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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien var att undersöka hur skolkuratorer på grundskolan arbetar mot kränkande 

behandling i form av sexuella trakasserier. Vidare undersöktes om det förekommer skillnader 

i kuratorers bemötande, värderingar och bedömningar ur ett genusperspektiv med 

utgångspunkt från ett fiktivt fall. Metoden baserades på ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

semistrukturerade intervjuer kopplade till en vinjett. Fyra deltagare utgick under 

intervjutillfällena från en vinjett och två tog ställning till en annan. Vinjetterna innehöll samma 

fiktiva berättelse förutom att elevens könstillhörighet var utbytt. Studiens vetenskapliga 

ramverk bestod av genusteori. Genomsökandet av tidigare forskning inom området visade att 

professionella vanligtvis gör en viss skillnad i bemötandet av klienter baserat på klientens 

könstillhörighet. Resultatet från den här studiens intervjuer synliggör dock inga utmärkande 

skillnader i bemötande beroende på elevens kön. Dock kunde vissa skillnader urskiljas i 

intervjupersonernas fria berättande i vilket intervjupersonernas förståelse av vissa typer av 

beteenden hos elever kunde härledas till stereotypa föreställningar om kön. Avslutningsvis 

diskuteras utifrån skribenternas perspektiv huruvida skolorna borde utveckla sina 

utbildningsstrategier avseende makt, sexualitet och samtycke. 

  

Nyckelord: Sexuella trakasserier, skolkurator, kurator, bemötande, genus, genusskillnader, 

genusmedvetenhet.  
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ABSTRACT  

The purpose of the study was to investigate how school counselors at compulsory school work 

against offensive treatment in the form of sexual harassment. Furthermore, it was examined 

whether there were differences in counselors' treatment, values and assessments from a gender 

perspective, based on a fictitious case. The method was based on a qualitative approach with 

semi-structured interviews linked to a vignette. During the interview sessions, four 

participants were based on a vignette and two from another. The vignettes contained the same 

fictional story except that the pupil's gender affiliation was exchanged. The study's scientific 

framework consisted of gender theory. The search of previous research in the field showed that 

professionals usually make a certain difference in the treatment of clients based on the client's 

gender affiliation. However, the results of this study's interviews do not reveal any significant 

differences in treatment depending on the student's gender. However, some differences were 

discernible in the respondents 'free narrative in which the respondents understanding of 

certain types of behavior among students could be derived from stereotypical notions of 

gender. Finally, it is discussed from the writers' perspective whether the schools should 

develop their education strategies regarding power, sexuality and consent. 

 

  

Keywords: Sexual harassment, school counselor, counselor, gender, gender differences, 

gender awareness.  
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1  INTRODUKTION  
  

  

"Om alla som har blivit sexuellt trakasserade skriver 'jag också' som  

status, kanske människor kan förstå omfattningen av problemet"  

  

Detta skriver skådespelaren Alyssa Milano på ett socialt nätverk den 15 oktober 2017. Under 

hösten 2017 uppdagades en omfattande problematik gällande sexuella trakasserier inom 

amerikansk filmindustri. Genom hashtaggen #Metoo uppmanade skådespelerskan Alyssa 

Milano allmänheten att på sociala medier delge sina erfarenheter av dittills nedtystade sexuella 

trakasserier och övergrepp (Kunst, Bailey, Prendergast & Gundersen, 2018). #Metoo rörelsen 

spreds snabbt genom sociala nätverk och utvecklades till en global rörelse när kvinnor världen 

över pekade ut män som skyldiga till olika former av sexuella kränkningar. Problematiken har 

även kommit att uppmärksammas i den svenska politiken och samhällsdebatten samt fått 

uppmärksamhet i svenska massmedier. Privatpersoner har delgett sina berättelser om 

trakasserier av sexuell karaktär och rörelsen har likställts med tidigare kvinnorörelser som 

eftersträvat jämställdhet mellan könen. Debatten har bidragit till att belysa att Sverige och 

omvärlden fortfarande präglas av en patriarkal samhällsstruktur, skriver Kunst m.fl. (2018). 

  

Osbeck, Holm och Wernersson (2003) menar att sexuella kränkningar är kopplade till normer 

om hur flickor och pojkar förväntas vara. Medan flickor vanligtvis drabbas av nedsättande 

kommentarer om sitt utseende, kränks pojkar vanligtvis när omgivningen tycker att de bryter 

mot normen kring hur pojkar förväntas vara. Gådin (2012) beskriver hur sexuella trakasserier 

har kommit att normaliseras i samhället på grund av bilder samt framställningar som vi 

ständigt exponeras för i reklam, dator- och tv-spel, filmer, låttexter och musikvideor som 

inrymmer könsstereotyper och en allmän sexualisering. 

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2018) genomför varje år en nationell trygghetsundersökning 

(NTU), för att få fram aktuell statistik rörande brottsutsatthet. Den senaste undersökningen 

bygger på post- och webbenkäter som besvarats av 74 032 personer i åldrarna 16–84 år. 

Sexualbrott är en av flera typer av brott som redovisas i undersökningen. Begreppet 

sexualbrott innefattar såväl sexuella trakasserier i form av kränkande sexuella kommentarer 

samt ofredanden, till grövre brott såsom våldtäkt. Den rapporterade utsattheten för 

sexualbrott har ökat markant sedan år 2015, både bland kvinnor och män. Undersökningen 

visar att bland kvinnor i åldern 16–84 år uppgav 10,7 procent att de utsatts för sexualbrott år 

2017. Det är en ökning från 2016, då andelen var 8,0 procent. Bland män i befolkningen 16–

84 år var det 1,6 procent som uppgett att de utsattes för sexualbrott 2017, vilket är en ökning 
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från 2016, då andelen var 1,0 procent. Hur utsatthet för sexualbrott fördelar sig mellan olika 

åldrar följer således samma mönster bland män och kvinnor, med en ökad utsatthet bland 

framförallt yngre under de senaste åren (BRÅ, 2018).   

Backlund (2007) menar att eftersom barn och unga tillbringar stora delar av sin uppväxt i 

skolan är skolan tillsammans med familjen, den arena som formar barn och ungas liv mest, 

inte bara vad gäller kunskap och utbildning utan även vad gäller självbild och social 

kompetens. I skolan arbetar flera olika professioner som både har en social och pedagogisk roll 

i form av att stödja, utbilda och vägleda eleverna (Backlund, 2007). Av de professioner som 

arbetar med eleverna är skolkuratorn den profession vars främsta uppgift är att psykosocialt 

stödja elever (Backlund, Högdin & Spånberger Weitz, 2017). Skolkuratorn ska bidra med en 

helhetssyn vid arbetet i elevhälsan och kuratorsarbetet bygger på kommunikation, bemötande, 

att skapa relationer och samverkan (Backlund m.fl. 2017). Enligt 25 § i 2 kap. av Skollagen 

(2010:800) ska Elevhälsan arbeta förebyggande samt hälsofrämjande för eleverna samt stödja 

deras utveckling mot utbildningens mål.   

 

Utifrån #Metoo rörelsens inverkan i samhällsdebatten har regeringen riktat arbete mot skolan 

genom att satsa 50 miljoner till Skolverket för att motverka sexuella trakasserier, förbättra sex- 

och samlevnadsundervisningen samt för kompetensutveckling till skolpersonal i arbetet mot 

kränkande behandling (Regeringskansliet, 2018). Backlund, Högdin och Spånberger Weitz 

(2017) menar att en hög förekomst av diskriminerande behandling i skolan är företeelser som 

i sin tur ökar risken för framtida psykosociala problem. Backlund m.fl. (2017) menar att det i 

skolan finns möjlighet att fånga upp barn och ungdomar i riskzon för att utveckla social 

problematik men även hjälpa dem som lever i en utsatt livssituation eller som behöver särskilt 

stöd. Skolan är mot denna bakgrund på flera sätt en viktig arena för det sociala arbetet.   

 

  

1.1 Problemområde   

Med utgångspunkt i den effekt som #Metoo väckte i samhällsdebatten anser vi att sexuella 

trakasserier är en viktig företeelse att uppmärksamma och detta gav oss inspiration till val av 

ämne i denna studie. För att koppla ämnet till socialt arbete kommer det att belysas utifrån 

skolkuratorers perspektiv, för att undersöka hur skolkuratorer arbetar för att motverka och 

förebygga problematiken gällande sexuella kränkningar i grundskolan. Skolkuratorerna är 

skolans socionomer och de arbetar i direkt anslutning till barnen. Då studien inriktar sig på 

sexuella trakasserier elever emellan, anses studiens syfte vara väsentligt för det sociala arbetet, 

framförallt det sociala arbetet på skolor.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att undersöka hur skolkuratorer arbetar med och förstår sexuella 

trakasserier på grundskolan. Syftet är även att undersöka om det finns olikheter i 

skolkuratorers arbetssätt gentemot elever som blir sexuellt trakasserade av andra elever, 

beroende på elevens kön. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  

  

• Hur arbetar skolkuratorer allmänt kring kränkande behandling i form av sexuella 

trakasserier på grundskolan?   

• Hur beskriver skolkuratorer sitt arbetssätt med barn och ungdomar som blivit utsatta 

för sexuella trakasserier på skolans område?   

• Finns det en genusmedvetenhet hos skolkuratorer?  

 

  

1.2.1 Avgränsning  

I denna studie har fokus avgränsats till skolkuratorer som arbetar på mellan- och högstadiet. 

Det är kuratorernas subjektiva perspektiv som undersöks då intresse föreligger av det som 

existerar inom kuratorns arbetsutrymme. Det föreligger dessutom ett intresse i att undersöka 

huruvida skolkuratorers genusperspektiv påverkar deras agerande. Detta för att utforska 

huruvida köns- och genusskillnader påverkar barn redan i tidig ålder.  

 

 

1.3 Centralt begrepp  

Sexuella trakasserier är ett begrepp som är återkommande i studien och anses därav relevant att 

specificera. 

1.3.1 Sexuella trakasserier  

Sexuella trakasserier är en form av kränkande behandling och är enligt Diskrimineringslagen 

(2008:567) 1 kap. 4 § ett uppträdande av sexuell natur som inskränker någons integritet. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) exemplifierar sexuella trakasserier som skällsord, att 

någon tafsar på någon, sprider rykten eller skickar bilder eller meddelanden med sexuellt 

innehåll. De sexuella trakasserierna kan dessutom handla om oönskade komplimanger och 

anspelningar eller jargong. DO menar vidare att sexuella trakasserier definieras subjektivt 

vilket innebär att det är mottagaren som avgör vad denne upplever som kränkande.  
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2 TIDIGARE FORSKNING  
I den här delen av uppsatsen redogörs tidigare forskning med relevans för studien. 

Inledningsvis presenteras forskning kring synsättet på sexuella trakasserier i skuggan av 

#Metoo, könsskillnader och genusperspektiv samt kuratorns mångdimensionella arbete. 

Vidare presenteras forskning rörande kuratorns arbete med trakasserade elever och därefter 

allmänt kring yrkesmässiga bedömningar utifrån ett genusperspektiv. Den tidigare 

forskningen består av expertgranskade internationella och nationella artiklar och styrks upp 

med avhandlingar, rapporter samt organisationsdokument. Det har varit svårt att finna 

forskning som är specifikt inriktad på skolkuratorns arbete med sexuellt trakasserade barn. 

Därav är mycket av den framtagna tidigare forskningen grundat i allmänna bemötanden och 

bedömningar med vuxna i fokus.  

__________________________________________________________________________  

2.1 Sexuella trakasserier i skuggan av #Metoo    

I en artikel från 2018 har forskarna Zugelder, Crosgrove och Champagne granskat 

problematiken med sexuella trakasserier i samhället och då främst på arbetsplatser. 

Författarna menar att problemet har blivit mer utmanande för arbetsgivare till följd av #Metoo 

och publiciteten i media som har verkat motiverande för offer för att hävda sina rättigheter. 

Författarna menar att arbetsgivare bör förutse en ökning av trakasserirapporter och måste 

därför arbeta aktivt för att förhindra sexuella trakasserier. Zugelder m.fl. (2018) hänvisar till 

en undersökning i USA som genomförts år 2018 till följd av #Metoo rörelsen som avslöjar att 

81% av kvinnorna och 43% av männen rapporterar att de upplevt sexuella trakasserier eller 

övergrepp under deras livstid och ungefär 1/3 av de undersökta kvinnorna sade att de hade 

blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Samma undersökning visar att endast en av 10 

kvinnor och en av 20 män rapporterat händelsen. Zugelder m.fl. menar att arbetsgivaren måste 

uppmuntra de som blivit utsatta att rapportera händelsen. Arbetsgivaren bör även förebygga 

trakasserier i första hand genom att förtydliga och kommunicera vilka beteenden som är 

otillåtna för att skapa en organisatorisk kultur av respekt för alla anställda, oavsett kön. 

Författarna menar vidare att #Metoo rörelsen har bidragit till en ökad medvetenhet kring 

problematiken. Författarna förutspår även att rapporteringen av sexuella trakasserier kommer 

att stiga under kommande år eftersom #Metoo har bidragit till att offer känner sig mer stärkta 

att tala ut.   

 

 

2.2 Sexuella trakasserier, könsskillnader och genusperspektiv   

Zugelder m.fl. (2018) redogör vidare för hur könsskillnader i lön samt arbetsposition tenderar 

att korrelera med ökade sexuella trakasserier. Detta innebär att sexuella trakasserier på 
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arbetsplatser ökar när män sitter på de flesta ledningspositionerna. McCabe och Hardman 

(2005) genomförde en australiensisk studie som visar på att det finns skillnader mellan könen 

i utsatthets- och toleransnivå för sexuella trakasserier. Studien visar att män tolererar att bli 

utsatta för sexuella trakasserier i högre grad än kvinnor och är samtidigt mer benägna att bli 

smickrade av att utsättas för sexuella närmanden, till skillnad mot kvinnor som ofta upplever 

beteendet som kränkande.  Studien visar vidare på att män även har mindre benägenhet att bli 

utsatta för sexuella trakasserier än kvinnor. McCabe och Hardman menar att deltagarna i deras 

undersökning ansåg att det var lättare att upptäcka ett beteende som exempelvis sexuella 

trakasserier när det utfördes av en man mot en kvinna, än vid andra könskonstellationer. Även 

författarna Diehl, Glaser och Bohner (2014) beskriver hur sexuella trakasserier är mer 

acceptabelt hos män än hos kvinnor och anser att sexuella trakasserier är ett utbrett problem 

på arbetsplatser samt skolor, men även på internet. I princip kan både kvinnor och män vara 

offer såväl som förövare av sexuella trakasserier, men i studien visade resultaten att de 

vanligaste konstellationerna av sexuella trakasserier var med en man som förövare och en 

kvinna som offer, skriver Diehl m.fl. (2014). McCabe och Hardman (2005) menar även att flera 

tidigare studier har visat på att i situationer där en kvinna var förövaren och en man offret, 

ansåg andra kvinnor att beteendet var sexuella trakasserier, till skillnad från män som i lägre 

utsträckning tyckte att beteendet klassades som sexuella trakasserier.  

  

Witkowska (2005) undersöker i sin avhandling förekomsten av könsrelaterade kränkningar i 

svenska skolor. I avhandlingen har Witkowska utfört en enkätstudie där deltagarna var 

slumpmässigt utvalda barn och unga. Sammanlagd besvarades enkäten av 1080 elever, varav 

589 var flickor och 488 pojkar. Resultatet av enkätundersökningen visar på att flickor i större 

utsträckning är utsatta för könsrelaterade kränkningar i skolan, med undantag att kallas för 

nedlåtande homofobiska namn, vilket är vanligare bland pojkar. Av enkätstudien framgår 

vidare att även pojkar är föremål för sexuella trakasserier men att de skyldiga då oftast är andra 

pojkar. Från resultatet av enkäten framkom även att elever som själva inte blivit utsatta ändå 

upplevde könsrelaterade kränkningar som ett problem i skolan (Witkowska, 2005).   

