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SAMMANFATTNING 

Undersökningen är en dokumentstudie, med syftet att granska anmälningar om sexuella 

trakasserier i grundskolan som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen år 2016. Fokus 

var hur våldet ser ut i skolan samt skolans agerande. Metoden var en form av kvalitativ 

dokumentanalys, empirin analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys kombinerat med 

en hermeneutisk tolkning. Resultatet som framkom visar på att det förekommer både 

sexuella trakasserier och övergrepp i grundskolan dagligen, där både tjejer och killar utsätts. 

Resultatet visar också på att skolan brister i hanteringen av problematiken, då det ej tas på 

allvar. Slutsatser är att vidare forskning krävs i bemötandet samt hanteringen av trakasserier 

och övergrepp i skolan. Utbildning är av vikt för såväl skolpersonal som elever. Utifrån ett 

strukturellt perspektiv måste institutioner i Sverige ex Skolinspektionen och andra 

myndigheter som är kopplade mot skolan göra ett ställningstagande mot det sexuella våldet. 

Om inget görs för att förändra beteenden på individnivå samt rådande normer gällande 

maskulinitet och femininitet i samhället som institutioner anammar, finns risken att 

trakasserierna och övergreppen bli allt grövre med tiden. 

 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, sexuellt våld, grundskolan, kvalitativ dokumentanalys, 

diskrimineringsombudsmannen, anmälningar 
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ABSTRACT 

The survey is a document study with the purpose of reviewing reports of sexual harassment 

in elementary school received to the authority of Discrimination in 2016. The focus was on 

the character of sexual violence in school and how the school responded. The method was a 

form of qualitative document analysis, the data was analysed based on a qualitative content 

analysis combined with a hermeneutic interpretation. The result shows there are both sexual 

harassment and abuse in elementary school on daily basis, where both girls and boys are 

exposed. It also shows that schools are lacking in dealing with the problem, since it is not 

taken seriously. Conclusions are that further research is required in the treatment and 

management of harassment and abuse at school. From a structural perspective, 

institutions in Sweden, and other authorities linked to school must take a stand 

against sexual violence. If nothing is done towards changing behaviours on an 

individual level as well as working against the norms to be found in the society, there 

is the risk that harassment and abuse will be even more widespread over time. 
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1 INTRODUKTION  

Sexuella övergrepp och trakasserier inom filmindustrin uppmärksammades 2017 genom den 

så kallade me too-rörelsen. Därefter fick rörelsen en spridning världen över och till andra 

samhällsgrupper genom #metoo. I Sverige fick rörelsen spridning i traditionella media och 

inte minst i sociala medier (Nationalencyklopedin, 2018). 

Sexuella trakasserier i skolan uppmärksammades genom #tystiklassen, där elever delade 

med sig av sina erfarenheter av övergrepp och trakasserier i skolan (Johansson, 2017). I 

artikeln framgår det att elever slår larm om hur vuxenvärlden inte tar elever som har utsatts 

för sexuella trakasserier och övergrepp på allvar. 

På Skolinspektionens hemsida finns regler och riktlinjer för hur skolor ska bedrivas och 

samtidigt vara vägledande för vårdnadshavare. Det går att läsa att om du blir utsatt för brott 

ska det polisanmälas, medan om du blir utsatt för sexuella trakasserier så ska det anmälas till 

Diskrimineringsombudsmannen (Skolinspektionen, 2017a). Diskrimineringsombudsmannen 

(DO) började föra statistik år 2009 om sexuella trakasserier i skolan och sedan dess har det 

skett en ökning (bilaga a). Redan 2016, innan me too-rörelsen fick spridning, hade 237 

stycken anmälningar inkommit till DO. Totalt har 342 anmälningar inkommit till DO mellan 

2009-2017 gällande sexuella trakasserier i grundskolan, oberoende av kön. När en anmälan 

görs till DO måste diskrimineringsgrunden fyllas i. I och med det kan det finnas ett stort 

mörkertal om sexuella trakasserierna har anmälts utifrån en annan diskrimineringsgrund än 

det som denna studie har eftersökt, exempelvis funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. 

Sexuella trakasserier och sexuella övergrepp skiljs inte åt vid anmälan utan båda anmäls 

under benämningen “sexuella trakasserier”. 

En granskning som Aftonbladet (Habul & Jeppsen, 2017) genomfört visar att endast ett fåtal 

av de anmälda sexuella trakasserierna i skolan utreds, samtidigt som inga anmälda ärenden 

drivs till rättegång, även då DO har mandat att göra det. Enligt en utredare på DO som 

Aftonbladet intervjuade så drivs inte ärendet till rättegång “Vi anser att det inte är förenligt 

med barnens bästa” (Habul & Jeppsen, 2017). 

