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Abstrakt 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares föreställningar om jämställdhet och kränk-

ande behandling samt att studera hur lärare vill hantera och förebygga sexuella trakasserier. 

För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra högstadielärare i 

Norrland. Resultatet analyserades och tolkades utifrån skolans styrdokument gällande 

värdegrund och teorier om genus och intersektionalitet. Undersökningens slutsatser är att 

lärares vaga uppfattning om jämställdhet får konsekvenser för hanteringen av sexuella 

trakasserier. Intentionerna är ofta goda och leder till att lärarna alltid vill hantera sexuella 

trakasserier, oftast genom att markera att beteendet inte är accepterat och sedan hålla enskilda 

samtal med berörda elever. Studien visar att lärare hanterar trakasserier olika och slutsatsen är 

att detta i första hand beror på okunskap om hur könsnormer manifesteras. 

 

Nyckelord: värdegrund, kränkningar, sexuella trakasserier, jämställdhet, genus 

 

 

Förord 
 

Denna uppsats tillägnas de tjejer, kvinnor och unga killar som befann sig backstage under 

Idrottsgalan på Åland 2011. 

 

Ett stort tack vill jag rikta till de goda vännerna Martha Hannus och Danielle Lindholm för att 

ni agerat bollplank och förklarat obegripliga facktermer. Ett ödmjukt tack till de bästa av 

föräldrar för att ni försörjt mig med mat och kärlek under en betydande del av arbetet med 

uppsatsen. Mitt hjärtas tack till min kära vän Elise Ling och min kära partner Jesper Josefsson 

för att ni outtröttligt stöttat, trott på min förmåga när jag själv tvivlat och kommit med kloka 

synpunkter. Slutligen är jag evigt tacksam för min handledare Caroline Graeske som 

tålmodigt och tydligt guidat och inte dömt mig för mina många och långa pauser i arbetet. 

Utan er alla hade jag aldrig löpt i mål. 
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1. Inledning – Prolog 
 

Den allra första uppgiften jag genomförde i den första kursen inom lärarnas allmänna 

utbildningsområde var ett grupparbete i vilket vår grupp ville undersöka om det svenska 

samhällets värdegrund överensstämmer med värdegrunden i skolans styrdokument. En stor 

del av arbetet gick därför ut på att läsa läroplanerna och skollagen. Jag hade under första 

veckan av min lärarutbildning blivit värvad till Lärarnas Riksförbund och fått med mig hem 

Lärarboken som förbundet ger ut. Denna lärarhandbok innehöll läroplanerna och skollagen 

och jag läste dem om och om igen. 

 

Inför detta examensarbete plockade jag upp min gamla fackliga handbok och med detsamma 

jag öppnade boken slog min egen stora, sirliga handstil emot mig: ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med utsatta och svaga.” (Skolverket, 1994, s. 3). Nedskriften fanns där 

eftersom vår grupp under arbetets gång slutligen hade kommit fram till att om en enskild 

mening kan sägas sammanfatta den värdegrund som den svenska skolan ska vila på så är det 

denna. 

 

När jag på nytt läste meningen i den nötta Lärarboken hade det gått 5,5 år sedan jag 

undersökte värdegrunden i skolans styrdokument. Då var jag 20, nu 25. Jag hade också varit 

med om något som gav ny tyngd åt denna värdegrund. Mindre än en vecka tidigare hade jag 

uppträtt som en av flera artister på en gala utomlands. Det var till en början ett roligt uppdrag, 

jag fick samarbeta med olika artister och framföra låtar inför en stor publik som jag älskar så 

mycket. Men alla artister och inbjudna som vistades backstage, insåg jag efter ett tag, var inte 

vänligt sinnade. Något hänger i luften, min genusradar varnar. För många medelålders män 

som gärna berättar högljutt om sina bravader inför (tillsynes) beundrande sextonåriga flickor? 

En ung flickas bleka leende när en av männen lutar sig närmare henne? Själv blir jag tvungen 

att sätta en gräns för min egen integritets skull: Jag talar om för en man som vill följa med in i 

damernas omklädningsrum att ”nej du, här har du faktiskt inget att göra”. Galan varar i flera 

timmar och mot slutet har det gått långt, långt över gränsen. Sexuella övergrepp. Fysiska och 

verbala. Som jag bevittnar. Förövare: medelålders man, offer: minderårig flicka.  

 

Dagen efter känns skit. Jag inser att jag inte bara kan skaka vingarna och prata om vädret med 

grannarna. Förstår att jag måste transformera mitt låga, obekväma sinnestillstånd till den ilska 

som rättmätigen borde få plats i mig. Ilskan infinner sig utan större ansträngning och jag 

bestämmer mig för att jag ska skapa något konstruktivt och kreativt av kaoset. Än vet jag inte 

hur. 

 

Tillbaka i Sverige skummar jag igenom Etik i princip & praktik: En antologi om lärares 

yrkesetik i jakt på ett uppsatsämne. Jag mer eller mindre snubblar över essän Sexualiserat våld 

kallas kärleksfullt intresse. I den skriver författaren Gunilla Molloy (2004) om Frida 14 år 

som under åttonde klass blir systematiskt misshandlad och sexuellt ofredad av två pojkar som 
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slår och tafsar på henne nästan dagligen. Frida berättar detta för sin gymnastiklärare. Han 

svarar att det är pojkarnas sätt att visa att de gillar henne. 

 

Världen stannar – hur är det möjligt att elever som råkar ut för övergrepp av den här sorten 

inte tas på allvar? Inte tas på allvar av de vuxna som finns på plats i skolan för att skydda 

dem. Personal, som till skillnad från vittnena på galan, ska vara professionella och veta hur de 

ska hantera dessa situationer. Som har, eller åtminstone bör ha, både kännedom om hur 

allvarligt en människa kan bli skadad av övergrepp och kunskaper i hur det ska hanteras. Hur 

vanligt är det att lärare reagerar på det här sättet? Och även om de inte så pinsamt uppenbart 

går emot allt vad styrdokument heter, och sin yrkesetik för den delen, vilka är de 

bakomliggande attityderna som gör det möjligt för människor att tolka och hantera sexuella 

trakasserier som gymnastikläraren gör? Hur mycket styrs lärare av sina egna olika för-

väntningar på flickor och pojkar? 

 

Jag har mina egna vittnesmål från galan i huvudet och jag håller Lärarboken i ena handen och 

berättelsen om Frida i den andra. Jag förstår hur mycket som måste undersökas och släpas 

fram i ljuset. Och någon måste ju också lyfta positiva exempel så vi blivande lärare inte alltid 

bara får höra hur vi inte ska göra. Det är klart att jag ska skriva om sexuella trakasserier. Vi 

måste ta fram kunskap om varför det finns en sådan lucka mellan den värdegrund som alla 

lärare skriver under på och den faktiska verklighet våra skolungdomar spenderar en så stor del 

av sin vakna tid i. Detta är mitt bidrag. 

 

1.1 Skolans värdegrund 

 

I lagar och styrdokument står mycket att finna som motiverar arbete mot sexuella trakasserier. 

Det finns också avsnitt som antyder på vilket sätt detta arbete ska ske. När det gäller skolans 

styrdokument har jag tittat på Läroplan från det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet Lpo 1994 (Lpo 94) och Skollagen från 1985 samt Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och den senaste Skollagen som 

enligt Lagen om införande av skollagen (SFS 2010:801), 1 §, tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011. 

Jag har förhållit mig till två uppsättningar styrdokument eftersom jag påbörjade arbetet med 

uppsatsen samt genomförde intervjuerna mellan januari och juni 2011. Sedan dess har vi fått 

nya styrdokument och för att uppsatsen ska vara angelägen kändes det viktigt för mig att visa 

att undersökningen och resultatet är minst lika aktuella idag, år 2013, som de var tidigare. 

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med utsatta och svaga” (Skolverket, 1994, s. 3). 

Detta citat från Lpo 94, kap. 1 (Skolans värdegrund och uppdrag), stycket ”Grundläggande 

värden” är identiskt med samma passage i Lgr 11 så när som på att ”könen” bytts ut mot 

”kvinnor och män”. Det illustrerar vilken värdegrund skolan ska vila på och ges ytterligare 

tyngd av ett av läroplanernas eget direktiv: ”Alla som verkar i skolan skall hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det 

som strider mot dem.” (Skolverket 1994, s. 4 & Skolverket 2011, s. 8) Det är alltså inte bara 

rektor och lärare som skall försvara värdegrunden. Även kökspersonal, vaktmästare, 
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lokalvårdare o.s.v. skall inte bara känna till utan även kunna stå upp för dess innebörd i 

skolvardagen. 

 

Skollagen uttrycker också värderingar om demokrati och alla människors egenvärde samt 

påpekar vilken roll den som jobbar på en skola har. Först vår förra skollag (SFS 1985:1100): 

 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  

 

 1. främja jämställdhet mellan könen samt 

 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. (kap. 1, § 2) 

 

I den nyare skollagen (SFS 2010:800) är formuleringarna närmare både den gamla och nya 

läroplanen, så även betoningen på att alla aktivt måste motverka kränkande behandling genom 

uttrycket ”var och en”: 

 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor./Var och 

en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling. (kap. 1, § 5) 

 

Vidare konstateras att det finns ett krav på att förstå värdet av kulturell mångfald. ”Det 

svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse värden som ligger i en 

kulturell mångfald.” (Skolverket, 2011, s. 7) En grundläggande förståelse måste också skapas 

för att bli medveten om det globala sammanhanget inom vilket den egna verkligheten 

existerar, och detta kopplas igen ihop med kulturell mångfald i följande citat ur nuvarande 

läroplan. 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med 

täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också 

att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Skolverket, 2011, s. 9-10)  
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2. Bakgrund 

 

I detta kapitel redogör jag för vad styrdokumenten och Diskrimineringslagen har att säga om 

jämställdhet, diskriminering och kränkande behandling samt sexuella trakasserier. Jag ger 

också en bild av vad tidigare forskning och utredningar kommit fram till inom tre 

huvudområden: förekomst av sexuella trakasserier, genuskonstruktion samt lärares 

förväntningar ur ett genusperspektiv och deras förhållningssätt till jämställdhet och genus. 

Därefter presenteras syftet med denna studie och slutligen definierar jag några, för denna 

uppsats, centrala begrepp. 

 

2.1 Jämställdhet 

 

Styrdokumenten konstaterar att jämställdhet är ett grundläggande värde som ska föras vidare 

till eleverna av alla som jobbar i skolan. Detta står klart redan i läroplanernas allra första 

stycke, det om grundläggande värden, som jag redogjorde för i ”Inledning”. Läroplanerna 

påbjuder även hur skolan ska arbeta mot jämställdhet. Nedanstående citat ger läraren en 

skymt av på vilket sätt ojämlikhet mellan flickor och pojkar riskerar att manifesteras av dem 

som jobbar inom skolan. Läroplanerna talar om att förväntningarna skolan ställer och sättet 

lärarna bemöter eleverna på reproducerar könsmönster. Ett led i att främja jämställdhet är att 

de facto försöka bryta dessa traditionella mönster eftersom chansen då anses större att 

individen får utveckla sin fulla potential. 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket, 1994, s. 4 & Skolverket 2011, s. 8) 

 

Vår nya läroplan närmar sig även ett intersektionellt tänkande, alltså ett perspektiv som 

inkluderar hur olika maktkategorier möts och ”gör” varandra. ”Alla som arbetar i skolan ska 

bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund.” (Skolverket, 2011, s. 17) För första gången sammanfogas olika kategorier i ett 

konkret exempel. Exemplet är elevernas studie- och yrkesval och läraren får här veta att den 

måste hjälpa elever att göra ett fritt val, oberoende av, inte bara, kön eller etnicitet utan också 

social bakgrund. 

 

2.2 Diskriminering och kränkande behandling 

 

Styrdokumenten lyfter även frågan om diskriminering och kränkande behandling. Båda 

läroplanerna är specifika och poängterar att lärare har till uppgift att samverka i arbetet mot 

kränkande behandling (och även diskriminering när det gäller Lgr 11). ”Läraren skall 

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling”, (Skolverket, 1994, s. 9) resp. 
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”Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” 

(Skolverket, 2011, s. 12-13). 

 

I ”Inledning” citerade jag Lpo 94:s direktiv om att rasistiska beteenden inom skolan aktivt 

måste motverkas. Lgr 11 tar upp etnicitet, men även de andra diskrimineringsgrunderna, kort 

sagt ska ingen behöva uppleva diskriminering på något sätt. 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

I styrdokumenten specificeras därmed diskrimineringsgrunderna. Och påbudet om att 

främlingsfientlighet måste hanteras finns kvar, men nu i mycket mer konkret förklädnad då 

man valt att beskriva hur det ska bemötas, vilket även gäller hur intolerans överlag ska 

motverkas. 

 

2.3 Sexuella trakasserier 

 

Förutom skollag och läroplan har vi en diskrimineringslag som kriminaliserar bl.a. sexuella 

trakasserier. Denna fungerar givetvis som stöd för skolans styrdokument. I 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras bl.a. att utbildningsanordnaren har ansvar att 

utreda och vidta åtgärder mot kända fall av sexuella trakasserier på skolan. 

 

Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller 

studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband 

med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är 

utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 

och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 

trakasserier i framtiden. (kap. 2, § 7) 

 

Om utbildningsanordnaren underlåter att följa upp sexuella trakasserier kan den bli tvungen 

att betala ersättning (SFS 2008:567, kap. 5, § 1). 

 

Vi kan således konstatera att två av lärarnas uppgifter är att främja jämställdhet, bl.a. genom 

att bryta traditionella könsmönster, och att motverka kränkande behandling och 

diskriminering. Om skolan inte fullföljer sina, i dessa avseenden, förpliktelser kan den bli 

ställd inför rätta. Vi har också sett hur den senaste läroplanen gör en ansats att närma sig ett 

intersektionellt perspektiv, alla diskrimineringsgrunder nämns och flera av dem kopplas ihop 

när det gäller elevens fria val. 
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2.4 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att belysa befintlig forskning och utredningar. Eftersom mitt syfte 

är att undersöka lärares förhållningssätt till jämställdhet och sexuella trakasserier samt hur 

lärare vill hantera och förebygga desamma, vill jag få en bild av förekomsten av sexuella 

trakasserier och orsaken till dessa. Jag vill också ta reda på hur forskning kopplar ihop 

jämställdhet med sexuella trakasserier och jag är intresserad av att veta vilken roll lärarnas 

förväntningar spelar. 

 

2.4.1 Förekomst av sexuella trakasserier 

 

Statliga utredningar och forskning slår fast att det inte längre är en fråga om sexuella 

trakasserier är vanliga. I en rapport från en undersökning om sexuella trakasserier vid 

Karlstad universitet 2004 konstaterar författare Björn Pernrud trött att ”Eftersom sexuella 

trakasserier och könskränkningar är ett välbelagt inslag i mänsklig interaktion som den 

kommer till uttryck i till exempel arbetsliv eller skolmiljö, är inte det främsta syftet med 

denna [rapport] att ännu en gång belägga att sexuella trakasserier förekommer.” (s. 1) Pernrud 

vill ”formulera kunskap om de föreställningar om sexualitet och kön, som förekomsten av 

sexuella trakasserier ger uttryck för” inom universitetsmiljön. Resultatet visar att det till 

största delen är kvinnor som blir utsatta och att det i huvudsak är män som utför 

kränkningarna (2004). 

 

Även grundskola och gymnasium har sin beskärda del av sexuella trakasserier. Myndigheten 

för skolutveckling kom 2004 ut med skriften Hur är det ställt? Tack, ojämnt!: Erfarenheter 

av jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor som ett resultat av 

regeringsuppdraget att lyfta exempel på hur skolor och kommuner i samarbete med 

organisationer och myndigheter jobbar för jämställdhet. I samband med detta genomfördes en 

kartläggning av kränkningar (bl.a. sexuella trakasserier) i skolan som visade att ”Kränkningar 

är vanligast i år 8 och drabbar oftast flickor. 39 % av flickorna och 29 % av pojkarna i år 8 

och årskurs 2 i gymnasiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 15) En betydande andel av trakasserierna är fysiska 

till sin natur, men de flesta utgörs av könsord och kommentarer som anspelar på sexuell 

läggning. 

 

Den kvalitativa intervjuundersökningen som gjordes för rapporten Diskriminerad, 

trakasserad, kränkt? har tagit upp vittnesmål från 529 elever. Intervjuer genomfördes på 

förskola, i årskurserna 5 och 8 i grundskolan samt med elever från olika gymnasieprogram 

och Komvux. Det visade sig att sexuella trakasserier förekommer på olika stadier, men även 

denna undersökning kom fram till att frekvensen är som högst i årskurs 8 (Skolverket, 2009). 

 

Ytterligare en grupp som gett sig in på att ge en bild av situationen i svenska skolan är 

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). DEJA sattes ihop för att ”lyfta fram och 

utveckla kunskap i jämställdhet i skolan.” (SOU 2010:99, s. 261) Detta skedde efter beslut 

under regeringssammanträdet 12 juni 2008 då det också fastslogs att DEJA i sitt arbete skulle 
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ta avstamp i skolans värdegrundsuppdrag. Utredningen har samarbetat med ett antal forskare, 

skolverket, skolinspektionen och diskrimineringsombudsmannen. Slutbetänkandet beskriver 

dels hur det ser ut på skolorna – hur jämställda är de? – och kommer med förbättringsförslag. 

Ett helt kapitel om kränkningar har fått plats i betänkandet och det har varit värdefullt för mig 

att ta del av. Tyvärr konstaterar DEJA att anmälningar om kränkningar ökar, framför allt 

anmälningarna till Barn- och elevombudet (BEO), och en stor andel av trakasserierna i skolan 

relaterar till diskrimineringsgrunden kön. Även om det är svårt att veta till hur stor del det 

stora antalet anmälningar beror på ökad anmälningsbenägenhet respektive ökade trakasserier, 

så ger det en dyster bild av läget med sexuella trakasserier. 

 

2.4.2 Genuskonstruktion 

 

Efter att ha tagit del av denna övertygande kartläggning av förekomsten av kränkningar blir 

den naturliga följdfrågan självfallet varför – varför är sexuella trakasserier så vanligt? Här bör 

genast konstateras att den befintliga forskningen om könstrakasserier i Sverige är fattig. Vi 

vet att kränkningar är ett utbrett fenomen men det fattas en djupare analys om i vilka 

kontexter kränkningar frodas, vilka de underliggande orsakerna är och vilken roll normativitet 

spelar (SOU 2010:99). Som exempel kan sägas att kränkningarna ofta sker utanför 

klassrummet (Skolverket, 2009, s. 10) men att det är till klassrummet som forskningen om 

jämställdhet i skolan koncentrerats (SOU 2010:99, s. 214). Lite tillspetsat kan vi alltså hävda 

att det saknas forskning om de fysiska rummen där övertrampen de facto sker. Dock har det 

forskats desto mer om genuskonstruktion, även specifikt inom den svenska skolans väggar, 

och en förståelse av hur genus konstrueras kommer ge oss värdefull insyn i grogrunden för 

sexuella trakasserier. 

 

En av uppmaningarna till DEJA var att sprida kunskapen som framkommit under arbetet. 

Särskild vikt skulle fästas vid kunskapsspridning avseende metoder grundade på forskning för 

att motverka traditionella könsnormer (SOU 2010:99). DEJA trycker i sin tur på hur både 

skolans värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdrag tjänar på ökad jämställdhet. 

 

Olika normer kopplade till kön kan göra det svårt för individer att fullt ut utveckla sina 

intressen och förmågor, och könsnormer kan alltså också ligga till grund för exempelvis 

sexuella trakasserier och kränkningar. Lärande, psykisk hälsa och identitetsutveckling är nära 

förknippade med varandra. Att uppnå ett bra klimat och bra relationer i skolan, mellan elever 

och mellan personal och elever, är en demokratisk fråga som har ett stort egenvärde. Men det 

är också en förutsättning för att nå framgång i skolans kunskapsuppdrag. (SOU 2010:99, s. 14) 

 

DEJA beskriver alltså hur destruktiva könsnormerna i skolan kan vara. 

 

Även Ann-Sofie Holm upptäckte under arbetet med sin doktorsavhandling Relationer i 

skolan: En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 2008 hur återskapandet av 

könsnormer utgör en grogrund för t.ex. sexuella tillmälen. Ett exempel på detta är hur tjejer 

som anses klä sig utmanande riskerar att kallas ”horaktiga”. Jag kommer att redogöra för 
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forskning om användningen av just tillmälet ”hora”. Dels är det kanske den vanligaste formen 

av sexuella trakasserier och dels har flera forskare än Holm undersökt fenomenet. 

 

Den norska forskaren och politikern Berit Ås utvecklade på 70-talet fem härskartekniker (som 

vid detta laget uppgår till åtta stycken). En av dessa härskartekniker är dubbel bestraffning 

och Maria Hedlin ger oss i Jämställdhet: En del av skolans värdegrund en inblick i hur 

dubbel bestraffning kan ta sig uttryck i skolans värld. 

 

Unga flickor kan känna att de måste spela på sin kvinnlighet och vara sexiga för att mäta sig 

med de kvinnoideal de ser runt omkring sig i tv, tidningar, reklam och så vidare. Att vara tjej 

och inte alls bry sig om sitt utseende anses suspekt. Samtidigt ligger omgivningens 

fördömande många gånger nära och flickor kallas ofta utseendefixerade och de som spelar för 

mycket på sin sexighet kan kallas slampiga. (2006, s. 83) 

 

Ytterligare en forskare som studerat detta är Fanny Ambjörnsson. Hon har undersökt 

gymnasietjejers syn på genus, klass och sexualitet samt hur femininiteter skapas på 

gymnasiet. Resultaten presenteras i avhandlingen I en klass för sig: Genus, klass och 

sexualitet bland gymnasietjejer och bl.a. problematiseras ordet ”hora”. Ambjörnsson var ute 

på fältet och genomförde observationer och intervjuer med gymnasietjejer från två olika 

program – samhällsprogrammet och barn och fritids. Under tiden fältarbetet pågick skrevs en 

hel del i media om sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor. Fokus låg på hur tjejers och 

kvinnors sexualitet kontrolleras, inte minst genom användandet av ordet ”hora”. Ambjörnsson 

konstaterar att den mediala analysen i flera avseenden stämmer väl överens med hennes egen, 

men menar att det också saknas en komplexitet. Under sitt arbete kom hon fram till att ”hora” 

inte bara påverkar det uppenbara – tjejernas sexuella handlingsutrymme (d.v.s. vem tjejerna 

har sex med, hur ofta, under vilka omständigheter och med hur många olika personer), utan 

styr tjejernas liv i en mycket bredare bemärkelse. Den tjej som t.ex. anses för högljudd ligger i 

riskzonen. Ambjörnsson illustrerar genom att berätta om en elev som både blivit kallad hora 

och slagen i ansiktet av en manlig elev eftersom hon pratade intensivt med en kille och 

samtidigt stod bredvid sin ex-pojkvän. Horastämpeln fungerade ”…[s]om en möjlig väg att 

stigmatisera alla de beteenden som på ett eller annat sätt tangerade gränsen för hur en tjej bör 

uppföra sig” (2004, s. 190). Att kalla någon hora är att förtrycka långt utöver just den sexuella 

praktiken, ett sätt att reglera tjejers varande. ”Hora” är en öm tå som kommer väl till pass att 

trampa på för den som vill trygga sin egen position. Det kan uttalas av ett killgäng för att hålla 

tjejkollektivet ”på mattan”. Det kan också användas av en tjej om en annan tjej inom det 

homosociala sammanhanget (Ambjörnsson, 2004). 