  

Svordomar innehållande könsord och skällsord beskrivs av eleverna som vanligt 

förekommande. Att bli benämnd på ett nedlåtande sätt är bland de vanligaste formerna av 

sexuella trakasserier och upplevs av svenska ungdomar vara så vanligt förekommande att det 

knappt uppmärksammas längre, utan bedöms som en del av vardagen i skolan (Witkowska, 

2005). Även Lahelma (2002) beskriver hur sexuella trakasserier i skolan ofta uppfattas som 

ett naturligt könsbeteende och som ett sätt att uttrycka intresse, särskilt bland ungdomar. 

Sexuella trakasserier har kommit att ses som ett naturligt beteende i samspelet mellan könen 

och en signal på sexuell attraktion. Även bland skolpersonal ses beteendet ofta som en naturlig 
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social interaktion mellan könsgrupper. Viktigt att bejaka i kontexten är att en gärning måste 

upplevas som kränkande av mottagaren för att bedömas som sexuella trakasserier. Ett 

skällsord som anses vara kränkande av en person kanske inte uppfattas på samma sätt av 

andra. Hur den utsatte uppfattar beteendet kan tänkas vara beroende av kontexten såväl som 

av relationen dem emellan. Witkowska (2005) menar att oberoende av kontexten är det 

problematiskt med ett språkbruk som har utvecklats till att svordomar innehållande könsord 

och skällsord upplevs vara en normalitet. Detta eftersom barn och unga använder sig av 

könsord med avsikt att nedsätta och kränka andra.  

  

När det kommer till sexualbrott, är det framförallt kvinnor som blir sexuellt trakasserade, 

kränkta och i värsta fall sexuellt utnyttjade av män (BRÅ, 2018). Att det är handlingar utförda 

av män gör det angeläget att granska de normer och värderingar som finns bland unga pojkar. 

Witkowska (2005) anser att skolan är en lämplig plats att nå ut till pojkar och att tydliga regler 

måste sättas redan i skolan för att eleverna ska förstå att ett sexuellt kränkande beteende inte 

är accepterat i samhället. Lahelma (2002) menar sexualitet är ett ämne som sällan ingår i 

skolundervisningen, inte heller begreppet makt diskuteras, vilket kan kopplas ihop med 

sexuella trakasserier. Maktrelationer leder tankarna till samtycke, eller avsaknad av det, vilket 

är en viktig omständighet vid bedömningen av om en kränkning ägt rum eller inte. Även 

Witkowska (2005) menar att sexuella trakasserier i grunden baseras på sociala konstruktioner 

avseende kön, sexualitet men även makt, och att det finns ett behov av utbildning samt 

diskussion angående normer, värden och sexuella gränser för pojkar. Lahelma (2002) menar 

att dessa frågor bör diskuteras i undervisningen och att skolan ska klargöra för vilket beteende 

som accepteras och inte.  

Fineran och Bolen (2006) menar att uppskattningsvis blir dubbelt så många flickor utsatta för 

sexuella trakasserier jämfört med pojkar. Både Fineran och Bolen (2006) och Lahelma (2002) 

betonar att pojkar inte blir sexuellt trakasserade på grund av att de är just pojkar, utan för att 

de exempelvis inte anses vara tillräckligt maskulina. Flickor däremot, anses bli sexuellt 

trakasserade på grund av att de är just flickor, det behövs i de flesta fall ingen mer specifik 

anledning. Vidare beskriver Backlund (2007) skillnader i varför flickor respektive pojkar 

besöker skolkuratorn. Pojkar tenderar att besöka kuratorn då andra i närheten som exempelvis 

en lärare eller kompis, har lokaliserat problemet som pojken har. Således söker pojkar oftast 

inte hjälp på egen hand, utan blir uppmanade till det. Då en pojke kommer till skolkuratorn 

anses problemen även vara av allvarligare karaktär jämfört med när flickor besöker kuratorn. 

Pojkarnas problematik handlar oftare om mobbning eller aggressivitet medan flickornas 

problematik består till större delen av dåliga hemförhållanden eller sexuella trakasserier på 

skolan, menar Backlund (2007).   
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Konsekvenser av sexuella trakasserier kan enligt Witkowska (2005) bli att unga flickor 

undviker mansdominerade sociala arenor på grund av rädslan att där utsättas för sexuella 

trakasserier. Detta undvikande beteende kan i sin tur komma att inverka på flickors framtida 

val av yrke, och mansdominerade yrken ger vanligen bättre betalt. Vidare påpekar Witkowska 

att lärare, föräldrar och samhället i stort inte behärskar problematiken fullt ut, därför 

misslyckas vi med att utbilda barnen. Sexuella trakasserier reproducerar det rådande 

genussystemet där män är överordnade kvinnor (Witkowska, 2005).   

Voogt och Klettke (2017) belyser offrens trovärdighet gällande olika typer av sexuella 

trakasserier. Forskarna menar offret vanligtvis är av kvinnligt kön, vilket medför ett 

ifrågasättande av trovärdigheten hos offer av manligt kön. Vidare framkommer att kvinnliga 

åhörare till barn som berättar om sexuella trakasserier anses tro på barnets berättelse i högre 

grad än manliga åhörare. Detta anses vara på grund av att flest offer är av kvinnligt kön och 

därav identifierar sig kvinnliga åhörare med offren. Därav finns en högre förståelse hos kvinnor 

än hos män vid dessa händelser. En annan bidragande faktor till en ökad förståelse är vikten 

av utbildning och allmänbildning hos åhöraren. Ju högre utbildning desto större chans att 

barnet i fråga blir betrodd, menar Voogt och Klettke (2017).   

 

 

2.3 Skolkurator – ett mångdimensionellt arbete  

Low (2009) menar att kuratorsrollen i skolan är komplex och att det därför krävs struktur för 

att kunna förstå och hantera de problem som kuratorn ställs inför. Detta skriver Low i sin 

artikel från 2009 där kuratorsrollen beskrivs som en global profession som utvecklas snabbt i 

många länder runt om i världen. Low belyser att skolkuratorer i sin yrkesroll är inblandade i 

ett antal olika system som exempelvis utbildningssystemet, det professionella 

rådgivningssystemet, samhälls- och sociala tjänster samt rättssystemet. Low menar vidare att 

en av huvudutmaningarna för skolkuratorer är att vara tillräckligt bekant med dessa olika 

system och att kunna arbeta med dem integrerat så att eleverna kan dra nytta av de 

möjligheter, tjänster samt resurser som finns tillgängliga i skolan. Även Backlund (2007) 

belyser i sin avhandling att skolkuratorns arbete är både individuellt och kontextbundet samt 

att det inte finns specifika planer eller lagar som beskriver exakt hur en skolkurator ska arbeta, 

utan arbetet utformas genom personen som besitter kuratorstiteln. Backlund påpekar att 

kuratorns arbetsuppgifter inrättas efter den befintliga skolans läroplan eller huvudmannens, 

som i den flesta fall är kommunen eller en enskild aktörs, bestämmelser. Low (2009) lyfter 

vidare fram att det är skolkuratorer som själva måste anpassa sig, utveckla program och spela 

specifika roller som är relevanta för de olika behoven i skolor. Low menar även att en 

skolkurator måste vara specialist på att kunna ge råd till elever med särskilda behov, psykiskt- 

och fysiskt diskriminerade och missgynnade elever. Backlund (2007) framhåller att en 
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skolkurators mest formella arbetsuppgift är samtal med eleverna, barnens föräldrar samt 

lärare på skolan, men även vikten av att prata om det som är problematiskt.  

Backlund belyser vidare att skolkuratorer själva beskriver sitt arbete som en första anhalt för 

elever på skolan för att kunna få den hjälp som de behöver, vilket kan vara antingen 

avdramatisering för aktualisering hos socialtjänsten eller ett första steg till samtalskontakt. 

Även Hatch (2008) bekräftar resonemanget om ett mångdimensionellt men även tidskrävande 

kuratorsarbete och beskriver skillnader i utformandet av kuratorsarbetet på olika skolor. 

Hatch menar att det kurativa arbetet varierar mellan olika skolor och att skolkuratorer på en 

viss skola kanske arrangerar lektioner där fokus är våldspreventivt arbete, medan på en annan 

skola fokuserar kuratorn på gruppsamtal för elever med aggressionsproblem och en tredje 

skola har mestadels enskilda samtal med elever som inte sköter sig i skolan. Low (2009) 

beskriver att en av de viktigaste utmaningarna för kuratorer som arbetar i skolan är att 

skolelever ska få kännedom om skolkuratorn och vad denne kan hjälpa till med, för att elever 

ska uppmuntras att använda kuratorns tjänster.  

Backlund (2007) framför att skolkuratorer bör ha ett nära samarbete med andra myndigheter 

som socialstyrelsen, polisen samt hälso- och sjukvården och när kuratorerna arbetar 

tillsammans med dessa myndigheter föreligger ett gediget ansvar. Ansvaret ligger framförallt 

i att hjälpa barnen i den befintliga skolmiljön men även att exempelvis göra en orosanmälan 

vid misstanke om exempelvis sexuella trakasserier, skriver Socialstyrelsen (2016). De 

yrkesverksamma som besitter denna anmälningsplikt är skyldiga att lämna all relevant 

information till exempelvis socialtjänsten, så att vidare utredning kan ske på ett så rättssäkert 

sätt som möjligt.   

Garrett (2012) har i sin nordamerikanska artikel skrivit om dokumentation hos skolkuratorer. 

Forskaren lyfter fram vikten av att föra dokumentation för ett rättssäkert arbete och för att 

kunna ge korrekt information kring en viss händelse eller innehållet i ett möte med en elev till 

efterfrågande organ. Garrett menar att detta minskar risken för att fel information ges ut till 

myndigheter vid exempelvis en orosanmälan samt att viktig och avgörande information 

uteblir. Dokumentation ger skolkuratorn rum för reflektion såväl som påminnelse om vad som 

diskuterats med eleven vid ett tidigare tillfälle. Att dokumentera mötet med en elev som blivit 

sexuellt trakasserad ger möjlighet till att erbjuda eleven en trygghet samt känslan av att bli 

lyssnad på.  

 

2.4 Arbetet med trakasserade elever  

De senaste två decennierna har det framkommit mycket forskning kring just sexuella 

trakasserier. Dock innefattar den föreliggande forskningen främst sexuella trakasserier på 
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arbetsplatser eller på gymnasieskolor, skriver Fineran och Bolen (2006). Forskarna menar att 

sexuella trakasserier är olagligt samt kan även vara traumatiserande för de som utsätts. 

Lunneblad, Johansson och Odenbring (2016) förklarar hur sexuella trakasserier i skolan oftast 

förklaras som en konsekvens av ogynnsamma hemförhållanden eller personlighetsproblem. 

Lunneblad m.fl. (2016) har i sin artikel granskat hur svenska skolor arbetar för att behandla 

samt förebygga sexuella trakasserier. Av resultatet framgår att intervjupersonerna, som var 

kuratorer, lärare eller specialpedagoger, menade att en nära kommunikation med föräldrarna 

till eleverna var standard för situationer liknande sexuella trakasserier. Om skolkuratorer 

samverkar med lärare såväl som föräldrar kan även de vara behjälpliga vid eventuella 

kränkningar. Lunneblad m.fl. menar att den standardiserade proceduren vid kränkningar är 

att kuratorn rapporterar vidare händelsen, och om fallet kräver inblandas socialtjänst och 

polis. Dock involveras även nästan alltid föräldrar till berörda barn för att ge möjlighet för 

eleverna att prata hemma om händelsen, skriver Lunneblad m.fl. Föräldrakontakten innefattar 

både eleven som blivit kränkt men även den/de som agerat kränkande. I sin diskussion redogör 

forskarna skiljaktigheter som framkommit vid olika skolor rörande sexuella trakasserier. En 

av skolorna lade vikt på samarbetet mellan myndigheter som polis eller socialtjänst medan en 

annan skola talade i termer om dialog och socialpedagogik. Vid arbetet rörande problematik 

som kränkningar (dit sexuella trakasserier är inräknade), problem i hemmet eller mobbning 

menar Backlund (2007) att skolkuratorer kan samarbeta med exempelvis skolpedagoger i 

ärenden där detta anses behövas.   

  

Enligt Skollagen (2010:800) ska sexuella trakasserier som kommer till kuratorns kännedom 

genast anmälas enligt anmälningsskyldigheten. Denna skyldighet att anmäla, utreda samt 

vidta åtgärder mot kränkande behandling råder för lärare såväl som skolkuratorer, och 

framgår i Skollagen 6 kap. 10 §. Det behövs inte säkerställt bevis för de påstådda sexuella 

trakasserierna, utan en skolkurator ska anmäla till huvudman/rektorn när denne fått 

kännedom om detta, detta skriver diskrimineringsombudsmannen (DO). Efter en anmälning 

ska händelseförloppet utredas. Detta görs av antingen skolkuratorn eller rektorn. Under 

utredningen utfrågas alla elever som under tiden för trakasserierna var inblandade för att 

försöka kartlägga händelseförloppet. Det kan även behövas tillfrågas andra elever eller lärare 

för att få en uppfattning om vad som hänt. Vid behov kan även sociala medier undersökas för 

att se om trakasserierna fortsätter där. För att få stopp på de sexuella trakasserierna har 

skolkuratorn eller rektorn återkommande samtal med barnen som under tidpunkten var 

inblandade. Disciplinära åtgärder, assistenter, psykologer eller extra uppvaktning på 

exempelvis raster är av grund för vissa åtgärder, skriver DO.  
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2.5 Yrkesmässiga bedömningar utifrån ett genusperspektiv  

Eskner Skoger (2015) har i sin avhandling analyserat en artikel där psykologer träffat barn med 

aggressiva utåtagerande tendenser. Forskaren påträffade synliga skiljaktigheter vid 

psykologernas bedömningar beroende på barnets kön. Behoven av insatser bedömdes utifrån 

förställningar om könsspecifika ageranden och forskaren menar att detta kan bero på att 

pojkar tenderar att vara mer utåtagerande till sin natur än flickor. Både Eskner Skoger, (2015) 

och Maschi, Schwalbe, Morgen, Gibson och Violette, (2008) belyser att pojkar anses ha andra 

stereotypa könsbeteenden än flickor. Maschi m.fl. (2008) menar att könsaspekter kan påverka 

val av insats samt bedömning från socialarbetarens sida och föreställningar beroende på 

könsidentitet, påverkar hur socialarbetare identifierar barnets behov och utefter det behandlar 

barnet. Även Andersson Vogel (2012) menar att normer gällande beteenden hos pojkar 

respektive flickor kan vara avgörande i bemötandet hos professionella inom socialt arbete. 

