliga krav ställs på läraren när det kommer till frågor 

om risk och kris. I de icke synliga delarna finns ett upplevt omsorgsansvar om eleverna. 

Att vara pedagog till elever under många år bygger upp en stark relation till elever och 

insikter finns hos läraren om att det upplevda ansvaret sträcker sig längre än det 

förväntade. Förlängt ansvar illustreras med följande citat:  

[…]Man blir ju såhär….det är klart att man skulle skydda sina barn till 100 

%. Det gör man ju för det är mitt ansvar att ta hand om dem.[…] Jag har 

aldrig hört att det ingår i lärarrollen, men för mig är det så. Jag har ansvar 

för mina elever när de är här på skolan. Så känns det för mig. 

Lärarna vet logiskt sett att hantering av dessa risker inte ingår i yrket och 

ansvarsområdet som lärare men på grund av ansvarskänsla och moral hanteras långt 

mycket fler risker än vad som kan förväntas. De känner barnens behov och utsatthet 

och träder därför in i risksituationer utanför sitt arbetsområde. Det händer till och med 
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att personal från skolan ger sig in i väldigt riskfyllda situationer för att hjälpa sina 

elever. 

[…] Så ibland har jag gått ner till lägenheter här nere och knackat på bara 

för att få direkt en syn på, hur ser det ut hemma?[…] han satt ute i bilen och 

var stand-by, för jag visste ju inte när jag knackade på vad som…vad möter 

jag bakom här? Är det någon påtänd eller vad…? 

Många lärare känner dock en osäkerhet i att hantera riskfyllda situationer 

eftersom det finns en upplevelse av brist på kunskaper kring hur dessa ska hanteras på 

bästa sätt. Det efterfrågas därför mer utbildning om ledarskap och risk- och 

krishantering för att på ett bättre sätt vara förberedd och kunna hantera dessa 

situationer. Trots detta känner läraren ansvaret att gå in i och avstyra hotfulla situationer 

för att skydda både berörda och andra elever som finns i närheten.  

Organisatoriska och resursmässiga dilemman 

De synliga och de icke synliga förväntningarna i lärarrollen leder till organisatoriska 

och resursmässiga dilemman för de enskilda lärarna. Tid till att diskutera frågor om 

risk och säkerhet är starkt begränsad då arbetet i vardagen är fylld av uppgifter samt att 

ständigt vara närvarande hos eleverna. Det blir det mest akuta och nära som ges 

utrymme att lösas. 

[…]det är ganska högt tempo man har idag på en skola. Det är liksom 

”dtdtdt”, man ska vara på tre ställen samtidigt. 

Längre tid att diskutera ges vid enstaka tillfällen som sker cirka en gång om året men 

då är det många andra saker som ska lyftas och diskuteras och frågor om säkerhet och 

risker och hanteringen av dessa inte ges särskilt stort utrymme. 

Riskuppfattning 

Kategorin Riskuppfattning hos lärare består av två underkategorier; 1a) formella, 

förväntade risker samt 1b) informella,osynliga risker. Underkategorin formella, 

förväntade risker består av två koder: a) ordinära vardagliga risker samt b) risk kopplad 

till fysiska skador och psykisk ohälsa.  

Ordinära vardagliga risker i skolan såsom exempelvis risker för skador i den fysiska 

skolmiljön, elever i trafiken med mera är risker som lärare uppfattar till största del och 

hanterar dagligen. 

Det gäller ju att planera hur vi tar oss från A till B om vi ska på utflykt, för 

att minimera risken att barnen blir påkörda. och när man gör aktiviteter på 

skolgården, var vi ska vara och göra aktiviteter. Så att vi inte hoppar 

längdhopp på asfalten och så där.” 

 

Riskuppfattning kopplad till fysiska skador och psykisk ohälsa är kopplade till 

omsorgerna om elevernas välmående. Skillnader kan ses i vilka risker som uppfattas 

mellan skolstadierna där det i de lägre stadierna ofta handlar om risker att eleverna ska 

skadas i skolmiljön eller på utflykter. I de högre stadierna är det framförallt riskerna för 
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både elever och lärare att utsättas för hot och våld men även risker att elever mår psykiskt 

dålig på grund av krav på prestationer från sig själv och omgivningen. 

[…]Just nu ska vi ju jobba förebyggande risker för att elever blir väldigt stressade då 

det ju är en annan typ utav…, att man mår dåligt, att man pressar sig själv. 

Underkategorin informella, osynliga risker består av tre koder a) sociala risker b) generell 

säkerhet samt c) extraordinära risker.  

Sociala risker kopplade till elevers omgivning. Även faktorer i elevernas omgivning som 

inte direkt rör skolan uppfattas av lärare som risker för elevernas välmående. I många 

fall sträcker sig lärares riskuppfattning kring sitt arbete mycket längre än vad som kan 

förväntas. Ofta känner lärarna att de är de enda ögonen som barnen har på sig och känner 

då ett stort ansvar att vara extra vaksamma på riskfaktorer som kan göra att 

missförhållanden kan antas, exempelvis trasiga, smutsiga kläder, blåmärken eller 

upprepad oanmäld frånvaro. 