 

För att förstå användandet av ”hora”, menar Ambjörnsson, går det inte att begränsa 

förståelseramen till just genus, vi måste också titta på etnicitet och klass. Det är elever med 

mindre socialt, ekonomiskt och kulturellt kapitel, ofta etniskt icke-svenska, som i högst 

utsträckning kallas för och kallar andra för hora. Flera av tjejerna som går samhälls-

programmet menar att de aldrig kallats hora och Ambjörnssons tolkning är att detta säger mer 

om vilken klass de kommer från än vilket sexliv de de facto har (2004). 
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Detta känner även Inger Berggren (2001) till. Hon har forskat om arbetarflickors övergång till 

högstadiet, vilken innebär att tjejernas arbete regleras hårdare, att medvetenheten om klass-

skillnader ökar och att underordningen gentemot killarna förstärks. Tjejerna utsätts för 

sexualiserade inslag, kan retas och vet inte hur de ska handskas med påhoppen. 

 

På samma sätt som ”horhotet” reglerar tjejerna används ”bög” för att kontrollera att killar 

lever upp till en maskulin roll. Den kille som t.ex. visar starka känslor i ett annat än sportsligt 

sammanhang kan bli kallad bög. Att kalla någon ”bög” ger ofta önskat utfall för kränkaren 

eftersom det (liksom i fall där tjej kallas hora) utnyttjar killars rädsla att tappa mark i 

hierarkierna. ”Bög” är inte bara en markering gentemot den enskilda mottagaren, det är en 

stark signal till alla i omgivningen om vad det bör innebära att vara man (Holm, 2008). Att 

leva upp till en machoroll kan vara viktigt. Holm belyser att skolan kan sägas genomgå en 

maskulinisering i och med att det som anses manligt generellt (både hos killar och tjejer) har 

en högre status än det som anses kvinnligt. Kvinnlighet är något man bör ta avstånd från. 

 

Inom könskonstruktionen i skolan finner Holm väldigt många variationer. Så många att allt 

ter sig slumpmässigt. En av hennes slutsatser är dock att genuskonstruktion aldrig är just 

slumpmässig utan alltid sker i relation till olika sammanhang, och för den som tittar 

tillräckligt noga uppenbarar sig ett nät som faktiskt har logiska, om än inte konstruktiva, 

kopplingar. 

 

Björn Pernrud hör till den lilla skara forskare som valt att undersöka sambandet mellan 

normsystem och just sexuella trakasserier, och även om studien gjordes inom universitets-

världen och inte grundskolan, finns lärdomar att dra för den som vill förstå sexuella trakas-

seriers underliggande mekanismer. 

 

I Pernruds enkäter berättar många studenter att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, trots 

detta känner sig de flesta inte trakasserade. Detta förstår Pernrud som ett jämställdhets-

problem eftersom det säger något om hur normaliserad den överordnade heterosexuella 

manligheten är. En genusordning i vilken den dominerande strukturen är att sexualitet sker på 

mäns initiativ och villkor, eventuellt alltså även i form av sexuella trakasserier. ”Mäns 

ovälkomna sexuella uppmärksamhet uttrycker antagandet att män har rätt att förvänta sig att 

sexuella relationer är något som ska ingås på deras premisser, och samtidigt att det sexuella 

representeras av kvinnor men kontrolleras av män.” (2004, s. 38) 

 

Pernrud (2004) visar också hur vi kan motverka trakasserierna och relaterar frågans hur till 

vilken typ av problem trakasserierna utgör. Rapporten visar att sexuella trakasserier innebär 

ett studiemiljö- såväl som jämställdhetsproblem. Ett problem för studiemiljön blir det i de fall 

studenterna är utsatta och även känner sig trakasserade, i vissa fall till den graden att 

trakasserierna hämmar deras studier. För att motverka sexuella trakasserier inom ramen för ett 

studiemiljöproblem, menar Pernrud, krävs information. Information om att den kränkta har 

rätt att säga ifrån, att den inte bär någon skuld utan har rätt att få stöd från skolans 

organisation, samt att alla människor har en skyldighet att inte trakassera. I de fall trakas-

serierna är en följd av bristande jämställdhet räcker inte information. Istället behövs ett 
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medvetandegörande av de könsnormsystem vi lever inom. 

 

En slutsats Pernrud drar är att sexuella trakasserier inte kan förstås som enskilda företeelser 

utan som ”en konsekvens av en grundläggande strukturering av den mänskliga tillvaron: 

Samma mönster som den romantiska förälskelsen iscensätter utgör en kognitiv bakgrund för 

att rationalisera friandet av våldtäktsmän.” (2004, s. 41) Sexuella trakasserier är således en 

helt logisk, om än grym, förlängning av hur vi förstår manligheter, kvinnligheter och 

sexualitet. Pernrud konstaterar även att detta självklart inte är ett problem som begränsar sig 

till universiteten utan att det snarare är en del av hela samhället. 

 

DEJA:s slutbetänkande tar upp riktlinjer baserade på forskning för hur skolan bör bedriva 

jämställdhetsarbete. Man menar att arbetet måste ske på bredden och över tid och pratar om 

”långsiktighet” och ”hållbarhet”. ”Arbetet för jämställdhet i skolan ska inte i första hand 

bedrivas med punktinsatser och korta projekt.” (SOU 2010:99, s. 183) Jämställdhetsarbetet 

måste också integreras i det vanliga skolarbetet (SOU 2010:99). 

 

2.4.3 Lärares förväntningar och förhållningssätt 

 

Jag har hittills beskrivit vad forskningen visat om framför allt elevers syn på och deltagande i 

genusskapandet. Nu är det lätt att hoppas att lärarna följer läroplanen och uppfyller kravet på 

att motverka traditionella könsmönster. Tyvärr är så inte alltid fallet. I flera undersökningar 

har det visats hur lärare är medskapare av rådande genusordning. DEJA kom 2009 ut med 

delbetänkandet Flickor och pojkar i skolan: Hur jämställt är det? I delbetänkandet påpekas 

att lärare ofta saknar tillräckliga kunskaper om genusstrukturer och att det är en av orsakerna 

till bristande jämställdhet. ”Det är bristen på  kunskap som är upphovet till den tyvärr alltför 

vanliga oförmågan bland skolledare, lärare och annan personal i skolan att upptäcka 

genusstrukturerna. Detta hindrar inte att viljan och intentionerna inom jämställdhetens område 

många gånger är god.” (SOU 2009:64, s. 46) DEJA förklarar att det givetvis finns undantag, 

lärare som har goda insikter i området. Bristerna i kunskapsområdet kommer framför allt fram 

i lärarnas förväntningar (Ambjörnsson 2004; Holm, 2008; Myndigheten för skolutveckling 

2003, 2004). Jag kommer presentera vad en rad forskare och utredningar kommit fram till 

beträffande lärares förväntningar. 

 

Holm har genom intervjuer och observationer tagit del av lärares föreställningar om manligt 

och kvinnligt samt deras förhållningssätt till sexuella trakasserier. Hon har kommit fram till 

att lärarna är delaktiga i återskapandet av genus, bl.a. genom just sina förväntningar. Dessa 

förväntningar leder till olika uttryck som förstärker bilden av maskulinitet. Holm konstaterar 

att det ofta är i de informella sammanhangen som förstärkningen sker, bl.a. när läraren 

spontant frångår undervisningen i ett försök att vara kamratlig med eleverna. Genom 

skämtsam jargong befästs heterosexualitet som norm, kvinnor som fysiskt och tekniskt 

underlägsna och män som muskulösa (2008). 

 

Till detta lägger Holm oförståelsen inför könsmaktstrukturer och berättar om lärare som inte 

anser att bl.a. sexism bottnar i just strukturer utan i individers omognad. En mogen och 



 

 11 

intelligent pojke säger inte fula ord, och om han gör det så gör han det i alla fall diskret. En 

lärare menar att det är märkligt att killarna inte tafsar mer på tjejerna än de faktiskt gör 

eftersom tjejerna klär sig så utmanande nu jämfört med förr. Och i den mån det inte före-

kommer sexuella trakasserier menar han att det är just för att flickorna klär sig ”bra”, d.v.s. 

inte visar för mycket hud. Killarna är mogna nog att inte tafsa eller säga ”fula ord” och 

tjejerna är mogna nog att inte klä sig för utmanande (2008). ”Eftersom mognadsdiskursen 

också innefattar förståelsen av att vissa förhållanden kan förändras med tiden och därmed 

löser sig av sig själva, riskerar problem att inte bli tagna på allvar. Skolans roll blir på så vis 

diffus. (s. 200)” Många lärare bidrar således till en avdramatisering vare sig de är medvetna 

om det eller inte och flera är med och skapar det differentierade klimat i vilket trakasserier får 

fotfäste. 

 

Vi ska återgå till rapporten Hur är det ställt? Tack, ojämnt! – Erfarenheter av 

jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor eftersom man i arbetet med den också 

tittat på lärarnas roll. Rapporten konstaterar att ”Jämställdhet i förskola och skola är en 

pedagogisk fråga som är beroende av skolpersonalens kunskap och kompetens. Den peda-

gogiska verksamheten måste utformas med en könsmedvetenhet som främjar jämställdhet.” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, s. 11) Rapporten pekar på hur sexuella tillmälen och 

könsord används av pojkarna för att nedvärdera flickorna samt att det händer att lärare 

avdramatiserar dessa trakasserier. 

 

Även Gunilla Molloy har skrivit om kön, makt och våld i skolan. I inledningen av denna 

uppsats tog jag upp Molloys berättelse om Frida som blev tafsad på och slagen av två manliga 

elever dagligen. Efter att Frida berättat för sin lärare om det sexualiserade våld hon utsatts för 

händer ingenting. I vad som för Frida kan vara ett led i att göra pojkarnas beteende begripligt 

förklarar hon under en intervju med Molloy att hon inte vill slå tillbaka eftersom en av 

pojkarna är snäll annars. Detta kan vara ett symtom på lärarens bagatellisering av trakas-

serierna och misshandeln. Frida kanske gör det som krävs för att hennes verklighet ska gå 

ihop. På något sätt måste hon fylla ut hålet mellan smärtan hon själv upplever och lärarens 

normalisering av våldet. Den reaktion Frida fick av sin lärare ser Molloy (2004) som ”ett 

uttryck för hur lärare, utifrån en egen människo- och kunskapssyn, handskas med konflikter 

med etisk innebörd” (s. 22). Myndigheten för skolutvecklings rapport från 2004 menar också 

att lärares ”förståelse och tolkning av vad jämställdhet är, får betydelse för vad man gör och 

åstadkommer.” (s. 17) 

 

Lärarna underlåter att jobba mot uppsatta direktiv som att motverka traditionella könsmönster 

och de är ofta med i själva skapandet av könsnormer genom att exempelvis förvänta sig 

omsorg från flickorna i klassen gentemot sina pojkklasskompisar (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). När flickor inte uppfyller könsnormerna får de smaka på kon-

sekvenserna. ”Det finns ett motstånd mot flickor som gör stort anspråk på utrymme och 

uppmärksamhet. Flickor som ifrågasätter upplevs som stökiga och besvärliga. De uppfattas 

som ett större problem än pojkar som beter sig på liknande sätt.” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003, s. 37) På motsvarande sätt finns ett motstånd mot pojkar som verkar 

passiva och visar ovilja inför tävlingsmoment. 
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Ambjörnsson har även i viss mån sammanfattat lärares förväntningar på eleverna, i detta fall 

tjejerna, och hon fokuserar som sagt inte bara genus utan även etnicitet och framför allt klass. 

Skillnaderna mellan tjejerna kan till stor del härledas ur klassbakgrund/samhällsposition. De 

flesta samhällstjejerna har ett större kulturellt, socialt och ekonomiskt kapitel än tjejerna på 

barn- och fritidsprogrammet. Den typiska samhällstjejen är mjuk, empatisk och tillgänglig 

medan den typiska (eller en av de typiska varianterna av en) barn- och fritids-tjejen är bullrig 

och har ett grovt språk. Ambjörnsson fann att lärare, såväl som samhället i stort, i mycket 

högre utsträckning förväntade sig att tjejer generellt ska uppträda som de ”fina” samhälls-

eleverna, d.v.s. föra sig enligt den traditionella kvinnorollen (2004). 

 

Även DEJA, alltså en av de senaste undersökningarna, påvisar i sitt slutbetänkande brister i 

jämställdhet och jämställdhetsarbete i den svenska skolan (SOU 2010:99). Som exempel på 

hur lärare kan motverka traditionella könsmönster istället för att återskapa dem genom illa 

dolda förväntningar nämner slutbetänkandet gymnasievalet. ”Alla elever har rätt till 

professionell rådgivning av en utbildad studie- och yrkesvägledare. En bra studie- och 

yrkesvägledning kan stödja och få elever att våga följa sitt egen [sic] intresse i samband med 

gymnasievalet, och därmed utgöra en motvikt till slentrianmässiga och könsstereotypa val.” 

(s. 107) Här gäller alltså att som lärare vara observant och skaffa sig en känsla för om de 

elever som väljer könsstereotypa program egentligen har intresse för något helt annat. 

 

2.5 Syfte 

 

Efter att ha satt mig in i tidigare forskning och utredningar insåg jag att flera forskare och 

utredare är överens om att en miljö som saknar jämställdhet kan utgöra en grogrund för 

kränkningar, inte minst sexuella trakasserier. Vetskapen om detta fick mig att inte bara vilja ta 

reda på hur lärare vill hantera och förebygga sexuella trakasserier, utan även undersöka hur de 

ser på jämställdhet och vilken genusmedvetenhet de har. 

 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka lärares föreställningar om jämställdhet och 

kränkningar. Mina forskningsfrågor är: 

 

- Vilka föreställningar har lärare om jämställdhet och sexuella trakasserier? 

- Hur vill lärare hantera och förebygga sexuella trakasserier? 

 

2.6 Definitioner av centrala begrepp 

 

Genus eller kön? I min uppsats har jag valt att använda ordet genus när jag diskuterar det 

socialt konstruerade könet. Båda begreppen, genus och kön, är relevanta i sammanhanget men 

jag har valt genus eftersom jag anser att det för med sig en tydlighet beträffande begreppen. 

Genus har endast två betydelser av vikt. (Det kan syfta på olika typer av substantiv eller det 

socialt konstruerade könet.) Jämför med kön som används i många olika sammanhang 

(Hirdman, 2003). Ann-Sofie Holm (2008) använder sig av kön eftersom hon ”uppfattar att 
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såväl biologiskt som socialt kön utgår från kroppen och därför inte kan förstås var för sig.” (s. 

17) Jag uppfattar dock en baksida med att använda kön i betydelsen det sociala könet. Det 

antyder att det biologiska könet av nödvändighet är detsamma som det socialt konstruerade, 

då båda typer av kön benämns likadant. ”Att använda ordet ’kön’ som en vetenskaplig term 

kan vara ett vågspel, där man riskerar att språkbruket snarare cementerar ’könets’ 

gammalmodiga betydelser och därmed de facto underordningen.” (Hirdman, 2003, s. 15) 

Ordvalet i denna uppsats handlar således om en ovilja att bidra till denna cementering. 

 

Diskriminering förekommer i de olika formerna direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Det går 

att göra en grovindelning mellan direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella 

trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direkt och indirekt diskriminering handlar om 

att någon missgynnas, behandlas eller skulle ha behandlats, sämre än någon annan och detta 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta är en arbetstagare 

som sägs upp p.g.a. att den är funktionshindrad. Trakasserier och sexuella trakasserier 

däremot är när någon kränks. Ett exempel på trakasserier är att kalla en person för ett 

förnedrande tillmäle, och detta har koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. 

Instruktioner att diskriminera är när någon beordrar eller instruerar någon att diskriminera på 

ett eller annat sätt. För att något ska benämnas som direkt eller indirekt diskriminering eller 

trakasserier så ska missgynnandet eller kränkningen ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna (se nedan) (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 3, § 4). 

 

Diskrimineringsgrunder: Grunder för diskriminering kan vara kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder och ålder (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, § 4). 

 

Sexuella trakasserier är som tidigare konstaterats också en form av diskriminering men har 

till skillnad från direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier inte samband med 

diskrimineringsgrunderna. I övrigt är definitionen likadan som för trakasserier, sexuella 

trakasserier innebär alltså också beteenden som är kränkande. ”[…] ett uppträdande av 

sexuell natur som kränker någons värdighet” (Diskrimineringslagen SFS 2008:567, kap. 1, § 

4). Kränkningen har som sagt inte samband med diskrimineringsgrunderna utan är istället av 

sexuell natur. Viktigt är att komma ihåg att det handlar om sexuella trakasserier även om den 

som känner sig kränkt inte är samma person som kränkningen varit riktad mot. Lagen 

uttrycker ”kränker någons värdighet”. Det är också upp till den kränkta om det är fråga om 

kränkning eller inte – den som känner sig kränkt är kränkt. 

 

Kränkande behandling definieras i skollagen (SFS 2010:800), kap. 6, § 3. Där står att 

kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.” Kränkande 

behandling är alltså det begrepp vi använder när en elev utsätts för en kränkning som inte är 

av sexuell natur eller har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om trakasserier, 

sexuella trakasserier eller kränkande behandling sker systematiskt mot en person kan det 

handla om mobbning (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 23). 

https://lagen.nu/2008:567
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3. Teori 
 

Detta kapitel berör befintlig teori inom områdena genus och intersektionalitet. De teorier jag 

tar upp är sådana jag funnit nyttiga i förförståelsen av studiens ämne, samt för bearbetningen, 

analysen och tolkningen av undersökningens resultat. Jag kommer att presentera teorier som 

tar upp genuskonstruktion, intersektionalitet, maktkonstituering och hur dessa hänger ihop 

med sexuella trakasserier. I början av kapitlet ges en genushistorisk översikt och i slutet 

redogör jag för vilka teorier jag kommer använda vid bearbetning, analys och tolkning av 

materialet i denna studie. 

 

3.1 Genusteori 

 

Det mesta av det vi gör och är går i vårt samhälle att härleda ur vilket kön vi har. ”Den 

individuella livsvägen, de kulturella processerna, institutioner såsom staten – alla är de 

strukturerade utifrån genusvillkor.” (Connell, 2008, s. 110) Alla oskrivna normer och regler 

bildar ett system, eller i själva verket flera system, en genusordning (även genusmaktordning) 

som bygger på relationerna mellan män och kvinnor och att män övergripande/i allmänhet är 

överordnade kvinnor. En mängd variationer finns, vissa lokala områden har en omkastad 

ordning, exempelvis en kvinnlig chef med manliga arbetare under sig, eller ett kvinnolett 

hushåll, men på det stora hela är mäns dominans tydlig. Om genusordningen består av olika 

logiker lagda ovanpå varandra så kan dessa logiker, vilka utgör stora lokala variationskulturer 

i maskulinitet respektive femininitet, kallas genusregimer (Connell, 1987/2009). Tack vare 

systemets komplexitet menar Connell (2008) att ”Följaktligen är maskulinitet, liksom 

femininitet, alltid motsägelsefull och splittrad.” (s. 111) 

 

Tecken på kvinnors generella underordning syns bl.a. i svensk statistik. Tydligast framstår 

dessa tecken när vi tittar på löneskillnader mellan män och kvinnor. Totalt sett tjänade 

kvinnor år 2008 92 % av vad männen tjänar, uträknat som standardvägd heltidslön (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2010, s. 70). Orättvisor beträffande kvinnors och mäns ekonomi syns 

även i skillnader på hur stor del av utfört arbete som ger ekonomisk utdelning. ”Den senaste 

Tidsanvändningsundersökningen [sic] visar att kvinnor och män arbetar lika mycket sett över 

alla veckans dagar, ca 8 timmar per dag. Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt 

medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt.” (SCB, 2010, s. 34) 

 

Så vad kan då dessa skillnader bero på och på vilka sätt syns bristen på även kvalitativ 

jämställdhet? När vi tittar på hur det sett ut genom historien identifierar vi lätt stora mönster 

som kan hjälpa oss förstå dagens komplexa genusregimer. Vi ser att kvinnor inte fått ta del av 

områden som ansetts lämpade för män. Kvinnor har kämpat för att få bli lärare, studenter, 

läkare och förvärvsarbetare och egenförsörjare överhuvudtaget. Att få rösta och ingå i 

fackföreningar, att få jobba nattetid och att få flyga flygplan, ingenting har kommit gratis 

(Hirdman, 2003, s. 109-113). Allt för att hålla kvinnor och män isär och kanske framförallt 

för att hålla kvinnan på plats (Hirdman, 2003). Att gå in på hur patriarkatet från första början 
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uppstod kräver en egen uppsats, men en genushistorisk skymt kan hjälpa att se bryggorna 

mellan dåtid och nutid. 

 

Ur både kvinnans och mannens kropp har härledningar om könens olika natur gjorts. Men det 

har gjorts på olika sätt och fått olika konsekvenser. Män har betraktat kvinnors kroppar utifrån 

och t.ex. sett de breda höfterna som fokusering på de delarna av kroppen där orenhet och 

oförstånd sitter. ”Gud har skapat en man och gett honom ett brett bröst, inte breda höfter, för 

att mannen på det sättet skall kunna rymma vishet. Men den plats där orenligheten går ut är 

liten.  Detta är omvänt hos kvinnan. Därför har hon mycket orenlighet och föga vishet.” 

(Martin Luther, citerad i Hirdman, 2003, s. 20) Från detta har i sin tur slutsatser om att 

kvinnor saknar intellekt och är känslostyrda dragits. 

 

Män har dock antagit ”sanningar” baserade på mäns inre fysik. Hjärnans, hos män, större 

volym och krokigare vindlingar ansågs förklara mäns högre intelligens, varför följande 

resonemang kan ha ansetts logiskt. Så här skriver Rousseau om hur kvinnor bör förhålla sig 

till män: 

 

De bör vänjas vid att utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat. 