Andersson Vogel exemplifierar en tydlig skillnad i motiven för omhändertagande enligt Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) och menar att det finns olika 

bedömningsformer för pojkar samt flickor. För att ett barn ska kunna omhändertas enligt LVU 

måste minst ett av de tre kriterierna; missbruk, brottslighet eller annat normbrytande 

beteende, vara uppfyllda. Andersson Vogel menar att det delvis är barnets kön som styr 

bedömningen gällande om ett barn ska omhändertas eller inte. I rekvisiten missbruk har 

pojkar mer handlingsutrymmen än flickor, det krävs således mindre för flickor att bli 

omhändertagna inom denna rekvisit än för pojkar. Gällande rekvisiten annat normbrytande 

beteende är det även här en markant skillnad på bedömningar mellan flickor och pojkar. För 

pojkarna undersöks kriminalitet i bredare vyer medan det för flickor rör sexuella handlingar 

eller psykisk ohälsa, skriver Andersson Vogel (2012). Schlytters (1999) påvisar i sin forskning 

om omhändertagande enligt LVU att flickor ofta omhändertas på grund av missöde i hemmen 

eller psykisk ohälsa, medan pojkar oftast blir omhändertagna på grund av eget aggressivt eller 

våldsbenäget agerande. Statistik från Socialstyrelsen (2013) visar att det år 2013 var fler pojkar 

som aktualiseras hos socialtjänsten, omhändertogs och placerades på HVB-hem.   
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Begreppen kön, genus, makt, 

normer och könsideal har fungerat som en övergripande teoretisk ansats genom studien och 

har senare möjliggjort en analys utifrån det inhämtade materialet. 

_________________________________________________________________________  

3.1 Genusbegreppet  

Med utgångspunkt i studiens utforskande perspektiv av kuratorers genusmedvetenhet anses 

genusteori bidra med en relevant infallsvinkel i empirin. Hirdman (2001) var den som 

introducerade det svenska samhället för begreppet genus och menar att könet är det vi 

biologiskt föds som, man eller kvinna. Hirdman belyser att det finns en skillnad mellan kön 

och genus och att genusbegreppet inbegriper sociala såväl som komplexa definitioner av kön. 

Genusbegreppet är det flerdelade samspelet mellan vad som anses biologiskt samt 

socialt/kulturellt. Samhället kan med hjälp av genusmedvetenhet nå en ökad förståelse för hur 

människor omedvetet kategoriserar in andra individer i grupper vilket skapar illusionen om 

att underlätta för oss i den sociala världen. Fäldt och Kullberg (2012) betonar att genus skapas 

genom samverkande processer. En process är Självpresentationer som innebär att varje 

individ väljer själv hur den vill presentera sig och därmed avgörs om individen kommer att 

uppfattas av andra som en man eller kvinna. Exempel på självpresentation är hur en individ 

uppför sig, klär sig, pratar och vilka gester den använder, skriver Fäldt och Kullberg. Den andra 

processen är tolkning vilken redogör för hur hjälpbehov bedöms olika beroende på den 

hjälpsökandes kön. Den sista processen är kategorisering och handlar kort om att könen 

sorteras i olika kategorier sedan en längre tid tillbaka då förväntningarna på könen utgick från 

det biologiska såsom barnafödande eller muskelmassa. Fäldt och Kullberg menar att 

kategoriseringssystemet är kontextbundet och ser olika ut beroende på exempelvis socialt 

sammanhang eller vilken kultur som råder. I en del kontexter har inte det typiskt kvinnliga 

eller manliga någon stor betydelse, medan i andra kulturer har det stor betydelse. Det som 

anses manligt respektive kvinnligt i en kultur behöver inte anses liknande i en annan. 

Tidsaspekten kan också spela stor roll i kategoriseringssystemets förändring. Det som ansågs 

typiskt manligt och kvinnligt förr, har idag förändrats. Fäldt och Kullberg menar således att 

genusbegreppet förändras över tid och är kopplat till sociala sammanhang samt kultur. Trots 

detta är vissa kategorier bestående i vad som anses manligt och kvinnligt, exempelvis att 

kvinnor anses känslomässiga, relationsskapande samt omsorgstagande medan männen anses 

målfokuserade och tävlingsinriktade.    
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3.1.1 Genusmedvetenhet i professionellas bedömning 

Genusmedvetenhet kan beskrivas som ett iakttagande av samhället mellan könsrollerna som 

finns. Kopplat till studiens frågeställning angående skillnader i värdering och bedömning hos 

kuratorer anses genusperspektivet vara en lämplig infallsvinkel i förståelsen av könsroller 

inom socialt arbete.  

 

Fäldt och Kullberg (2012) framhåller att professionella tenderar att bedöma hjälpbehovet 

utefter vad som anses korrekt för den sökandes könstillhörighet istället för att uppmärksamma 

den sökandes individuella behov. Hertz och Kullberg (2012) lyfter relevansen av att 

socialarbetaren bör inneha en genusmedvetenhet i klientmöten då de normativa 

könsstrukturerna inte innefattar alla individer. Forskarna menar att en genusmedvetenhet 

minskar risken att förbise vissa behov hos klienter. En socialarbetare bör kunna bemöta 

klienter med kunskap och medvetenhet om sina egna förutfattade meningar om genus för att 

se individen som en människa och inte utifrån ett kön. Herz och Kullberg menar vidare att en 

genusaspekten bör finnas med i det sociala arbetet för att på ett kritiskt och reflexivt sätt kunna 

reflektera över arbetet som utförs. Genusmedvetenhet kan således förhindra förtryck och 

diskriminering samt möjliggöra en bättre organisering av de sociala insatserna.  

 

3.1.2 Könsmaktsordningen 

Fäldt och Kullberg (2012) menar att det finns en skillnad i föreställningar på hur de olika könen 

förväntas uppträda. Dock tror forskarna själva att dessa skillnader delvis är beroende av 

kontexten de olika könen tenderar att finna sig i. Föreställningar om vad som är maskulint och 

feminint genomsyrar sociala ordningar och är med i skapandet av identiteter och normer. 

Mattson (2015) redogör för maktstrukturer i förhållande till genus och benämner hierarkiska 

skillnader i könsordningen. Även Hirdman (2001) ger en redogörelse för hur begreppen kön 

och makt kan ses i relation till varandra och menar på att könsidealen skapar normer som i sin 

tur bidrar till ett uttryck för makt. Könsordningen som Hirdman talar om finns att återse i den 

maktstruktur som finns i samhället och som ständigt befästs och upprätthålls i den dagliga 

interaktionen. Kullberg, Skillmark, Herz, Fäldt och Wallroth (2012) förklarar hur ojämlika 

makt- och resursfördelningar som exempelvis löner och arbetsuppgifter är en av förklaringarna 

till att olika könssociala problem existerar.  

Hirdman (2001) beskriver vidare hur könsmaktsordningen kan ses som en del i förklaringen 

till mäns tendens att utöva makt. Detta då det i många samhällen finns könsstereotypa 

förväntningar på att mannen ska dominera och kontrollera kvinnan. Mäns överordning och 

kvinnors underordning skapar attityder kring olika problemområden i samhället. Sexuella 

trakasserier är ett av dessa problemområden som kan kopplas till maktmissbruk på individnivå. 
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4 METODGENOMGÅNG  
I följande del kommer en redogörelse över valet av metod och det tillvägagångssätt som använts 

för att uppnå studiens syfte. Vidare beskrivs även etiska överväganden, äkthet samt 

tillförlitlighet samt bearbetning av insamlat material.  

________________________________________________________________  

4.1 Litteratursökning 

Vid eftersökning av tidigare forskning till den här studien användes databaserna ProQuest, 

Google Scholar samt Mälardalens högskolas bibliotekssökmotor. Sökorden som använts vid 

sökning i databaserna var: sexual harassments, harassments, counselling, school counselor 

och gender differences. Vid eftersökning av information till studiens inledande avsnitt låg 

fokus på att finna information om sexuella trakasserier, #Metoo rörelsen och skolkurativt 

arbete.  

 

4.2 Val av metod  

Studien utgår från en kvalitativ metod där materialet har inhämtats med stöd av en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga C). Intervjuer har genomförts med sex 

yrkesverksamma skolkuratorer. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa metoden som en 

datainsamlingsmetod där forskaren samlar in material från fältet för senare bearbetning. 

Studien har en deduktiv ansats, vilket betyder att teori och slutsatser i studien har utvecklats i 

takt med studiens genomförande. Vidare menar Bryman att i kvalitativ metod läggs vikten på 

hur människor tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Detta menar vi var passande för 

studiens syfte då vi valt att undersöka skolkuratorer ur ett subjektivt perspektiv i deras möte 

gentemot unga som berättar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.   

4.2.1 Vinjettstudie  

Utöver intervjuguiden använde vi även oss av en vinjettstudie (se bilaga D) i samband med 

intervjuerna. En vinjett kan beskrivas som en berättelse om en person, en situation eller ett 

fenomen, som kan bidra till att synliggöra skiljaktigheter i intervjupersonernas bedömningar 

beroende på ̊ vilken vinjett de har utgått ifrån (Jergeby, 2007). I denna studie har vi använt oss 

av två vinjetter som syftar till att utläsa eventuella skillnader i skolkuratorers bedömningar 

utifrån ett genusperspektiv. Vinjetterna som vi använt oss av innehöll en fiktiv fallbeskrivning 

som byggde på en kort historia om sexuella trakasserier i skolan, där situationen i båda 

vinjetterna är densamma men skillnaden var elevernas kön. I den ena vinjetten hette 

huvudpersonen Kalle och i den andra Lisa. Vid skapandet av vinjetterna ville vi utforma dem 
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så autentiska som möjligt, det vill säga att de skulle vara en trovärdig fallbeskrivning. Även 

Soydan, Jergeby, Glad, Nybom och Williams (2005) samt Kullberg (2005) lyfter fram att 

vinjetter ska formuleras realistiska och igenkännande för intervjupersonerna, och vara 

likställda med en verklig situation som skulle kunna förekomma. Intentionen var att 

intervjupersonerna i studien skulle reagera på dessa fallbeskrivningar och utgå från dem vid 

bevarandet av vissa intervjufrågor då några av frågorna i studieguiden var kopplade till 

vinjetten. Med stöd av vinjetterna ville vi undersöka skolkuratorers genusmedvetenhet.  

 

Meuwisse, Swärd, Eliasson- Lappalainen, Jacobsson (2015) beskriver hur en vinjettstudie kan 

användas som hjälp för att få ta del av människors värderingar och bedömningar utifrån 

vinjettens ämneskategorier. Även Bryman (2011) redogör för hur vinjettstudier kan användas 

för att forskaren ska få möjlighet att ta del av intervjupersonernas normer, attityder och 

värderingar. Bryman beskriver vidare att en fördel med vinjett jämfört med en vanlig 

intervjufråga är att intervjupersonens svar förankras i en konkret situation, och därmed 

minskar risken för ett oreflekterat svar. En vinjett kan därmed skapa en bättre grund för 

intervjufrågor, till skillnad mot att enbart ställa frågor utifrån intervjupersonens erfarenheter. 

En annan fördel med vinjettstudie är bedömningen präglas av likadana utgångspunkter för alla 

deltagare. Börjeson (2010) nämner att en svaghet med vinjettstudie är det är just ett fiktivt fall 

som intervjupersonen får ta del av, vilket medför en osäkerhet i om intervjupersonen kommer 

att agera på samma vis i en verklig situation. Även Jergeby (1999) beskriver att det ka vara en 

svårighet att uppskatta om deltagaren bedömer som denne skulle göra i verkligheten eller om 

det är en bedömning som enbart baseras på vinjetten. Trots nackdelar kring vinjettmetoden 

anses fördelarna överväga eftersom en vinjett kan leda till en bättre grund för intervjufrågor 

då intervjupersonerna använder sina egna erfarenheter vid bedömning av vinjetten, vilket 

bedöms som om de skulle göra en likartad bedömning i verkligheten.   

 

 

4.3 Urval och bortfall  

Urvalet av intervjupersoner inför denna studie genomfördes via ett målinriktat urval, vilket är 

ett strategiskt val som baserar sig på personer som är relevanta för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Kriterierna för att inkluderas i studien var att intervjupersonen är verksam 

som skolkurator i grundskolan på mellan- eller högstadiet, för att därmed ha kunskaper om 

social problematik inom skolväsendet. Detta innebär att studiens deltagare valdes ut genom 

sin kunnighet och kännedom inom forskningsområdet. Bryman (2011) menar vidare att ett 

strategiskt urval är icke-sannolikhetsurval, eftersom förvalda deltagare väljs utefter ett syfte. 

För att få kontakt med potentiella intervjupersoner sökte vi mailadresser till skolkuratorer på 

olika grundskolors hemsidor. Skolkuratorerna kontaktades sedan via mail med ett bifogat 
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missivbrev (se bilaga B) som beskrev studiens syfte, etiska överväganden samt en inbjudan till 

att medverka som intervjuperson i studien. Från början uppgav tio kuratorer intresse, men 

vissa återkom inte vid vidare kontakt, vilket gav ett bortfall på fyra deltagare. Vi hade som 

avsikt att intervjua åtta stycken skolkuratorer, varav lika många kvinnor som män. Slutligen 

intervjuades totalt sex kuratorer, varav en man och fem kvinnor. Dessa intervjupersoner 

arbetar i grundskolan på mellan- och högstadiet i tre olika mellanstora kommuner, då studien 

syftar till att undersöka sexuella trakasserier i grundskolan. Deltagarna varierade i ålder och 

arbetslivserfarenhet. Vidare i studien benämns de som intervjupersoner, skolkuratorer eller 

bara kuratorer. Fyra av intervjupersonerna utgick från vinjetten där Kalle är huvudpersonen, 

och två stycken utgick från vinjetten där Lisa var huvudperson. Vår grundtanke var att lika 

antal kuratorer skulle besvara båda vinjetterna, men då vi inte fick tag på åtta intervjupersoner, 

blev det ojämnt i fördelningen av vinjetterna.   

4.4 Pilotintervju  

Innan intervjuerna med skolkuratorer påbörjades, utfördes en pilotintervju med avsikt att 

testa om vinjetten var realistisk, om intervjufrågorna i intervjuguiden var tydliga och 

lättförståeliga samt för att beräkna tidsåtgången för en intervju. Pilotintervjun genomfördes 

med en socionom som är yrkesverksam inom socialtjänsten på enheten för barn och unga. 

Urvalet av testperson gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval. Resultatet av pilotintervjun 

visade på att några av intervjufrågorna behövde förtydligas och detta medförde några små 

justeringar i intervjuguiden. Även Bryman (2011) belyser vikten av att börja med att utföra en 

pilotstudie innan den egentliga intervjuundersökningen påbörjas, för att upptäcka eventuella 

brister i intervjuguiden.   

 

 

4.5 Datainsamling och genomförande  

Inför intervjuerna utformades, som tidigare beskrivet, en semistrukturerad intervjuguide. Det 

innebär att forskaren har en intervjuguide som stöd under intervjun, samtidigt som utrymme 

för flexibilitet finns, både hos deltagaren och intervjuaren (Bryman, 2011). Intervjuguiden 

innehåller intervjufrågor utformade utifrån en viss struktur eller olika teman. Under 

intervjutillfällena varierade frågeföljden och ställdes inte alltid efter ordningsföljden i 

intervjuguiden. Bryman beskriver att under en semistrukturerad intervju behöver 

intervjufrågorna inte nödvändigtvis ställas i samma ordning som den angivna ordningsföljden 

i intervjuguiden och detta kan skapa förutsättningar för intervjupersonerna att kunna tala mer 

fritt. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram hur följdfrågor förutsätter att forskaren lyssnar 

aktivt på vad intervjupersonens säger samt att forskaren har möjlighet att anpassa eller utöka 



16  

intervjupersonens svar. Bryman (2011) beskriver intervjufrågornas uppbyggnad som 

väsentliga och menar att ledande frågor bör undvikas och att intervjufrågorna istället bör 

utformas med ett öppet perspektiv. Bryman beskriver vidare hur intervjuguiden med fördel 

ska tematiseras utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

För en första kontakt med intervjupersonerna mailades, som tidigare nämnts, ett missivbrev 

där de fick information kring studiens syfte. De kuratorer som tackade ja till att bli intervjuade 

behöll vi en mailkontakt med för att boka datum, tid och plats för intervjun. Sex intervjuer 

bokades därefter in och genomfördes under loppet av två veckor. Deltagarna fick själva 

bestämma var intervjun skulle hållas. En av kuratorerna valde att komma till Mälardalens 

högskola för att intervjuas och resterande kuratorer valde att intervjuerna skulle genomföras 

på deras respektive arbetsplats.   