Enligt Márquez-Flores, Márquez-Hernández och Granados-Gámez (2016) finns det stora 

kunskapsbrister hos skolpersonalen i både vad som är sexuella övergrepp/trakasserier, men 

också i att uppmärksamma barn som är utsatta för övergrepp. Veneziano, Veneziano och 

LeGrand (2000) har i sin studie om barn som förövare kommit fram till att det finns ett 

samband mellan att bli utsatt för övergrepp och därefter utsätta andra för övergrepp. Genom 

att tillämpa den kunskapen kan kopplingar dras till hur viktigt det är att skolan både har 

kunskap samtidigt som de arbetar mot sexuellt våld i skolan. Letourneau, Schaeffer, 

Bradshaw och Feder (2017) menar också på att det är viktigt att arbeta preventivt i skolan 

med sexuella trakasserier, då det arbetas för lite med det. Forskarna menar på att det är av 

vikt för att få bukt med dessa beteenden. 
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Sexuella övergrepp i skolan som ett fenomen bör inte ses som en skolfråga utan en fråga vars 

påverkan omfattar flertal andra samhälleliga organ. Att barn utsätter och blir utsatta för 

sexuella övergrepp påverkar och berör alla delar inom socialt arbete då det inte är ett isolerat 

problem, utan påverkar individer på flera olika nivåer. Därav finns starka kopplingar till 

socialt arbete.  

Då forskning visar uppenbara brister i både hanterandet och attityder av sexuella trakasserier 

på en individ- och organisatorisk nivå så har vi valt att undersöka hur både det sexuella 

våldet ser ut i skolan samt skolans agerande.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Undersökningen syftar till att granska de anmälningar om sexuella trakasserier i grundskolan 

som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen under år 2016. 

 

Frågeställningar som vi arbetar efter är därmed: 

 

• Hur ser det sexuella våldet ut i grundskolan enligt inkomna anmälningar under 

tidsperioden? 

• Hur har skolpersonalen agerat om misstänkt eller uppmärksammat sexuellt våld i de 

inkomna anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen? 

1.1.1 Definition   

Enligt Nationalencyklopedin (NE) definieras sexuella trakasserier som en kränkande 

handling gentemot en annan individ och dess värdighet med inslag och uppträdande av 

sexuell natur. Vad som anses vara sexuella trakasserier är bland annat blickar, tafsningar, 

beröringar, bilder, skämt etcetera. Det är den enskilde individen som avgör om denne utsatts 

för sexuella trakasserier, och skillnaden mellan detta och en flirt, är att sexuella trakasserier 

är icke önskvärda (Alm, 2018). Enligt DO (2017a) måste personen som utför de sexuella 

trakasserierna vara medveten om att beteendet hen utför inte är önskvärt för att det ska 

komma att räknas som sexuella trakasserier. Detta gäller utöver situationer som är 

uppenbart kränkande mot en annan individ.   

Din ungdomsmottagning på nätet (UMO) skiljer på sexuella trakasserier och sexuella 

övergrepp. Enligt UMO så kan sexuella trakasserier bestå av att någon kommenterar, visslar 

eller uppmärksammar ens kropp på ett sätt som skapar obehag hos den det berör. Sexuella 

övergrepp kopplas till handlingar som består av fysisk beröring och tvång. Exempel som 

UMO lyfter som sexuella övergrepp är att ta på någons kropp utan tillåtelse samt att förmå 

någon mot dennes vilja att utföra sexuella handlingar (Friedmann, uå).  

Vi har valt att i denna undersökning använda oss av UMO’s definition på sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp. Verbala sexuella trakasserier kommer benämnas som 

sexuella trakasserier medan fysiska sexuella trakasserier som innefattar alla ovälkomna 

beröringar på en individs kropp benämns som sexuella övergrepp. Även hot om sexuellt våld 
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och hot om att förmå någon att utföra en sexuell handling kategoriseras som sexuella 

övergrepp. Vi kommer även att använda oss av ett samlingsnamn för sexuella trakasserier 

och övergrepp; sexuellt våld.  

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer kortare bakgrundsinformation som anses vara relevant för 

undersökningens syfte och frågeställningar att behandlas. Inledningsvis beskrivs 

Diskrimineringsombudsmannen och dess ansvar för att sedan övergå till en beskrivning av 

Skolinspektionen. Dessa myndigheters ansvar kommer kopplas till frågan om sexuellt våld i 

skolan.  