/…/ Av detta ständiga tvång uppstår en foglighet, som kvinnorna behöver hela livet igenom, 

eftersom de aldrig upphör att vara underkastade antingen en bestämd man eller också männens 

omdömen och eftersom det aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen. 

(Rousseau, citerad i Hirdman, 2003, s. 21) 

 

Män har haft förmånen att omformulera mansnormer och därmed haft ett större spelutrymme. 

Men även omformuleringar och förhandlingar kräver hårt arbete och män har trots allt varit 

tvungna att hela tiden passa sig för att bli ”kvinnliga”. ”Det var liksom aldrig tillräckligt att 

födas till man, det krävdes en livslång ansträngning för att kvarstå i den manliga positionen.” 

(Hirdman, 2003, s. 53) Hirdman har grävt fram Nordiska museets minnesmaterial från 1930-

talet. I detta ingår beskrivningar om manligt och kvinnligt daterade till 1800-talet. Upp-

gifterna avslöjar att dåtiden höll det för direkt skadligt för män att ägna sig åt traditionella 

kvinnosysslor. 

 

En invändning mot Hirdmans teori är att kvinnor så kategoriskt beskrivs som förlorare i vår 

genusordning. Även om kvinnor generellt är underordnade saknas ett problematiserande av 

framför allt hur män också begränsas av könsnormer. Att belysa hur manlighetens 

avståndstagande från femininitet hämmar inte bara kvinnor utan även män, vore önskvärt. 

Hirdman tar inte heller det intersektionella perspektivet i beaktande och således beskrivs inte 

hur olika typer av femininiteter respektive maskuliniteter inordnas gentemot varandra. Trots 

detta finner jag Hirdmans genushistorik och grundläggande genomgång av genuskonstruktion 

oumbärlig för att förstå maktens konstituering på djupet. 
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3.2 Intersektionalitet 

 

Det intersektionella perspektivet sätter fokus på och tydliggör hur olika maktkategorier möts 

och ”gör”/transformerar varandra. Dessa kategorier är i första hand genus, klass, sexualitet 

och ”ras”/etnicitet. Det går inte att förstå genus utan att analysera begreppet tillsammans med 

t.ex. etnicitet eftersom konstruktionen av exempelvis genus alltid är rasifierad och vice versa. 

”Den simultana effekten av kön, klass och etniska/’ras’-strukturer är en central komponent i 

maktens konstituering.” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 7) Maktens konstituering är 

komplex i det att den utgörs av sammanlänkade analysnivåer, och man kan till och med gå så 

långt som att säga att ”[…] intersektionen mellan olika strukturer snarare än strukturerna i sig 

utgör grunden för maktrelationer” (ibid. s. 91). Maktkonstruktion är också rörlig och varierar i 

rum och tid. 

 

Även Raewyn Connell intar i någon mån ett intersektionellt förhållningssätt. ”Vi måste 

tillägga att genus ständigt interagerar med nationalitet eller position i världen.” (Connell, 

2008, s. 112-113) Logikerna gällande t.ex. ras interagerar med logikerna gällande genus 

varför normer för vita män inte skapas uteslutande gentemot vita kvinnor utan även gentemot 

svarta män. 

 

I strävan efter jämställdhet har den hegemoniska feminismen fått råda. ”[…] kön konstrueras 

utifrån ’vita’ medelklasskvinnors erfarenheter samtidigt som den exploatering som andra 

kvinnor utsätts för ignoreras eller förbises” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 55). Ett 

exempel på detta är kampen för kvinnors lika rätt till yrkeskarriär. I takt med att kravet på 

kvinnors lika tillgång till yrkeslivet ställts med högre röst har efterfrågan på hushållsnära 

tjänster ökat. Problemet är att kvinnorna som klättrar på karriärstegen tenderar att vara 

kvinnor ur den vita medelklassen, medan de underbetalda kvinnorna med dåliga arbets-

förhållanden och otrygga anställningar som genomför hushållsarbetet, i första hand utgörs av 

invandrarkvinnor ur arbetarklassen. Kvinnor som ofta utsätts för exploatering och osynlig-

görande. Intersektionalitetsgrenen Black feminism har hjälpt oss bli medvetna om hur det 

feministiska projektet befunnit sig inom den vita hegemonismen. Att vita kvinnor klättrar på 

icke-vita kvinnors axlar uppfattas av många givetvis som osolidariskt, samtidigt ter det sig 

helt logiskt när vi förstår att vithet har gett och fortfarande ger vissa privilegier (de los Reyes 

& Mulinari, 2005, s. 56). 

 

En intersektionell analys ställer frågor om feminismens behov av den manliga blickens 

erkännande samt om feminismens anpassning till patriarkala institutioner och till det 

kapitalistiska systemet. Vi behöver kritiskt granska på vilket sätt det utrymme som 

feminismen kan få i det offentliga rummet också förutsätter en hård anpassning till 

anständighetskraven i såväl diskurser som politiska och akademiska praktiker. (ibid. s. 80-81) 

 

Med andra ord är utrymmet inom vilket feminismen kan verka, enligt de los Reyes och 

Mulinari, till viss del begränsat. Hur orättvist det än må vara kan vi lite tillspetsat konstatera 

att feminismen bara räckt till för vissa kvinnors behov, i första hand vita medelklasskvinnors 

behov. 
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Raewyn Connell har skrivit om maskuliniteter men man kan ta det för möjligt att applicera 

hans teorier även på femininitet. Därför kommer jag hädanefter att anta att i de fall jag nämner 

maskulinitet kan det antas vara gällande även för femininitet (jfr Holm, 2008). 

 

Lika lite som det finns en maskulinitet/femininitet finns det endast en arbetarklass-

maskulinitet eller en svensk femininitet. Det finns alltid ett intrikat nät av relationer mellan 

människor av samma kön som i förlängningen genererar olika femininiteter/maskuliniteter. 

För att illustrera flexibiliteten i olika typer av könsnormer har jag valt hegemonisk masku-

linitet som exempel på ett slags maskulinitet. ”Hegemonisk maskulinitet kan definieras som 

den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på 

frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas det garantera) mäns 

dominanta position och kvinnornas underordnande.” (Connell, 2008, s. 115) Män (och 

enstaka kvinnor) som uppfyller normer för hegemonismen kan därför aldrig göra eller ha fel. 

Eftersom genuskonfigurationer är rörliga och ständigt omformas kan den hegemoniska 

maskuliniteten anpassa sig så att den alltid besitter det ”rätta svaret”. Typiska exempel på män 

som uppfyller kraven för denna idealmanlighet är idrotts- och filmstjärnor. De har inte 

nödvändigtvis den (allra) största ekonomiska makten men de har stor ”naturlig” auktoritet och 

hög position (Connell, 2008). Denna upphöjda maktposition åtnjuter de till viss del tack vare 

våldet (eller hotet om våld) som män underordnade den hegemoniska maskuliniteten 

verkställer. Männen ”i toppen” kan därför, sitt beroende till trots, på tryggt avstånd betrakta 

och fördöma våldtäktsmän (Mendel-Enk, 2005). 

 

Det förhåller sig dock inte så att män ur underordnade maskuliniteter sliter för hegemoniska 

män och inte ”får något för det”. ”Det finns antagligen få män som rigoröst praktiserar det 

hegemoniska mönstret. Trots detta drar majoriteten av män fördel av denna maskulinitetens 

hegemoni eftersom de tillgodogör sig den patriarkaliska utdelningen, dvs. de fördelar som 

män vinner av kvinnornas underordnade ställning.” (Connell, 2008, s. 117) Även män som 

återfinns inom maskuliniteter med mindre makt kommer ändå alltid att generellt dominera 

över kvinnor. 

 

3.3 Genus och intersektionalitet i skolans värld 

 

Det intersektionella perspektivet är relevant för mitt arbete i och med att skolelever, liksom 

människor i allmänhet, inte har en sorts femininitet respektive maskulinitet att förhålla sig till. 

De tar även klass och etnicitet i beaktande när de inordnar (sig) inom olika maskuliniteter/ 

femininiteter. Detta får konsekvenser för hur elevers sexuella kränkningar bör förstås. Så fort 

intersektionalitet tas med i beräkningen är det svårt att förbli kategorisk och tolka ett beteende 

som en kränkning oavsett vem som utfört beteendet och vem beteendet var riktat mot. Om vi 

ska kunna förstå nyanserna i olika mans- respektive kvinnoideal måste vi titta på fler 

kategorier än genus. Och på motsvarande sätt måste vi belysa genus för att förstå klass och 

etnicitet (Connell, 2008). 
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Även om det intersektionella perspektivet intar en kritisk inställning till att stirra sig blind på 

skillnaderna mellan män och kvinnor så finns det fortfarande en poäng med att förstå den 

existerande dikotomin mellan könen. Oavsett vilka skillnader vi försöker skapa, om det gäller 

etnicitet, sexualitet, klass eller just kön så handlar det alltid om att göra skillnad mellan ”vi” 

och ”dom” och detta leder i förlängningen till en rad olika sociala koder (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 9). 

 

Könsroller skapas och återskapas ständigt i samhället, skolan inte undantaget. Eleverna jobbar 

hårt med förhandlingar om vad som tolereras inom ramen för att vara flicka respektive pojke, 

och vad som inte tolereras. Det är således genom mänskliga relationer som rollerna tar form 

(Holm, 2008). När det väl etablerats en ”genusregim” arbetar människor med att kontrollera 

att idealen upprätthålls, och de som går utanför sina roller måste därmed hållas tillbaka. 

Tyvärr kan vi konstatera att flickornas handlingsutrymme, idag såväl som genom historien, 

generellt är snävare tilltaget, inte minst när det kommer till sexualitet. Sexuella trakasserier är 

kanske just därför ett effektivt sätt att beskära tjejers utrymme för handling och person 

(Connell, 2008). 

 

Om tjejer generellt har fler ramar att förhålla sig till så har killar en gräns som är viktigare än 

någon annan att känna till. Connell (2008) beskriver hur uppenbart det är ”att det är 

femininitet som utgör grunden för det symboliska nedsolkandet” (s. 117) av män. Män 

hamnar i en kategori av underordnade maskuliniteter när de uppfattas som för kvinnliga. Och 

låt mig här påminna om Nordiska materialets minnesuppgifter där även uppgifter från 1800-

talet ingick, uppgifter om hur farligt det ansågs vara för män att utföra traditionella kvinno-

sysslor. 

 

Raewyn Connell och Sharon R. Bird kan hjälpa oss förstå hur kränkningar kan springa ur 

ojämställda miljöer. För att bli populär är det viktigt för elever att hamna i eftersträvansvärda 

kategorier. Dessa kategorier ser olika ut för killar och tjejer. Relationshierarkier uppstår som 

resulterar i att det inte är endast en slags kvinnlighet respektive manlighet som skapas. För att 

inte bli hackkyckling gäller att smidigt manövrera in sig i den roll som för stunden hjälper en 

att hålla sig på banan. Killarna gör allt för att inte åka utför i hierarkin och eftersom det som 

trots allt de olika maskuliniteterna har gemensamt är att de skapas utifrån dikotomin mellan 

könen (Connell, 1995/1999), gäller det att på olika sätt distansera sig från tjejer. Att tävla, 

objektifiera kvinnor sexuellt och inte visa känslosamhet leder till homofobi men är lätt att ta 

till för den man som är mån om sin plats i gruppen. Misslyckas han riskerar han att bli för-

tryckt (Bird, 1996). 

 

Ett problem med Connells forskning är att den riktat in sig framför allt på maskuliniteter. I 

min studie är det inte män och killar som är föremål för undersökningen utan jag vill 

naturligtvis titta på genuskonstruktionen i relation till både män/killar och kvinnor/tjejer. 

Connells beskrivning av konstruktionen av maskuliniteter är emellertid så tydlig och 

genomarbetad att jag tar det för möjligt att i stora drag applicera teorin på femininiteter (jfr. 

Holm, 2008).  
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I min studie kommer jag att använda framför allt Connells teorier om genus och 

intersektionalitet för att ta bearbeta, analysera och tolka resultatet. Därmed hoppas jag finna 

kongruenta mönster som i förlängningen gör det möjligt att dra slutsatser om undersökningen. 
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4. Metod 

 

Under denna rubrik kommer jag att beskriva valet av metod för och genomförandet av min 

undersökning. Jag beskriver hur jag kom fram till valet att göra kvalitativa intervjuer och hur 

arbetet i stora drag följde Kvales sju stadier för en kvalitativ intervjuundersökning. I samband 

med detta förklaras även de viktiga begreppen validitet och reliabilitet. Efter detta diskuteras 

olika typer av kvalitativa intervjuer och jag beskriver på vilket sätt en postmodernistisk ansats 

är relevant för denna undersökning. Intervjuguiden och etiska spörsmål som anonymitet 

presenteras. Jag förklarar hur urvalet av informanter gick till och redogör för genomförandet 

av intervjuerna. I slutet av kapitlet beskrivs vilka principer som antogs i samband med 

bearbetning, analys och tolkning av undersökningens resultat. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Tanken med denna studie är att undersöka vilka föreställningar lärare har om jämställdhet och 

kränkningar. Undersökningens syfte är alltså att ta reda på ”vad”, eller rättare sagt ”vilka”. 

Jag är inte intresserad av ”hur många” lärare som tänker på ett visst sätt, utan vill komma åt 

exempel på vilka föreställningar lärare har om jämställdhet, samt exempel på hur dessa 

föreställningar styr hur de vill hantera och förebygga sexuella trakasserier. Syftet styr mitt 

metodval och eftersom jag undersöker ”vad”/”vilka” anser jag det tjänligt att välja en 

kvalitativ metod. ”För vår pragmatiska del är de olika metoderna olika verktyg för att besvara 

olika frågor; kvalitativa metoder hänför sig till ’vad för slag’ och kvantitativa metoder till ’hur 

mycket av ett visst slag’.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 133) 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

 

I en studie om hur lärare i realiteten hanterar sexuella trakasserier hade observation varit en 

relevant metod. ”Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin 

omgivning ger observationer och informella samtal under fältstudier vanligen en mer giltig 

kunskap än om man bara frågar undersökningspersonerna om deras beteende.” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 132) Då jag har fokuserat på hur lärare vill hantera och förebygga 

sexuella trakasserier har jag använt mig av intervjuer. Jag fann det lämpligast att helt enkelt 

fråga undersökningspersonerna. 

 

I Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver författarna Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann intervjuundersökningens process i termer av sju stadier. Det är även dessa sju 

stadier jag själv använt i mitt arbete. De består av 1. Tematisering, 2. Planering, 3. Intervju, 4. 

Utskrift, 5. Analys, 6. Verifiering och 7. Rapportering. Ordningsföljden är logisk, men under 

arbetet med en intervjuundersökning är det även både rimligt och eftersträvansvärt att hoppa 

mellan de olika stadierna. Medvetenhet om syftet och uppsatsens validitet och reliabilitet bör 

genomsyra hela arbetet. Metoderna (undersökningens hur) kan exempelvis inte väljas innan 

förkunskaper i ämnet (undersökningens vad) erhållits och syftet (undersökningens varför) 

fastställts. Att under alla sju stadier hålla syftet i sikte är i sin tur ett sätt att skänka projektet 
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validitet. En undersöknings validitet beskriver hur väl det faktiskt är det tänkta syftet som 

undersöks. Undersöker undersökningen det den utger sig för att undersöka? Om svaret på 

denna fråga är ja är alltså, enkelt uttryckt, undersökningen valid – giltig. Reliabiliteten handlar 

om en undersöknings tillförlitlighet, objektivitet och konsistens. Det kan röra sig om frihet 

från bias. Får exempelvis två av varandra oberoende intervjuare någorlunda samma resultat 

om de genomför samma undersökning? Eller är den ene i så hög grad styrd av förutfattade 

meningar i ämnet som undersöks att detta i förlängningen ger helt andra resultat (2009). 

 

Under tematiserings- och planeringsstadierna äger den del av arbetet som avser att bygga en 

stabil grund för undersökningen rum. Tematisering innebär att forskaren sätter sig in i ämnet 

och i de olika metoder som finns till hands. Teorier gås igenom och forskningsfrågor skrivs. 

”[…] man utvecklar en teoretisk förståelse av de fenomen som ska studeras för att kunna 

etablera den bas med vilken den nya kunskapen ska integreras. Man behöver vara bekant med 

temat för att kunna ställa relevanta frågor” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122). En intervjuare 

som är nog så skicklig i intervjuhantverket kommer således ändå aldrig undan behovet av 

djup insikt i ämnet för att verkligen få ut ny kunskap ur ett intervjusammanhang. 

 

Även syftet fastställs under tematiseringen och redan nu finns en medvetenhet om alla 

efterkommande stadier. En vältematiserad och välplanerad intervju ökar chansen avsevärt att 

kunna genomföra intervjuer som är tillförlitliga och som verkligen uppfyller syftet med 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Planeringsstadiet innebär fastställandet av vilka 

metoder som lämpar sig bäst med tanke på vad som ska studeras och nu ställs intervjuaren 

även inför olika etiska spörsmål (Trost, 2005). 

 

Det finns en mängd olika slags intervjuer och val av intervju beror på syftet med 

undersökningen. Målet kan vara att utforska ett redan någorlunda känt område, antingen 

genom att försöka skaffa nya infallsvinklar som i fallet med en öppen explorativ intervju, eller 

genom att pröva hypoteser vilket ofta leder till en form av hypotesprövande intervju med hög 

grad av struktur och standardisering för att lätt kunna jämföra olika svar. Vidare kan en 

intervju vara deskriptiv och helt enkelt göra anspråk på att få så god insikt i en intervjupersons 

livsvärld som möjligt, eller så kan en intervjuundersökning syfta till att helt enkelt ta fram nya 

teoretiska föreställningar genom att induktivt vilja ”utveckla en empiriskt grundad teori 

genom observationer och intervjuer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122). Ett syfte kan även 

vara att ”deduktivt pröva konsekvenserna av en teori” (ibid. 122). ”Intervjuer används också 

som bakgrundsmaterial för vidare praktiska och teoretiska studier.” (ibid.) 

 

I min studie har jag valt att göra en öppen intervju där informanterna fick svara på frågor om 

sexuella kränkningar. Eftersom jag undersöker hur lärare vill förebygga och hantera sexuella 

trakasserier låg det nära till hands att anamma en postmodernistisk ansats. Särskilt med tanke 

på bakgrunden som visat på brister i kunskap om både jämställdhet och sexuella trakasserier. 

Det hade varit problematiskt att tro att intervjuerna skulle innebära att jag lyssnade medan 

intervjupersonerna välartikulerat radade upp exakt hur de anser att trakasserier ska handskas 

med. Istället ansåg jag det mer troligt att intervjupersonerna skulle få nya insikter om hur de 

själva förhåller sig till ämnet och att kunskap skulle produceras i mötet mellan mig och dem. 
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Intervjuerna har jag betraktat som ett samtal där kunskapen konstrueras mellan parterna i 

intervjun (jfr. Kvale, 1996/1997; Trost 1993). 

 

Diskursiva och narrativa intervjuer är exempel på intervjuer som ofta genomförs i linje med 

antagandet om att kunskap konstrueras inom just den sociala interaktionen (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 164). Intervjuaren använder således sig själv som redskap och ”erhåller 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Kvale, 1996/1997, s. 17). I intervjun har jag eftersträvat att få så detaljerade 

beskrivningar som möjligt av olika aspekter gällande på vilket sätt informanterna vill hantera 

och förebygga sexuella trakasserier. 

 

4.3 Intervjuguide 

 

Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide med relativt hög struktureringsgrad. Frågorna 

ägnades mycket tid för att finna formuleringar som passade syftet så bra som möjligt (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 153). Tanken var inte att allt skulle ske ordagrant i intervjusituationen 

utan snarare sågs tankeprocessen under vilken formuleringarna valdes som en del av målet 

eftersom det påminde mig om att allt jag sa helst skulle vara en logisk konsekvens av strävan 

mot uppsatsens syfte. I slutändan handlar det om att stärka uppsatsens validitet. 

Intervjuguiden kan i mitt fall ses som en uppsättning förslag till formulering av frågor samt 

förslag på frågornas ordningsföljd. 

 

Till guiden hörde också fyra fiktiva scenarier som alla skildrar olika exempel på sexuella 

trakasserier. Det förelåg en risk att intervjupersonerna som svar på frågan ”hur vill du hantera 

sexuella trakasserier?” endast skulle rabbla upp likabehandlingsplanen. Jag ville nå djupare än 

så och min handledare föreslog att jag skulle utforma scenarier som informanterna, under 

intervjuerna, kunde ta ställning till. Exemplen är påhittade men de baserar sig på typexempel 

som förekommit i den forskning som jag tagit del av. Vissa av dem är verkliga fall. Med 

andra ord utgör de exempel på former av sannolika sexuella trakasserier mellan elever på 

högstadiet. Vi vet att lärare långt ifrån alltid lyckas hantera sexuella trakasserier i enlighet 

med styrdokumenten, vi vet att verkligheten är komplicerad. Genom att presentera komplexa, 

verklighetsnära scenarier ville jag ge lärarna något att ”bita i” för att kunna vaska fram deras 

föreställningar om sexuella trakasserier. Samtliga scenarier finns under bilaga 2 och 

presenteras också kortfattat i resultatdelen i samband med intervjusvaren. 

 

4.4 Informanter 

 

”För att kompensera för risken att det rådde särskilda omständigheter vid en enskild 

gymnasieskola valde jag slumpmässigt ut elever från tre olika skolor.” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 122) Så beskriver Kvale hur han gick till väga när intervjupersoner skulle väljas för 

en av hans större undersökningar. Jag valde att skicka ut massmail till olika skolor. Urvalet av 

informanter gjordes dock även utifrån ett bekvämlighetsperspektiv eftersom jag hade svårt att 

hitta informanter. Intervjuerna skulle genomföras under en terminsslutet 30 maj-10 juni, 
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vilket är en hektisk tid för högstadielärare. Jag beslutade mig därför för att använda bekanta 

som kände lärare, då jag bedömde att sannolikheten att få lärare att ställa upp ökade om jag 

ringde till personer med en indirekt koppling till mig. Två av totalt fyra intervjupersoner fick 

jag kontakt med tack vare mina bekanta och de andra två svarade på mitt massmailutskick. 

 

Alla fyra intervjupersoner verkar i en medelstor, norrländsk kommun. De är alla lärare med 

relativt lång arbetserfarenhet, Chris har jobbat som lärare i ca 35 år, Love i ca 25 år, och 

Robin och Mio har båda jobbat i ca 10 års tid. Samtliga lärare är mentorer för varsin 

högstadieklass. Namnen är fingerade och dessutom unisex. Jag har även använt det 

könsneutrala pronomenet hen samt genitivformen hens när jag återger informanternas tankar. 