  

Intervjuernas längd varierade från 20 till 65 minuter. Intervjutillfällena inleddes med att vi 

presenterade oss själva, upprepade undersökningens syfte och gick igenom hur informationen 

som kommer fram under intervjun kommer att användas. Detta är något som Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar vikten av för att skapa en lättsam stämning och få intervjupersonen 

att känna sig trygg. Kvale och Brinkmann poängterar vidare att forskaren bör bejaka 

maktobalansen som råder vid intervjusituationer då det är forskaren som styr situationen och 

avgör vad intervjun ska handla om. Vi var medvetna om denna obalans i makt då det är vi som 

forskare som sätter ramarna under samtalet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Vi 

valde med hänsyn till maktaspekten som kan uppstå om flera forskare vill undersöka en enskild 

intervjuperson att genomföra fyra av intervjuerna på varsitt håll. Genom att bli intervjuad av 

flera forskare kan intervjupersonen känna sig mer utelämnad och granskad än om det endast 

är en forskare och en intervjuperson vid intervjutillfället. Två av intervjuerna har vi dock 

genomfört tillsammans då dessa två intervjupersoner varit okej med att vi var två författare vid 

intervjutillfällena. Det vi haft i åtanke när vi varit båda två närvarande under intervjutillfället 

är att en av oss har varit den som varit ledande i intervjun medan den andra har intagit en 

mindre framträdande roll. Detta för att minska känslan för intervjupersonen att bli utfrågad 

av två personer. Genom att vi valde detta tillvägagångssätt minimerades maktobalansen även 

vid de två intervjutillfällen då vi båda författare närvarade.   

  

Vidare användes mobiltelefoner samt datorer vid inspelning av intervjuerna, efter muntligt 

godkännande från intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att det är en fördel att spela in 

intervjun för att kunna transkribera intervjun noggrant för att sedan kunna tolka och analysera 

empirin så bra som möjligt. För att vi båda författare skulle vara lika insatta i samtliga 
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intervjuer har vi transkriberat varandras intervjuer, och på det sättet har båda författarna 

lyssnat på alla intervjuerna och tagit lika stor del av intervjupersonernas exakta berättande.  

 

 

4.6 Databearbetning och analysmetod  

Inspelningarna av intervjuerna gjordes för att säkra upp materialet vid eventuella tekniska 

problem samt för att underlätta analys av materialet. Genom att transkribera 

intervjupersonernas uttalanden har vi lärt känna materialet och samtidigt även börjat 

tolkningsarbetet (Bryman, 2011). Vid dessa transkriberingar gjordes valet att inte anteckna 

pauser, hummanden eller liknande, då vi ansåg det irrelevant för vår empiri. Fokus för denna 

studie är intervjupersonernas berättelser och tolkningar av sitt uppdrag som skolkurator. 

Nästa steg var att det insamlade materialet bearbetades utifrån en färgkodning för att finna 

likheter såväl som skillnader i intervjupersonernas svar. Enligt Bryman innebär det att centrala 

teman identifieras genom tematisering av det transkriberade intervjumaterialet. Bryman 

menar vidare att kodning tillämpas vid analys av kvalitativt material och hjälper forskaren att 

strukturera upp insamlade data. Genom att koda vårt material utifrån likheter samt skillnader 

som knyter an till studiens frågeställningar har vi kunnat synliggöra samband samt mönster i 

resultatet. Dessa mönster formulerades till övergripande teman som används vid 

resultatredovisningen av intervjumaterialet. För att stärka resultatet har även relevanta citat 

från transkriberingen valts ut och dessa redovisas i resultatdelen.  

 

 

4.7 Äkthet och tillförlitlighet  

Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för bedömning av en 

studies kvalitet. Begreppen validitet och reliabilitet är dock mer aktuella inom kvantitativ 

forskning där syftet är att mäta något. Bryman skriver att en kvalitativ motsvarighet till 

validitet och reliabilitet är begreppen äkthet samt tillförlitlighet. Då denna studie är en 

kvalitativ studie som inte syftar till att mäta något, utan syftar till att undersöka skolkuratorers 

beskrivning av sin profession utifrån semistrukturerade intervjuer har därför dessa aspekter 

tillämpats. Bryman menar att äkthet avser att det som definieras som en studies syfte är det 

som undersöks och består av fem kriterier; Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, Katalytisk 

autenticitet, Pedagogisk autenticitet samt Taktisk autenticitet. Bryman skriver att autenticitet 

är ett alternativt ord för äkthet. De olika kriterierna avser forskningspolitiska konsekvenser 

och innefattar forskarens ställningstagande avseende om undersökningen ger en rättvis bild 

av intervjupersonernas uppfattningar samt om undersökningen gjort att intervjupersonerna 

kunnat ändra sin situation. Äkthetens kriterier innefattar dessutom huruvida 

intervjupersonerna fått en bättre förståelse för sin sociala miljö såväl som situation. Därtill om 
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intervjupersonerna under undersökningens gång introducerats för bättre möjligheter 

avseende vilka åtgärder som ska användas i vissa situationer inom deras yrke, samt om 

intervjupersonernas förståelse för andra människors uppfattningar samt upplevelser, skriver 

Bryman. Denna studie har haft som avsikt att utforska det som beskrivs som studiens syfte 

samt frågeställningar och vi har reflekterat kring de val som gjorts i undersökningssyfte, så att 

dessa verkligen nått syftet med studien. För att stärka äktheten i studien har intervjuguiden 

strukturerats med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar för att få svar på det som 

undersöktes. Med avseende på att vinjettmetod har använts anses äktheten även stärkt då 

vinjettstudier är ett bra val av metod vid undersökning av skillnader i bemötande (Jergeby, 

1999). Vinjetten består av två lika fall med ändring av namn för att undersöka genusaspekt i 

bemötandet. Dessutom tillämpades ett målinriktat urval, Bryman (2011), då endast 

skolkuratorer på grundskolan intervjuades, vilket var det studien inriktade sig på.    

Vidare finns tillförlitlighetskriterier som Bryman (2011) beskriver som en aspekt vars syfte är 

att öka pålitligheten, trovärdigheten, överförbarheten samt möjligheten att styrka och 

konfirmera. Pålitligheten avser att en studies metodgenomgång beskrivs för att se att metoden 

och resultatet anses som pålitligt. Trovärdigheten avser respondentvaliditet vilket kan 

beskrivas som att en relevant urvalsgrupp har använts samt att intervjupersonernas svar 

uppfattas korrekt av forskarna. Vidare beskriver Bryman att överförbarheten avser 

möjligheten för andra forskare att på samma sätt och med samma resultat, göra om studien. 

För att öka överförbarheten krävs således en tydlig metodgenomgång såväl som genomförbara 

metoder. Sist beskriver Bryman möjligheten till att styrka och konfirmera som ett kriterium 

där personliga åsikter samt värderingar måste förbises i en studie för att inte leda resultatet. I 

denna studie påfanns pålitlighet genom användning av lämpliga metoder, relevanta 

intervjupersoner samt att var steg i tillvägagångssättet för denna studie beskrivits. 

Trovärdigheten i denna studie stärktes då varje intervjuperson hade tillgång till båda studiens 

skribenter vid eventuella frågor, att det vidtagits forskningsetiska principer samt då 

intervjupersonerna fick ta del av resultatet för att se att ingenting osant hade skrivits.  

Trots att vi utförde vissa intervjuer enskilt och inte tillsammans stärktes tillförlitligheten 

genom att tillämpa en tvåpartsgranskning av resultatet efter transkribering. Dessutom 

transkriberades vissa intervjuer av motsatt skribent för att ge den andre skribenten möjlighet 

till att förstå resultatet, vilket ökar trovärdigheten av resultatets innehåll. Tillförlitligheten kan 

dessutom anses hög då en semistrukturerad intervjuguide tillämpats och intervjufrågorna var 

tämligen öppna vilken gav intervjupersonerna en chans att svara utan att bli riktade av 

skribenterna. Under intervjuerna var fokus att få intervjufrågorna i intervjuguiden besvarade 

vilket motverkade att intervjuerna inriktade sig åt olika håll, beroende på vem av skribenterna 
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som genomförde intervjun. På detta vis ökade möjligheten att styrka och konfirmera såväl som 

överförbarheten av resultatet då skribenternas objektivitet och inverkan på resultatet uteslöts.  

 

 

4.8 Etiska överväganden  

Att ständigt ha de etiska kraven närvarande är en viktig del av forskningsprocessen. 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra olika etiska huvudkrav som forskaren måste ta hänsyn till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven 

är till för att skydda deltagare i studien. Innan intervjuerna genomfördes godkände studiens 

handledare att forskningsetiska principer följdes. Principerna innefattade exempelvis att inga 

barn under 15 år skulle intervjuas, att ingen skulle ta skada av intervjuerna, att intervjuerna 

var frivilliga och inte innebar personligt intrång hos intervjupersonerna (se bilaga A). Nedan 

redovisas för vad varje forskningsetisk princip innebär och hur vi i denna studie tagit hänsyn 

till varje krav.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och att deltagande 

i studien är frivilligt såväl som vad det innebär att vara deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att uppfylla informationskravet mailades missivbrevet till studiens deltagare med 

information om studiens syfte och vilket område vi kommer att ställa frågor kring och genom 

detta fick intervjupersonerna möjlighet att både förbereda sig samt avgöra om det var ett ämne 

som de kände sig bekväma att uttala sig om. Missivbrevet innehöll även information om att 

deltagande är frivilligt samt att intervjupersonen när som helst kan välja att avbryta sin 

medverkan i studien.   

Samtyckeskravet innebär att forskarna måste ha ett samtycke från intervjupersonerna om att 

de vill vara med (Vetenskapsrådet, 2017). Om intervjupersonen är minderårig krävs såväl 

vårdnadshavarens samtycke. Vi har följt detta krav då deltagarna i denna studie fått 

information om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att när som helst, både under 

och efter intervjun, avbryta sitt deltagande i studien. Denna information framgick både via 

missivbrevet och muntligt under intervjutillfället. Dessutom delades en extra kopia av 

missivbrevet ut innan intervjuerna påbörjades som även innehöll våra kontaktuppgifter.   

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om medverkande inte ska kunna gå att ta del av 

för utomstående (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har informerat samtliga deltagare i studien om 

att alla uppgifter om dem och vad som framkommit under intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi har valt att anonymisera det insamlade materialet så att de medverkande inte 

kan identifieras. I denna studie nämns därmed inga namn, istället används begrepp som 
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“Intervjuperson 2” vid blockcitat. Vidare nämns inte heller vilken kommun eller skola 

deltagarna arbetar på, detta för att omöjliggöra spårbarheten.   

Nyttjandekravet innebär att insamlade data från intervjupersonerna endast får användas till 

studien och inte på annat håll (Vetenskapsrådet, 2017). Vi meddelade de medverkande om att 

uppgifter från intervjuerna endast kommer att brukas för forskningsändamålet. Efter 

behandling av insamlat material raderades transkriberingarna samt inspelningar på telefon 

och datorer.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån de sex intervjuer som genomförts med 

skolkuratorer i grundskolan. Skolkuratorerna benämns som kuratorer och intervjupersoner. 

Anledningen till att kuratorerna presenteras övergripande är för att undvika identifiering 

utifrån signalement som kön, vilken skola de arbetar på, skolans årskurser och 

arbetslivserfarenhet. Vidare analyseras resultaten utifrån tidigare forskning samt de teoretiska 

utgångspunkterna.  

___________________________________________________________________________  

 

5.1 Skolkurativt arbete  

Sex skolkuratorer vid sex stycken olika skolor har intervjuats för denna studie. Fyra av 

kuratorerna har socionomutbildning och två stycken är beteendevetare. Kuratorerna som 

medverkar i studien arbetar på både kommunala skolor samt friskolor. Yrkeserfarenheten som 

skolkurator varierar bland dem och sträcker sig mellan ett och sexton år. Flertalet har tidigare 

arbetsbakgrund från socialtjänsten samt annan skolverksamhet.   

  

5.1.1 Arbetsuppgifter  

Samtliga kuratorer för resonemanget om att en kurator är avsedd att på skolan arbeta 

främjande och förebyggande. Det framkommer dock under intervjuerna att det förebyggande 

arbetet vanligen blir eftersatt till följd av tidsbrist då akuta ärenden måste hanteras i första 

hand. En av kuratorerna påtalar: “enligt både Skollagen och rådande riktlinjer ska majoriteten 

av arbetstiden ägnas åt främjande samt förebyggande arbete, men tyvärr ser det inte ut så i 

verkligheten”. Kuratorn beskriver att för att detta ska fungera i praktiken behövs det mer 

resurser i form av tid och personal. Samtliga kuratorer i studien uttrycker en önskan om att 

kunna arbeta mer förebyggande med eleverna. Även Hatch (2008) nämner att 

skolkuratorsarbetet påverkas av tidsbrist och menar på att det gör det svårt för skolkuratorer 

att utföra ett bra arbete.  

  

Skolkuratorsarbetet framstår som dynamiskt och arbetsuppgifterna beskrivs som varierande 

och många. Hur en typisk arbetsdag såg ut var svårt att beskriva då ingen arbetsdag är den 

andra lik. “Ingen dag ser ut som den andra och dagen blir nästan aldrig som en tänkt sig”. Den 

primära arbetsuppgiften anses vara att ha enskilda samtal med elever. En av kuratorerna 

berättar:   
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Kärnan i mitt jobb är att sitta här på mitt tjänsterum och ha enskilda samtal. Jag 

gör en massa annat också förstås, så mycket jag kan är jag ute i korridorerna och 

skapar relationer och är med på aktiviteter. (Intervjuperson 5) 

  

Flera av de vi intervjuat uppger även att arbete med olika konstellationer av elevgrupper är 

vanligt förekommande. En av kuratorerna uppger sig ägna stor tid åt elevgrupper som 

vederbörande träffar i olika syften. Det kan vara både hela klasser eller tvärgrupper ur flera 

klasser. Arbetet i grupperna handlar om att träffas och tillsammans diskutera olika ämnen. Att 

gå in som medlare vid konflikter som uppstått i skolan beskrivs som en annan vanligt 

förekommande arbetsuppgift. Det rör sig vanligtvis om akuta situationer där det uppstått en 

konflikt mellan elever som behöver medlas. Samtliga kuratorer påtalar att det akuta behovet 

alltid går först och att det är ett dilemma som skolkuratorer stöter på, att arbetet är väldigt 

akutstyrt och detta medför att planerade insatser tyvärr måste komma i andra hand.   

  

Kuratorsrollen upplevs av kuratorerna själva som svårdefinierad och både inom kommunala- 

och privata grundskolor handlar arbetet mycket om hur en själv är som kurator. “I arbetet kan 

man “nischa” sig lite som man vill utifrån vad man är duktig på”. En annan av kuratorerna talar 

även om hur denne alltid haft möjligheten att själv styra arbetsuppgifterna, även om skolans 

förutsättningar i slutändan är avgörande. Kuratorerna bekräftar därmed Hatch (2008) som 

skriver att det kurativa arbetet är svårdefinierat samt varierar mellan olika skolor. Även 

Backlund (2007) belyser i sin avhandling att skolkuratorsarbetet är kontextbundet och 

innefattar inga specifika planer eller lagar som beskriver exakt hur en skolkurator ska arbeta.  