Jag har till exempel barn ibland som jag knackar på hemma. Till exempel de har vart 

frånvarande på ett onormalt sätt, tycker jag. 

Även elevernas föräldrar kan vara en källa till risk som lärare uppfattar; föräldrar som 

inte har umgängesrätt eller föräldrar till barn med skyddade identiteter kommer till skolan 

och ska hämta dem. Det kan även vara så att barnen far illa hemma; att de lever i otrygga 

förhållanden med missbrukande föräldrar. 

Nej, sedan det här...tänker jag på föräldrakontakten, alltså den sociala förmågan 

att...som våga ställa...att inte vara så rädd för att fråga och ställa frågor och lyfta saker 

som man kanske inte...alltså det kanske är svårt och jobbigt, men jag menar det är ju 

för barnets bästa. Alltså det är...det får vi aldrig glömma. Barnets bästa, det är i fokus 

hela tiden vad vi än gör, så är det.   

Den generella säkerheten för eleverna är ännu en faktor som lärare uppfattar som risk. 

Det faktum att skola och skolgård är öppna, olåsta platser försvårar arbetet i att, i 

säkerhetssyfte för eleverna, ha kontroll på alla som rör sig på området. Det upplevs bland 

annat som ett stort problem att många icke behöriga använder skolans område som 

passage eftersom detta försvårar arbetet med att säkerställa elevernas säkerhet. 

[…] och det är ju det här som är svårt på en skolgård, för en skolgård…. I viss mån, 

den är inte där. Det är ingen allmän plats.[…] vi har all rätt i världen att ifrågasätta 

om vi ser att människor rör sig här som vi inte känner igen, som vi tror att… ”nej, vad 

har de för ärende hit? 

Extraordinära risker i skolan, som exempelvis gasutsläpp, större bränder i samhället 

eller extrema våldshändelser i skolan är risker som oftast inte diskuteras i arbetslaget mer 

än att det behandlas som en fruktansvärd händelse när det sker på andra platser. Den enda 

extraordinära risken som övas på är brand. För övrigt sker inga övningar av extraordinära 

händelser. 

Man gör de här årliga brandövningarna till exempel, men att … men allt annat då. Sen 

vill man inte … beroende på … alltså man behöver kanske inte träna på de värsta 

kriser, men det är ändå viktigt, tänker jag, att … som vi pratade härom dagen bara, det 

här med att man gör utrymning men man kanske inte så ofta tränar på inrymning. Det 

är också ack så viktigt. Vad händer om vi behöver rymma in? För så kan det ju också 
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vara, att … men jag tror absolut man kan bli bättre på att prata med barnen om saker 

och vad som händer. Och det är väldigt aktuellt nu, det här med att man ska ha mat 

hemma och ifall krisen kommer och så där, att … 

Anledningarna till att övningar på extraordinära händelser i skolan inte utförs är bland 

annat att det uppfattas som så osannolikt att det ska ske och att det är en större risk att 

övningarna upplevs som skrämmande och otäcka för eleverna. 

[..] vi tränar nog inte något speciellt så med barnen utan det är ju det här 

med brandlarmet som vi alltid tränar men inte inflykt på det sättet att låsa 

om oss för man vill ju heller inte skrämma barnen för något som kan hända 

utan det får man ta om det skulle vara aktuellt så får man göra det då. 

Händelsen som inträffade i Trollhättan 2015 då en man gick in på en skola och knivhögg 

lärare och elever har dock inneburit att det  aktualiserats även i svenska skolor. En rektor 

berättar så här om hur händelsen i Trollhättan aktualiserades på vederbörandes skola: 

[…]det som är USA ungefär, att….ja, det är USA. Men när det blev det här i 

Trollhättan, då kom det helt plötsligt väldigt, väldigt nära. Och då hade vi en 

diskussion, just det här med inrymning. Och att in med dem i skolsalarna då. 

Tyst och lås dörren invänta information. 

Summerat kan sägas att lärares riskuppfattning är otroligt bred och sträcker sig långt över 

vad som kan förväntas i yrkesrollen. Mestadels rör det sig om risker som finns i elevernas 

vardag och omsorgen om eleverna är det som genomsyrar de icke synliga delarna. I vissa 

fall finns en upplevelse av att man i rollen som lärare är de enda ögonen som eleverna 

har på sig, vilket ger en förståelse för det ansvar lärarna känner för sina elever. Trots att 

detta är en så stor del av lärarrollen menar samtliga respondenter att detta ämne inte 

berörs under utbildningen. 

Riskhantering 

Kategorin Lärares riskhantering kan indelas i två underkategorier 2 a) 

Säkerhetsåtgärder samt 2b) Strategier för omsorg. Underkategorin Säkerhetsåtgärder 

kan i sin tur indelas i två koder: a) policy och rutiner för säkerhet  samt b) balans mellan 

mycket och lite. 

Säkerhetsåtgärder bestående av rutiner och policy för säkerhet används av 

skolorna för att hantera de risker som uppfattas att eleverna kan utsättas för. En relativt 

nyupptäckt risk kan vara att det händer eleven något på vägen till skolan, därför  har det 

på det på de flesta skolorna införts en rutin att om eleven inte kommit till skolan senast 

en halvtimme efter skoldagens början kontaktas vårdnadshavare. 