Allt för att så långt som det är möjligt säkerställa deras anonymitet samt för att läsaren inte 

ska tolka de olika informanternas syn på genus ur ett genusperspektiv. I anonymitetens namn 

har jag också valt att inte redogöra för var intervjuerna gjordes eller med exakthet nämna hur 

länge var och en jobbat (Kvale och Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

 

4.5 Genomförande 

 

Den första intervjun gjordes 1 juni 2011 och de andra tre 7 juni 2011. Samtliga intervjuer 

genomfördes på olika platser inom den kommun där informanterna verkar. Ingen intervju 

gjordes över telefon eller dator utan jag träffade personligen alla informanter. Intervjuerna 

spelades in som mp3-filer. 

 

Under själva intervjuerna sattes hantverksskickligheten på prov, och eftersom jag endast en 

gång tidigare genomfört en intervju kom Kvales råd väl till pass. 

 

Intervjun bör iscensättas så att intervjupersonen uppmuntras till att ge synpunkter på sitt liv 

och sin värld. De första minuterna är avgörande. Intervjupersonen vill ha en uppfattning om 

intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en 

främling. Intervjuaren skapar god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa 

intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och genom att vara tydlig med 

vad hon vill veta. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 127) 

 

Kvale fortsätter med att beskriva en orienteringsfas där intervjuaren sätter in intervjupersonen 

i vad som sker och vad som ska ske precis innan intervjun börjar. Inför varje intervju förhörde 

jag mig för det första om hur samtliga informanter ställde sig till att bli inspelade på mp3. 

Ingen hade problem med detta och därför finns alla intervjuer som ljudfiler. Frågan om 

inspelning ledde automatiskt till information om att informanterna behåller sin anonymitet 

genom hela arbetet och jag förklarade syftet en gång till (syftet var känt redan när 

informanterna tog ställning till om de ville delta i min undersökning). Slutligen svarade jag på 

eventuella frågor informanterna hade och därefter startade vi själva intervjun (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ett av orienteringsfasens syften är att inge förtroende hos intervju-

personerna. Intervjuaren bör dock förhålla sig på ett sådant sätt att förtroendet upprätthålls/ 

skapas under hela intervjun. Så länge intervjuerna pågick var jag mån om att inte ställa mig 

tvivlande till något som sades eller ställa provocerande frågor. ”Att ställa provocerande frågor 
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uppfattas sällan som belevat eller ens hyggligt. Det kan dessutom vara rent destruktivt och 

förstöra den goda kontakten man åstadkommit tillsammans.” (Trost, 2005, s. 78) 

 

Under intervjuerna använde jag mig delvis av tratt-teknik. Kvale beskriver denna teknik som 

att intervjuaren ”kan använda ett kringgående angreppssätt med indirekta frågor och avslöja 

syftet först när intervjun är slut” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Jag valde att öppna 

intervjuerna med några generella frågor om jämställdhet och kränkningar eftersom jag 

bedömde att det på detta sätt skulle vara lättare att få ta del av intervjupersonernas ”ofärgade” 

föreställningar om dessa begrepp. Som jag redogjort för under ”Tidigare forskning” har 

utredningar om jämställdhet i skolan visat att det finns en bristande kunskap i jämställdhet 

bland personalen. Mot bakgrund av detta insåg jag att intervjupersonerna kanske skulle börja 

använda sig av begrepp som jag själv senare använde kring sexuella trakasserier för att ”släta 

över” eventuell okunskap i jämställdhet. Jag inledde alltså i mer allmänna termer för att sedan 

komma in på mer specifika problemområden. Studiens syfte var dock hela tiden känt för 

intervjupersonerna. 

 

Efter att ha fått inblick i intervjupersonernas uppfattning om nyckelbegreppen jämställdhet 

och kränkningar fick de intervjuade berätta spontant om fall av sexuella trakasserier som de 

bevittnat mellan elever. Därefter läste jag upp fyra fiktiva scenarier där sexuella trakasserier 

förekommer och inför vart och ett av dem ombads informanten tänka sig in i att den själv är 

med om situationen som utspelar sig. Scenariernas ”du” hänför sig alltså till informanten, alla 

andra namn syftar på skolelever. Uppläsningen åtföljdes av två frågor till intervjupersonen – 

Hur förhåller du dig till detta? Hur agerar du? Efter att intervjupersonerna besvarat frågorna 

släpptes diskussionen relativt fri och de fick berätta om tankar de fått av att höra scenarierna. 

Den sammansatta bilden av hur informanterna vill hantera sexuella trakasserier fick jag till 

stora delar genom redogörelser som kom fram i samband med scenarierna samt i infor-

manternas berättelser om fall av sexuella trakasserier mellan elever på deras arbetsplats. 

 

Jag hade författat många intervjufrågor men insåg snabbt att det vore dumt att stressa för att 

hinna ställa dem alla. I förlängningen gav det mycket att låta intervjupersonerna resonera och 

associera fritt inom givna ramar. Ofta ledde det in oss på ämnen som mitt tidsoptimistiska jag 

i alla fall hade tänkt ställa frågor om. Således utgjorde en viktig del av intervjuandet att ställa 

andrafrågor som tolkande frågor, istället för att strikt styra samtalet efter intervjuguiden. 

 

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun söker få beskrivningar av intervjupersonens 

livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening; den omfattar en rad teman och 

förslag till frågor. Men på samma gång finns det möjlighet att göra förändringar vad gäller 

frågornas form och ordningsföljd om det behövs för att följa upp de specifika svar som har 

getts och de historier som har berättats av intervjupersonerna. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

127) 

 

Kvale och Brinkmann tar upp vikten av att betrakta intervjuande som ett hantverk. Jag ville 

kunna känna igen stämningar, förstå vad intervjupersonen försökte berätta och veta vilka 

andrafrågor jag kunde ställa. Under alla fyra intervjuer satsade jag därför på att lyssna aktivt. 
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”Att lyssna aktivt är lika viktigt som att behärska frågetekniken. Intervjuaren måste lära sig att 

lyssna till det som sägs och till hur det sägs.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154) Det finns 

inget på förhand författat framgångsrecept för en intervjuare. Det faller snarare tillbaka på 

intervjuarens hantverksskicklighet och förmåga att intuitivt kunna uppfatta och tolka den 

pågående intervjusituationen. Detta motiverade mig till att vara närvarande i allt som sades 

istället för att hela tiden kontrollera att jag frågat allt jag skrivit ner i guiden. 

 

Slutligen fanns dessutom vetskapen om att allt intervjuande hade ett syfte, nämligen att ge 

mig material att analysera. Denna vetskap påminde mig om att hela tiden hålla forsknings-

frågorna i huvudet och att fråga när jag inte förstått den intervjuade. 

 

Klargör man innebörden av de uttalanden som görs under intervjun ökar alltså möjligheten att 

göra en mer välgrundad analys; ställer man kontrollfrågor under intervjun blir det lättare att 

validera tolkningarna. Att förbättra kvaliteten på intervjuerna är inte bara fråga om bättre 

intervjuteknik; det handlar också om att från första stund göra en reflekterad tematisering av 

undersökningens ämne och syfte. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 127) 

 

Vidare genomfördes intervjuerna med en postmodernistisk ansats där jag följde upp deras 

tankegångar som slingrade fram i takt med att informanterna fick nya insikter. Således 

användes kontrollfrågorna inte bara för att jag skulle försäkra mig om att jag förstod vad 

informanterna ville säga utan sannolikt även för att informanterna själva skulle få en klarare 

uppfattning om hur de tänkte. Kunskapen konstruerades alltså mellan parterna i intervjun (jfr. 

Kvale /19961997; Trost 1993). 

 

För att knyta ihop säcken kan intervjun gärna avslutas med en uppföljning som motsvarar 

orienteringen innan intervjustart. Efter att informanterna fått redogöra för hur de vill hantera 

det sista scenariot lät jag dem i lugn och ro avsluta sin sista tanke och som uppföljning 

frågade jag, förutom i ett fall där tiden rann ut, om intervjupersonen ville tillägga något (jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

4.6 Behandling av intervjusvar 

 

Efter att alla intervjuer genomförts återgick jag till inspelningarna för att påbörja transkri-

berings- eller utskriftsarbetet. Utskrifter av intervjuer kan göras på olika sätt och val av 

lämplig utskriftsform sker, som det mesta, på basen av syftet med undersökningen. I fall där 

språket i sig har betydelse är en noggrann utskrift som återger exakt talspråk, pauser m.m. 

tjänlig. I de flesta fall innebär intervjuutskrifter dock översättning från talspråk till skriftspråk. 

Det sparar inte bara tid utan meningen i det sagda kan också framstå som tydligare. Som ordet 

självt antyder är vi mer vana att läsa skriftspråk och att skriva ut ordagranna lydelser kan dels 

försvåra förståelsen av texten och dessutom leda till tolkningar som är felaktiga. En muntlig 

utsaga som lyssnaren uppfattat som synnerligen välartikulerad och tydlig beträffande 

meningen kan framstå som klumpig och svårförståelig när den uttrycks ordagrant i skrift. 

Talspråk uttryckt i skriftspråk riskerar att flytta fokus från förståelsen av det sagda till 

dråpligheten i hur det sägs (Kvale & Brinkmann, 2009). Ur ett etiskt perspektiv kan det vara 
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rentav integritetskränkande att se sin mening uttryckt ordagrant (Trost, 2005, s. 78). 

Intervjuerna skrevs därför huvudsakligen ut på skriftspråk. 

 

Även anonymiteten hos intervjupersonerna är säkrare vid översättning till skriftspråk då en 

del av intervjupersonens specifika talesätt avlägsnas. Innan jag bestämt mig för hur jag skulle 

gå tillväga ställdes jag inför många små beslut under transkriptionen. Skulle exempelvis ”eh” 

och ”mm” skrivas ut? Jag valde att, istället för att skriva ut intervjuerna i sin helhet, lyssna på 

dem flera gånger och kontinuerligt välja vilka bitar som skulle sättas på pränt. ”Om man inte 

ser allt det intressanta för allt det ointressanta så blir det liksom ingenting av studien och då 

har man missat ännu mera.” (Trost, 2005, s. 128) Långa passager i intervjuerna kunde handla 

om saker som låg väldigt perifert i förhållande till mitt syfte och jag märkte att mitt fokus och 

mitt letande efter intressant material skärptes till när jag koncentrerade mig till de delar som 

verkligen var relevanta för mitt syfte. 

 

Syfte och ämne såväl som intervjumaterialets beskaffenhet bör även tas i beaktande i 

analysskedet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 118). Försök att beskriva konkreta analysmetoder 

av kvalitativa intervjuundersökningar tenderar att resultera i oflexibla system som inte lämpar 

sig för metoden (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). Istället kan det vara tjänligt att utgå 

från befintlig teori inom området. Under intervjuutskrifterna rödmarkerade jag relevanta 

partier (mot bakgrund av förståelsen av ämnet) och kategoriserade sedan dessa. 

Huvudkategorierna utgjordes av ”Jämställdhet”, ”Kränkningar”, ”Hantera”, 

”Fingertoppskänsla”, ”Förebygga” och ”Kontinuitet”. Kategorierna utvecklades med syftet i 

åtanke. 

 

Slutligen tolkades resultatet utifrån skolans värdegrund och givna teorier. Teori om genus och 

intersektionalitet utgör den bas gentemot vilken jag bearbetar, analyserar och tolkar 

undersökningens resultat. Jag använder mig främst av Connells teorier men också Hirdmans 

teorier om genussystem samt de los Reyes och Mulinaris beskrivningar av intersektionalitet.   
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5. Resultat 

 

Den samlade analysen jag gjort av intervjuerna gav mig fem huvudavsnitt. Dessa är 

”Jämställdhet”, ”Kränkningar”, ”Hantera”, ”Fingertoppskänsla”, ”Förebygga” och 

”Kontinuitet. I princip allt för undersökningen relevant intervjumaterial faller in under någon 

av kategorierna. Kategorierna ligger i linje med uppsatsens syfte – att undersöka lärares 

föreställningar om jämställdhet och sexuella trakasserier samt ta reda på hur lärare vill hantera 

och förebygga sexuella trakasserier. 

 

5.1 Jämställdhet 

 

Detta avsnitt inleds med beskrivningar av lärares komplexa förhållningssätt till begreppet 

jämställdhet. Därefter presenteras hur informanterna ser på jämställdhet och jämställdhets-

arbete i skolan. Jag redogör bl.a. för förhållningssättet ”individanpassning” vilket flera av 

informanterna uppger att de arbetar med. 

 

5.1.1 ”Du satte mig i ett hörn direkt” 

 

I mötet med lärarna dyker det ganska snabbt upp en tveksamhet inför begreppet jämställdhet.  

Jag börjar intervjuerna med en allmän fråga om begreppet och ett komplicerat förhållande till 

innebörden framträder. Tveksamheten tar sig i huvudsak antingen formen av ren skepsis eller 

av osäkerhet och okunskap. Chris är den som uttrycker osäkerheten tydligast. Så här svarade 

hen när jag frågade vad ordet jämställdhet betyder för hen: 

 

Mm, du satte mig i ett hörn direkt/…/Jämställdhetsarbete. Att vara jämställd. (Tänker högt.) 

Men, men, ah! Ojojoj, det är ju en jättevid fråga. Men jämställdhet, jamen nånstans är det ju 

ändå att… jamen vad ska jag säga… att… hur ska jag, jag ska behandla alla… jamen på nåt 

sätt så ska jag, jag ska ju inte förstör…, försöka styra in killar och tjejer på traditionella 

könsmönster utan visst ska jag försöka bryta traditionella könsmönster, på nåt sätt. Det måste 

jag ju försöka göra. (Personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

I intervjun med Robin (personlig kommunikation, 7 juni 2011) visar det sig att vi förstår 

begreppet helt olika. När jag frågar vad jämställdhet betyder svarar hen att alla ska ha lika 

villkor ”oavsett ras, oavsett kön, oavsett sexuell läggning eller vad det kan vara”. Det Robin 

beskriver är alltså jämlikhet och inte det könsspecifika jämställdhet. 

 

Om Chris och Robin uttrycker en osäkerhet respektive begreppsförvirring så är Mio desto 

säkrare i sin retorik. Hen säger rakt ut att hen anser att jämställdhet är ett fult ord och berättar 

om hur det var när hen läste på universitet. ”Det var väldigt mycket ’karlar är skit, vi måste ha 

jämställdhet.” (Mio, personlig kommunikation, 1 juni 2011) Hen fick en negativ inställning 

då eftersom det var så mycket ”militant feminism och mansförakt” (ibid.). Mio upplever 

också att ordet jämställdhet i media har kommit att beteckna strömningar som inte vill ha 

jämställdhet utan att kvinnorna ska ha det bättre än männen. Därefter berättar Mio att 

innebörden av jämställdhet är någonting eftersträvansvärt eftersom det ju verkligen ”inte ska 
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spela någon roll vad det är för kön på individen” (ibid.). Hen talar om individen som ett 

nyckelbegrepp och om att behandla alla lika, fast ”inte för likahetens skull”. Det ska vara 

”individanpassat” (ibid.). 

 

Love skiljer sig från resten av informanterna. När jag ber hen associera fritt kring ordet 

jämställdhet och berätta vad det betyder utbrister hen ”Åh, det är jätteviktigt. Det är ju 

jätteviktigt.” (personlig kommunikation, 7 juni 2011) Sedan berättar Love att hen tyvärr inte 

tycker det har blivit bättre på det privata planet. Kvinnliga kollegor i 30–35-årsåldern jobbar, 

enligt hen, fortfarande mer med hushållsarbete än sina manliga partners och ger upp sina 

fritidsintressen eftersom ”männen vill ha det si och så och jag tycker det är/…/fruktansvärt 

hemskt. Många gånger så tycker jag att kvinnor som är, ja, nästan 20 år yngre än jag… har det 

sämre ställt” (ibid.). Love konstaterar sen att det har blivit bättre i samhället men tvekar i 

nästa andetag: ”kanske… jag vet inte vad jag grundar det på” (ibid.). Hen berättar om tonåriga 

flickor som väljer omvårdnadsyrken och hur galet det är att yrkesvalen i Sverige fortfarande 

är så könsstereotypa trots att vi är ett av världens mest jämställda länder. Love påpekar också 

att killar är mer benägna att svara rakt ut i klassen, utan att räcka upp handen. 

 

Under den senare delen av intervjun framkommer det att Mio har förståelse för att 

maskulinitet skapas utifrån dess motsats, femininitet. Hen förklarar hur ”jävla kärring” är ett 

symtom på detta. Uttrycket används mellan manliga elever för att bestraffa och trygga sin 

egen plats i hierarkin. Mio berättar också att killar som inte är tveklöst heterosexuella sällan 

tar åt sig medan heterokillar som kämpar för en plats i rangordningen känner sig kränkta när 

de utsätts för tillmälen som ”bög”, ”kärring”, ”dåligt rustad” (personlig kommunikation, 1 

juni 2011). 

 

5.1.2 ”Individanpassat” 

 

Vissa av informanterna upplevde det problematiskt att diskutera jämställdhet i allmänhet. När 

vi kommer in på hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i skolan börjar samtalet flyta på, och nu 

träder ”individ-tänket” fram på allvar. När Chris resonerar kring jämställdhet inom skolan 

kommer nya tankar fram. Chris har tidigare konstaterat att jämställdhet innebär att hen ska 

försöka bryta traditionella könsroller men sedan kommer hen med dessa synvinklar som 

liknar Mios tankar om individanpassning: 

 

Ibland tror jag man har den föreställningen att alla ska behandlas på samma sätt/…/Jag har ju 

som en tes nånstans att styrkan i en grupp är att vi är olika, att alla människor har kvaliteter 

och är duktiga och för mig kanske jämställdhet är att man ska utveckla de kvaliteter jag har. 

Om jag är kille och är jätteduktig på att skruva på motorer, jamen då ska jag väl utveckla de 

kvaliteterna./…/ibland tycker jag nånstans jämställdhet är att vi ska tvinga in killar på 

traditionella tjejjobb och tjejer på killjobb utan att titta på individen, och se vad individen är 

bra på. (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Chris kommer alltså in på individen och att det är viktigt för läraren att inte gå in och ”peta för 

mycket i elevers val”. En ovilja att, åtminstone i alltför hög utsträckning, motverka tradition-
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ella könsroller. Chris återkommer flera gånger till att vi inte ska tvinga människor att byta 

könsroller (ibid.). 

 

Mio tog upp att skolan ska vara ”individanpassad” innan jag själv hunnit komma in på 

skolans värld. Individanpassningen ska enligt hen genomsyra hela skolan. Ett konkret 

exempel är att betygen bör vara individanpassade. Mio upplever själv också att pojkar som är 

oroliga stigmatiserande betecknas som buspojkar och att detta ökar risken att de fortsätter 

uppfylla innebörden av epitetet. Det kanske fanns någon flicka i samma klass som var busig, 

men det uppmärksammades inte eftersom flickan förväntades vara stillsam, menar hen, och då 

har man inte sett individen utan fört över sina egna genusbundna förväntningar på eleverna. 

Mio menar att hen själv inte tänker ”den här killen är, eller den här flickan är” utan istället ser 

individen. I linje med ”individanpassningen” är Mio även emot kvotering, eftersom det enligt 

hen innebär att någon ska få det bättre på någon annans bekostnad (personlig kommunikation, 

1 juni 2011). 

 

Robin tänker också i termer av individer, hen tänker inte så mycket på kön utan på att hjälpa 

individer. Robin vill skapa förutsättningar oavsett egenskaper, ”oavsett om de är framåt, 

blyga, killar, tjejer, utåtagerande, inåtvända”. Var och en ska få det den behöver för att lyckas 

i hens ämnen, ”och då tänker jag inte så mycket kön” (personlig kommunikation, 7 juni 

2011). 

 

5.1.3 ”Göra oss mer medvetna om att se såna där fällor” 

 

Det finns en sak som alla fyra informanter trycker på när det gäller jämställdhetsarbete i 

skolan. Vikten av att medvetandegöra. Robin berättar att hen är medveten, delvis tack vare 

lärarutbildningens genuskunskap, men att hen samtidigt inte tänker i termer av kön. Robins 

svar på hur skolan ska bedriva jämställdhetsarbete handlar till största delen om en analys av 

strukturer. En analys beträffande betyg och vem som mobbas eller mobbar m.m. Under 

intervjun får Robin också idéer om att man kunde låta eleverna fylla i enkäter i vilka de får 

besvara frågor om hur de anser sig bli bemötta samt om de har samma chanser att lyckas 

oavsett kön. Om resultaten pekar på brister tycker Robin det naturliga är att be eleverna själva 

om förslag på förbättringar, bl.a. genom att koppla in elevrådet. Hen hävdar att skolan, liksom 

samhället i övrigt, inte är jämställt och kommer tillbaka till att medvetandegöra. Medvetande-

göra om läget med jämställdheten, eller snarare bristen på den. Ett led i medvetandegörandet 

kan vara diskussioner, t.ex. efter att klassen tittat på film. Efter initiala diskussioner anser 

Robin att det gäller att hålla tankarna om jämställdhet levande (personlig kommunikation, 7 

juni 2011). 

 

Mio kopplar ihop individtänket med att vara medveten. För att se individen måste vi vara 

medvetna, menar hen. Elever som faller utanför könsnormer blir lätt osynliga för våra ögon 

och därmed befäster vi redan existerande roller. Hen preciserar genom att ta upp ADHD. 

 

[…] flickor med ADHD har en tendens att bli introverta. De stänger av inåt. De fokuserar inte 

alls på det vi gör. De får ingenting gjort/…/Och då får ju inte de uppmärksamhet om man inte 
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är medveten om att det här är en introvert tjej, jag måste gå dit, och liksom nästan 

handpåläggning för att hon ska komma ur sin egen värld. (Mio, personlig kommunikation, 1 

juni 2011) 

 

ADHD är förknippat med pojkar, pojkars ADHD i sin tur förknippat med utåtagerande. 

Alltså, om man är flicka och introvert finns risken att lärare som är för könsnormsstyrda inte 

kommer på tanken att en introvert flicka skulle ha diagnosen. För att göra kopplingen till 

ADHD krävs ett visst mått av medvetenhet om hur våra förväntningar obemärkt kan styra oss, 

menar Mio (personlig kommunikation, 1 juni 2011). 

  

Chris visade på en motvilja att motverka traditionella könsroller ifall det går emot individens 

önskningar. Samtidigt problematiserar hen genom att säga att det är mycket möjligt att man 

som individ präglas av traditionella könsmönster och hen lyfter gymnasievalet som exempel. 