 

  

5.1.2 Samverkan  

Majoriteten uttrycker att en stor del av arbetet som skolkurator beträffar samarbete med andra 

professioner på skolan, som lärare och de andra professionerna inom elevhälsan. Fasta 

inplanerade möten som är återkommande varje vecka är något flera berättar om. En av 

kuratorerna uppger att: “Vi har ett flertal inplanerade möten varje vecka som exempelvis 

möten inom elevhälsan, där vi tvärprofessionella träffas för att diskutera aktuella ärenden”. 

Även en annan av intervjupersonerna berättar om kontinuerliga möten med personalen inom 

elevhälsan två gånger per vecka.  

  

Samtliga kuratorer hävdar att samarbetet mellan skolkuratorn såväl som lärarna på skolan är 

ständigt pågående. En av kuratorerna beskriver: “Lärarna meddelar mig om händelser som har 

inträffat. Ofta kommer lärare förbi mitt kontor på rasten och berättar om något som de 

bevittnat och anser som olämpligt beteende”. En annan av kuratorerna påpekar att det 
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grundläggande sociala skolarbetet sker i vardagen av mentorerna, men att kvaliteten på hur 

olika mentorer utför sitt arbete kan skilja sig rejält åt mellan mentor och mentor. Även rektorn 

beskrivs som en viktig samarbetspartner: “Jag har ett nära samarbete med rektorn och brukar 

ofta diskutera samt 'bolla' med rektorn vid komplexa ärenden”.   

  

Under samtliga intervjuer beskrivs samverkan med olika myndigheter som viktigt för att driva 

arbetet vidare. Samverkan med exempelvis socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) samt polisen beskrivs som en viktig del i arbetet som skolkurator. Detta 

överensstämmer med Backlunds (2007) resonemang om att skolkuratorer har ett nära 

samarbete med andra myndigheter. Genomgående i kuratorernas svar var även att de måste 

rätta sig efter anmälningsplikten som finns i Socialtjänstlagen (2001:453) och reglerna om 

sekretess som finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Även Garrett (2012) 

betonar vikten av dokumentation utifrån Offentlighets- och sekretesslagen för ett rättssäkert 

arbete och för att kunna ge korrekt information till efterfrågande organ. Dokumentation bidrar 

till att viktig information kan ges ut till annan myndighet vid exempelvis en orosanmälan, 

menar Garrett.  

 

5.2 Arbetet kring kränkningar och sexuella trakasserier  

  

5.2.1 Handlingsplaner  

Det finns en tydlig koppling i kuratorernas beskrivningar av hur skolor agerar vid uppkomst av 

kränkningar och sexuella trakasserier. Samtliga kuratorer nämner handlingsplaner med 

bestämda åtgärder att handla utefter. En av kuratorerna beskriver:   

  

Alla skolor har en handlingsplan mot kränkande behandling. Första steget är 

en kränkningsanmälan till rektorn som i sin tur anmäler till huvudman som 

startar en utredning. Utredningen är till för att samla in tillräckligt med 

information om situationen för att kunna bedöma om eventuella åtgärder 

behövs. (Intervjuperson 5)  

  

En annan berättar hur en kränkningsanmälan går till:   

  

Det är en blankett att fylla i vilken typ av händelse som skett samt i vilken grad. 

På blanketten delas kränkningarna in i sexuella trakasserier, mobbing, hot, 

utfrysning, våld samt om de varit verbala eller fysiska. Det är viktigt att 
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händelsen beskrivs i detalj för att få utredningen så rättssäker som möjligt. 

(Intervjuperson 4)  

  

En av kuratorerna redogör att det finns en särskild skrivning i lagen som säger att när det gäller 

sexuella trakasserier måste skolpersonalen prata med den utsatta eleven även om eleven själv 

inte upplever kränkningen som så farlig. Kuratorn beskriver vidare att utredningsmässigt 

gäller det att höra på den som blivit utsatt, samt även att höra på andras versioner. Samtal 

behöver hållas med andra elever och skolpersonal som kan inneha relevant information för att 

försöka få en klarare bild av händelseförloppet. Sedan hålls ett medlingssamtal med den som 

utfört kränkningen samt den utsatta eftersom båda har varit med i samma situation men har 

förmodligen olika uppfattningar om händelsen. Det anses även vara av vikt att lägga fokus på 

den som kränker andra, för att kunna prata med den eleven om vad som är rätt och fel. Samma 

kurator menar på att det ibland även kan finnas bakomliggande orsaker till att en elev utsätter 

andra. Det kan handla om att eleven blivit tvingad av andra elever, vilket gör även denna elev 

till ett offer. Därav är det viktigt att samtala med alla inblandade parter. Kuratorn berättar 

vidare att om beteendet inte upphör involveras vårdnadshavare. Detta kan länkas till att en 

annan kurator som uppger att en kontakt med föräldrar till samtliga inblandade elever bör 

upptas vid sexuella trakasserier. Detta för att tillsammans reda ut missförstånd, 

misstänksamhet och liknande.  Kuratorn menar vidare att om det är olika kulturer kan det 

dessutom historiskt sett finnas motsättningar och påpekar att om man kommer från en annan 

kultur har det tidigare hänt att man kan resonerar annorlunda runt sexuella trakasserier och 

vad det är. Kuratorn talar vidare om fördelen med föräldrarnas engagemang vid dessa typer av 

händelser på skolan, oavsett om förälderns egna barn är den utsatta eller den som utsätter. 

Detta går att likställas med den tidigare forskningen där Lunneblad m.fl. (2016) beskriver 

liknande förhållningssätt och menar att den standardiserade proceduren vid kränkningar är 

att involvera föräldrar till berörda barn både för att möjliggöra att diskutera hemma om 

händelsen men även i förebyggandende syfte. Flera av de vi intervjuat uttrycker att det är av 

vikt att läraren får veta om händelsen så att läraren vid behov kan uppmärksamma och stoppa 

vidare kränkningar.  

  

Angående fokuserade åtgärder till eleven som blivit kränkt, talar en av kuratorerna om att det 

är viktigt att lyssna på eleven om exakt vad det är denne har upplevt och hur det känns. 

Kuratorn pratar vidare om vikten i att berömma eleven till att det var bra gjort att komma till 

skolkuratorn och berätta vad som hänt samt att informera om vad som kan komma att hända 

härnäst. Om eleven som upplevt kränkningar mår väldigt dåligt kan kuratorn hänvisa eleven 

stöd, även från annat håll om så krävs. Ungdomsmottagningen, BUP, stödinsatser via 

Socialtjänsten eller Stödcentrum för unga brottsoffer är exempel på ställen som kan erbjudas 
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till den utsatte eleven. Uppföljning av ett ärende beskrivs som minst lika viktigt som 

utredningen. “Det är viktigt att inte släppa ärendet efter en vecka och sen tro att problemet är 

borta”.  

  

Ett tydligt mönster vi uppmärksammat är att under intervjuerna talade samtliga skolkuratorer 

om sexuella trakasserier och kränkningar som samma fenomen. Ingen av dem gjorde någon 

skillnad på vilken typ av kränkning det rörde sig om och rent metodologiskt görs inte heller 

någon skillnad. En av kuratorerna berättade att denne personligen anser att sexuella 

kränkningar är snäppet värre än andra kränkningar. En annan kurator menade att det inte 

spelar någon roll vilken grad kränkningen uppskattas till, utan åtgärder vidtas alltid. Kuratorn 

uttryckte att en kränkning är en kränkning oavsett om den är av sexuell karaktär eller inte. En 

av kuratorerna yttrade: “Om du känner dig kränkt, så har du blivit kränkt, det kvittar vad 

andra tycker”.   

 

5.2.2 Förebyggande arbete  

Majoriteten uttrycker att det borde läggas mer vikt vid förebyggande arbete mot kränkningar 

men att hindret är att det är så mycket annat som ska göras under skoltid. Läroplanen måste 

följas, alla kunskapsmål ska uppnås, det är prov och allt möjligt annat som ska in i redan 

fullspäckade scheman så det är svårt att få till tiden för det. Samarbetet med lärare måste vara 

fungerande för att kuratorn exempelvis ska kunna ha föreläsningar ute i klasserna angående 

olika teman.  

  

När elevhälsan vill göra saker i klasserna så tar vi ju tid från lärarnas 

undervisning så jag upplever att det därför finns ett stort motstånd från 

lärarnas sida. Elevhälsan skulle behöva mer resurser i form av tid och personal.  

(Intervjuperson 3)  

  

På frågan om arbetsmetoder angående sexuella trakasserier på skolan betonar flera av 

kuratorerna att gruppövningar och värderingsövningar under skoltiden är viktigt för att öka 

förståelsen hos elever om exempelvis värdegrund. En av kuratorerna utrycker: “Sex och 

samlevnad är ett jätteviktigt ämne för att barnen ska få med sig rätt grundsyn på sex och 

samtycke samt även att utbilda elever såväl som personal i värdegrundsfrågor”. En annan av 

kuratorerna för ett liknande resonemang om vikten av undervisning om sex- och samlevnad 

men även samtycke samt att skolan inte ska vara rädda för att informera om vad som är okej 

eller inte. För att dra en parallell till den tidigare forskningen belyser både Lahelma (2002) 

samt Witkowska (2005) att sexualitet, makt och samtycke är områden som bör diskuteras i 
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undervisningen och att skolan ska klargöra för vilka beteenden som accepteras och inte. Även 

Zugelder m.fl. (2018) menar på att ledningen genom att förtydliga samt kommunicera vilka 

beteenden som är otillåtna skapar en kultur av respekt för alla individer, oavsett kön. Detta 

kan även härledas till skolkuratorernas svar, framförallt en påpekar vikten av att skolan måste 

gå ut med tydlig information om vad som är ett accepterat beteende och inte.  

När det kommer till undervisningsmetoder berättar en av kuratorerna att eleverna i ämnet 

Samhällsorienterade ämnen (SO) får jobba med diskrimineringsgrunderna och den 

lagstiftning som finns. Samma kurator menar vidare att vissa delar kring kränkningar redan 

finns med i läroplanen, som exempelvis sex och samlevnad, men betonar att läroplanen borde 

utvecklas och behandla frågor om kränkningar mer. En annan av kuratorerna beskriver på 

liknande sätt hur SO-lektionerna skapar möjlighet att prata om förändring kring sexualitet 

genom tiderna. En annan av kuratorerna uppger sig vara involverad i ett pågående projekt 

kallat “Trygghetsteamet”. Teamets fokus är att vara ute i korridorerna och ha närkontakt med 

eleverna för att kunna arbeta förebyggande mot just kränkande behandling. Zugelder m.fl. 

(2018) menar att #Metoo rörelsen har bidragit till en ökad medvetenhet kring sexuella 

trakasserier. En av skolkuratorerna berättar att i skolan där denne arbetar har elever och 

skolpersonal fått utbildning och verktyg via projektet “Backa” för att öka kunskapen om 

sexuella kränkningar och trakasserier i skolan, och hur dessa kan motverkas. Utbildningen och 

initiativet “Backa” - för en skola fri från sexuella kränkningar och trakasserier, finansieras av 

regeringen som en av insatserna i skolan efter #Metoo.  

  

En annan av kuratorerna uttrycker sig inte tro på enstaka föreläsningar från gästföreläsare som 

en fungerande metod för att förebygga sexuella trakasserier. Samma kurator menar att det 

krävs evidensbaserade metoder samt återkommande åtgärder för att utbilda i ämnet. Kuratorn 

hänvisar till skolans utvärderingsenkät som är återkommande varje termin och menar på att 

den samt temadagar ute i klasserna skulle kunna vara en fungerande metod. Även en av de 

andra kuratorerna berättar att i skolan där denne arbetar tilldelas eleverna en trygghets- och 

trivselenkät varje termin som är framställd av skolhälsan. Kuratorn menar att denna enkät 

täcker alla typer av kränkningar och låter eleverna anonymt beskriva hur de uppskattar 

kränkningar på skolan. Vissa elever som ingår i skolans elevråd är med vid tolkning och 

sammanfattning av dessa enkäter för att sedan föra det vidare till sina skolkamrater. Resultatet 

diskuteras sedan vidare mellan lärare och elevhälsan.  

  

En kurator beskriver hur skolan arbetar med de yngsta eleverna:  

  

Även bland de lägsta åldrarna på grundskolan, pratade jag och skolsköterskan 

igår om att vi ska visa en film för dem som handlar om samtycke och den är 
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superbra då den inriktar sig specifikt till barn, den är väldigt förståelig för barn 

i yngre åldrar och visar vad samtycke är, så den ska vi försöka få ut till 

klasserna. (Intervjuperson 2)  

  

En annan arbetsmetod som beskrivs kallas “Konsekvenstrappan”. Denna innebär att det blir 

olika konsekvenser vid ett oacceptabelt agerande hos eleverna. Några exempel är en veckas 

avstängning från skolan, och om inget annat fungerar, blir eleven förflyttad till en annan skola.  

  

Under samtliga intervjuer framkom att det förebyggande arbetet mot kränkningar till stor del 

innebär att prata och diskutera om det med eleverna. En kurator betonar hur viktigt det är att 

prata med eleverna på skolan om vad som är okej eller inte, men även undervisning angående 

temat kränkningar. Information om elevers rättigheter samt skyldigheter samt vad som anses 

rätt och fel, är något som borde ingå i skolans undervisning. Kuratorn menar också på att det 

är av vikt att skoleleverna vet vem skolkuratorn är och att eleverna känner någon form av 

förtroende för denne. Detta för att våga prata om kränkningar och framförallt sexuella 

trakasserier, som ofta är skuldbelagt.  

  

En av kuratorerna uppger att det är svårt att få sexuella trakasserier att upphöra totalt, att det 

alltid kommer att finnas dem som utsätter andra precis som med mobbning. Dock anses det 

viktigt att uppmärksamma problematiken, kuratorn beskriver: “att prata om sådant som är 

obehagligt är viktigt, för att på så sätt skapa en större förståelse för vad som händer med den 

som blir utsatt”. En annan av kuratorerna för ett liknande resonemang om att ett av de största 

hindren i arbetet mot sexuella trakasserier är att sex, sexuella trakasserier och sexuellt våld är 

ämnen som är obehagligt att prata om: ”många vet inte hur de ska nämna det, de är inte 

bekväma att prata om det”. Kuratorn beskriver att det är ett problem att inte vilja berätta för 

sin lärare om man blir utsatt för något. En annan av kuratorerna ser det också som ett stort 

problem om elever inte har förtroende att berätta för sin mentor/lärare som de spenderar så 

mycket tid med. Kuratorn uttrycker att klimatet på skolan måste vara sådant att man vågar 

komma och berätta för någon vuxen om man blir utsatt för något obehagligt. ”Det är det 

absolut viktigaste för att vi som personal ska komma åt kränkningar oavsett sort”. Under 

intervjuerna framkom att sexuella trakasserier inte upplevs som ett problem som sticker ut till 

skillnad från andra problem, men majoriteten av kuratorerna menar på att det kan finnas ett 

större mörkertal eftersom det kan vara ett känsligt ämne att berätta om, speciellt för pojkar. 

En parallell kan dras till den tidigare forskningen där det framkommer att pojkar sällan 

anförtror sig till någon vuxen i jobbiga situationer samt att pojkar vanligen inte söker hjälp på 

egen hand, utan blir uppmanade till det (Backlund, 2007). Detta kan även härledas till 

genusteorin där Fäldt och Kullberg (2012) menar att det finns en skillnad i föreställningar på 
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hur de olika könen förväntas uppträda och att därmed avgörs om individen kommer att 

uppfattas av andra som manlig eller kvinnlig.  