 Det finns ju riktlinjer att har barnet inte dykt upp inom ett visst klockslag, 

men jag ringer inom en kvart, de kan ju ha vält med cykeln eller vad som 

helst. 

Det finns även handlingsplaner och utarbetade rutiner för hur arbetet ska ske vid 

extraordinära händelser. Ett exempel på en annan säkerhetsåtgärd är  att samtliga lärare 

bär namnskylt och att all personal är noga instruerade att ta kontakt med okända personer 

och att besökare ska bära besöksbricka. Vid en skola presenterades vikarier som tillfälligt 

arbetade på skolan med bild och information om att ”idag jobbar Stina hos oss” i en app 
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där övrig personal och vårdnadshavare uppmärksammades på att personen var behörig 

att vistas i skolan. 

En annan kod kan tolkas som dilemmat balansen mellan mycket och litet. Elevernas ska 

skyddas men skolan ska ändå inte upplevas som en låst och kontrollerad verksamhet. 

Men bland annat det faktum att obehöriga individer lätt kan sig in på skolan leder till 

dilemman; obehöriga ska hindras från att vistas i skolan men skolan ska ändå inte vara 

en sluten plats. 

Det är ett dilemma att skolan är så öppen men samtidigt så vill vi ju inte att det ska 

vara en sluten enhet liksom med portkod på dörrarna eller att man ska ha  vakter som 

patrullerar eller. 

Låsta dörrar och grindar kan sättas upp i tron på att det skapar en ökad säkerhet för 

eleverna när det kanske istället leder till andra risker. 

Och det…just kring grindar och så, så satte vi…testade att låsa med någon typ av kedja. 

Och då var den så högt upp att barnen inte kunde öppna den och det var ingenting som 

vi tänkte på, förrän vi insåg att, nej men, alltså, barnen kan inte öppna den. Vilket 

betyder att om någon tar sig in och barnen måste ta sig ut så kommer de inte ut. 

Trots detta finns ändå tankar, speciellt hos rektorerna som har det övergripande ansvaret 

för säkerheten på skolan, över hur riskerna med en öppen skola kan hanteras vid extrema 

händelser; vissa skolor har kameror uppsatta och kunskaper finns för att kunna låsa 

skolan vid behov.  

Underkategorin Strategier för omsorg kan indelas i tre koder: a) emotionshantering och 

trygghetsskapande b) proaktiva tekniska lösningar samt c) riskhantering utifrån kön 

(förväntningar på kvinnor och män) 

 

Emotionshantering och trygghetsskapande. De risker som lärare uppfattar hanteras i 

möjligaste mån i det fördolda. I riskhanteringsarbetet finns många strategier som har sin 

grund i en emotionshantering i syfte att skapa trygghet för eleverna.  

Och jag tänker att det är vår roll, vår roll är ju att vara så förberedda och skapa såna 

tydliga strukturer att det inte blir oro när det händer något. Och att man inte blir 

skrämd och att det är tryggt och stabilt och vi finns där. 

Riskhanteringen sker genom ett lågaffektivt bemötande. Anledningarna till detta är dels 

att lugna situationen i sig men även att undvika att situationen väcker rädsla och känslor 

av osäkerhet hos barn i omgivningen. 

Vi hade en incident med ett barn som blev sjukt. Vi var på utflykt. Det var när jag 

jobbade i skolan och vi var utanför skolan och fick tillkalla ambulans och så där. Då 

var vi två vuxna och då var det också så där att...vem gör vad? Då var det att en tar 

barngruppen, ser till att de fortsätter leka. Eller vi samlade ihop först och talade om 

“nu kommer det snart en ambulans att komma för att det här barnet mår inte så bra. 

Men ni kan fortsätta leka eller så kan ni stanna här och vi kan prata lite.   

 Som citatet visar är strävan att avdramatisera riskfyllda situationer stor. Mycket kraft 

läggs på att situationen inte ska skrämma eller skapa otrygghet hos eleverna. I riskfyllda 

situationer arbetar lärarna ofta i lag med flera lärare så att en kan gå undan med den 

enskilda eleven medan de andra lärarna ser till att händelsen inte påverkar de andra 

elevernas aktiviteter. Händelsen kan då gå obemärkt förbi och inte skapa otrygghet bland 
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de övriga eleverna. Riskfyllda situationer bemöts med ett lågaffektivt bemötande, allt för 

att lugna och kontrollera situationen. 

Ja, vi hade ju en sådan situation rätt så nyligen att en elev tippade över. De sprang och 

hämtade mig. [...] det blev bara att jag fick sätta mig bredvid honom tyst och stilla och 

fråga om han ville prata men han ville inte prata. Han var arg på alla vuxna som fanns 

i hela världen, så jag satt ju bara där, jag gjorde ingenting. Satt bara där och på något 

sätt visade att jag är här om du vill men jag kan gå om du vill och allt är ok. 

 Risker som lärarna uppfattar och det lågaffektiva sättet att  hantera dessa leder ibland till 

dilemman. Å en sidan finns känslan att det skulle vara till stor nytta att öva på vissa 

riskfyllda situationer med å andra sidan finns rädslan att skrämma elever framförallt i de 

lägre åldersgrupperna.  