Fortfarande idag går det en överväldigande majoritet killar på linjer som bygg, medan 

förhållandet är det motsatta på exempelvis frisörprogrammet. Chris konklusion är att 

människor ska få odla de egna intressena ifred och att ett mått av medvetenhet från lärarens 

sida då krävs. Hen använder studie- och yrkesvägledning som exempel: 

  

|…] där försöker man ju då vara oerhört vaken. Att man när man informerar, när man 

diskuterar med dem om vad man ska bli och vad livet går ut på, att man på något sätt inte 

’jamen du är ju tjej, du borde passa i vården’ och ’du är ju en skruvarkille du borde göra det’. 

Utan att man försöker vara medveten där. Att man försöker tänka ’hur lägger jag orden så att 

jag på något sätt inte bevarar det traditionella?’/…/så fort man ser nån, nån… tjej, ja ofta är 

det väl tjejer man tänker på. En tjej som funderar på att gå bygg. Då vaknar man ju till lite 

grann, och i början kanske ’va, bygg!?’. Men sen gäller ju att tänka ’jamen hon är ju klockren 

på bygg, hon passar ju där.’ Det gäller ju att uppmuntra och stötta henne och få henne att våga 

ta det steget. (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

För Chris handlar alltså jämställdhetsarbete i skolan om vilka förväntningar lärare ställer på 

eleverna. Genom att t.ex. lägga fram orden på rätt sätt eller att inte utåt sett reagera med 

förvåning över beteenden som bryter traditionella könsnormer kan lärare undvika att överföra 

sina könsnormer på eleverna. För att inte falla i fällorna måste vi vara medvetna, anser hen 

(Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Love berättar hur lärarna på hens skola blivit mer medvetna tack vare ett mångårigt 

etikprojekt. Projektet gick ut på att lärarna gick på kurs, deltog i pedagogiska kaféer och läste 

böcker. Ett fåtal valde en fördjupning på 30 poäng inom lärande ur ett etiskt synsätt. Love 

menar att diskussionsklimatet på skolan har blivit bättre tack vare projektet. Däremot tycker 

hen att diskussioner ur etiskt perspektiv om jämställdhet med eleverna, kan vara svåra att 

lyckas med. Hen menar att det lätt blir så att pojkarna tar väldigt mycket plats och börjar ropa. 

Men även här anser sig Love ha hittat ett framgångsrecept. Efter att ha försökt leda 

diskussioner och gång på gång upplevt att hen varken nått killarna eller tjejerna, tog Love 

kontakt med genuspedagogen i kommunen. Tillsammans kom de fram till att genus-

diskussionerna skulle börjas med en reflektion över att killar generellt har sämre betyg än 

tjejer, därefter en öppen fråga till klassen om orsaken till detta. Love upplever att eleverna nu 
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får prata friare, själv ”lägger” hen sig inte i så mycket. En del tid brukar ägnas åt att analysera 

leksakskataloger ur ett genusperspektiv och de kommer även in på arv och miljö. Love 

berättar att många elever i slutändan resonerar som så att våra olikheter inte bara kan ha med 

arv att göra utan att vi också är präglade av vår omgivning. Även ett historiskt perspektiv gås 

igenom där klassen tittar på hur annorlunda allt har varit om vi går bakåt i tiden. Det hjälper 

dem, enligt Love, förstå att som det ser ut nu kommer det inte heller fortsätta göra för all 

framtid (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Den här typen av framgångsrika diskussioner har Love fört med eleverna i början av år åtta i 

tre års tid och hen tycker att även nivån på diskussioner i andra ämnen har blivit ”oerhört 

mycket bättre” (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Det här tror Love är det allra 

effektivaste sättet att förebygga sexuella trakasserier. 

 

5.2 Kränkningar 

 

I detta avsnitt presenteras först hur informanterna anser att man kan se om ett uppträdande är 

kränkande eller inte. Det visar sig att lärarna använder vitt skilda strategier för att ta reda på 

detta. Man är emellertid enad om att det kan vara svårt att veta när något är kränkande samt 

att det är mycket viktigt att känna eleverna väl för att förstå innebörden i ett beteende. 

Därefter kommer jag in på sexuella kränkningar och här framkommer bl.a. att informanterna 

är osäkra på vad sexuella trakasserier innebär. 

 

5.2.1 ”Svårt i korridoren med elever man inte känner” 

 

När jag frågat alla informanter om hur en lärare kan veta att något som sagts eller gjorts är 

kränkande, står det klart att det finns en uppsjö olika metoder för att ta reda på detta. Var och 

en har skapat ett eget förhållningssätt. 

 

Mio menar att ett beteende är kränkande när det som sägs är sant. ”När jag vet att den 

personen tycker att det blir för jobbigt, när det finns för mycket, som sagt, sanning bakom 

påhoppet. Då är det kränkande.” (personlig kommunikation, 1 juni 2011) Hen säger att 

könsord och ”bög” är mycket vanligt förekommande men ”jag vet inte ens om det är 

kränkningar alla gånger” (personlig kommunikation, 1 juni 2011). För att illustrera hur vanligt 

”bög” blivit, berättar Mio om hur en elev utbrast ”men jävla bögmacka!” efter att ha tappat 

sin smörgås på golvet. 

 

Love nämner vid flera tillfällen statusens roll. För att förstå meddelandet i ett beteende är en 

viktig faktor vilken status de inblandade har. Om det är en kränkning kan även hanteringen av 

den delvis falla tillbaka på om det gäller elever med hög eller låg status (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Mio har talat om sanningshalt och Love om status. Robin däremot menar att man ibland kan 

avläsa en elevs kroppsspråk och på det viset få veta om den känner sig kränkt. (Om den inte i 
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ord uttrycker att den är det vill säga.) Och om det är en elev man känner väl kan man se det i 

ögonen (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Ett par saker förenar informanterna i diskussionerna kring kränkningar. Flera av dem berättar 

att eleverna ofta ursäktar olika påhopp med att det är på skoj. Love upplever mycket tydligt 

att det finns en koppling till kön här. Hen säger att tjejer ofta spelar med trots att de inte 

tycker det är kul, för att inte bli betraktade som tråkiga ”surkärringar” (Love, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). Efter att jag läst upp Utflykt påtalar Love att även Erik kanske 

känner ett krav att tycka att Millas uppmaning till honom (”Kom och visa pitten, Erik!”) är 

kul, eller att åtminstone ge sken av att det är roligt. Hen kopplar detta krav till en önskan om 

att uppfylla en manlighet. Det märks att lärarna tycker att detta kan försvåra och göra det 

knivigt att veta när något gör ont. Då blir det desto viktigare att känna eleverna, vilket, enligt 

informanterna, är den andra väsentliga faktorn. 

 

Robin hänvisar till en början helt och hållet till hur väl hen känner eleverna och säger att det 

är näst intill omöjligt att veta om ett beteende är kränkande om man inte känner de inblandade 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011). Mio nämner att sanningshalten i en utsaga avslöjar 

hur kränkande det sagda är och fortsätter med att man naturligtvis måste känna eleven för att 

veta hur mycket sanning det ligger i ett påstående (personlig kommunikation, 1 juni 2011). 

 

5.2.2 ”En klapp i stjärten? 

 

När vi kom in specifikt på sexuella trakasserier kom osäkerheten från den inledande 

diskussionen om jämställdhet tillbaka. En av informanterna ville att jag skulle definiera 

sexuella trakasserier och vissa av dem uttryckte att de inte vet vad som är att betrakta som 

sexuella trakasserier. Så här kunde det låta: 

 
För det första vad är s… Jag säger är sexuella trakasserier då de står och pussas i korridorerna 

och är kära i varandra? Jamen, det är det ju inte. Jamen, kan det vara en klapp i stjärten? 

(Tänker högt.) Eller något könsord? Jamen, om man säger ”jävla bög”, ja det är väl en se… för 

mig är det sexuella trakasserier. För det tycker jag inte man säger./…/Men, men… Jag vet 

inte… Skulle du kunna ge, va… Då du menar… va tänker du på då?” (Chris, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Detta resonemang förs av Chris och vid ett tillfälle funderar hen på om det är hens höga ålder 

som gör det svårt att upptäcka sexuella trakasserier. Men Chris är inte riktigt nöjd med den 

hypotesen, att det skulle handla om ålder, då inte heller yngre kollegor menar att det 

förekommer sexuella trakasserier i någon större utsträckning. Efter ett tag framkommer det att 

elever kallar varandra för ”bög” eller ”bögjävel” på Chris skola. Trots detta har Chris 

fortsättningsvis inget minne av att hen skulle ha bevittnat sexuella trakasserier (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Även Love berättar att hen jobbar på en skola där de har det ”himla bra” och där sexuella 

trakasserier knappt existerar. Det framkommer emellertid att ”bögjävel” förekommer ofta på 
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skolan. I slutet av intervjun nämner Love (personlig kommunikation, 7 juni 2011) att 75–80 

% av alla tonårskillar är homofober. Men Love är inte säker på vad som menas med sexuella 

trakasserier och frågar mig vad jag tänker när jag säger sexuella trakasserier. Ju längre 

diskussionen pågår, desto fler incidenter dyker upp (Love, personlig kommunikation, 7 juni 

2011). 

 

Jag har tidigare nämnt att Mio tänker att tillmälen som könsord och ”bög” inte behöver vara 

kränkande varje gång de uttalas. Mio funderar dock sedan om personer som inte var avsedda 

mottagare ändå kan ta illa upp. Mio vet inte säkert när det är en kränkning. Måste det vara den 

avsedda som tar illa upp eller ”räcker” det med att någon känner sig kränkt? (Mio, personlig 

kommunikation, 1 juni 2011) 

 

En sak informanterna har gemensamt är att incidenterna måste vara relativt grova för att 

betraktas som sexuella trakasserier. Att kalla någon ”bögjävel” passerar ibland obemärkt 

(Love, personlig kommunikation, 7 juni 2011; Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Den enda som ber om definitionen av sexuella trakasserier är Robin (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). Love frågar vad just jag tänker på när jag säger sexuella 

trakasserier och Chris resonerar högt kring vad det kan vara. Efter att jag läst ett par av 

scenarierna utbrister Chris: ”Och jag skulle vilja ha vägledning hur man ska göra, jag vet inte 

hur man ska göra det här./…/Och hur, ä-är det här en lagöverträdelse att göra sånt här?” 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011). Chris menar att det nog står en del i läroplanerna om 

det ämnet jag undersöker, men att de i kollegiet inte tar upp det till diskussion (ibid.). 

 

5.3 Hantera 

 

I detta avsnitt kommer jag att visa att lärarna generellt vill markera i stunden, sedan föra 

enskilda samtal med berörda elever och därefter i vissa situationer avsluta med en allmän 

diskussion i klassen. Andra aspekter som berörs är informanternas behov av att vara lugna 

under samtal med elever som kränkt, att ta den kränkta på allvar och att ta hjälp av rektor och 

kollegor. Informanterna funderar också över behovet att blanda in polis i vissa situationer. 

Vidare visar jag hur olika lärarna ibland väljer att hantera incidenter. Särskilt varierar vem 

informanterna fokuserar sitt arbete på, den kränkta eller den som kränkt. Allra först inkluderar 

jag en sammanfattning av scenarierna. 

 

5.3.1 Scenarierna kortfattat 

 

Nedan följer kortfattade beskrivningar av scenarierna. De är placerade i den ordningen 

resonemangen kring dem dyker upp i detta kapitel. För den som vill finns scenarierna att läsa i 

sin helhet under bilaga 2. 

 

Utflykt: Du jobbar i ett arbetarklassområde och är på utflykt med år nio en av terminens sista 

dagar. Genom åren har eleverna lärt känna varandra. Jargongen har under hela högstadietiden 

varit rå, vulgär och kränkande i denna klass men det har blivit bättre. Även om det utifrån sett 
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fortfarande är en konfliktfylld grupp har du lärt dig se skillnad på uppträdanden som är 

menade att såra och beteenden som är tecken på kamratskap. Idag är stämningen på topp. 

Eleverna sitter och pratar eller ligger och solar. Två av tjejerna sitter en bit från resten av 

gruppen. En av dem, Smilla, ropar följande åt en klasskompis: ”Kom och visa pitten, Erik! 

Det är så djävulskt tråkigt här.” Erik ler, går till Smilla och hennes kompis och alla tre skrattar 

och pratar. 

 

Ungefär samtidigt reser sig Haddi och undrar om någon vill hångla. Han lutar sig därefter 

över Katja som ligger på rygg med en tröja över ansiktet som skydd mot solen. Haddi gör 

juckande rörelser mot henne. Det är svårt att avgöra om han rör henne fysiskt. 

 

Annina: Annina tar mycket plats, kommer sent till lektionerna, skryter ofta om helgens 

sexuella erövringar och trycker till andra elever, verbalt eller fysiskt, ibland. När hon är med 

sina kompisar står hon i centrum. Du har märkt att hon har svårt att se sin egen del i 

konflikterna hon är med om. Under förmiddagen har Annina varit i slagsmål med Ali, vilket 

slutade med att Alis läpp sprack. Efter detta har situationen varit sådan att det varit svårt att 

bedriva undervisning. Strax innan sista lektionen basunerar Annina ut inför klassen att Micke 

tafsat på henne. 

 

SMS: Du sitter och äter i matsalen. Du observerar att tre elever, Kim, Isabelle och Bahar, är 

upprymda, men du hör inte vad de säger. Efter en stund märker du att alla tre plötsligt är 

upprörda istället och Bahar stirrar på sin mobilskärm. (Här gjordes en paus och informanten 

ombads berätta om den hade agerat eller avvaktat.) 

 

Sedan visar det sig att Bahar hade fått ett SMS med texten ”Ta jobb på Hooters du har ju d 

som behövs, stora bröst och liten hjärna”. (Hooter’s är en restaurangkedja vars koncept är att 

servitriserna ska uppfattas som sexuellt attraktiva.) Kim och Isabelle tror att det är Thomas 

som skickat messet som hämnd för att Bahar avvisat hans bästa kompis Benjamin. 

 

Bög: Du har rastvakt och hör att någon ropar ”sluta prata om bögar. Jag mår illa!” bakom ett 

hörn i korridoren. Du är inte upptäckt. 

 

5.3.2 ”Jag skulle markera att jag inte accepterar det, och sen den sedvanliga visan – ett 

samtal” 

 

En standardiserad procedur för att hantera sexuella trakasserier verkar enligt informanterna 

vara följande: 1) Markera inför gruppen, 2) tala enskilt med berörda elever och i vissa fall 3) 

ta upp till större diskussion med klassen. 

 

Love visar ett tydligt mönster där en markering äger rum när någonting händer. ”Vet du, jag 

vill inte höra nå mer av det där. Sånt där får inte förekomma. Det slutar du med på en gång,” 

förklarar Love (personlig kommunikation, 7 juni 2011). I det läget tar Love ingen diskussion 

och blir mycket sträng. Hen menar att det inte spelar så stor roll vad man säger, utan att det 

viktigaste är att man reagerar. Efter att ha markerat tar Love oftast upp det som hänt i enskilt 
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samtal eftersom det då är lättare att få eleven att inse vidden av allvaret i kränkningen. 

Dessutom kan samtalet få den som kränkt att förstå hur hennes eller hans beteende kan 

uppfattas av andra. Love kan också välja att hålla en allmän diskussion i hela gruppen, eller 

både och, enskilt samtal och diskussion (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Både Mio och Robin vill också säga ifrån i stunden. Robin har ett svar till elever som menar 

att de bara skojar: ”Jaja, det kanske ni gör men jag kan inte bedöma det, för mig ser det inte 

skojigt ut.” (personlig kommunikation, 7 juni 2011) Även då det gäller fall som Robin inte vet 

säkert är kränkande så vill hen markera. ”Men hallå, så där säger man inte” skulle hen säga till 

Milla i scenariot ”Utflykt” (ibid.). Robin skulle reagera på Millas uttalande i sig, det har 

ingenting att göra med om Erik blivit kränkt av det Milla sagt eller inte. Hen tycker att det 

alltid måste komma en reaktion från läraren. ”Reagera tror jag är viktigt, att [visa] att det 

här… tycker inte jag är okej, och… Ja, förklara varför. Och sen skulle jag inte göra mer just 

då.” Robin poängterar flera gånger under vårt samtal att hen tror på att säga till direkt. Inte 

bara gå förbi. ”Sånt kan ha betydelse när de blir äldre, man vet aldrig.” (Robin, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Den enda som problematiserar att säga ifrån till en elev inför en grupp är Chris. Hen talar om 

vikten av att få till ett förtroligt samtal med den som kränkt. En risk med att markera inför en 

hel grupp är att den berörda eleven känner att den hamnar i en utsatt position (gentemot 

läraren) och då riskerar samtalet att inte bli konstruktivt. Samtidigt tycker Chris, liksom de 

andra, att de övriga eleverna ibland behöver höra ”att jag godkänner inte det här”. Annars kan 

de tro att den som kränkte agerade på ett acceptabelt sätt. Chris återkommer till dilemmat och 

till att det ibland finns en motsättning mellan att å ena sidan få gruppen att förstå att en viss 

incident var fel och att å andra sidan få till ett bra samtal med den enskilda eleven (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Chris lägger stor vikt vid det enskilda samtalet, ”det är ju det absolut effektivaste”. I fallet 

med ”Utflykt” skulle hen be rektorn sätta in en vikarie så att hen fick chansen att prata enskilt 

med samtliga berörda elever (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011). De övriga tre 

informanterna använder sig också av enskilda samtal i flera fall. Love ger även exempel på att 

hålla samtal med både den som kränkt och den som blivit kränkt. Hen använder modellen ”Du 

pratar nu först och du får inte säga nånting än, det blir din tur sen.” (Love, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) 

 

5.3.3 ”Ofta är det bra att skjuta på saker en dag” 

 

Chris (personlig kommunikation, 7 juni 2011) pratar om hur lätt det är att ta ställning när man 

är i affekt och tycker därför att det kan vara bra att ta det enskilda samtalet dagen efter. Även 

Love och Robin ger exempel på situationer då de vill prata med berörda elever först när de 

själva lugnat ner sig. ”När jag känner att jag har lugnat ner mig så skulle jag säga ’kom får vi 

prata om det här’.”, säger Love (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Ibland stannar Love 

också till kortare stunder, kanske bara några sekunder, för att tänka till innan hen t.ex. svarar 

en elev. 



 

 36 

 

Robin menar att ”De är väl sällan jättemottagliga i just den stunden för de kloka orden” 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011), och med ”den stunden” menar hen strax efter att hen 

markerat att någon betett sig illa. 

 

5.3.4 ”Då skulle jag direkt gå till chefen” 

 

Informanterna tar ofta hjälp av andra för att hantera kränkningsärenden. Det kan vara rektorn, 

eleven i frågas mentor, eller ett team som har till uppgift att driva arbetet med att förebygga 

och hantera uppkomna fall av kränkningar (ofta skolans trygghets-, elevvårds- eller elevhälso-

team). 

 

När det gäller Annina tycker Chris att det är en så allvarlig kränkning att det är befogat att gå 

direkt till rektorn. 

 

Nånstans måste man ju se, var det ett sätt att få uppmärksamhet, ja, då vet jag ju det. Eller har 

någonting hänt, jamen då måste jag ju agera. Och i ett sådant fall tycker jag att det inte bara är 

mitt problem, då skulle jag direkt gå till chefen och säga ”Det här har hänt, vad ska vi göra åt 

det här? (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Även i fallet med Bahar från ”SMS” skulle Chris först prata med henne skilt och sedan låta 

skolans ”trygghetsteam” reda ut incidenten (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Robin 

menar att trygghetsteamet bör prata med Thomas (han som misstänktes ha skickat det 

kränkande SMS:et till Bahar). Hen funderar även på om det bör bli polissak och kommer fram 

till att Bahar och hennes föräldrar tillsammans får avgöra det, ifall skolan själv inte kan 

komma fram till vem som skickade messet (Robin, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Love skulle gå till elevvårdspersonalen med ärendet om Mickes tafsning på Annina om hen 

inte kan lösa det själv. Beroende på vad tafsandet handlade om överväger Love att i sista hand 

kontakta polis. Kränkningen av Bahar lutar mot en polisanmälan eftersom händelsen inte har 

direkt med skolan att göra (Love, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Förutom att gå till ”trygghetsteam”, elevvårdspersonal, rektor eller i sista hand polis, så talar 

informanterna om att prata med övriga kollegor. För att Robin ska få en klarare uppfattning 

om hur incidenter ska hanteras talar hen ofta med lärare som känner de inblandade eleverna 

väl. Då ökar chansen, menar hen, att få veta vad en elevs beteende står för och om det 

förekommit fler gånger. I linje med detta sker ofta markeringar i stunden, utan någon vidare 

diskussion med eleven, och därefter talar Robin med mentorn. Robin anser att hens samtal 

med mentorn blir ett bidrag till mentorns samlade uppfattning om eleven. Det händer att hen 

också undersöker med ”trygghetsteamet” för att se om de har något ”på gång” med en viss 

elev (Robin, personlig kommunikation, 7 juni 2011). Även Love talar gärna med mentorn till 

berörd elev (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 
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5.3.5 ”Det man får passa sig för, det är ju liksom att inte tro på henne” 

 

Även om Annina har en historia av att ha haft svårt att se sin egen del i konflikter, menar flera 

av informanterna att man inte får utgå från att hon ljuger. Chris hävdar att man alltid ska ta 

alla elever på allvar: 

 

Eftersom hon säger det här så måste jag ju be henne stanna kvar efter lektionen och höra ”Vad 

är det som har hänt? Du sa det här, vad är det som har hänt?” Oavsett om jag nu tycker hon är 

besvärlig. Det är ju så lätt att säga ”vadå, hon vill bara ha uppmärksamhet, man har ju hört hur 

hon har pratat i korridoren” o.s.v. Men det tror jag är nyckeln – vad det än är som har hänt så 

måste jag alltid ta varje elev på allvar. Och då kanske hon ger efter och säger ”Äh, det var inte 

så farligt”. Eller… Ja, eller… hon kanske bara ville ha uppmärksamhet. (Chris, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Love påpekar också att ”det man samtidigt får passa sig för det är ju liksom att inte tro på 

henne då, för att hon är som hon är så utgår man [ofta] från att det här inte är sanning” 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011), och Robin berättar att hen inte skulle ha en 

uppfattning om huruvida Anninas anklagelse mot Micke stämmer eller inte. Robin skulle vilja 

höra både Anninas och Mickes versioner. Man måste ta dem på allvar om de tror att det är 

någon specifik som kränkt dem (Robin, personlig kommunikation, 7 juni 2011). Detta 

eftersom lärare vill att eleverna ska berätta. Samtidigt skulle Robin säga ”Står du för vad du 

säger?” eller ”Menar du vad du säger?” till Annina (ibid.). 