 

Lärarna anses besitta det största ansvaret gällande att uppmärksamma kränkningar mellan 

elever då de dagligen arbetar nära eleverna. En situation kommer vanligtvis först till kuratorns 

vetskap via en mentor, men även om en elev själv kommer till kuratorn och berättar om det.  

En av de intervjuade kuratorerna menar att sexuella kränkningar/trakasserier sker hela tiden, 

men påpekar att detta samtalsämne är något som de kontinuerligt pratar om öppet i klasserna. 

De pratar med eleverna hur de ska vara mot varandra samt vad som är rätt och fel. Kuratorn 

fortsätter: “Det viktigaste arbetet mot sexuella trakasserier är att uppmärksamma dem”.  

  

Majoriteten av kuratorerna pratar även om vikten av att i det förebyggande arbetet mot 

sexuella trakasserier samtala om ämnet inte bara i skolan utan även i hemmen. Det lyfts fram 

att sexuella trakasserier förekommer såväl i skolor som i samhället som helhet. Flera av 

kuratorerna beskriver vidare om hur språket bland elever i skolan är relativt öppet och att 

språket har förändrats, inte bara i skolan utan även i samhället. Både ungdomar och mindre 

barn använder sig därmed av allt ”grövre” ord och språkbruk, som exempelvis att kalla varann 

för bög eller hora, vilket ses som problematiskt. Även Witkowska (2005) beskriver att 

svordomar innehållande könsord och skällsord är bland de vanligaste formerna av sexuella 

trakasserier och upplevs av svenska ungdomar vara så vanligt förekommande att det knappt 

uppmärksammas längre. Witkowska menar att det är problematiskt med ett språkbruk som 

har utvecklats till att svordomar innehållande könsord och skällsord upplevs vara en 

normalitet. Lahelma (2002) beskriver att skolpersonal har slutat reagera på sexistiska 

förolämpningar mellan elever i skolan, på grund av att det är så pass vanligt. 

 

 

5.3 Digitaliseringens inverkan  

Samtliga kuratorer som vi intervjuat hävdar att internet och framförallt sociala medier har 

blivit en ny plattform där sexuella kränkningar florerar. Även författarna Diehl, Glaser och 

Bohner (2014) beskriver att sexuella trakasserier är ett utbrett problem på internet. Flera av 

skolkuratorerna beskriver att eftersom en stor del kränkningar äger rum på sociala medier blir 

det inte synliga för skolans personal. Kuratorerna uttrycker problematik rörande 

digitaliseringen:  

  

Jag tror att de flesta trakasserier sker på nätet, det har ju blivit en ny arena, så 

på det viset upplever jag att skolan på ett sätt blivit lugnare när det gäller 
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sådana beteenden. Ungdomarna är ju jätteduktiga på att hitta arenor där vi 

vuxna inte finns på, som exempelvis sociala medier. (Intervjuperson 1)  

  

Det skickas bilder av sexuella karaktär kors och tvärs i sociala medier och det 

är också en form av sexuella trakasserier tycker jag. (Intervjuperson 6)  

  

Eleverna följer bloggare och poddare som inte har de bästa av värderingar. 

Dessa värderingar tar de identitetssökande eleverna sen över och ser upp till 

dessa offentliga människor. (Intervjuperson 5)  

  

En av kuratorerna menar att då kränkande bilder skickas över sociala medier är mörkertalet 

som blir utsatta för sexuella trakasserier stort. Kuratorn uppger vidare att skolan har haft 

problem med att det skickas ”porrfilmer” mellan elever via appen Snapchat. Det har även hänt 

att elever har pratat högt om pornografi under lektionstid fast andra elever känner sig 

obekväma och egentligen inte vill delta i ämnet men att detta inte tagits någon hänsyn till. 

Vidare beskriver en kurator hur sexuella trakasserier skapar en otrygghet framförallt i till 

exempel omklädningsrummen vid idrotten där det förekommer sexuella trakasserier mellan 

elever med samma kön. Filmat material beskrivs som en stor del av problematiken:  

  

 Många vägrar att vara med på idrotten för att de inte vill byta om inför andra 

och är ju ett problem. Ett vidare problem av detta är att man filmar varandra 

med telefonerna och det leder till att ungdomar idag känner sig mer utlämnade. 

(Intervjuperson 1)  

  

Vissa av de intervjuade kuratorerna hade mer inblick i den digitala världen genom att elever 

kommer och visar händelser på sina mobiler. En av positiv aspekt som lyfts fram av 

digitaliseringen är att en av kuratorerna har ett jobbrelaterat Instagramkonto som kuratorn 

menar stärker kontakten med eleverna då eleverna smidigt kan kontakta kuratorn där samt 

tvärtom.  

  

Vidare framkommer under intervjuerna att arbetet som kurator även innebär att arbeta ute i 

klasserna och hålla föreläsningar kring olika teman. Just nu arbetar en av kuratorerna med 

temat nätmobbning och ska visa en film som handlar om just detta för en klass för att sedan 

låta klassen diskutera kring filmen tillsammans. Kuratorn berättar att kommande tema ska 

beröra ämnet sexuella trakasserier. Kuratorn berättar även att ett föregående tema har varit 

näthat som var uppskattat av eleverna då det är så mycket som sprids på nätet i dagens 

samhälle. En annan kurator berättar om liknande arbete på sin skola: “Denna termin ligger 
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fokus på beteende på sociala medier samt hur man beter sig mot varandra på nätet, då det är 

där det främsta kränkningarna förekommer”.  

 

5.4 Skolkuratorns arbetssätt med utsatta elever  

En av kuratorerna belyser att den viktigaste arbetsuppgiften är att möta barn och unga på deras 

villkor och endast om barnet vill ses. Kuratorn säger sig inte träffa elever som en lärare, 

förälder eller rektor har sagt åt kuratorn att träffa utan uppger att kontakten med elever måste 

vara på deras nivå. Liknande resonemang förs av en av de andra kuratorerna som menar att en 

elev kan komma till kontoret av egen vilja eller om en förälder har ringt och bett om en tid för 

sitt barn då samtal med föräldrarna ingår i arbetet som skolkurator. Vid första mötet med en 

elev är det viktigt att först fråga vad eleven vill vid just det ögonblicket och ta ärendet vidare 

därifrån. Dessutom menar en av kuratorerna att det är viktigt att inte tvinga någon att komma 

till skolkuratorn samt att kuratorn ska låta eleven berätta fritt.   

  

En av kuratorerna uppger att denne alltid frågar efter kontaktuppgifter som exempelvis 

telefonnummer till elever som vederbörande är i kontakt med, detta för att vid behov lätt kunna 

få tag i eleven. Samma kurator har ofta SMS-kontakt med elever som är i behov av stöd, där de 

kan samtala om vardagliga saker för att lätta upp stämningen och kuratorn menar att eleverna 

uppskattar det. En av de andra kuratorerna beskriver liknande arbetssätt: “Om en elev kommer 

till mig och berättar att den blivit utsatt lyssnar jag in eleven så respektfullt som möjligt. Jag 

ger även mitt telefonnummer så att eleven kan kontakta mig”.   

  

När det kommer till skolkuratorernas besvarande av frågan om hur de skulle agera rörande en 

elev som är utsatt för sexuella trakasserier, talar flera av kuratorerna om att utsatta elever 

bemöts med ett inlyssnande och ett bekräftande om att det inte är okej. De menar att det bara 

är eleven själv som avgör vad som är okej. En av kuratorerna berättar:  

  

Jag som kurator träffar gärna en elev som har blivit utsatt för kränkning, bara 

för att stärka eleven och säga att det inte är okej och att eleven inte ska låta sig 

påverkas, att det är den som utsätter andra som har problem. Det är vanligt att 

barn som utsätts för kränkningar inte berättar om det hemma för det är ju inte 

något som man är stolt över. Barnet tror att det är den själv som det är fel på 

och då vill barnet inte att mamma och pappa ska tro att den är någon som ingen 

vill vara med eller någon som blir hackad på. (Intervjuperson 1)  

  

En kurator talar om bemötande i termer där denne beskriver vikten av att uppmärksamma och 

i viss mån berömma en elev som kommer till kontoret för att berätta att den själv blivit utsatt 
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eller sett någon annan på skolan bli utsatt av sexuella trakasserier. Även flera av de andra 

kuratorerna pratar om betydelsen av att berömma elever som kommer till skolkuratorn för att 

anförtro sig. En av kuratorerna beskriver hur denne skulle prata med eleven för att se hur den 

kände och tyckte om situationen samt säkerställa för den kränkta eleven att det som hänt inte 

är dennes fel, att det som hänt är oacceptabelt samt att det är bra och modigt att eleven kommit 

till skolkuratorn för att berätta. Detta kan kopplas till att Zugelder m.fl. (2018) menar att 

arbetsgivare måste uppmuntra de som utsatts för sexuella trakasserier att rapportera 

händelsen.  En kurator berättar:  

  

Om jag träffar en utsatt elev, skulle jag till att börja med lyssna på eleven och 

höra vad elevens upplevelse är. Sedan skulle jag göra mitt bästa för att övertyga 

eleven om att vi tillsammans måste prata med läraren. (Intervjuperson 3)  

  

Även en annan av kuratorerna menade att denne skulle prata med elevens lärare eller mentor 

så att denne kan driva ärendet vidare och ha koll på att kränkningarna upphör. Vidare menar 

en av kuratorerna att denne skulle meddela eleven om att de sexuella trakasserierna inte ska 

upprepas och att händelsen ska följas upp. Kuratorn berättar om hur viktigt det är för alla 

vuxna som befinner sig runt eleverna att vara goda förebilder: “Lärarna och jag som kurator, 

ja egentligen alla vuxna på skolan, har ju ett inflytande på barnen, vare sig vi vill eller ej, och 

då har vi ju samtidigt en väldigt stor chans att påverka barnen”.   

  

En annan uttrycker att som socionom ska en vara expert på att möta utsatta elever genom att 

erbjuda samtalsstöd, däremot är inte skolan en behandlande institution även om skolkuratorn 

har den kompetensen. Vid behandling hänvisas eleverna vidare till samtalsmottagning eller 

barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

 

5.5 Skolkuratorernas genusperspektiv  

  
En av kuratorerna berättar:  

  

Vi pratar mycket om genusperspektiv i skolan. Vi har även kuratorsträffar en gång 

i månaden där det vid senaste träffen kom jämställdhetspersoner från förvaltningen 

och hade föreläsning och aktiviteter för kuratorerna i kommunen. Där kommer vårt 

främjande arbete in i bilden. (Intervjuperson 4)  
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En annan kurator beskriver att enligt “machokulturen” ska en pojke kunna mäta sig mot andra 

och framförallt mot en tjej. Kuratorn menar vidare på att om en pojke beter sig ”macho” borde 

vi ifrågasätta beteendet. “Vi borde fråga oss, vad tänker pojkens föräldrar, för beteendet kan 

antas komma hemifrån, då det handlar om omyndiga elever”. Lunneblad m.fl. (2016) förklarar 

hur beteenden som att trakassera någon sexuellt i skolan oftast förklaras som en konsekvens 

av ogynnsamma hemförhållanden eller personlighetsproblem. Att en elev utsätter andra elever 

för sexuella trakasserier kan betyda att eleven har ett snedvridet förhållande till sex. Kuratorn 

beskriver vidare att oavsett om det är en pojke eller flicka som utför sexuella trakasserier, är 

det egentligen två offer i sammanhanget. “Även utsättaren måste få hjälp, den är ju 

’felprogrammerad’ i hur man tar kontakt med någon som man är intresserad av alternativt inte 

gillar”.  

  

Kuratorerna gjorde under intervjuerna vissa uttalanden som kan knytas till genus, några 

redovisas nedan:  

  

Både flickor och pojkar blir utsatta för att någon tafsar utan att man vill det.  

Det är ju inte bara flickor som utsätts för tafs, som vi gärna tror. 

(Intervjuperson 1)  

  

När det kommer till sexuella trakasserier finns det ett stort mörkertal eftersom 

det kan vara ett känsligt ämne att berätta om, speciellt för killar. 

(Intervjuperson 4)  

  

Det kanske kan vara min förutfattade mening men jag gissar på att det är 

svårare för en pojke som blir utsatt av en flicka att bli betrodd och tagen på 

allvar. (Intervjuperson 3)  

  

Killar utsätter gärna varandra och slår mellan benen eller kallar varandra för 

saker, vilket jag upplever som “jätteförnedrande”. (Intervjuperson 1)  

  

Statistiskt är det färre pojkar än flickor som blir utsatta för sexuella 

trakasserier. (Intervjuperson 2)  

  

Statistiskt sett är det vanligare att killar utsätter tjejer än tvärtom. 

(Intervjuperson 5)  
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I resultatet kan även ses ett tydligt mönster i hur samtliga kuratorer vid fritt berättande om 

sexuella trakasserier endast använder sig av exempel på sexuella trakasserier med en flicka 

som utsatt och pojkar som skyldiga. Exempel på detta är: “Det är många tjejer som får 

oönskade bilder från killar”, “Fler föräldrar skulle veta att deras döttrar får massa bilder på 

könsorgan” samt “Man kanske pratar med sina tjejkompisar om händelsen och så stannar det 

där liksom.”   

 

    

5.5.1 Bedömning utifrån vinjetten  

En del av studiens syfte är att undersöka om det finns skillnader i arbetet hos skolkuratorer 

beroende på barnets kön. Studiens vinjett har fungerat som ett hjälpmedel för att 

uppmärksamma eventuella genusskillnader i kuratorernas arbetssätt. Av resultatet att utläsa 

framgår inga väl synliga genusskillnader. Kuratorerna uppvisade ingen skillnad i värdering och 

bedömning utifrån intervjufrågorna som var kopplade till vinjetten. Detta resultat gällde 

oberoende av vilken vinjett kuratorerna blivit tilldelade. Detta är förvisso också ett resultat värt 

att diskutera i studiens kommande diskussionsdel. Ingen av kuratorerna talade om begreppet 

genus och ingen av dem gav heller tydliga indikationer på att utgå från ett genusperspektiv vid 

bedömning av eleverna i det fiktiva fallet. Hertz och Kullberg (2012) skriver i sin bok om hur 

viktigt det är för socialarbetare att ha genusperspektivet närvarande vid mötet med klienter. 

Hirdman (2001) samt Fält och Kullberg (2012) beskriver hur vi med hjälp av en 

genusmedvetenhet kan nå en ökad insikt i den omedvetna kategoriseringen av andra 

människor i olika fack beroende av kön. Kategoriseringen skapas omedvetet för att underlätta 

för oss i den sociala världen då det finns en allmän inpräntad förväntning i hur de män 

respektive kvinnor förväntas vara.  

 

Som Fäldt och Kullberg (2012) skriver är förväntningarna på könen ofta olika, vilket är en av 

anledningarna till att de bemöts olika inom socialt arbete. Tidigare forskning (Lunneblad m.fl. 

2016; Eskner Skoger 2015; Maschi, Schwalbe, Morgen, Gibson & Violette, 2008; Andersson 

Vogel 2012; Schlytters 1999; Kullberg 2010) påvisar hur könsskillnader förekommer frekvent 

inom det sociala arbetet. Detta yttrar sig genom bemötande och antas bero på förväntningar 

samt fördomar gällande könen. Av resultatet i vår studie framkom inga tecken på att 

genusperspektivet avgjorde kuratorsarbetet med eleven som blivit utsatt för sexuella 

trakasserier. Således skiljer sig den tidigare forskningen med resultatet i studien.  