1.2.1 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

DO är en statlig myndighet som arbetar för att medborgare ska få sina rättigheter 

tillgodosedda och inte missgynnas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. De sju 

diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder (DO, 2018). Sedan 2009 regleras DO’s uppdrag i Sveriges författningssamling (SFS) 

2014:959 (DO, 2017b). Diskriminering innefattar olika former av missgynnande eller 

kränkning, den kan vara av direkt eller indirekt art. Bristande tillgänglighet kan också ses 

som diskriminering om det är i relation till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (DO, 

2018). DO’s uppdrag är att utreda anmälningar, att se till att personer som anser sig vara 

utsatt för diskriminering kan tillgodose sina rättigheter samt utbilda myndigheter om 

diskriminering. En anmälan om diskriminering kan inkomma från personen ifråga, och den 

kan också inkomma av en myndighet eller någon annan som iakttagit en diskriminering av 

en tredje person (2017c).  Sedan DO började föra statistik 2009 om sexuella trakasserier i 

skolan så har det skett en ökning. År 2009 anmäldes 19 sexuella trakasserier i grundskolan 

för att sedan öka till 105 anmälningar 2017 (bilaga a).  

1.2.2 Skolinspektionen 

Skolinspektionen är en statlig myndighet vars uppgift är att granska olika skolor i deras 

arbete och utbildning. En av Skolinspektionens uppgifter är att se till att de skolor som finns i 

Sverige följer de regler och riktlinjer som finns, bland annat skollagen. Arbetet som 

myndigheten bedriver handlar bland annat om att trygga skolmiljöerna för elever som blir 

utsatta för kränkande behandling där skolan brister på olika sätt för att säkerställa elevens 

skolgång (Skolinspektionen, 2015).  Anmälan om brister i skolmiljön görs till 

Skolinspektionen. En anmälan kan göras av exempelvis en förälder till en elev eller eleven i 

sig. Anmälan kan omfatta legitimerad personal, eller skolan ifall eleven utsatts för händelser 

som leder till att dennes skolgång påverkas negativt och upplevs som otrygg 

(Skolinspektionen, 2017b). Om rektorn, som har ansvaret i skolan, inte åtgärdar problematik 

som framkommit, kan elever och föräldrar vända sig till huvudmannen i kommunen. 

Huvudmannen har det yttersta ansvaret och är skyldig att utreda klagomål 

(Skolinspektionen, 2017c). Enligt Skolinspektionen ska kränkningar såsom sexuellt våld 
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anmälas och utredas av Diskrimineringsombudsmannen. Samtidigt hänvisar de att dem som 

blivit utsatta för brott, såsom stöld och misshandel, ska anmälas och utredas av polisen 

(Skolinspektionen, 2017a).  

2 TIDIGARE FORSKNING  

I avsnittet om tidigare forskning kommer studier presenteras som berör sexuellt våld i 

skolan. Relevant forskning har inhämtats i relation till undersökningens syfte och 

frågeställningar. Nedanför presenteras gemensamma teman som har gått att återfinna i 

forskningen, vilka är: ”sexuellt våld som normaliseringsprocess”, ”en ansvarsförskjutning 

från killar till tjejer”, ”förminskning av sexuellt våld”, ”sexuellt våld som maktutövning” och 

”skolans ansvar, prevention samt lärares upplevelser och kunskaper”.    

2.1.1 Sexuellt våld som normaliseringsprocess 

I forskningen om sexuellt våld används till stor del en hegemonisk maskulinitetsteori för att 

förklara killarnas beteende som upprätthållande av en utbredd norm i samhället. I en 

metaanalys av Conroy (2013), som studerade data mellan 1994-2012, framkommer vikten av 

ett feministiskt perspektiv för att beskriva konstruktionen av kön och sexualitet. Genom att 

använda sig av ett feministiskt perspektiv kan den pågående normaliseringsprocessen av 

sexuella trakasserier som råder i samhället brytas. I Conroys (2013) studie framkommer att 

risken för en normaliseringsprocess sker i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten, 

där tjejernas sexualitet begränsas gentemot killarnas. Det vill säga att sexuella trakasserier 

blir något normalt och oskyldigt mellan tjejer och killar.  