Proaktiva tekniska lösningar Genom användning av sina sociala medier på 

mobiltelefonerna kan lärare och personal i skolan snabbt uppfatta stämningar av att 

något är “på gång”. Många lärare har också ständigt sina mobiltelefoner med sig för att 

snabbt få hjälp om det behövs och detta speglar en utsatthet som många lärare upplever 

i sitt arbete. 

Man vet inte vad som kan hända. Det finns inga sådana som det fanns förut, på någon 

skola, interntelefon som man kunde lyfta och komma fram till någon expedition 

åtminstone. Det finns inte längre. 

Mobiltelefonerna kan även vara en hjälp i situationer där snabb kontakt med 

vårdnadshavare måste ske där telefonnummer till elevernas vårdnadshavare är inlagda 

som kontakter. Dessa telefonnummer finns även angivna i en kontaktpärm som finns på 

varje skola men för att slippa ha med pärmen på utflykter och dylikt lägger alltså många 

lärare in kontakter till vårdnadshavare på  mobiltelefonen. Detta faktum visar på det 

ansvar som ligger på läraren och även påverkar riskuppfattningen. 

Riskhantering utifrån kön (förväntningar på kvinnor och män) Generellt sett upplevs 

inga könsskillnader i vilka risker lärare uppfattar men analyserna av intervjuerna visar 

att det däremot kan finnas skillnader mellan könen i förväntningar på hur män och 

kvinnor hanterar situationer där säkerhetsrisker förekommer. Generellt sett förespråkas 

det lågaffektiva bemötandet i alla professionella möten av både manliga och kvinnliga 

lärare i alla stadier men i några intervjuer, framförallt från respondenter på 

högstadieskolor framkom det från kvinnliga respondenter en tanke om att män lättare 

inger respekt i grupper och därför i vissa lägen förväntas kliva fram och hantera 

situationer där säkerheten äventyras. Vilket i vissa fall, beroende på situationens karaktär, 

kan leda till att situationen eskalerar. Kvinnor ansåg sig i dessa fall ha en mer avväpnande 

roll och hade på så sätt lättare att lugna och avstyra exempelvis riskerna för fysiskt våld. 

En kvinnlig rektor, tidigare lärare,  uttrycker det på följande sätt: 

 

Jag blir aldrig ett fysiskt hot för en elev eller förälder därför att jag är inte så stor. 

Däremot kan jag vara en auktoritet och jag får använda andra sätt, vilket har varit en 

fördel. Men jag har aldrig hamnat i situationer där det förväntas av mig att jag med 

fysisk styrka ska stoppa ett slagsmål till exempel. Jag kan gå emellan ett slagsmål. Men 

jag lovar er att går jag som kvinna emellan två stycken 15-åringar som slåss, så slutar 

de snabbare än om en man gör det. Nu för tiden...nu slåss de, peppar peppar inte så 

mycket, tycker jag. Men det finns en väldigt...jag kan tycka lite synd om männen i det. 
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För det finns någon sorts förväntan att om du är man, du är stor, du är stark, du ska 

gå. Och då gör de det ibland och då råkar de nästan alltid illa ut, så har...genom åren 

har jag aldrig varit med om en kvinna som hamnat i...ni vet det här att...ja, den tog för 

hårt eller den gick...alltså det blir inga sådana diskussioner ens en gång. 

I rollen som risk- och säkerhetshanterare kan det dock finnas olika förväntningar från 

omgivningen färgade av uppfattningen att kvinnor inte är lämpade för den rollen: 

[...]Men däremot så har man ju varit påverkad, jag vet första gången som 

jag var skolledare och då kom det en massa gymnasieelever som skulle göra 

upp med grundskoleelever på en annan skola jag jobbade och då var det två 

manliga lärare som då tyckte att det måste finnas en manlig rektor eller 

biträdande rektor för att om det kommer bus till skolan som ska slåss då kan 

man inte sticka fram en liten kvinna. Lite förlegat sätt att tänka kan man...kan 

jag tycka. Men ialla fall, och då vet jag att de (två manliga lärare = 

analystolkning) hämtade mig för att det här gänget kom och då skulle testa 

om jag klarade den här situationen vilket jag blev otroligt provocerad och 

förbannad över som jag pratade med dem efteråt.  
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DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet inleds med att studiens resultat diskuteras och analyseras i relation 

till den tidigare forskningen inom ämnet som tidigare presenterats i arbetets 

inledningskapitel. Därefter diskuteras arbetets metodval; dess styrkor och svagheter. 

Avslutningsvis presenteras slutsatserna av studien samt hur lärares riskförståelse och 

riskhantering vidare kan studeras i framtida forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur riskförståelsen och 

därigenom riskhanteringen uppfattas av lärare i grundskolan. Resultatet visar att lärares 

uppfattning om risker i sitt arbete leder till ett tudelat ansvarsområde; å ena sidan finns 

synliga krav såsom pedagogiska krav på att lära ut kunskaper till eleverna och å andra 

sidan informella, osynliga krav där exempel kan vara att hjälpa elever som lever under 

missförhållanden i hemmet. Dessa synliga och osynliga krav ska dessutom balanseras i 

det vardagliga arbetet. 