 

Mio är av en annan uppfattning, hen tar för givet att Annina hittat på anklagelsen. Annina ”vet 

vad hon ska spela på, som det där med att ’han tafsade’”, menar Mio (personlig kommuni-

kation, 1 juni 2011). 

 

5.3.6 ”Gyllene läge att haka på” 

 

Vissa kränkningar kan faktiskt, enligt intervjupersonerna, utgöra en bra utgångspunkt för en 

allmän diskussion. Chris har erfarenhet av att något hänt som hen har kunnat ”haka på” i en 

diskussion med eleverna. Hen upplever att dessa diskussioner ofta blivit lyckade (Chris, 

personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Love nämner vid flera tillfällen möjligheterna i en bra diskussion. Efter att vi pratat ett tag om 

scenariot ”Bög” nämner Love att hen antagligen skulle titta på en tankeväckande film. T.ex. 

den om en kille som börjar balettklass. Hen berättar att flera elever brukar resonera som så att 

det enda tänkbara skälet till att han väljer baletten framför fotbollen är att han är bög. Love 

använder filmen som utgångspunkt för en vidare normkritisk diskussion om hetero-

normativitet och könsroller. Love medger för klassen att hen själv inte skulle tycka det var 

”hur trevligt som helst” om hens barn skulle berätta att hon är lesbisk. Men att hen samtidigt 

skulle fortsätta älska sitt barn lika högt (Love, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 
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Chris poängterar slutligen att det måste till ett ärende som är av ”allmän karaktär” (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) för att klassen ska kunna föra en givande diskussion. Ingen av 

informanterna ville exempelvis ha diskussioner i samband med det som hände i ”Annina”.  

 

5.3.7 ”Man får ju säkert lika många svar som man har lärare” 

 

Mycket har informanterna gemensamt, men det är också slående hur olika de ibland resonerar 

kring scenarierna. Robin skulle prata med både Annina och Micke i ”Annina” (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011), Mio skulle bara prata med Annina. När Mio berättar om hur 

hen resonerar kring scenariot ”Bög” berättar hen att det ibland räcker med att visa sig 

(personlig kommunikation, 1 juni 2011). Chris skulle låta bli att visa sig. Hen skulle plocka 

eleven som sade ”Sluta prata om bögar, jag mår illa!” senare och föra ett enskilt samtal med 

den (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Robin och Love skulle däremot säga ifrån med 

detsamma (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

En stor skillnad mellan Robin och de andra lärarna är att Robin (personlig kommunikation, 7 

juni 2011) är den enda som nämner likabehandlingsplanen. I slutet av intervjun utbrister 

Chris: ”Gud vad kniviga fall! Men de var ju intressanta!” (personlig kommunikation, 7 juni 

2011). Sedan säger hen att detta är något för lärarnas studiedagar, att tillsammans diskutera 

möjligheter att lösa scenarier. Chris konstaterar att ”Man får ju säkert lika många svar som 

man har lärare.” Och detta trots att det finns en likabehandlingsplan. Jag frågar varför hen tror 

att alla tänker så olika. Chris menar då att när man jobbar med människor så är 

variationsmöjligheterna oändliga, det finns miljoner olika situationer. Då går det inte heller att 

ha ”mallar”. Det enda man kan ha är en gemensam värdegrund (Chris, personlig kommuni-

kation, 7 juni 2011). 

 

Variationerna finns inte bara på personnivå utan det visar sig också att okända aspekter av 

scenarierna leder till olika agerande. En viss informants handlande kan falla tillbaka på om 

det är en person med låg eller hög status som kränks. Hanteringen kan även variera beroende 

på om förövare och offer känner varandra m.m. 

 

5.3.8 ”Vill han ha dig själv?” 

 

Det är inte alltid självklart vem det är som behöver pratas med efter en incident. Eller vilka 

informanterna väljer att rikta sig till när de markerar att ett uppträdande är oacceptabelt. 

 

Efter scenariot ”Annina” berättar Mio att ”Det som är grejen det är ju att bara jobba med 

henne”, (personlig kommunikation, 1 juni 2011) och syftar då på Annina. Mio uttrycker också 

förvåning över att Annina kunnat hålla på som hon gjort så länge. ”Det är ju ett under att 

klassen har stått ut så länge som de gjort, att det inte har blivit någon revolt mot henne, för det 

har jag ju sett att det har blivit mot andra, att de helt enkelt har störtat henne.” En annan 

spontan kommentar är: ”Det finns ju en sån där i varje klass.” Mio utgår från att Anninas 

anklagelse mot Micke är falsk. Jag säger att det inte framgår av scenariot huruvida ankla-

gelsen stämmer eller inte. Mio menar då att om Annina talar sanning så kanske man måste få 
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henne att förstå vad i hennes uttryckssätt som har gjort att hon blev tafsad på. ”Det är hon som 

behöver hjälpen” är konklusionen (Mio, personlig kommunikation, 1 juni 2011). 

 

Även Love (personlig kommunikation, 7 juni 2011) och Robin återkommer till att man måste 

jobba mycket med Annina. Efter att vi pratat om scenariot ”Utflykt” utbrister Robin om 

Annina: ”det är ju inte okej att komma in och störa lektionen varje gång” (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Det finns också, bland lärarna, en tendens att fråga den som uppger att den blivit kränkt om 

varför den tror att den blivit kränkt. Love vill fråga Annina om Mickes beteende. ”Varför tror 

du att han gör så?” och ”Vad tror du han kommer att säga?” (Love, personlig kommunikation, 

7 juni 2011). Mio vill uttryckligen få Bahar att tänka annorlunda. I scenariot framgick att 

Bahars kompis menar att det var Thomas som hade skickat det kränkande meddelandet för att 

Bahar avvisat hans bästa kompis Benjamin. Om detta stämmer, tycker Mio att de inte behöver 

prata med Thomas, alltså avsändaren. Istället vill hon vända kränkningen till något positivt för 

Bahar. Sättet hen vill vända den till något positivt på, är att ställa frågor. ”Varför tog han till 

de medlen till att kränka dig?/…/Är han avundsjuk? Vill han ha dig själv?/…/Just nu kan inte 

han något bättre sätt än att försöka få dig att känna dig dålig.” (Mio, personlig kommuni-

kation, 1 juni 2011) Mio anser att det Thomas gjort inte är personligt utan ”en kränkning som 

är till för att bryta ner den mottagande personen”. Eftersom det inte är personligt menat så är 

Mios förhoppning att Bahar inte heller ska ta det personligt. ”Hon kanske har stora bröst, hon 

kanske har störst bröst i klassen. De andra kanske försöker få hennes stora bröst till något 

negativt, de kanske är avundsjuka på att hon har så stora bröst.” Att inte lyckats vända 

händelsen till något positivt hade riskerat att bekräfta att Bahar är dum (Mio, personlig 

kommunikation, 1 juni 2011). 

 

Mio kompletterar senare med att det är skönt när tjejer kan ”bjuda på sig själva” (personlig 

kommunikation, 1 juni 2011). Hen tar one piece-modet som exempel och pratar om att vissa 

tjejer vet att de är för runda för att ta på sig en one piece. Mio tycker det är sunt att kunna 

skämta och säga ”Nä, jag kan aldrig ta på mig den där, jag skulle se ut som ett gäddrag.” 

(ibid.) Hen fortsätter med en mer generell diskussion om att killar kanske kränker tjejer för att 

de är avundsjuka, för att tjejer är mer intresserade av äldre killar. Kränkningarna blir ett sätt 

att få uppmärksamhet. Mio menar att de måste få testa gränserna och ”åka dit för det” och att 

hen som vuxen inte kan säga var gränsen går för då kommer de bara att testa den hela tiden 

för att göra uppror. 

 

Informanterna vill alltså ibland fokusera arbetet på den som eventuellt blivit kränkt. I vissa 

fall vill de också säga ifrån till fler än en person. Efter att jag berättat om Haddi som ger sig 

på Katja menar Robin att hen skulle säga följande: ”Inte här. Vill ni hångla med varandra så 

får ni göra det någon annanstans.” (personlig kommunikation, 7 juni 2011) Efter att ha hört 

”Sluta prata om bögar, jag mår illa!” skulle Mio kunna säga: ”Men gud vad ni lever om! Kan 

ni inte åtminstone prata lite tystare.” (personlig kommunikation, 1 juni 2011) Mio säger att 

det dock beror på vilka som hört uttalandet. Hade det varit en mentorselev hade hen eventuellt 

skämtsamt ifrågasatt elevens sexuella läggning: ”Du vet väl att den som brukar vara mest 
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emot kanske är lite hobbyför/…/är du säker på att du inte har en hemlig dröm om att testa 

lite/…/är du verkligen helt säker på din sexuella läggning.” Mio vill ta ner allvaret i det hela 

eftersom kränkningen förmodligen inte var menad på allvar (personlig kommunikation, 7 juni 

2011). 

 

5.4 Fingertoppskänsla 

 

I detta avsnitt beskriver jag vilken roll informanterna anser att känsla, instinkt och förmåga att 

kunna läsa av eleverna har. Jag visar också att de tycker det är viktigt att känna eleverna väl 

för att kunna tolka deras beteenden rätt. 

 

5.4.1 ”Det är ju väldigt mycket fingertoppskänsla som krävs…” 

 

Jag har tidigare beskrivit att informanterna anser att det är viktigt att känna eleverna, bl.a. för 

att kunna veta om de, efter påhopp, känner sig kränkta eller inte. Robin anser t.ex. att hen, på 

de elever hen känner väl, kan se i deras ögon om de känner sig kränkta (personlig kommuni-

kation, 7 juni 2011). 

 

Flera av lärarna uttrycker att de handlar instinktivt eller ”på känsla”. Mio (personlig 

kommunikation, 1 juni 2011) illustrerar fingertoppskänslan genom att berätta om en elev som 

hen hade slutat se. Mio kände på sig att någonting var fel och frågade honom hur det var. 

Eleven bröt då ihop och berättade om vilka höga krav han hade. I sådana situationer menar 

Mio att hen inte tänker så mycket utan reagerar instinktivt. 

 

”Det är ju lite känsla också beroende på hur och vem den där Micke är och om han är en 

lågstatusperson eller högstatus, för det handlar mycket om det här alltså”, säger Love 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011). I just detta fall får Mickes status (eller Loves för-

ståelse av Mickes status) konsekvenser för om Love kommer att prata med honom eller inte. 

Love menar att man blir bra på att läsa av situationer. 

 

Robin pratar också om statusförhållanden när hen resonerar kring Erik i scenariot ”Utflykt”. 

 

Och sen är det ju återigen, då beror det ju på, har det här varit en sådan kille som har gjort 

saker på beställning för att vinna poäng, kortsiktiga poäng men som i längden, alltså där man 

bara utnyttjar honom för att han… han gör allt de ber om. För att då blir han ju i alla fall sedd 

liksom. Då, då skulle det ju kännas… mycket grymmare från hennes [Millas] sida. (Robin, 

personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

I fallet ”Annina” skulle Robin iaktta både klassen och Annina och Micke. ”Om någon storler 

så kan man misstänka att anklagelsen är sann.” (personlig kommunikation, 7 juni 2011) Robin 

menar alltså att hen därmed kan få en egen uppfattning om vad som hände trots att hen inte 

närvarade. Om det inte kommer fram vem som talade sanning skulle Robin försöka observera 

vem som känner sig mest anklagad. 
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5.4.2 ”…och historia bakom.” 

 

Känslan som informanterna har för sina elever bygger enligt vissa av dem på att de har känt 

eleverna en längre tid. Som jag nämnt tidigare vill Robin, i de fall hen själv inte känner eleven 

så väl, ”kolla upp med någon lärare som känner eleven bättre vad det [beteendet] står för i det 

här fallet och om det här är något som förekommer [mer än en gång]” (personlig kommuni-

kation, 7 juni 2011). 

 

Chris (personlig kommunikation, 7 juni 2011) berättar också att det kränkande SMS:et Bahar 

fick i ”SMS” kan ha föregåtts av något som hänt flera dagar innan, att det kan vara en slut-

produkt av något som pågått en längre tid. 

  

Robin funderar om Katja i ”Utflykt” kan ha en historia med Haddi. Hennes spontana reaktion 

är att Katja kan vara en god vän till Haddi. De kanske t.o.m. har ”strulat” (Robin, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

5.5 Förebygga 

 

Alla informanter tycker att det förebyggande arbetet är viktigt för att skapa en miljö med så 

lite kränkningar som möjligt. I det förebyggande arbetet ingår för dem att bygga en trygg 

grupp med starka relationer. Detta sker genom samtal och diskussioner 

 

5.5.1 ”Om man skapa relationer till alla, då blir det inte så där jävligt!” 

 

Samtliga informanter hävdar att det är viktigt att känna eleverna, inte bara för att förstå dem, 

utan också för att de ska känna förtroende för en. Om eleverna har förtroende för sina lärare är 

det lättare nå fram till dem, t.ex. i diskussioner. Informanterna tycker också det är viktigt att 

överhuvudtaget skapa ett tryggt klimat i klassen för att behovet att kränka varandra ska 

minska. 

 

När Love berättar om hur hen vill hantera sexuella trakasserier återkommer hen många gånger 

till vikten av det förebyggande arbetet. ”Du vet, det viktigaste har jag redan sagt, det jag sa 

tidigare om att skapa relationerna, inte låta saker och ting gå så här långt.” (Love, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) Love har gruppbyggande samtal med sin mentorsklass tidigt i 

sjuan, ”innan de är varma i kläderna”. Love vill bygga en bra grund, skapa ”bra relationer” 

och tala om hur viktigt det är att få en tid tillsammans då ”man kan känna sig trygg och 

/…/man känner att man inte gruvar sig för att gå till skolan” (ibid.). Love tolkar situationen 

med Annina som att hon är en elev som inte blivit hörd och sedd. När Love får mentorselever 

som hen misstänker är i riskzonen för att bli stökig så har hen återkommande mentorssamtal 

med dem. Hen fokuserar också på stökiga elevers positiva handlingar (Love, personlig 

kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Chris föregår min intervjuguide och kommer spontant in på förebyggande arbete. Det ska ske 

tidigt och på ett ändamålsenligt sätt. 
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På vår skola så börjar vi alltid i sjuan, en månad där vi jobbar hårt, stenhårt med det här med 

gruppdynamik./…/Och det slutar alltid med att vi, vi skriver i varje klass någonting som kallas 

”klassens normer”./…/Man ska få ha en egen uppfattning, man ska bry sig om varandra o.s.v. 

Jag minns t.ex. i min klass så var det en som jag tyckte var väldigt bra. Ingen ska vara utanför 

brukar de skriva, och det är ju bra. Men då var det en tjej som sa istället: ”Jag tycker vi skriver 

så här: Om någon är utanför då tar vi kontakt och försöker prata med den personen”./…/Och 

jobbar man stenhårt med sådana saker då får man i regel ett klimat där man inte kränker 

varandra.” (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011) 

 

Som mått på framgångsfaktorn berättar Chris sedan om en enkät eleverna fyllde i. I enkäten 

framkom att eleverna uppfattade att klassen agerade enligt normerna i mycket hög ut-

sträckning. Liksom Love poängterar hen att fallet med Annina inte ska hända om man ”byggt 

från grunden” (Chris, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Robin (personlig kommunikation, 7 juni 2011) säger att om hen skapat en relation till klassen 

så har hen goda chanser att nå fram med ett budskap i kritiska situationer med sexuella trakas-

serier. 

 

5.5.2 ”Prata, prata, prata” 

 

Samtliga informanter framhäver vikten av att prata och vikten av att gå igenom allting. På så 

sätt, anser de, kan kränkningar förebyggas och hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Mio (personlig kommunikation, 7 juni 2011) understryker att man måste ”prata, prata, prata”, 

och att det bör ske i ett öppet klimat där både allvar och skämt tolereras. 

 

Love vill också prata mycket med sina elever, speciellt med dem som ”håller på att balla ur”. 

Med dem diskuterar hen val, bra och dåliga val, och vad det konkret innebär att göra ett bra 

respektive ett dåligt val och varför eleven ska välja rätt. Hen berättar för eleverna att den som 

gör bra val blir uppskattad av omgivningen (Love, personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Robin och Love vurmar för film. Klassen får se film som sedan används som utgångspunkt 

för samt inspiration till diskussioner. Love skulle kunna tänka sig att se en film om människor 

som blivit utsatta för att väcka empati (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Love pratar om integritet med sina elever och om det problematiska i att kränkningar ofta 

ursäktas med att de bara var menade som skämt. Tidigt i sjuan berättar hen att båda parter 

måste tycka att något är kul för att det ska vara det, och Love poängterar att om den andra blir 

arg eller ledsen så går det inte att komma och säga ”jamen, jag skoja’ ju bara”. De pratar även 

om trygghet, udda personer, mobbning m.m. ”Hela tiden snacka, hela tiden ta tag i dem som 

håller på att balla ur.” Love menar att det märks hur framgångsrika diskussionerna är eftersom 

det inte förekommer sexuella trakasserier bland hens elever (personlig kommunikation, 7 juni 

2011). 
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5.6 Kontinuitet 

 

Kontinuitet går som en röd tråd genom intervjuerna, det kommer upp i exempel på hur man 

kan jobba med jämställdhet såväl som hur man bemöter kränkningar. Robin nämnde att man 

kan leda diskussioner med eleverna, och att dessa ständigt måste föras. ”Det räcker liksom 

inte att ha en dag och tro att vi ska bli vänner för att vi har en antimobbnings-dag eller kallar 

på en före detta narkotikamissbrukare som drar sin lifestory och så kommer alla att tacka nej.” 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011) Att en expert på området kommer in, håller en 

temadag på skolan och sedan tackar för sig och ”drar”, ger inte heller Chris (personlig 

kommunikation, 7 juni 2011) mycket för. ”Det ger liksom ingenting”, säger hen. Även Love 

lyfter vikten av att diskussionerna med eleverna utgör ständigt återkommande inslag i hennes 

undervisning (personlig kommunikation, 7 juni 2011). 
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6. Diskussion 

 

Under detta kapitel återfinns först en diskussion över metodval och vilka konsekvenser valen 

fick. Därefter diskuteras resultatet i ljuset av mina teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning inom området.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på lärares förhållningssätt till jämställdhet och 

sexuella trakasserier. Jag ville också undersöka hur lärare vill hantera samt förebygga sexuella 

trakasserier. Min metod var kvalitativa intervjuer. Undersökningen gav mig en inblick i hur 

enskilda lärare resonerar kring jämställdhet och sexuella trakasserier. Många intressanta 

tankar framkom men de kan svårligen betraktas som generella tendenser hos Sveriges lärar-

kår, snarare utgör de några nedslag i hur vissa lärare ser på ämnet. 

 

Eftersom jag uttryckligen föresatt mig att ta reda på hur lärare vill hantera och förebygga 

sexuella trakasserier verkade det komplicerat att göra på något annat sätt än att fråga dem rakt 

ut. Jag hade visserligen kunnat använda enkäter för att ställa frågan, men eftersom syftet är att 

undersöka vilka föreställningar lärare har om jämställdhet, samt vilka sätt de vill hantera och 

förebygga sexuella trakasserier på, föll valet på intervjuer (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Arbetet med metoden följde i stora drag Kvales sju stadier för en kvalitativ intervju-

undersökning (Kvale och Brinkmann, 2009). Innan jag överhuvudtaget tog ställning till metod 

hade jag således satt mig in i tidigare forskning och teori inom mitt ämnesområde.  Att arbetet 

följer Kvales sju stadier innebär emellertid inte att ordningen för dessa stadier konsekvent bör 

följas. Så sent som under tolkningen av resultatet gick jag exempelvis tillbaka till teori om 

genus och intersektionalitet för att fylla på med kunskaper där jag insett att det behövdes (jfr. 

Kvale och Brinkmann). 

 

Etiska spörsmål som säkerställandet av informanternas anonymitet togs i beaktande (jfr. 

Trost, 2005) i ett tidigt skede av planeringen av genomförandet. Detta betraktades som 

mycket viktigt att göra rätt från början. Informanterna gavs fingerade namn och jag valde 

därutöver att inte heller avslöja deras kön, den exakta längden på deras karriärer, inom vilken 

kommun de verkar eller var intervjuerna genomfördes.  

 

Personspecifika talesätt avlägsnades även i samband med intervjuutskrifterna för att 

säkerställa informanternas anonymitet. Etiska spörsmål hänför dock inte uteslutande till 

anonymitet. Intervjuutskrifterna gjordes i enlighet med föresatsen att det tydligt ska framgå 

vad som menas. Talspråk skiljer sig väsentligt från det skrivna ordet och det kan vara 

identitetskränkande för den intervjuade att se sin muntliga utsaga återgiven på papper i 

bokstavlig form. Talspråkliga utsagor kan, när de skrivs ut, te sig klumpiga eller direkt ointel-

ligenta (Trost, 2005). 
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De etiska spörsmålen ställdes ibland mot andra önskemål. En av informanterna föreslog t.ex. 

att intervjun kunde genomföras på ett café. Eventuellt hade samtalet blivit bättre eftersom vi 

hade träffats i en miljö informanten trivs i. Att vara i ett rum där ingen annan kunde höra vårt 

samtal blev dock viktigare. 

 

Intervjuerna utgick från en postmodernistisk ansats eftersom det varken ansågs troligt eller 

önskvärt att intervjupersonerna skulle rada upp färdigtänkta, välformulerade svar på frågor 

om hur de ser på jämställdhet och sexuella trakasserier. Jag föreställde mig istället att 

informanterna skulle ägna en del tid åt att fundera på frågorna, och att deras kunskaper i 

ämnet delvis skulle konstrueras i interaktionen med mig (jfr. Kvale, 1996/1997; Trost 1993). 

 

Scenarierna som användes under intervjuerna utgjorde den största delen av intervjuguiden. 

Att använda scenarier var ett försök att skänka undersökningen validitet. Att ställa frågan ”hur 

vill du hantera sexuella trakasserier?” hade inte tagit i beaktande det mångfacetterade i 

sexuella kränkningars natur. Att skapa fiktiva scenarier som var verklighetstrogna tack vare 

sin komplexitet ansågs kunna spegla verkligheten i högre utsträckning. Det var kanske 

framför allt syftets andra frågeställning (vilka föreställningar har lärare om jämställdhet och 

sexuella trakasserier?) som tjänade på scenarierna. I enlighet med den postmodernistiska 

ansatsen anser jag att flera djupt liggande föreställningar om jämställdhet och sexuella 

kränkningar vaskades fram eftersom informanterna hade konkreta och verklighetsnära situa-

tioner att förhålla sig till. 