  

Kuratorerna indikerade dock på viss skillnad i tankegången gällande sexuella trakasserier. Tre 

av kuratorerna gav en antydan på reflektion angående könet på eleven i vinjetten. Dessa tre 

tillhörde de kuratorer som tillgavs vinjetten med en pojke som utsätts för sexuella trakasserier. 
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En av dessa kuratorer menar på att pojken skulle ha svårt att bli betrodd medan den andra 

uttrycker att det vanligare att flickor blir utsatta än tvärtom. Den sista kuratorn som 

tillkännagav en genusmedvetenhet utifrån vinjetten var väldigt tydlig med att pojken skulle 

berömmas för att våga komma till kuratorn och berätta om vad denne varit med om. Kuratorn 

menade på att “det är viktigt att peppa honom i att han var modig att komma hit.” Av de övriga 

kuratorer vars vinjett bestod av en flicka var det inga liknande kommentarer eller reflektioner 

från kuratorerna. Dock var det ingen av kuratorerna som på något sätt gav antydan till att 

genusperspektivet skulle styra hur de skulle hjälpa eleven som blivit utsatt. På frågan om vem 

eller vilka som eleven i vinjetten kan vända sig till svarade kuratorerna i vissa fall olika 

beroende på om den tilldelade vinjetten innefattade en flicka eller pojke. En av kuratorerna 

som fick vinjetten med en utsatt flicka menar att den hjälp utanför skolan som eleven i fallet 

kan vända sig till är kvinnojourer och samtalsstöd. Inga liknande resonemang fördes av de som 

fick vinjetten med en utsatt pojke. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen (Lunneblad 

m.fl. 2016; Eskner Skoger 2015; Maschi m.fl. 2008; Andersson Vogel 2012; Schlytters 1999; 

Kullberg 2010) där det framkommer hur professionella ofta gör skillnader i val av insatser för 

klienter beroende på klientens kön.  

  

Andra genusskillnader som kunde analyseras genom insamlade data var att nästan alla 

kuratorer använde sig av exempel där en flicka var offer och en pojke förövaren, då kuratorn 

skulle beskriva fiktiva situationer och utefter det beskriva hur denne arbetar. Detta kan kopplas 

till den tidigare forskningen där Fineran och Bolen (2006) beskriver hur kvinnor ofta blir 

utsatta av sexuella trakasserier och att män är förövarna. En kurator nämnde under intervjun 

att det är märkbart att den fiktiva vinjetten beskriver en pojke som blivit utsatt. Kuratorn 

menade att det inte är vanligt. En annan kurator, som också hade vinjetten med en pojke som 

offer, menade på att pojken kan ha problem med att bli betrodd, vilket Voogt och Klettke (2017) 

menar är vanligt förekommande inom socialt arbete på grund av könsstereotypa 

föreställningar som präglar samhällsbilden. 
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6  DISKUSSION  
I kapitlet nedan sammanfattas de huvudsakliga resultat vi fått genom denna studie för att 

besvara studiens frågeställningar. Vidare diskuteras studiens innehåll med fokus på 

resultatdiskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag till 

vidare forskning.   

___________________________________________________________________________  

 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Sammanfattning av resultat   

Utifrån studiens syfte att undersöka hur kuratorer på grundskolan arbetar med och förstår 

sexuella trakasserier har vi fått en större insikt i deras arbete men framförallt större förståelse 

när det kommer till komplexiteten kring kuratorsrollen. I resultat- och analysdelen presenteras 

kuratorernas arbetssätt med elever som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Nyckelord i 

deras beskrivningar är att möta de unga med ett inlyssnande, bekräftande och stödjande 

förhållningssätt. Resultatet visar att kuratorerna inte anser att de gör skillnad i hur de bemöter 

unga som blivit utsatta för sexuella trakasserier och unga som kommer med annan 

problematik. Resultatet visar även på att kuratorerna inte gör skillnad i värdering och 

bedömning beroende av om det är en flicka eller pojke som blir utsatt för sexuella trakasserier. 

Vi vill dock understryka att kuratorernas beskrivning kan påverkas av olika faktorer 

exempelvis föreställningar om hur de vill framställa sig som professionella inför oss som 

studenter. Därav kan vi utifrån den här studien endast besvara hur kuratorerna beskriver sitt 

arbetssätt och inte hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Längre fram i diskussionen kommer 

det diskuteras kring olika tänkbara anledningar till den uteslutande skillnaden i bedömning 

och värdering beroende på barnets kön. 

6.1.2 Arbetssättet   

Studiens resultat visar på att skolkuratorerna inte gör någon skillnad i arbetssättet med 

sexuella trakasserier och övrig problematik. Genomgående i kuratorernas svar är 

beskrivningen av att de inte använder sig av begreppet sexuella trakasserier utan benämner 

problematiken som kränkning. Skolkuratorerna särskiljer inte kränkningar från varandra utan 

rubricerar alla former av kränkande behandling som just kränkningar. Det vill säga att 

skolkuratorerna behandlar alla kränkningar lika, oavsett om kränkningen är av sexuell 
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karaktär eller inte. Arbetssättet kring kränkningar på skolan utgår från handlingsplaner för 

kränkande behandling, oavsett kränkningens art. Detta kan, å ena sidan, vara bra för att inte 

värdera vissa typer av kränkningar mot andra. Å andra sidan kan detta förminska den 

existerande könsmaktsordningen och den sexuella karaktären som ligger bakom kränkningen. 

Angående fokuserade åtgärder till eleven som blivit kränkt, framgick av intervjuerna 

betydelsen av att lyssna på den utsatta eleven om vad det är denne har upplevt och hur det 

känns. Det framkom även att det är viktigt att samtala med alla parter som varit inblandade i 

händelsen, både elever och vårdnadshavare.  

 

Angående kuratorsarbetet kring sexuella trakasserier på skolorna beskrev samtliga 

intervjupersoner hur de skyndsamt skulle slussa ärendet vidare till ansvarig mentor eller 

skolans rektor. Detta kan tolkas som att skolkuratorer inte arbetar självständigt och specifikt 

kring problematik som sexuella trakasserier. Skolkuratorerna kan antas fungera som en 

mellanhand dit elever kan komma och prata om problem, men tar inget huvudansvar. Från 

intervjumaterialet framträder att skolkuratorerna gärna är inblandade i det förebyggande 

arbetet kring sexuella trakasserier, men när händelsen väl ägt rum är det inte längre på 

skolkuratorernas bord. Av intervjumaterialet kan utläsas att skolkuratorerna kan erbjuda 

samtalsstöd men vid dåligt mående hos eleven hänvisas eleven vanligen vidare till annan 

samtalsmottagning. En avsaknad i de intervjuade kuratorernas svar avseende tydligt effektivt 

arbete för att stoppa sexuella trakasserier är något som genomsyrar resultatet av denna studie. 

Detta är något som vi har saknat i deras beskrivningar om vad som behöver göras för att 

motverka trakasserier på skolan. Flera av intervjupersonerna nämnde hur tidsbristen påverkar 

arbetet samt orsakar att det främjande och förebyggande arbetet hamnar i skymundan. Det 

förebyggande arbetet av sexuella trakasserier och kränkningar i allmänhet beskrivs i resultatet 

genom olika skolprojekt och det främjande och förebyggande arbetet beskrivs som en 

betydande del av det skolsociala arbetet. Dock kan ifrågasättas vart gränsdragningen går för 

vad som är förebyggande arbete och vad som är aktivt arbete och det kan därmed vara svårt att 

definiera. Anses det som förebyggande eller aktivt arbete att röra sig ute i korridorerna bland 

elever, eller att arbeta i ett klassrum med olika övningar? Definitionen kan förmodligen skilja 

sig åt beroende på vem frågan ställs till. Även komplexiteten i skolkuratorsyrket, som framgår 

av både intervjuerna och den tidigare forskningen, visar att förändringar i form av mindre 

arbetsbelastning för kuratorerna behövs för att förbättra vardagen för både skolkuratorerna 

men även för elever. I den tidigare forskningen beskrivs hur skolpersonal inte reagerar på 

sexistiska förolämpningar mellan elever i skolan, på grund av att det är så pass vanligt. Det 

grova språkbruket bland unga är något som även framkom under intervjuerna. En reflektion 

utifrån detta är att vi anser det viktigt att i skolan diskutera ordens betydelse samt varför vissa 

ord kan uppfattas som kränkande. Skolan måste i denna bemärkelse ta sitt ansvar och visa att 

problematiken tas på allvar.  
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Ovanstående avsnitt besvarar således studiens första och andra frågeställning beträffande hur 

kuratorerna beskriver sitt sätt att arbeta kring sexuella trakasserier på skolan samt hur 

kuratorerna arbetar med utsatta elever.  

 

 

6.1.3 Genusmedvetenhet  

I resultatet av vinjettstudien framgår att resultatet av vinjetten inte överensstämmer med den 

tidigare forskningen som visar på en synlig skillnad i arbetssätt utifrån klienters kön. Att 

studiens resultat inte visar på samma synliga genusskillnad som resultatet i den tidigare 

forskningen upplever vi som positivt då vi anser att kuratorer inte borde ha förutfattade 

meningar om könen i mötet med elever. Studiens frågeställning gällande skolkuratorers 

genusmedvetenhet anses därmed besvarad då det inte märktes några tydliga genusperspektiv 

eller skillnader i bedömning eller värdering hos intervjupersonerna. Trots detta kan det 

diskuteras och ifrågasättas hur genusmedvetna skolkuratorer egentligen är. Vi fick 

uppfattningen att kuratorerna i vår studie var mer riktlinjestyrda och neutrala än 

genusmedvetna.  

 

Kullberg (2012) menar att könsuppfattningar inte bör påverka arbetet men att en 

genusmedvetenhet bör finnas med i arbetet. Detta både för att undvika att bemöta elever på 

olika sätt beroende på könstillhörighet men även för att ha i beräkning de könsstereotypa 

normer som råder i samhället för att aktivt kunna arbeta för att motarbeta dessa samt för att 

skapa jämlikhet mellan könen (Kullberg, 2012). Under intervjuerna gav kuratorerna ändå en 

antydan av en tendens till fördomar gentemot de olika könen. Majoriteten beskrev en kvinna 

som offret vid beskrivningar om sexuella kränkningar i allmänhet. Detta tolkar vi som att 

föreställningarna i hög grad är könsbundna. Detta kan bero på stereotypa föreställningar av en 

man som förövare och en kvinna som utsatt. Vi anser att normer samt ideal kring kön och 

föreställningar kring sexuella trakasserier skapar problem både för utsatta flickor och för 

utsatta pojkar. Enligt den tidigare forskningen såväl som Genusteorin hänger föreställningar 

om vad som anses kvinnligt respektive manligt fortfarande kvar (Fäldt & Kullberg, 2012). 

Genom existerande könsideal är kvinnor mer tillåtna samt benägna att vid behov söka hjälp. 

Män ska enligt rådande könsnormer vara starka och klara sig själva och detta kan bidra till ett 

dilemma för unga pojkar och ett motstånd i att söka hjälp i form av samtalskontakt. Den 

föreliggande forskningen kring könsskillnader inom socialt arbete tyder även på att pojkar 

bemöts med mindre trovärdighet än flickor när det gäller utsatthet för sexuella trakasserier. 

Av den tidigare forskningen framgår att det är färre pojkar än flickor som statistiskt sätt blir 

utsatta för sexuella trakasserier och därmed blir de inte betrodda, skriver Maschi m.fl. (2008). 
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Dock anser vi att det borde vara tvärtom. Om pojkar i mindre skala blir utsatta för dessa typer 

av kränkningar och berättar sin historia för en vuxen i skolan borde denna berättelse tas på 

större allvar då det sällan sker.  

 

Intervjuresultatet kan tolkas som att skolkuratorerna har en genusmedvetenhet på gruppnivå. 

De är därmed medvetna om att flickor vanligtvis är offer för sexuella trakasserier. Utifrån 

bedömning och värdering gällande barnen i vinjetterna, framgår även en genusmedvetenhet på 

individnivå då barnets kön inte tycks spela någon roll, utan alla kuratorerna verkade ha samma 

värderingar i hur barnet skulle hjälpas. 

 

Den tidigare forskningen inom studieområdet förevisar att individer bemöts olika av 

professionella beroende på kön. Vårt insamlade material bekräftar inte forskningen men vi 

ställer oss delvis kritiska till resultatet då vi tror att kuratorernas svar kan ha påverkats och 

präglats av flera olika faktorer och vi kan därför inte säkerställa om några köns- eller 

genusskillnader faktiskt förekommer i praktiken. En osäkerhet kring detta väcktes utifrån att 

en av intervjupersonerna uppmärksammade vinjettens upplägg där det var en pojke som blev 

utsatt för sexuella trakasserier. Kuratorn framhöll att vi skribenter medvetet har valt en pojke 

som utsatt och poängterade att det är ovanligt. En fundering utifrån detta är om även övriga 

kuratorer som medverkat i studien reagerat på eller misstänkt studiens genusaspekt. Det kan 

diskuteras huruvida det i sådana fall påverkade deras svar och medförde att kuratorerna med 

mer försiktighet besvarade frågorna för att inte låta könsstereotypa bedömningar synas.   

 

I resultatet av vinjettstudien framgår att ingen av kuratorerna reagerade på att den utsatta 

eleven i vinjetterna är ung. Som tidigare nämnts var det två av de sex kuratorerna som tänkte 

steget längre och funderade på orsaker till uppträdandet. Barn i sådan ung ålder som i 

vinjetten, årskurs 6, borde inte ha dessa beteendemönster och det kan funderas över vart 

beteendet kommer ifrån. Har barnen bevittnat dessa typer av beteenden i hemmet eller i 

olämpliga filmer? Orsakerna kan vara flera men det är angeläget att försöka hitta 

bakomliggande orsaker till sexuella trakasserierna för att sätta stopp för det redan i tidig ålder.  

 

 

6.1.4 Könsmaktsdimensionen 

Av Hirdmans (2001) beskrivning av könsmaktsordningen kan sexuella trakasserier tolkas som 

en form av maktutövning. Det kan sammanställas av det faktum att pojkar oftare använder 

maktmissbruk och därför använder mer sexuella trakasserier mot andra, flickor såväl som 

pojkar. Som tidigare nämnts är de vanligaste konstellationer för sexuella trakasserier från 

pojkar till flickor. Hur kommer det sig att konstellationen flicka till pojke är tämligen ovanligt, 
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när det kommer till just de sexuella trakasserierna? Att tolka från dagens samhälle och den 

könsmaktsordning som råder, anses svaret finnas dels i sociala strukturer som upprätthålls 

bland annat genom olika arbetsvillkor för kvinnor och män samt olika uppgifter i hemmet. 

Bland barn och unga upprätthålls maktstrukturerna av vuxnas beteende, sociala medier, tv-

serier och pornografi.  

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden läggs för sexualitet, för samtycke samt 

respekt för andra. Om en individ blir utsatt eller utsätter andra för sexuella trakasserier kan 

det således komma att påverka dennes synsätt som följer med genom livet. I samhället 

existerar fortfarande normer samt förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt. Trots att 

könsidealen i dagens samhälle ifrågasätts mer än någonsin är det fortfarande angeläget att 

fortsätta arbeta för att förändra föreställningar om hur män samt kvinnor ska vara då det 

fortfarande medför problem. Den bild vi har fått är att den sex- och samlevnadsundervisning 

som finns i skolorna idag mestadels berör synen på sex ur ett biologiskt perspektiv.  Vi anser 

att samtycke samt maktutövning behöver ingå i högre mån i skolundervisningen såväl som 

diskussioner kring förväntningar och normer. Unga bör erhålla mer kunskap i skolan genom 

att diskutera tillsammans med läraren på lektionerna. Om ungdomar inte får lärdomar i 

skolan, var ska de då inhämta denna information och kunskap? Pornografi är en problematisk 

informationskanal för unga då de könsideal som visas upp oftast är väldigt könsstereotypa 

samt bilden av samtycke många gånger kan vara förvrängd men även ge felaktiga signaler till 

unga. Den hierarkin som påvisas i pornografi är den samma som härleds i de maktutövningar 

beskrivna av Hirdman (2001), vilka visar på männens höga rang i samhället samt kvinnans 

underordnade plikt att lyssna och inte ta plats. Detta kan resultera i att ungdomar, och då 

framförallt unga pojkar, får en bristande grundkunskap i vad samtycke och respekt innebär. 