Konkret innebär detta att lärare upplever ett förlängt ansvar i och utanför skolan 

till följd av deras upplevelse av risker och krishantering. Alltså synen på risker och 

riskhantering komplexifierar läraryrket eftersom osynliga krav och upplevelsen av det 

förlängda ansvaret finns i det dolda och förväntas av lärare som en form av tyst kunskap.  

Det innebär i förlängningen att lärarrollen blir komplex och bestående av många olika 

roller vilket utmanar lärarnas arbetsmiljö (Alvinius, Holmberg och Hobbins, 2018).  

Balansgången mellan de synliga och osynliga kraven resulterar i att lärare ställs 

inför organisatoriska och resursmässiga dilemman. De synliga ansvaren är pedagogiken; 

att eleverna ska utbildas och utvecklas i de olika skolämnena samt inte kommer till skada 

fysiskt i skolans miljö. De informella, osynliga ansvarsområden som lärare upplever är 

till stor del grundad på omsorg och omtanke om eleverna. I mångt och mycket finns 

omsorgen om barnen med som en röd tråd genom hela lärarrollen och precis som Landahl 

(2006) menar får många lärare ta del av svårigheter och bekymmer som eleverna har. 

Bekymmer som i många fall sträcker sig utanför skolans värld. Tidigare forskning har 

även visat att många lärare känner outtalade sociala krav och samhällsuppdrag (Frelin & 

Edling, 2012) och  Frelin (2010) har tidigare uppmärksammat informella, osynliga delar 

i lärarrollen. Hon kallar detta för lärares relationella professionalitet där många lärare 

känner svårigheter med att dra gränser för var ansvarsområdet inom läraryrket sträcker 

sig. Hon menar vidare att den relationella professionaliteten är något som lärs in 

efterhand som yrkesverksam lärare, en tyst kunskap, som innebär att läraren uppfattas 

som äkta och genuin av eleverna. Ofta är det de lärare som på bästa sätt kan förmedla 

denna känsla som också uppfattas som en  “bra lärare”. Relationsskapandet syftar till att 

bygga förtroende hos eleven och därigenom underlätta undervisningen. Till skillnad mot 

resultatet  i föreliggande studie kopplar hon inte relationsskapandet till att i grunden 

handla om omsorg utan menar att relationsskapandets syfte har sin grund i de 

pedagogiska synliga kraven (Frelin, 2010).    Trots att lärarnas situation gällande dessa 

osynliga krav upptäckts och studerats tidigare, har det inte studerats hur detta påverkar 

lärares riskförståelse. Där bidrar denna studie genom att även inkludera en förståelse för 

hur lärares riskuppfattning ser ut i relation till sociala krav och omsorgen om eleverna. 

Lärare förväntas inte vara krishanterare (Alvinius, 2019), däremot så förväntas de vara 
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skyddsvärda som yrkesgrupp (Ericson & Mellström, 2016). Med denna studie lyfts risk 

och krishantering in i läraryrket som något att diskutera vidare, vilket också Regeringen 

har lyft fram på den politiska agendan, nämligen att flera yrkesgrupper ska inkluderas i 

diskursen om kris och risk (Regeringen, 2015) 

Studiens viktigaste bidrag kan förstås enligt följande: omsorg om eleverna och de 

sociala kraven som diskuterats om i tidigare forskning leder alltså i förlängningen till en 

komplex och mångfasetterad riskförståelse. Även här sker en balansgång mellan mer 

uttalade risker för eleverna, exempelvis att eleverna ska skyddas från att skada sig fysiskt 

under skoldagen, och mindre uttalade, informella, osynliga risker lärare uppfattar, som 

exempelvis risker i elevernas sociala liv utanför skolan. Riskerna som lärare uppfattar 

innebär även att riskhanteringen blir tudelad utifrån en synlig och en icke synlig del. 

Resultaten visar att traditioner och övertygelser om att aktörer inom kvinnodominerade 

yrken i allmänhet inte kan ses som riskhanterare kan ifrågasättas. Lärares komplexa 

riskförståelse och hur dessa risker hanteras visar i många fall exempel på att lärare är 

risk- och säkerhetshanterare i allra högsta grad. Riskhanteringen blir även den delad i en 

synlig och en mindre synlig del. Den synliga förväntade riskhanteringen, som är mer 

formell, kompletteras med strategier för omsorg, vilka är mindre synliga och uttalade. 