 

Den knappa tiden kan vara ett problem då man skriver uppsats. Eftersom det var brådskande 

att få undersökningen gjord såg jag mig tvungen att säkerställa att jag fick tag på informanter. 

Därför skickades förfrågningar ut i mass-mail. I den bästa av världar hade urvalet istället varit 

slumpmässigt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). Det är rimligt att anta att de lärare som ville 

delta i undersökningen hade ett visst engagemang i studiens ämne. Detta antagande för-

stärktes under intervjuerna när jag insåg att de två informanterna som hade kontaktat mig, 

talade om ämnet med en stark övertygelse och känslomässig koppling. 

 

Trots en medveten strävan efter att inte provocera informanterna, utan ha en mjuk framtoning 

och inte ställa ifrågasättande frågor (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005), framkom en 

osäkerhet hos informanterna. En av dem utbrast ”Du satte mig i ett hörn direkt” (Chris, 

personlig kommunikation, 7 juni 2011) redan i intervjuns inledningsskede. Osäkerheten måste 

dock inte vara ett tecken på en misslyckad framtoning hos intervjuaren utan kan också bero på 

informantens förhållande till intervjuns ämne. Osäkerheten kan också betraktas i ljuset av att 

jag hade valt tratt-teknik i sammanställandet av intervjuguiden. Intervjuerna började således 

med övergripande resonemang om jämställdhet för att sedan blir alltmer specifika. Jag 

upptäckte att informanterna pratade med ett större flyt om hur jämställdhetsarbete ska 

bedrivas i skolan än om vilka associationer ”jämställdhet” väcker. Eventuellt hade under-

sökningen vunnit på att använda en ”tvärtomteknik” där informanterna först hade fått uttala 

sig om konkreta situationer. Då hade Chris kanske inte upplevt att hen sattes i ett hörn. 
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Intentionen bakom tratt-tekniken var att komma åt informanternas ”ofärgade” föreställningar 

om jämställdhet och sexuella trakasserier. I takt med att jag under intervjuerna ofrånkomligen 

introducerade begrepp ansåg jag att det förelåg en risk att informanterna skulle anamma mina 

begrepp istället för att visa sina egna tankar. I efterhand kan konstateras att det är omöjligt att 

veta vad det hade kunnat ge att vända på frågeordningen. Vi kan alltså inte veta om studien 

hade blivit mer valid. 

 

Eftersom jag ville komma åt lärares föreställningar lade jag större vikt vid att informanterna 

skulle få resonera fritt än att hinna med alla frågor i intervjuguiden. Under informanternas 

ibland utsvävande resonemang bidrog andrafrågor till att uppnå syftet (jfr. Kvale och Brink-

mann, 2009).  Genom att ställa frågor som klargjorde om jag förstått en utsaga minskade 

risken att jag skulle fjärma mig från det informanten menade. Att inta en roll av aktiv lyssnare 

istället för aktiv frågeställare gav mig också tid att påminna mig själv om syftet. Så länge jag 

höll syftet i minnet var chansen stor att ställa ”rätt” sorts andrafrågor. 

 

Jag nämnde att bristande tid kan innebära ett problem. Under bearbetningen av resultatet 

utgick jag i huvudsak från utskrifterna av intervjuerna. Ibland krävdes det dock att jag åter-

gick till mp3-filerna för att klargöra en informants uttalande. Ofta upptäckte jag i samband 

med detta nya aspekter som jag ville ta med i resultatet. Till en början tog jag dessa nya 

upptäckter i beaktande, men efter ett tag insåg jag att jag var tvungen att dra en gräns. Om jag 

inte hade satt en gräns hade jag antagligen fortfarande inte ens påbörjat diskussionen. Om 

tidsaspekterna kan sägas ha en negativ effekt på uppsatsens reliabilitet så kan detta, 

åtminstone i viss mån, uppvägas av de teoretiska utgångspunkterna. Att hålla fast vid framför 

allt Connells teorier gjorde att bearbetningen, kategoriseringen, analysen och tolkningen 

utfördes med ett visst mått av konsekvens. 

 

Under hela arbetet med uppsatsen har syftet löpt som en röd tråd. Alla frågor som uppkommit 

längs vägen har testats mot syftet (jfr. Kvale och Brinkmann). Vid vissa vägskäl har det räckt 

med att jag påmint mig själv om syftet för att förstå vilken riktning arbetet bör ta. Att aldrig 

tappa syftet ur siktet har varit ett led i att skänka undersökningen validitet, och jag vill hävda 

att jag i någon mån lyckades även om jag påtalat brister. Något som talar både för och emot 

uppsatsens validitet är min förförståelse av ämnet. Att jag hade kunskaper om genus och 

jämställdhet innan jag ens påbörjade arbetet har hjälpt mig utforma undersökningen och gjort 

det lättare att tolka resultatet. Å andra sidan är det möjligt att jag omedvetet har analyserat 

resultatet genom ett filter av personliga åsikter i ämnet. Såtillvida är det möjligt att under-

sökningens resultat och slutsatser sett annorlunda ut om en annan person genomfört under-

sökningen. 

 

Att urvalet inte var slumpmässigt har också sannolikt påverkat utfallet av undersökningen och 

således reliabiliteten. Å andra sidan hade inte heller fyra slumpmässigt utvalda informanter 

inneburit en reliabel och generaliserbar uppsats. Reliabilitet och generaliserbarhet är möjligen 

begrepp som inte heller kan avkrävas ett examensarbete på grundnivå. 
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Min önskan är att uppsatsen tas för var den är, några nedslag i just dessa fyra informanters 

föreställningar om jämställdhet och sexuella trakasserier. Den säger inte jättemycket om 

lärares föreställningar generellt, men kan utgöra ett bidrag i förståelsen av hur lärare vill 

hantera och förebygga sexuella trakasserier. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag tolkar huvuddragen i resultatdelen i 

förhållande till tidigare forskning och teori. Huvuddragen är ”Jämställdhet”, ”Kränkningar”, 

”Hantera” ”Fingertoppskänsla”, ”Förebygga” och ”Kontinuitet”. 

 

6.2.1 Jämställdhet 

 

I ”Tidigare forskning” och ”Teori” har jag visat att det ingalunda råder tvivel om huruvida 1) 

det förekommer sexuella trakasserier och 2) vårt samhälle, inklusive skolsystemet, inte är 

jämställt (jfr Ambjörnsson 2004; Connell, 2008; Holm, 2008; Myndigheten för 

skolutveckling 2003, 2004; Pernrud, 2004; SOU 2010:99 m.fl.). Jag har också nämnt att 

styrdokumenten förespråkar en demokratisk anda som bör genomsyra hela skolan samt att 

traditionella könsmönster bör motverkas. Mot denna bakgrund finner jag det anmärkningsvärt 

att informanterna inte hade en klar uppfattning om begreppet jämställdhet. I resultatet framgår 

att det för informanterna inte var uppenbart att skolan inte är jämställd och utsagan om hur 

man ville jobba med jämställdhet var bitvis abstrakt. Få av informanterna kom med konkreta 

förslag. Man talade exempelvis om att det är viktigt att medvetandegöra på vilket sätt lärare 

kan styras av sin egen genusbundenhet, men resonemanget om hur detta medvetandegörande 

ska åstadkommas uteblev. 

 

Jag beskrev i ”Tidigare forskning” att DEJA kommit fram till att lärare har för låga kunskaper 

om genusstrukturer (SOU 2009:64). Detta ligger tyvärr i linje med informanternas trevande 

ord om jämställdhet. Jag frågar mig även hur jämställdhetsarbetet ser ut på skolorna som 

informanterna arbetar på. Kan det vara så att de inte bedriver ett långsiktigt arbete för 

jämställdhet? Och om de trots allt gör det, innehåller arbetet brister som i sin tur skapar 

otydlighet? En tredje möjlighet kvarstår. Jag frågade informanterna hur de själva tycker att 

jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Det är möjligt att arbetet mot jämställdhet existerar, att det 

är tydligt för lärarna, men att det är av ett slag som de inte ställer sig bakom. Den osäkerhet 

som rådde bland informanterna kan kännetecknas med frasen ”Vad skulle man mer kunna 

göra…”, vilket enligt mig, i någon mån, pekar på att det är något av de två första alternativen 

som beskriver situationen – antingen har skolan inget långsiktigt jämställdhetsarbete eller så 

är det inte tydligt för informanten hur detta arbete bedrivs. 

 

I diskussioner om vilken typ av jämställdhetsarbete skolan bör driva menade informanterna 

att medvetandegörandet är viktigt. Detta får de gehör för av forskare som kommit fram till att 

lärare tenderar att återskapa en traditionell genusordning, inte minst genom sina förväntningar 

(Holm, 2008; Ambjörnsson 2004). Chris pratade om hur lärare kan styra in elever i könsroller 

genom att t.ex. reagera med förvåning då en kvinnlig elev berättar att hon vill söka byggnads-



 

 48 

programmet på gymnasiet, och Mio berättade hur kolleger benämner oroliga pojkar med 

stigmatiserande epitet som buspojkar. Något som delvis förblev oklart är hur informanterna 

menade att medvetenheten ska samverka med ”individanpassningen”. I alla fall när flera av 

dem uttryckte att de inte ”tänker kön”. Mio hävdade å ena sidan att vi riskerar att inte 

upptäcka exempelvis flickor som har ADHD om vi inte är medvetna om en, i enlighet med 

rådande könsnormer, risk att bara tänka att killar kan ha diagnosen. Lärare behöver alltså ett 

visst mått av kunskap om strukturer, enligt informanterna. Samtidigt hävdade flera av dem att 

de tänker ”individ” snarare än ”kön”. Det råder ett motsatsförhållande mellan å ena sidan 

individen och å andra sidan strukturen och frågan är hur informanterna hanterar detta. Går det 

att tänka ”individ” samtidigt som man tänker ”genusstruktur”? DEJA menar att bl.a. lärares 

förståelse av strukturer är för fattig för att ett hållbart jämställdhetsarbete ska kunna 

verkställas (SOU 2009:64). Kan det vara så att ”individen” står i vägen för individ-

anpassningen? D.v.s. att lärarna, genom att tänka i termer av ”individ”, missar strukturerna 

och därmed omedvetet blandar in sina genusbundna förväntningar i interaktionen med 

eleverna. 

 

Det går inte att förstå en individ utan att förstå hur genus konstrueras. Dikotomin utgör en så 

stor del av våra liv att hur vi pratar, går, vilka livsval vi gör m.m. präglas av bl.a. vilket kön vi 

har (jfr. Connell, 2008; Hirdman, 2003). Om lärare ska lyckas motverka traditionella 

könsmönster, vilket läroplanen påbjuder (Skolverket, 2011), så blir det problematiskt att bara 

se individer och inte tänka kön. Chris tangerade denna problematik när hen mitt i 

diskussionen, om att vi inte ska tvinga elever bryta könsnormer, tycktes inse att det kan vara 

könsnormer som får eleverna att handla könsstereotypt. Och hen kom in på att det ju t.o.m. 

kan vara lärarna som är med och skapar dessa könsmönster (jfr. Ambjörnsson, 2004; Holm, 

2008; Myndigheten för skolutveckling 2003, 2004). 

 

Diskussionen bör emellertid inte stanna här. Det kanske är nödvändigt att fokusera fler 

maktkategorier än genus, för att förstå en individ? Både Connell (2008) och de los Reyes och 

Mulinari (2005) talar om att det är själva skärningspunkterna mellan olika kategorier (i första 

hand genus, klass, sexualitet och ”ras”/etnicitet) som kan förklara normer, inte de enskilda 

kategorierna. Om vi inte förstår hur exempelvis sexualitet eller etnicitet interagerar med genus 

så kanske vi inte heller kan förstå de enskilda kategorierna till fullo? 

 

6.2.2 Kränkningar 

 

I ”Resultat” visade jag att informanterna har formulerat olika strategier för att ta reda på 

huruvida ett beteende eller en utsaga är kränkande. Jag visade också att nästan samtliga 

informanter påtalade två aspekter: att eleverna ofta menar att kränkningarna är på skoj och att 

detta försvårar lärares arbete med att motverka kränkningar, samt att det är viktigt för lärarna 

att känna eleverna för att kunna avgöra om ett beteende är kränkande. 

 

En av informanterna, Love, kopplade ihop kränkta elevers bagatelliserande av kränkningar 

med genus. Hen menade att tjejer känner ett tvång att tycka att saker är kul för att inte 

betraktas som trista ”surkärringar” (Love, personlig kommunikation, 7 juni 2011). Detsamma 
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kan gälla killar. De kan också uppleva press att uppfylla en manlighet, i vilken det ingår att 

inte ta illa upp (ibid.). Connell och Bird beskriver hur viktigt det uppfattas att trygga sin plats 

i hierarkin (1995/1999; 1996). Bird menar att ett misslyckande kan innebära att personen själv 

blir förtryckt av gruppen. Utifrån dessa teorier kan vi förstå varför beteenden som verkar 

destruktiva (exempelvis att inte låtsas om att man blivit kränkt) trots allt kan te sig rimliga för 

den som inte vill förlora sin plats i den sociala ordningen. 

 

Det handlar dock inte alltid om att offret känner sig kränkt och inte vill visa det. I Björn 

Pernruds studie 2004 om bl.a. sexuella trakasserier inom universitetsvärlden visar resultat att 

det är vanligt att offret förstår att hon/han ”per definition” har utsatts för sexuella trakasserier, 

men att personen ändå inte känner sig trakasserad. Pernrud finner att detta är symtom på den 

rådande genusordningen, att vi är så vana vid vissa mönster, mäns rätt att ta för sig sexuellt 

m.m., att vi faktiskt inte uppfattar trakasserier som ett problem. 

 

Flera av informanterna berättade att ”bög” används som skällsord på deras skolor. Efter att 

detta klarlagts svarade samma personer att sexuella trakasserier inte förekommer bland deras 

elever. Detta logiska glapp kan förstås delvis tack vare Pernruds studie. Heteronormativiteten 

är så närvarande att vi inte alltid ser den. Mio snuddade vid detta resonemang när hen 

påtalade att ”bög” sägs så ofta att det till viss del tappat sin laddning. Hen fortsatte med att det 

därmed inte alltid kanske ens är kränkande varje gång det uttalas, även om det sker med 

konnotationer som ursprungligen varit negativa. Hen exemplifierade hur vanligt ”bög” blivit 

med att berätta om en elev som utbrast ”men jävla bögmacka!” efter att han tappat sin 

smörgås på golvet. Först resonerade hen att mackan ju inte kan ta illa upp eftersom den inte är 

en människa. Senare under intervjun framkom dock att personer som inte utgjorde den 

uppenbara mottagaren kan ta illa upp. Huruvida Mio kände till att definitionen av sexuella 

trakasserier handlar om ett sexuellt laddat uppträdande som kränker ”någons värdighet” 

(Diskrimineringslagen SFS 2008:567, kap. 1, § 4), vet jag inte. Det måste alltså inte vara 

avsedd mottagare som kränks för att uppfylla definitionen och det är möjligt att okunskap om 

definitionen också är en orsak till varför flera av informanterna bortsåg från vissa former av 

sexuella trakasserier.  

 

Majoriteten var medveten om kunskapsluckorna, vare sig de kände till dem redan innan eller 

blev medvetna om dem under tiden intervjuerna pågick. De bad mig definiera sexuella 

trakasserier, frågade hur jag tänker om sexuella trakasserier, eller sade rakt ut att de skulle 

vilja ha vägledning om vad som utgör en lagöverträdelse. 

 

6.2.3 Hantera 

 

Som jag redogjort under ”Resultat” finns ett generellt mönster hos informanterna där de vill 

markera sexuella trakasserier i stunden, sedan tala enskilt med berörda elever och därefter 

eventuellt leda en allmän diskussion med hela elevgruppen. Chris (personlig kommunikation, 

7 juni 2011) var den enda av lärarna som uttryckte att det inte är självklart att alltid markera i 

stunden eftersom det finns en risk att hen då ”utsätter” den elev som får tillsägelsen. Connell 

(1995/1999) förklarar hur avgörande det kan vara att hamna i en eftersträvansvärd kategori, 
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att som man exempelvis inte anses för feminin. I Hirdmans beskrivningar av 

könsmaktstrukturen ingår också den fundamentala idén om att män genom tiderna har haft 

och fortfarande har att ta avstånd från det som betraktas som kvinnligt (2003). Till detta 

lägger vi insikten om att en och samma person kan pendla mellan olika positioner. På det 

sättet förstår vi då att det kan te sig logiskt att den kille som befinner sig nära hierarkibotten 

använder medel som homofoba uttalanden för att säkra sin egen ställning. Med denna 

förståelse av ett beteende kan man möjligen argumentera för att eleverna i någon mening är 

offer för ett system, ett genussystem, och att de kanske inte ”vill” agera kränkande utan 

upplever sig sakna alternativ. Att inte förödmjuka eleven inför de andra utan istället prata med 

den i ett enskilt samtal kan då te sig som det mer humana alternativet. 

 

Här vill jag även ställa Chris hantering i relation till intersektionalitet. Olika maktkategorier 

transformerar varandra och i skärningspunkten mellan dessa kategorier kan vi finna en del av 

svaret på människors beteende, i det här fallet sexuella trakasserier (jfr. Connell, 2008; de los 

Reyes & Mulinari, 2005). Låt oss anta att förövaren som Chris inte ville markera gentemot 

öppet inför de andra eleverna var en svart tjej med arbetarklassidentitet. de los Reyes och 

Mulinari (2005) påpekar att kön konstrueras utifrån vita kvinnors erfarenheter och Inger 

Berggren (2001) visar att arbetarflickor är hårdare ansatta än medelklasstjejer. Mot denna 

bakgrund kan vi ytterligare stärka sannolikheten i att vår tänkta förövare har en låg position. 

Som en konsekvens av detta framstår det möjligen som ännu mer förståeligt att hon känner 

sig tvungen att ta till vissa medel för att stiga i popularitet. Vi kan också välja att belysa hur 

lite svarta kvinnor haft att säga till om i jämförelse med sina vita systrar. Feminismen har 

förhandlats fram av i första hand vita kvinnor. Det är mycket möjligt att vår antagna förövare 

känner sig utesluten från rummen där bättre villkor förhandlas fram. Såtillvida kanske hon 

inte heller aktivt sällar sig till den skara som tar avstånd från könsförtryckande uttryck som 

sexuella trakasserier. Chris ville ha ett förtroligt samtal med den som kränkt. Beroende på 

vilken position denna person har kan det te sig mer eller mindre konstruktivt att öppet 

fördöma beteendet. 

 

Chris själv problematiserade emellertid att inte markera inför gruppen. Hen menade att andra 

elever kan behöva ett fördömande av en kränkning för att förstå att beteendet inte är 

acceptabelt (personlig kommunikation, 7 juni 2011). De andra informanterna resonerade på 

ett likartat sätt angående att markera. Om vi vill att sexuella trakasserier ska försvinna helt 

behöver lärare eventuellt jobba på ett bredare sätt än att bara ta in enskilda elever för samtal. 

Att markera inför hela gruppen är ett sätt bland många. Tidigare forskning visar att rådande 

genusordning är en grogrund för sexuella trakasserier (jfr. Holm, 2008; SOU 2010:99) och att 

det är män som står för en övervägande del av kränkningarna samt att kvinnor dominerar 

offerstatistiken (Myndigheten för skolutveckling, 2004; Pernrud, 2004). Så länge kvinnor på 

det stora hela är underordnade kan vi räkna med att denna ordning kommer återskapas, bl.a. 

genom sexuella trakasserier.  Hirdman (2003) visar att maskulinitet genom historien har 

uttryckts genom ett avståndstagande från femininitet. En kränkning av sexuell natur kan 

svårligen betraktas som en isolerad handling utan uppkommer alltså ur en könsmaktstruktur. 

Med det resonemanget kan vi anta att så länge strukturen är som den är så kommer 

kvinnoförnedrande och homofoba inslag att existera i skolvärlden. Sannolikt kommer även 
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olika personer stå för dessa inslag och att endast tala med den elev som har kränkt vid ett 

givet tillfälle blir inte särskilt effektivt. Nästa gång är det nämligen kanske någon annan elev 

som beter sig illa. 

 

I resultatet finns fler tecken på att informanterna inte alltid har tillräckliga kunskaper om 

genus. Mio gav som exempel på markering i samband med scenariot ”Bög” att hen kunde bett 

eleverna att ”åtminstone prata lite tystare” (personlig kommunikation, 1 juni 2011). Detta 

eftersom någon kan ta illa upp. Mio ville alltså inte att någon ska behöva bli kränkt, men 

signalerade samtidigt att det inte finns något behov av att problematisera faktumet att elever 

bär på homofoba värderingar. Om Mio analyserat ”Bög” gentemot kvinnors generella 

underordning och mäns avståndstagande från det som anses kvinnligt, hade hen förmodligen 

betraktat tillmälet som en allvarligare kränkning (jfr. Hirdmans, 2003). I linje med teori om i 

vilka miljöer homofoba uttalanden sker (jfr. Bird), rör Mios nuvarande hantering alltså 

symtomet, inte roten till problemet. Så länge vi inte gör upp med kvinnors generella 

underordning och den grundläggande heteronormativiteten, kan vi tyvärr räkna med fortsatt 

förekomst av sexuella trakasserier. 

 

På frågan om vem informanterna vill rikta in sig på, den som kränkt eller den som blivit 

kränkt, blev svaren olika. Annina var en av de eventuellt trakasserade eleverna som lärarna 

ville ”jobba med”. Jag förvånas över att informanterna ägnade så mycket tid åt att fundera 

över hur man skulle hantera det problematiska i Anninas beteende. Inte minst eftersom de 

kände till att ämnet för min undersökning är sexuella trakasserier. Hur illa Annina än betett 

sig i övrigt så hade hon inte utsatt någon för sexuella trakasserier. Däremot uppgav hon sig 

själv ha blivit offer för det. Informanterna uttryckte att de skulle ha arbetat förebyggande med 

Annina, så att det aldrig skulle ha ”gått så långt”. Under detta resonemang finns ett frö av att 

Micke inte hade tafsat på Annina om hon inte betett sig så illa. Ingen funderade på andra 

tänkbara orsaker till Mickes påstådda påhopp. 