En av intervjupersonerna beskrev att pornografi underhåller barnen även under skoltid. Barn 

utvecklas fortfarande under den tiden som de börjar kolla på pornografi, vilket gör att de unga 

antar att den maktobalans som normaliseras och belyses i denna industri är okej.  

 

Även Witkowska (2005) för ett liknande resonemang och påtalar vikten av att skolan bör 

medverka för att sätta värderingsgrunder i tidig ålder om att sexuellt kränkande beteende inte 

accepteras i samhället. En reflektion utifrån detta är att skolan är en viktig arena i arbetet mot 

sexuella trakasserier då unga tillbringar stor del av sin tid där. I resultatet av intervjuerna 

framkom vidare att inte enbart att skolan har en viktig roll i att motverka och lära ut kring 

sexuella trakasserier, utan även föräldrar eller andra betydande vuxna i ett barns närhet har 

en betydelsefull roll. Vi anser att grunden till ett barns värderingar och synsätt formas redan i 

tidig ålder utifrån barnets hemmiljö. Där föräldrars uppfostran innehållande värderingar och 

synsätt kan tänkas förmedlas både på ett medvetet- och omedvetet plan under barndomen. 

Således anser vi att det är viktigt att inte enbart överföra ansvaret på skolan att lära ut sunda 
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värderingar, utan ett av det största ansvaret är föräldraansvar. Det ansvaret är något som vi 

anser inte får hamna i skymundan i diskussionen gällande vikten av att lära ut kring sexuella 

trakasserier överlag. Samtidigt betonar majoriteten av kuratorerna i studien vikten av att i det 

förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier samtala om ämnet inte bara i skolan utan även 

i hemmen.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Urval  

Vi valde i denna studie, som tidigare nämnts att endast intervjua skolkuratorer som arbetar i 

mellan- och högstadiet. För att få ett större antal kuratorer att välja mellan och för ett större 

resultat kunde vi ha valt att även intervjua exempelvis kuratorer vid gymnasie- samt högskola. 

Dock valdes att begränsa urvalet till grundskolan dels för att intervjupersonerna skulle ha en 

gemensam utgångspunkt och för att underlätta sammanställande av intervjupersonernas svar. 

Gymnasiekuratorers medverkan i studien kunde ha medfört att svaren inte hade kunnat 

likställas på samma sätt som i denna studie.   

Studien innehåller insamlade data från sex intervjupersoner. Detta var lägre än vad som var 

tänkt från början då planen var att åtta intervjuer skulle hållas. Intervjuerna med de deltagande 

kuratorerna har dock genererat ett relativt stort empiriskt material då intervjupersonerna gav 

utvecklade svar vilket har underlättat analysen av materialet.   

Med facit i hand kunde studien även haft ett större fokus på intervjupersonernas kön. Detta på 

grund av att det statistiskt sätt är mestadels flickor som utsätts för sexuella trakasserier och 

därmed finns en större förståelse hos kvinnor än hos män vid dessa händelser då de kvinnliga 

hörandena identifierar sig själva enklare med offren (Voogt och Klettke 2017). Med hänvisning 

till detta kan det funderas på huruvida vi hade kunnat få ett annat resultat om vi hade intervjuat 

fler manliga kuratorer. Vi hade dock svårt att få tag i manliga kuratorer som kunde medverka 

i studien. Detta kan bero på att det, enligt våra efterforskningar, finns betydligt fler kvinnliga 

skolkuratorer än manliga, och därutöver var de som återkom efter utskickat missivbrev 

kvinnor, med undantag av en man. Utgångspunkten från början var att intervjua fyra kvinnliga 

respektive fyra manliga kuratorer, men vi fick ett bortfall som beskrivs i tidigare metodavsnitt. 

Detta bortfall kan vara en bidragande faktor till resultaten av intervjuerna, men å andra sidan 

upptäcktes inga specifika skillnader vid jämförelse av resultatet från intervjun med den 

manliga skolkuratorn respektive resterande intervjuer. Därför har vi valt att inte lägga 

ytterligare fokus på denna aspekt i studien.  
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6.2.2 Äkthet och tillförlitlighet  

Studiens syfte har undersökts då relevanta frågor ställts till skolkuratorerna. Det användes 

dessutom validerade frågor i intervjuguiden för att fånga kuratorernas upplevelser och tankar. 

Exempelvis “Om du tänker dig fallet, hur skulle du agera i din yrkesroll?” samt “I fallet du har 

framför dig, vilka problem kan du identifiera?”. Den sistnämnda frågan gav kuratorn en ny 

möjlighet att gå igenom fallet och märka fler detaljer som stod i vinjetten. Detta resulterade i 

ett mer utförligt svar utifrån kuratorns egna tankar.  

Studien anses vidare inneha en hög grad av transparens och överförbarhet då metodavsnittet i 

studien är noga detaljerat, vilket Bryman (2011) beskriver som avgörande för att studien ska 

kunna upprepas. Urvalet av skolkuratorer verksamma i grundskolan har varit betydande för 

studiens pålitlighet då undersökningen inriktas på grundskolan.  

 

 

6.2.3 Datainsamling  

Vid undersökning av den föreliggande forskningen klargjordes att forskningsfältet med 

liknande syfte som denna studies är glest. Därav användes tidigare forskning som behandlar 

närbesläktad problematik. Exempelvis användes forskning om genusaspekter inom 

socialtjänsten, dock inte inom skolan. Det ansågs fortfarande relevant att ha med denna 

forskning då den bland annat behandlar frågan om skillnader i bemötandet hos socialarbetare 

beroende på den sökandes kön.   

Beträffande vinjettstudien kan det reflekteras över huruvida de fiktiva historierna i vinjetterna 

borde ha utformats mer olika. Detta för att göra historien där en pojke utsätts för sexuella 

trakasserier mer trovärdig. Istället för att pojken blev utsatt av en tjej kunde exempelvis valts 

att det var en annan pojke som utsatte honom. Detta för att göra historien mer 

verklighetstrogen, för att vinjetterna skulle kunna skattas likvärdigt utifrån ett 

genusperspektiv.  Witkowska (2005) lyfter fram aspekten att när en pojke utsätts för sexuella 

trakasserier är de skyldiga oftast andra pojkar. Av Hirdmans (2001) beskrivning av 

könsmaktsordningen kan sexuella trakasserier tolkas vara en typ av maktutövning. Det kan 

sammanställas av det faktum att pojkar oftare missbrukar makt och därför är mer benägna att 

utföra sexuella trakasserier mot andra, flickor såväl som pojkar. 

 

Som tidigare nämnts i metoddelen har inte båda författare till denna studie närvarat vid alla 

intervjutillfällen. En negativ aspekt av att båda författarna inte är fysiskt närvarande vid alla 

intervjuer kan vara att en enskild forskare kanske inte uppmärksammar samma saker som två 

forskare tillsammans kan göra. En annan brist kan vara att forskarna vid åtskilda intervjuer 
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ställer olika typer av följdfrågor vilket resulterar i ett resultat som inte är jämförbart. Detta har 

vi dock haft i åtanke och därför kommit överens innan intervjutillfällena att inte ställa för 

många följdfrågor samt att styra svaren åt det som studien undersöker för att förhindra att 

resultaten av intervjuerna särskiljer sig allt för mycket.  

 

  

6.3 Etikdiskussion  

Vinjettstudiens syfte var att fånga upp bemötandets olika ansikten. Vid intervjuerna samt i 

missivbrevet nämndes inte att studien innehöll en vinjett därav anses informationskravet inte 

helt uppfyllt. Detta då endast en del av syftet beskrevs vilket var att undersöka hur 

skolkuratorer arbetar med sexuella trakasserier på grundskolor. Väl medvetet uteslöts 

genusaspekten som försökte fångas genom vinjetten då det kunde påverkat resultatet om 

intervjupersonerna skulle informerats kring detta, då vinjettstudier är till för att fånga upp 

skillnader i bemötande, bedömning och värdering (Jergeby, 1999). Dock är intervjupersonerna 

informerade om att de kommer få ta del av hela studien när den är färdigställd.   

 

 

7 Slutsatser  
Denna studie har öppnat upp för fler tankar och frågeställningar kring unga och sexualitet. 

Vilken kunskap får unga om sex? Och vilken kunskap får de om sexuella trakasserier och 

övergrepp? Sammantaget upplever vi en bristfällighet när det kommer till hur unga i 

samhället får kunskaper kring sexualitet och sexuella trakasserier. Det behövs diskuteras mer i 

skolan men även i hemmet för att frambringa en ökad förståelse och framförallt för att lära 

ungdomarna vad ett övertramp är och dess effekter. Med en ökad genusmedvetenhet förstås 

att även en pojke kan gå med på sexuella handlingar mot sin vilja eftersom det förväntas av 

honom som en man. Samhällets normer och förväntningar reproducerar hela tiden manligt 

och kvinnligt genom socialiseringsprocessen. Trots att könsrollerna är i ständig förändring 

upplevs det ändå viktigt att fortsätta arbeta för att förändra de existerande könsidealen 

gällande män och kvinnor då det fortfarande skapar problem i form av ojämlikhet.  

7.1 Vidare forskning  

Forskningsfältet inrymmer begränsad forskning kring genus och framförallt om bemötande 

inom skolsocialt arbete och lämnar därmed ett intressant fält öppet för vidare forskning. 

Skolkuratorers arbete kring sexuella trakasserier samt genusmedvetenhet är ett tämligen 

outforskat fenomen. Därav kan denna studie bidra till ny insikt för läsaren. Studien syftar även 

till att lyfta och uppmärksamma problematiken kring sexuella trakasserier som sådan. Med 

förhoppning att studien bidrar till en ökad medvetenhet kring problematiken och vikten av 

kunskap för att inom socialt arbete kunna förebygga och bemöta utsatta individer. Då studiens 
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resultat skiljer sig markant från den tidigare forskningen, gällande genusperspektivet, anser vi 

att vidare forskning kring ämnet är relevant. Eftersom endast sex skolkuratorer medverkat i 

denna studie skulle det vara intressant att pröva resultatet genom en kvantitativ studie som 

vänder sig till ett större antal skolkuratorer för ett generaliserbart resultat. Detta skulle kunna 

bidra till fördjupade kunskaper i ämnet sexuella trakasserier hos unga skolelever.   
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BILAGA A.  BLANKETT FÖR ETISK GRANSKNING  
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BILAGA B.  MISSIVBREV  

  
  
  

Hej,  
  
Vi är två socionomstudenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna som är i fullgång med att 

skiva vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att vi vill undersöka förekomsten av sexuella 

trakasserier på skolan. Om detta ämne vill vi nu intervjua kuratorer på mellan- och högstadiet 

och har därför kontaktat dig. Intervjun uppskattas ta ungefär 30–40 minuter. Uppsatsen är 

planerad i enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt 

och du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill och du kan också när som helst välja 

att avbryta intervjun. Ditt deltagande är anonymt och konfidentiellt. Obehöriga kommer inte 

ha tillgång till intervjumaterialet och dina svar ska inte kunna härledas till dig i samband med 

presentationen av resultatet. Färdig uppsats kommer att publiceras elektroniskt på Diva 

(Digitala vetenskapliga arkivet).  

  
  

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss!   

  
   

Tack på förhand!  

  

Vänliga hälsningar,  

Stephanie Ohlsson, stephaanie_1@hotmail.com 076xxxxxx.  

Caroline El-Natour, cer16002@student.mdh.se 070xxxxxx.  
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BILAGA C.  INTERVJUGUIDE  

  

Inledande frågor  

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialt arbete?  

• Hur länge har du arbetat som skolkurator?  

• Hur länge har du arbetat som skolkurator på denna skola?  

• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter som skolkurator?  

Huvudfrågor·        

• Hur skulle du generellt beskriva att sexuella trakasserier yttrar sig 

mellan skolelever?  

• Anser du att det är ett stort problemområde? Om ja, på vilket sätt?  

• Utifrån fallet du fått läsa, vilka problem kan du Identifiera?  

• Om du tänker dig fallet du fått läsa, hur skulle du agera i din Yrkesroll?  

• På vilket sätt skulle du hjälpa personen i fallet?  

• Vem eller vilka kan personen i fallet vända sig till?       

• Vilka former av hjälp och stöd finns för personen i fallet?  

• Hur arbetar du kring sexuella trakasserier på skolan?  

• Arbetar ni utifrån speciella riktlinjer eller metoder? I sådana fall, vilka?  

• Vad anser du bör göras för att sexuella trakasserier ska försvinna från 

skolor?  

• Vilka hinder respektive möjligheter kan du identifiera i arbetet kring 

sexuella trakasserier?  
   

Avslutande frågor  

• Vi ska nu börja avsluta. Har du något du vill tillägga?  

Tack för din medverkan! Är du intresserad av att läsa den färdiga uppsatsen 

kan vi maila den till dig.  
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BILAGA D.  VINJETTER  
  
  
  

Vinjett Kalle:  

Kalle i årskurs 6 är en populär och omtyckt kille med många vänner. Han är duktig 

i skolan och har inte någon märkbar skolfrånvaro sånär som på några sena 

ankomster till dagens första lektion. Du sitter på ditt kontor då det plötsligt 

knackar på dörren. Det är Kalle. Han kommer försiktigt in genom dörren och 

uppvisar ett nervöst intryck när han sätter sig i stolen mitt emot din egna. Kalle 

berättar att han under en veckas tid nu har blivit kallad fula skällsord, så som 
bög, samt att han under flera tillfällen blivit tafsad på av andra klasskamrater i 

skolan. Kalle menar att det specifikt är en tjej som tagit Kalle på ställen han anser 

är konstigt. Han menar att han blir tafsad på rumpan och klappad på kinden. 

Kalle berättar att den här tjejen går i hans klass och att hon inte riktigt lyssnar 

när Kalle säger att hon ska sluta och menar att detta har pågått länge men att 

han inte vågat göra något åt det, framförallt inte att berätta för läraren.   

  

  
  

Vinjett Lisa:  

Lisa i årskurs 6 är en populär och omtyckt tjej med många vänner. Hon är duktig 

i skolan och har inte någon märkbar skolfrånvaro sånär som på några sena 

ankomster till dagens första lektion. Du sitter på ditt kontor då det plötsligt 

knackar på dörren. Det är Lisa. Hon kommer försiktigt in genom dörren och 

uppvisar ett nervöst intryck när hon sätter sig i stolen mitt emot din egna. Lisa 

berättar att hon under en veckas tid nu har blivit kallad fula skällsord, så som 

hora, samt att hon under flera tillfällen blivit tafsad på av andra klasskamrater i 

skolan. Lisa menar att det specifikt är en kille som tagit Lisa på ställen hon anser 

är konstigt. Hon menar att hon blir tafsad på rumpan och klappad på kinden. Lisa 

berättar att den här killen går i hennes klass och att han inte riktigt lyssnar när 

Lisa säger att han ska sluta och menar att detta har pågått länge men att hon 

inte vågat göra något åt det, framförallt inte att berätta för läraren.   
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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