Riskhanteringen sker bland annat med ett lågaffektivt bemötande för att behålla 

kontrollen över situationen och inte skapa oro i gruppen, vilket stämmer överens med 

tidigare studier i ämnet (Danielsson, 2016; Alvinius, 2019). Tidigare studier av Alvinius 

(2019) visar att lärares emotionshanteringen i risk- och säkerhetsfrågor syftar till att 

minska upplevelser av otrygghet både hos eleverna men även hos sig själv och reducera 

risken att situationen eskalerar och blir okontrollerbar (Alvinius, 2019). Även inom 

ledarskapsforskning talas det om smidighet i riskfyllda situationer. Det innebär att 

uppmärksamheten riktas till mottagaren för att känna av känslor som kan leda till att 

situationen eskalerar. För att göra detta är det av största vikt att de egna emotionerna kan 

hållas i kontroll och därigenom undvika att situationen blir okontrollerbar (Alvinius, 

Kylin, Starrin och Larsson, 2014). Enligt Humphrey, Pollack och Hawver (2008) 

uppkom Humphrey (2005) med uttrycket “leading with emotional labor”, vilket kort sagt 

innebär att ledaren använder sig av känslor och stämningar för att påverka sina 

underordnades emotioner. Även i detta fall är det viktigt att ledaren kan hålla sina egna 

känslor i schack för att kunna styra och förmedla de känslor som är passande i situationen. 

Tidigare forskning har visat att ledare som använder sig av denna typ av ledarskap måste 

behärska en vidd av emotioner och göra en bedömning av vilken stämning eller känsla 

som ska användas i den aktuella situationen (Humphrey, Pollack & Hawver, 2008). 

Denna beskrivning kan lätt appliceras på den beskrivning lärare ger av sin 

emotionshantering med lågaffektivt bemötande gentemot eleverna. Genom denna 

jämförelse fås även en förståelse för hur komplex och avancerad lärares riskhantering 

verkligen är.  

Kombination att riskerna i dagens samhälle blir mer oförutsägbara och att mer 

ansvar läggs på lärarna att minimera risker påverkar lärares riskuppfattning (Lindqvist & 

Nordänger, 2011). Vad kan innebära en risk? Vem är ansvarig och ska ställas till svars 

om något händer en elev. Både från arbetsgivarens sida och för den enskilde läraren växer 

behovet av att dokumentera och rapportera kommunicerade risker och åtgärder till dessa 

för att vinna försäkran om att “ryggen är fri”. Rädslan över att bli ställd till svars leder 

till att experter anlitas för riskhantering. Dessa experter har ingen kunskap om hur 

verksamheterna, i detta fall skolorna, fungerar. Konsekvenserna blir fyrkantiga 
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lösningarna som inte fungerar i den dagliga verksamheten och detta skapar oro och 

osäkerhet hos lärarna eftersom de då ändå står själva att lösa de praktiska delarna i 

riskhanteringen (Lindqvist & Nordänger, 2011). Detta är återigen ett exempel på att 

lärarna inte ses som kompetenta nog att klara att utföra en riskanalys och hanteringen 

som följer av den. Denna studie ger ett betydande bidrag i utvecklingen av att bredda 

begreppet riskhantering till att även inkludera mer sociala risker. Maktstrukturer i 

samhället måste ändras och det är hög tid att inse vikten av att släppa in andra discipliner 

än de tekniska i riskhanteringsarbetet. Becker (2014) framhåller att en av de 

fundamentala grunderna i ett lyckat riskhanteringsarbete är att samtliga berörda grupper 

får komma till tals, bli tagna på allvar, för att framföra sin bild av de risker som bedöms 

finnas samt hur dessa ska hanteras. Så ser inte riskhanteringen i skola, vård och omsorg 

ut i dagens samhälle och det måste ändras snarast.   

Trots att det i tidigare forskning visat sig finnas skillnader i hur män och kvinnor 

uppfattar risker (Boholm, 1998; Flynn et. al., 1994) framkom det i intervjuerna inga 

skillnader i riskförståelse mellan manliga och kvinnliga lärare. Detta kan ha sin grund i 

teorin om riskförståelse. Teorin säger att individer i sin riskförståelse tar intryck även av 

sociala interaktioner med familj, vänner och arbetskamrater och därigenom präglas till 

en gemensam riskförståelse. En förklaring till den gemensamma riskuppfattningen kan 

även vara teorin Doing gender, myntad av Acker (1990). Teorin menar att genom social 

interaktion fås en uppfattning om vad som förväntas i rollen i vedertagna normer och 

sedan uppträda därefter (Andersson, 2012). Detta kan även påverka arbetsroller och kan 

även variera mellan olika kontexter och sammanhang. Genom att använda sig av teorin 

kan en förklaring erhållas till varför lärares riskförståelse är så enad då Acker vidare anser 

att  individer kan träda in i roller där olika kontexter påverkar upplevelser och 

uppfattningar, tankar och aktiviteter. Acker (1990) menar i sin teori om könade 

organisationer att  arbetsplatser och organisationer är processer av genusgörandet, där 

vissa arbetsplatser innebär att arbetstagarna antar roller utifrån de förväntningar som 

yrket ger; på mansdominerade arbetsplatser agerar kvinnor som sociala män liksom män 

på kvinnodominerade yrken agerar som sociala kvinnor eftersom det i yrkesrollen ligger 

en förväntan på ett visst beteende och tänkande. Trots likheterna i tankar kring risker 

bland lärare finns det ändå vissa tendenser att manliga lärare kan ses ur fenomenet token. 