 

DEJA beskriver att könsnormer ökar risken för sexuella trakasserier. I samma mening påtalas 

hur viktigt det är att skolan är en miljö med positivt klimat, inte bara för att detta har ett värde 

i sig utan också för att den goda psykosociala miljön är den optimala för ett gott lärande (SOU 

2010:99). Pernrud (2004) beskriver att sexuella trakasserier bör betraktas som antingen ett 

studiemiljö- eller ett jämställdhetsproblem. Han konstaterar att lösningen på sexuella 

trakasserier, i den mån de utgör ett problem av det första slaget, är att bemöta dem med 

information. Information om att den drabbade har rätt att säga ifrån, rätt att få stöd av skolans 

organisation samt kunskap om att den inte har någon skuld i det som skett. Ingen av 

informanterna uppgav att de skulle förklara informationen, som Pernrud beskriver, för någon 

av de utsatta i scenarierna. Istället skulle några av dem ha ställt frågor direkt till Annina om 

varför hon trodde att Micke tafsat på henne. Om Anninas anklagelse mot Micke är sann bidrar 

frågorna sannolikt till ett skuldbeläggande. Och att föra ett samtal med Annina om hur hon 

skulle kunna bete sig för att inte bli tafsad på i framtiden, som en av informanterna ville göra, 

signalerar otvivelaktigt att det är hennes eget val – blir hon tafsad på så är det för att hon själv 

betett sig på ett sätt som öppnat upp för det. 
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När en ”genusregim” är etablerad arbetar människor med att kontrollera att idealen upprätt-

hålls, och de som går utanför sina roller måste därmed hållas tillbaka. Flickors handlings-

utrymme är snävare tilltaget, inte minst när det kommer till sexualitet (Connell, 2008). 

Tidigare forskning har visat att både elever och lärare bestraffar den som bryter könsmönster i 

alltför hög grad (Ambjörnsson, 2004; Holm 2008, Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Myndigheten för skolutveckling, 2004). Ambjörnsson har funnit att lärare, och samhället 

generellt, förväntar sig att tjejer ska vara bl.a. empatiska och mjuka. Två egenskaper som 

definitivt inte beskriver bullriga och våldsamma Annina. Det är rimligt att åtminstone fundera 

på om både Mickes tafsande och informanternas fokusering av Annina innebär en 

(omedveten) reglering av henne och av vad det bör innebära att vara tjej. 

 

Bahar fick, av Mio (personlig kommunikation, 1 juni 2011), frågor om varför Thomas tog till 

de medlen han gjorde för att kränka henne. Mio insinuerade även att han kanske är avundsjuk 

och vill ha Bahar själv. I kombination med att inte driva fallet vidare blir den sannolika 

lärdomen för Bahar att killar kränker en och det är inget att göra åt. Myndigheten för 

skolutveckling fann 2004 att lärare avdramatiserar pojkars sexuella trakasserier gentemot 

flickor. En avdramatisering av en sexuell kränkning är vad jag skulle beteckna även detta 

som. Mio menade också att Bahars kompisar kanske försöker få henne att känna sig dålig 

genom att rättfärdiga hennes känsla av att ha blivit kränkt. Hen trodde att motivet kan vara att 

de är avundsjuka på hennes bröst (Mio, personlig kommunikation, 1 juni 2011). Situationen 

riskerar att reduceras till att Bahar får finna sig i att hennes stora bröst leder till förnedring och 

den cementerar tanken om kvinnan som ett objekt män förväntas begära. 

 

Ytterligare en hantering av ett av scenarierna väckte min uppmärksamhet. Efter att jag läst om 

Haddi som ger sig på Katja, berättade Robin att hen skulle säga följande: ”Inte här. Vill ni 

hångla med varandra så får ni göra det någon annanstans.” Kommentaren bidrar möjligen till 

ett accepterande av en genusordning i vilken mannen tar vad han vill sexuellt (jfr. Pernrud, 

2004). Även om vi inte vet om Haddi bara juckade i luften eller om han faktiskt rörde Katja 

så är symboliken tydlig. Han hoppade på Katja innan hon ens hunnit svara på frågan om 

någon vill hångla. Dessutom hade hon en tröja för ansiktet och kanske inte ens förstod vad 

som höll på att hända innan Haddi redan var över henne. Att utgå från att de skulle hångla blir 

ett godkännande av en ordning i vilken tjejers vilja är oviktig och Haddis beteende 

acceptabelt. 

 

6.2.4 Fingertoppskänsla 

 

Resultatet visade att samtliga informanter talar om känsla. Att handla instinktivt, avläsa 

ansiktsuttryck och känna av vilken elev man har framför sig. Att känna till en kränkande elevs 

status eller veta om den kränkt förut är exempel på förhållanden som ibland får konsekvenser 

för om informanten vill föra ett enskilt samtal med eleven eller inte. Den enda som refererar 

till likabehandlingsplanen i samband med hantering av sexuella trakasserier, är Robin 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011). Detta först efter att jag läst upp det tredje scenariot. 
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Finns det risker med att bedöma situationer på basis av de inblandades tidigare intryck på 

läraren? Vi har hört Gunilla Molloy (2004) presentera hur Frida inte vände sina aggressioner 

över att bli misshandlad och tafsad på mot förövarna eftersom hon tyckte att just de killarna 

var hyggliga i allmänhet. Ser även lärare genom fingrarna i fingertoppskänslans namn? 

Molloy beskriver att lärare ibland utgår från den egna människosynen när de hanterar 

konflikter med etisk innebörd. Jag har belyst sambandet mellan könsnormer och förekomst av 

sexuella kränkningar (jfr. Holm, 2008; SOU 2010:99). Jag har också delgett informanternas 

osäkerhet kring begreppen jämställdhet och sexuella trakasserier. Det intersektionella 

perspektivet menar att vi inte alltid konsekvent kan bedöma ett uppträdande som kränkande 

oavsett vem som utför det och vem det riktas mot. Detta betyder dock inte att vi behöver 

förlita oss på fingertoppskänslan. Vi kan istället vidga perspektivet och ta med kategorier som 

klass och etnicitet. Kunskaper om hur dessa samverkar kan ge värdefulla insikter i hur makt 

konstitueras, vilket i förlängningen kan göra hanteringen av sexuella trakasserier mer 

konstruktiv (jfr. Connell, 2008; de los Reyes & Mulinari, 2005). Ingen av informanterna 

gjorde kopplingar till dessa olika maktkategorier utan talade, som sagt, om ”fingertopps-

känsla”, ”instinkt” och ”ansiktsuttryck”. Jag har även belyst den eventuella paradoxen mellan 

informanternas vilja att medvetandegöra könsnormer och samtidigt inte ”tänka kön”. Kan det 

vara så att genusperspektivet är för begränsat för att kunna leda till ”individanpassningen” 

som informanterna talade så varmt om? Behövs här ett intersektionellt perspektiv för att få 

full förståelse för strukturerna?  

 

Under slutet av intervjun påtalade Chris att hen tror att alla lärare reagerar olika på 

scenarierna. Hen menade att det är svårt att ha mallar när man har med människor att göra 

eftersom variationsmöjligheterna är oändliga. Det enda man kan ha är en gemensam 

värdegrund (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Frågan är om värdegrunden är gemen-

sam när kunskaperna om jämställdhet och intersektionalitet brister?  

 

6.2.5 Förebygga 

 

Informanterna talade varmt om förebyggande arbete och förde fram vikten av att bygga en 

trygg grupp och att diskutera med klassen. De pratar med eleverna i grupp och i enskilda 

samtal. Två av informanterna talade om att titta på film. Filmen kan dels utgöra någonting 

konkret att ta avstamp från i en efterföljande diskussion, dels väcka elevernas empati. 

Diskussionerna som informanterna håller med sina elever berör integritet, trygghet, ”udda 

personer” och mobbning. Flera av dem uppger att det förebyggande arbetet är det viktigaste 

arbetet, inte minst för att ta tag i de elever som, som Love uttryckte det, ”håller på att balla ur” 

(personlig kommunikation, 7 juni 2011). 

 

Förutom att diskutera etik handlar det förebyggande arbetet, för informanterna, om att skapa 

en trygg grupp med bra relationer. Robin menade att eleverna har större förtroende för en 

lärare de känner väl. Och en lärare som har elevernas förtroende når i sin tur lättare eleverna i 

svåra situationer, som när det varit en incident med kränkningar (Robin, personlig kommuni-

kation, 7 juni 2011). Annars menade informanterna att den största vinsten med goda relationer 

och ett tryggt klimat är att eleverna känner ett mindre behov av att kränka varandra. 
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Det fanns också ett fokus på det positiva. Informanterna talade om det positiva gruppklimatet, 

Chris (personlig kommunikation, 7 juni 2011) pratade om att klassen tillsammans skriver ner 

normer för hur man ska vara (inte för hur man inte ska vara), och Love (personlig kommuni-

kation, 7 juni 2011) berättade att hen fokuserar på de gånger stökiga elever utför positiva 

handlingar. 

 

Enligt de los Reyes och Mulinaris (2005) sätt att diskutera intersektionalitet är konstruktionen 

av genus alltid ”rasifierad” och vice versa. Maktrelationerna (intersektionerna) är alltså 

mycket komplexa. I ”Fingertoppskänsla” beskrev jag att Chris ansåg att variations-

möjligheterna är oändliga när man har med människor att göra, samt att vi därför inte kan 

agera utifrån en uppsättning ”mallar” (personlig kommunikation, 7 juni 2011). Chris skulle 

kunna föra den diskussionen utifrån ett intersektionellt perspektiv eftersom det, precis som 

Chris, påtalar den oändliga mängden relationstyper (de los Reyes & Mulinari, 2005). Chris 

menade att det vi behöver är en gemensam värdegrund, och en sådan grund ville hen och 

övriga informanter bygga under det förebyggande arbetet. De diskuterar ”udda personer”, 

”integritet” och ”alla får vara med” med eleverna istället för könsnormer. Eftersom 

skärningspunkterna mellan genus och resten av maktkategorierna har en så betydande roll kan 

man tänka sig att det är effektivare att tala i termer av allmänna begrepp (integritet, 

inkludering o.s.v.). Den som vill prata genus behöver även diskutera övriga maktkategorier, 

och inte bara det utan också hur maktkategorierna möts och konstruerar maktrelationer. Det 

skulle bli enormt tidsödande och kanske därmed ogenomförbart. 

 

Å andra sidan är det ett faktum att sexuella trakasserier frodas i könsstereotypa miljöer 

(Holm, 2008; Pernrud, 2004 m.fl.) och frågan är om det inte krävs ett resonemang om 

könsnormer för att konkretisera och på det sättet komma åt trakasserier som jämställdhets-

problem. Det var bara Love som gjorde kopplingen mellan förebyggande arbete och sexuella 

trakasserier. Love var även den enda som uppgav att hen pratar om genus och könsnormer 

med eleverna. 

 

6.2.6 Kontinuitet 

 

Vikten av kontinuitet utgjorde en röd tråd i intervjuerna. Informanterna påpekade att 

punktinsatser inte ger särskilt mycket utan att saker måste återkomma. De diskussioner och 

samtal som informanterna beskrev i samband med det förebyggande arbetet bör alltså, enligt 

dem, ständigt föras. Detta rimmar väl med DEJA:s slutsats om att skolan bör bedriva ett 

jämställdhetsarbete med långsiktighet. ”Arbetet för jämställdhet i skolan ska inte i första hand 

bedrivas med punktinsatser och korta projekt.” (SOU 2010:99, s. 183) 

 

6.2.7 Pedagogiska implikationer 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att slutsatserna av denna undersökning är att lärares 

föreställningar om jämställdhet och sexuella trakasserier är vaga och trevande eftersom 

kunskaperna om genus är bristfälliga. Lärarna vill bemöta sexuella trakasserier med att 
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markera att den kränkande elevens beteende inte är accepterat samt med enskilda samtal med 

berörda elever. Intentionerna är goda men hanteringen framstår som godtycklig beroende på 

vilken lärare som uttalar sig och sker ofta på ett icke-konstruktivt sätt. Detta eftersom 

genuskunskaperna är låga. Även kunskaper om intersektionalitet fattas. Lärarna vill förebygga 

sexuella trakasserier genom att tidigt skapa relationer till eleverna och bygga en trygg grupp. 

Att ständigt föra elevdiskussioner med etisk innebörd sågs också som ett viktigt led i det 

förebyggande arbetet. Efter dessa slutsatser kvarstår några tankar om vad de får för 

konsekvenser för den kommande yrkesrollen. Jag har tack vare denna studie tillägnat mig 

insikter om vad jag vill undvika i min lärarprofession samt vad jag vill ta fasta på och 

vidareutveckla. 

 

Trots mitt mångåriga intresse för jämställdhet har jag under inflytande av både teori om 

intersektionalitet och informanternas redogörelser, fått en förståelse för den komplexa 

läraruppgiften att skapa en miljö där elever inte kränker varandra, utan respekterar och 

praktiserar ”individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2011, s. 7). Samtidigt 

som jag dragit slutsatsen att informanterna saknar tillräckliga kunskaper om genus, 

intersektionalitet och sexuella trakasserier, har jag fått en känsla för att man kan komma en 

bra bit med att arbeta förebyggande. Flera av informanterna gav exempel på hur viktigt det 

förebyggande arbetet är och hur stor skillnad det gör att tidigt skapa relationer till eleverna 

och bygga en trygg grupp. 

 

I någon mening kanske mina nyvärvade kunskaper om komplexiteten i maktens konstituering 

har sammanfallit med informanternas ständiga diskussioner med eleverna om att acceptera 

andra människor. De diskuterade sällan könsnormer utan förde bredare resonemang om 

inkludering och acceptans. Jag tänker att det som förenar maktobalanser är att de bygger på 

ett ”vi och dom”-tänkande. Därför är det kanske viktigt att ta fasta på inkludering och 

acceptans i diskussioner med elever. Detta för att ”lägga en grund” mot vilken vilket typ av 

förtryck som helst kan förstås. Jag kommer dock givetvis använda mig av mina kunskaper om 

jämställdhet och genus både i förståelsen av sexuella trakasserier och i resonemang med 

eleverna. 

 

Slutligen har jag fått med mig några handfasta ”råd”. En slutsats var att lärarna vill markera, 

föra enskilda samtal och eventuellt ta upp det som hänt till allmän diskussion. Jag tror på 

denna procedur och framför allt på att inte vara i affekt under varken de enskilda samtalen 

eller den större diskussionen. En av informanterna påminde mig om att även eleven kan vara 

mer mottaglig för en konstruktiv diskussion om den fått lugna ner sig först. 

 

6.2.8 Fortsatt forskning 

 

Denna undersökning lider mot sitt slut men fortfarande återstår många frågor. Om jag fick 

välja syfte för en ny studie skulle jag överväga att titta på någon eller några av nedanstående 

frågor: 
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- Hur förhåller sig lärare till jämställdhetsarbete på sin arbetsplats? Vilka tillvägagångs-

sätt används av skolans ledning för att förklara och förankra detta arbete i skolans 

lärarlag? 

- Hur hanterar lärare sexuella trakasserier? 

- Hur sköts kontakten lärare-lärare för att säkerställa att information om eleverna når 

elevens mentor? 

- Vilka faktorer påverkar framgången i diskussioner om normkritik som förs med 

elever? 

- Hur hanterar lärare flexibiliteten i olika maktkategoriers skärningspunkter?  
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7. Epilog 

 

Idag är uppsatsen klar. Jag har lärt mig oerhört mycket. Jag har också gjort upp med det som 

hände under galan jag uppträdde på. Under den inledande terminen med uppsatsarbetet 

spenderade jag många timmar i telefon. Jag ringde runt till flera av tjejerna och kvinnorna 

som både bevittnat och utsatts för de sexuella trakasserierna på galan. Vissa av dem hade 

svårt att prata om det, ur andra strömmade orden och ilskan. Alla samtal var långa och i 

slutändan upplevde alla att det varit skönt att prata och få känna att någon tog dem på allvar. 

Jag skrev ner alla vittnesmål och tre månader efter galan ringde jag upp den person som varit 

med och anordnat galan som jag hade störst förtroende för. Hen tog allt på största allvar och 

tack vare det togs ärendet upp vid nästa styrelsemöte. Ordförande har skrivit brev till de 

drabbade i vilka hen officiellt beklagat det inträffade och förövarna har meddelats att galan 

fördömer deras beteenden och att de inte är välkomna som artister igen. Eftersom galan anser 

sig ha ansvar för att se till att sexuella trakasserier inte förekommer, har det utarbetats en plan 

för att förebygga att det händer igen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Vad betyder ordet jämställdhet för dig? 

 

2. Tycker du att skolan är jämställd? Varför/varför inte? 

 

3. Hur tycker du att skolan ska driva jämställdhetsarbete och motverka traditionella 

könsroller och heteronormativitet (och hedersrelaterad problematik)? 

 

4. Vad kännetecknar ett kränkande beteende? 

 

5. Vad kännetecknar sexuellt laddade trakasserier? 

 

6. Vad har du för erfarenhet av sexuella trakasserier i skolvärlden? Berätta! Hur påverkar 

(sexuella) trakasserier elevernas lärande? 

 

7. Hur arbetar du och skolan för att motverka sexuella trakasserier? Vad tror du det beror 

på att fler flickor blir sexuellt trakasserade än pojkar? 

 

8. Vilka sidor av er likabehandlingsplan tror du/tror du inte personligen att fungerar? 

 

9. Kan du se att vissa grupper i skolan beter sig mer kränkande än andra? Jobbar du på 

ett speciellt sätt för att den gruppen ska bete sig mindre kränkande? 

 

10. Hur tror du att dina kollegor vill förebygga/hantera kränkningar? 

 

11. Har skolan någon ”eldsjäl” som jobbar extra hårt för jämställdhet? 

 

12. (Hur ser du på att anmäla kränkningar till rektorn?) 

 

13. Den kunskap du har om att förebygga och hantera kränkningar, hur har du fått den? 

Vilka områden skulle du vilja kompetensutveckla dig inom? 

 

14. Har du någon erfarenhet av undervisning i sex- och samlevnad? Vad var i så fall 

upplägget och innehållet på lektionerna? 

 

15. Hur ser stödet ut från ledningens sida? 

 

16. Finns det en skillnad på hur du spontant vill hantera sexuella trakasserier och hur du 

beslutar dig för att faktiskt hantera det? 

 

17. Övriga kommentarer kring jämställdhet och sexuella trakasserier? 
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Bilaga 2: Scenarier 

 

Annina 

Annina är en av de eleverna, kanske den eleven, som tar mest plats i sin klass. Hon är 

storväxt, våldsam och högljudd och gör ofta en dundrande och sen entré till lektionerna. Hon 

trycker nu och då till de andra eleverna i klassen, verbalt eller psykiskt. Annina står i centrum 

när hon är tillsammans med sina kompisar och du hör henne ibland stå och skryta om helgens 

sexuella erövringar. När hon råkar på törnar i interaktionen med andra elever som inte tillhör 

hennes umgängeskrets kommer hon ofta till dig för att berätta om hur hon anser sig ha blivit 

orätt behandlad. De gånger det är du som konfronterar henne skyller hon ofta ifrån sig och du 

anar att hon har problem med att se sin egen del i konflikter. Idag har det varit en mycket 

dålig dag. Annina och Ali har varit i slagsmål och det slutade med att Ali fick sprucken läpp. 

Detta hände på förmiddagen och under resten av dagen har stämningen varit sådan att det inte 

gått att bedriva någon riktig undervisning. Precis innan sista lektionen basunerar Annina ut 

inför hela klassen att Micke tafsat på henne. Hur förhåller du dig till detta? Hur agerar du? 

 

Utflykt 

Du jobbar på en skola i ett område med mestadels arbetarklassfamiljer. Du är på klassutflykt 

med år nio en av de sista dagarna under terminen. Ni har tagit båt ut till en skärgårdsö, gjort 

den mer eller mindre obligatoriska rundvandringen och har ätit er medhavda matsäck. Ni har 

haft det väldigt trevligt, alla tycks vara på ovanligt bra humör och stämningen är kamratlig 

och uppsluppen. Efter flera år tillsammans har de flesta av eleverna kommit underfund med 

varandra. Jargongen i denna klass har under alla år varit rå, vulgär och många gånger 

kränkande. Men en förändring har definitivt skett. Det första året var värst, då var det enorma 

slitningar mellan eleverna och många dramatiska konflikter utspelades. Numera kan det för en 

utomstående te sig som att det fortfarande är en konfliktfylld grupp, men du har lärt känna 

skillnad på kommentarer som är menade att såra och de som på ett skruvat sätt är menade som 

tecken på förtroende. Milla och Sandra ligger i solen på båtbryggan och pratar. Resten av 

gänget, även du, ligger/sitter i gräset en bit bort och gör detsamma. Från bryggan utbrister 

Milla: ”Kom och visa pitten, Erik! Det är så djävulskt tråkigt här.” Erik ler belåtet och släntrar 

iväg mot tjejerna och alla tre börjar skratta och småprata. Hur förhåller du dig till detta? Hur 

agerar du? 

 

Ungefär samtidigt reser sig Haddi och undrar om det inte är någon som vill hångla. Han 

vänder sig mot Katja som ligger på rygg med en tröja över ansiktet som skydd mot solen. Han 

böjer sig ner och börjar göra juckande rörelser mot henne. Det är svårt att kunna se om han 

rör henne fysiskt. Hur förhåller du dig till detta? Hur agerar du? 

 

SMS 

Du har pedagogisk lunch och det är ganska livat i matsalen. Ur sorlet av visuella intryck 

märker du att eleverna vid ett av matsalsborden är extra upprymda. Isabelle och Kim samlas 

runt Bahar och fäster blickarna i hennes knä. Du gissar att det de tittar på är hennes 

mobilskärm. Du återgår till att fokusera på din mat men tittar efter ett tag upp igen och märker 

då att upprymdheten vid de tre tjejernas bord utbytts mot upprördhet. Du ser att Bahar 
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nedslaget stirrar på sin mobilskärm medan de andra två ömsom pratar upprört, ömsom 

vänskapligt håller om henne. Hur förhåller du dig till detta? Hur agerar du? 

 

Tjejerna vill inte berätta, det är uppenbart att de tycker att situationen är pinsam. Men efter ett 

tag lägger de fram historien med mycket känslor. Det visar sig att Bahar fått ett mess från 

okänd avsändare med allmänt, ”oskyldigt” flirtigt innehåll. Men efter en stund fick hon ett till 

sms med texten ”Ta jobb på Hooters du har ju d som behövs, stora bröst och liten hjärna”. 

(Hooter’s är en restaurangkedja vars affärsidé går ut på att servitriserna ska uppfattas som 

sexuellt attraktiva.) Kim bedyrar att den som skickat sms:en måste vara Thomas i 

parallellklassen. Isabelle håller med och menar på att Thomas bästa kompis Benjamin blivit 

avvisad av Bahar och att detta nu är killarnas sätt att hämnas. Hur förhåller du dig till detta? 

Hur agerar du? 

 

Bög 

Du har rastvakt och går omkring i korridorerna. Du närmar dig slutet på en korridor och hör 

att bakom hörnet pratas i intilliggande korridor. Plötsligt utropar en elev ”Sluta prata om 

bögar. Jag mår illa!” Hur förhåller du dig till detta? Hur agerar du? 