Intervjuerna visar att det finns förväntningar på manlig personal att kliva fram och reda 

ut konflikter, att ta kommandot, ofta på ett mer auktoritärt sätt. Sett ur det perspektivet 

kan sägas att lärare är en kvinnodominerad yrkesgrupp och analyserna av intervjuerna 

visar på att det finns stereotypa förväntningar på män att träda fram och auktoritärt 

hantera situationer medan kvinnor kan hantera situationer på ett lågaffektivt sätt och 

genom detta dämpa beteenden och reaktioner som risken kan orsaka. Sammantaget leder 

detta till att stereotypa könsroller vidmakthålls och därigenom även riskhanteringen där 

kvinnor inte ses som kvalificerade riskhanterare i samma utsträckning som män.  

Det är mestadels vardagliga riskerna som diskuteras och hanteras lärare emellan 

och inte i lika hög grad de mer extrema händelserna. Här kan tumregeln om tillgänglighet 

tillämpas, som är en av de riktlinjer vi människor, enligt Tversky och Kahneman (1974) 

använder oss i riskbedömningar. Tumregeln om tillgänglighet innebär att saker som 

nyligen hänt skattas som mer sannolika att hända igen och det kan förklara varför det 

mestadels är de vardagliga riskerna som diskuteras lärarna emellan. 
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 En sammanfattad känsla som erhålls efter att ha genomfört intervjuerna är att 

lärare kollektivt fostras in i en riskförståelse och ett ansvarstagande som sträcker sig vida 

över vad som kan förväntas av en yrkesgrupp. En lärare uttrycker sig så här om 

riskförståelsen  ”[…] det är inbyggt i en när man har jobbat ett visst antal år”. 

Deltagarna i denna studie hade mångårig erfarenhet av att arbeta som lärare och det kan 

då antas att de upplevt och hanterat ett otal olika risker. Tidigare forskning visar att 

erfarenheter av liknande risker medför att risken inte bedöms som lika stor. Erfarenheten 

kan även medföra att känslan av kontroll ökar, vilket tidigare har visat sig vara av stor 

betydelse för hur risken uppfattas (Enander, 2018).  

Tidigare forskning visar på liknande resultat där synliga och osynliga krav 

förväntas hanteras av personalen. Oscarsson & Danielsson (2018) har studerat hur 

omsorgspersonal hanterade den stora inströmningen av ensamkommande flyktingbarn 

2015. På grund av personalens riskuppfattning och hantering av riskerna, även i detta fall 

både synliga och icke synliga krav, upplevdes situationen av kommunledningen inte som 

riskfylld. De kände att situationen var under kontroll eftersom personalen “inte bröt några 

lagar” utan hanterade riskerna på ett konstruktivt sätt. Agerandet i Oscarsson och 

Danielssons studie (2018) liksom lärarnas agerande i föreliggande studie visar på likheter 

med hur traditionella risk- och krishanterare agerar; de använde sin professionella 

kunskap, sin praxis och rutiner kring hantering och bemötande, men trots detta ses denna 

grupp inte som kris- och riskhanterare (Oscarsson & Danielsson, 2018). Tidigare 

forskning (Alvinius, 2019) har visat att den övergripande organisationen i verksamheten 

har betydelse för hur förutsättningarna ser ut för läraren att aktivt arbeta med risk och 

säkerhet. De bästa förutsättningarna ges i en organisation utan alltför snäva ramar men 

ändå med goda resurser av personal och stöd i verksamheten, exempelvis elevhälsa, 

stödteam inom kommunen för säkerhet samt ett utvecklande ledarskap. Är 

organisationen istället exkluderande där låg grad av egna initiativ ges utrymme och det 

ges oklara besked från organisationen angående hur frågor om risk och säkerhet ska 

hanteras försvåras lärarens möjligheter att arbeta aktivt med dessa frågor. Detta leder i 

förlängningen till att lärarna inte ses som risk- och säkerhetshanterare av samhället 

(Alvinius, 2019). Anledningen till att lärarna inte ses som riskhanterare ligger i dessa fall 

hos organisationen som inte ger rätt förutsättningar för lärarna att arbeta med dessa frågor 

och beror inte på att lärarna inte är kapabla att hantera frågorna. 

Fenomenet med balansgång mellan synliga och osynliga krav kan inte anses vara 

unikt för läraryrket, tvärtom visar forskning från andra verksamheter inom vård och 

omsorg på samma problematik (Danielsson, 2016; Oscarsson & Danielsson, 2018). Det 

tycks som att delarna där omsorger inkluderas, det vill säga de riskerna som här benämns 

som osynliga, inte ses ur ett riskhanteringsperspektiv i samhället i samma utsträckning 

som de synliga mer uttalade riskerna. Kan detta vara en följd av maktbalansen i samhället 

där männen ofta är normgivande med makt och mandat i samhällets riskuppfattning 

(Carlsson-Kanyama & Räty, 2008; Hirdman, 1998) och inte heller i allmänhet lägger lika 

mycket fokus på omsorg som kvinnor gör (Ruddick, 1995). Traditionen att inte se 

yrkesutövare inom omsorgsverksamheter som riskhanterare känns inte riktigt relevant i 

dagens samhälle när det är så stort fokus på människors välmående och uttalade behov 

av omsorg i andra sammanhang (Folkhälsomyndigheten, 2019) . Det är dags att inse att 

riskhantering handlar om så mycket mer än bara tekniska lösningar och ramdokument.   
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Metoddiskussion 

Metoden som användes i studien var kvalitativ och induktiv och intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Då syftet var att explorativt 

undersöka och få en djupare förståelse av lärares riskförståelse och -hantering valdes en 

kvalitativ ansats  med intervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen med explorativa 

empiriska studier är att identifiera kunskapsluckor genom intervjuer med berörda 

representanter för yrket, dvs. lärare.  

En svaghet i studien kan vara urvalsförfarandet, vilket skedde med ett 

bekvämlighetsurval. Hade andra skolors rektorer i andra områden kontaktats och 

intervjuats hade kanske en annan bild av lärares riskuppfattning och -hantering erhållits. 

På grund av urvalet går resultatet heller inte att generalisera till hela populationen av 

lärare. Men syftet i en kvalitativ studie är inte att generalisera och uttala sig om andra 

individer än de som deltagit i denna studie. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur just 

dessa lärare som arbetar på dessa skolor upplever riskerna i sitt arbete. Trots detta kan 

studien till viss del appliceras till andra lärare och även andra yrkesgrupper som arbetar 

inom kvinnodominerade yrken såsom vård, skola och omsorg. Fenomenet med synliga 

och icke synliga ansvarsdelar kan även vara applicerbara på dessa yrken. I andra fall kan 

det vara så att underkategorierna eller koderna inte blir de samma men att dessa ändå kan 

mynna ut i en kärnkategori av synliga och icke synliga ansvarsområden. Sett utifrån detta 

perspektiv kan studien därför vara valid för populationen lärare samt även andra liknande 

yrken inom de sociala verksamheterna. 

 Antal informanter kan tyckas vara liten men enligt Glaser och Strauss (1967) ska 

en kvalitativ datainsamling avslutas när mättnad uppkommer. Mättnad innebär att trots 

insamling av mer data tillförs inget nytt. Dock hävdar Glaser (2011; 2015) att mättnad 

över tid aldrig kan uppnås eftersom samhället och världen förändras. Detta gör att vill 

forskaren till fullo förstå fenomenet måste det studeras över en längre tid och vid 

upprepade tillfällen . 

Då det fanns en strävan efter att ändå få en så bred bild av ämnet har skolor i 

storstad respektive mindre städer valts ut. Könsfördelningen på elva kvinnor och fem 

män kan tyckas ofördelaktigt med få män men faktum är att procentuellt blir männen fler 

i studien ( 31 % ) jämfört med den faktiska procentuella andelen män som arbetar som 

lärare ( 24 %) i grundskolan (SCB, 2015). 

Slutsatser 

 Detta är ett viktigt område att studera eftersom lärare traditionellt sett inte ses som 

riskhanterare utan ses utifrån ett sammanhang av att vara lärare och pedagoger men som 

nu måste förhålla sig till en roll som riskhanterare då krav från regeringen ställs på att 

inkludera flera, icke traditionella yrkesgrupper in i krishanteringssektorn (Regeringen, 

2015). Ovanstående resonemang är också motiv till att denna studie utgör ett empiriskt 

och teoretiskt bidrag till befintlig riskforskning.  

Resultaten från studien visar att lärarrollen är komplex och består av många olika 

roller, vilket i sin tur leder till att även riskförståelsen blir mångfacetterad. Den breda 

riskförståelsen kan för många lärare leda till resursmässiga dilemman; krav på 

pedagogiskt ansvar men även en känsla av att ta ett omsorgsansvar om eleverna. Den 
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tudelade  riskförståelsen leder även till att riskhanteringen blir delad i en synlig och en 

dold del. 

Framtida forskning 

Inom detta ämne finns många intressanta aspekter att fortsätta studera, exempelvis om 

det finns skillnader beroende på hur lång yrkeserfarenhet läraren har eller om äldre/yngre 

lärare har skilda riskförståelser. För att undersöka dessa forskningsfrågor kan en 

kvantitativ mätning genomföras och av det datamaterialet kan sedan analyserna besvara 

många relevanta frågeställningar. En kvantitativ studie kan även användas för att validera 

modellen som  föreliggande kvalitativa undersökning resulterat i, vilket då, förutsatt ett 

slumpmässigt urval av forskningsdeltagare, skulle möjliggöra ett generaliserbart resultat. 

Ännu en aspekt som vore intressant att studera är om riskförståelse och riskhantering 

skiljer sig mellan skolor i privat och kommunal regi. 

Resultatet visar på att många lärare känner sig otillräckliga och vilsna i hur olika 

typer av risker ska hanteras och ansvarsområden som faller inom de informella, osynliga 

delarna är heller inget som berörs under lärarutbildningen. Därför skulle det vara av stort 

intresse att utföra en kvasiexperimentell interventionsstudie där en grupp få ta del av en 

kurs som behandlar läraryrkets totala risksituation och en grupp följer nuvarande 

kursplan. Sedan utförs exempelvis en intervjustudie med individer från båda grupperna 

för att se om det finns skillnader i hur riskerna upplevs och hanteras. Resultatet från 

denna interventionsstudie kan sedan ligga till grund för vidare utveckling av 

lärarutbildning och yrket. 
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