Det sexuella våldet i skolan är ett vanligt fenomen som förekommer dagligen (Gillander 

Gådin, 2012; Conroy, 2013; Robinson, 2005). Då det är så vanligt förekommande ses det inte 

som avvikande utan något normalt som tillhör skolgången (Gillander Gådin, 2012; Kopels & 

Dupper, 1999; Zetterström Dahlqvist, Landstedt, Young & Gillander Gådin, 2016; Rahimi & 

Liston, 2009). Karaktären av det sexuella våldet skiljer sig åt beroende på kön, där sexuella 

trakasserier är vanligast i skolan. Killar är mer utsatta för sexuella trakasserier medan tjejer i 

större grad utsätts för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan innefatta allt ifrån att 

någon tar på en persons rumpa till att en person blir fasthållen och tafsad på. Det är vanligt 

med kombinationer av trakasserier och övergrepp för tjejer (Conroy, 2013; Kopels & Dupper, 

1999; Robinson, 2005; Timmerman, 2004; Gillander Gådin & Stein 2017; Rahimi & Liston, 

2009).  

 

I en studie av Veneziano, Veneziano och LeGrand (2000) lyftes tidigare orsaksförklaringar 

mot att barn utsätter andra barn för sexuella övergrepp. Förklaringar har varit att barn är 

nyfikna på sin sexualitet. Studien genomfördes 2000 i USA med strukturerade intervjuer av 

manliga förövare i åldrarna 10-17 år. Syftet var att undersöka eventuella samband mellan 
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förövarens tidigare utsatthet av sexuella övergrepp och övergreppen som de själva utför 

senare i livet. Andra aspekter som forskarna tog hänsyn till i bedömningen var icke verbala 

signaler och respondenternas egna upplevelser. Ett resultat var att riskerna att utföra 

övergrepp ökar om förövaren själv varit utsatt för övergrepp (Veneziano, Veneziano & 

LeGrand, 2000). Robinsons (2005) studie insamlade data under en 10 årsperiod från elever 

och personal i högstadieskolor. Studien genomfördes med fokusgrupper, enkäter och 

djupintervjuer med skolpersonal och elever. I resultatet framkom en allmängiltig tanke om 

att sexuella trakasserier var ett sätt att etablera kontakt med tjejer på. Starka kopplingar till 

en biologisk tanke om att “killar är killar” och det ligger naturligt för dem återfanns i 

materialet. Rahimi och Liston (2009) utförde en intervjustudie med 11 mellan- och 

högstadielärare från sydöstra USA. Skolorna var belägna på landet och i storstadsområden. 

Resultatet som framkom instämmer i att killars sexualitet och beteendet kopplas till att det 

ses som normalt beteende för killarna. Att unga personer utsätter andra för sexuella 

trakasserier är en syn som delas av andra forskare enligt existerande litteratur. Gillander 

Gådin (2012) genomförde intervjustudie med 6 fokusgrupper, flickor i åldrarna 7-12 år. 

Intervjuerna genomfördes på en låg- och mellanstadieskola i norra Sverige. Först 

intervjuades tre fokusgrupperna, med uppföljning fem månader senare. I resultatet framkom 

det att skolpersonal inte förväntade sig att problematiken av sexuella trakasserier skulle 

utvecklas i de låga skolåldrarna (Gillander Gådin, 2012). Synen att unga inte kan utsätta 

andra unga för sexuellt våld bekräftas i enkätstudien av lärarnas attityder och kunskaper 

gentemot sexuella övergrepp. Studien utfördes i Spanien 2016 och respondenterna var 

verksamma i låg-, mellan- och högstadiet i privata och kommunala skolor. Ca 50 % av totalt 

450 respondenter delade synen att unga inte kan utsätta andra för sexuellt våld (Márquez-

Flores, Márquez-Hernández & Granados-Gámez, 2016). Samtidigt lyfter Gillander Gådin 

(2012) en annan aspekt, att unga killar lätt tar till sig äldres beteende, exempelvis sexuella 

trakasserier. En förklaring i att yngre killar tar efter äldre är att dem därmed stärker sin egen 

maskulinitet och accepteras i gruppen. Letourneau, Schaeffer, Bradshaw och Feder (2017) 

utförde en metaanalys i USA med syftet att undersöka hur väl preventionsprogram fungerade 

i skolvärlden. Metaanalysen grundades på risk- och skyddsfaktorer kring unga sexförövare 

för att utröna användbara faktorer i preventionssyfte. I resultatet framkom att toppåldern för 

att utsätta en annan för sexuella övergrepp var 14 år. Det menas att det kan anses vara 

normalt förekommande även i de lägre åldrarna.  

Enligt Gillander Gådin (2012) är sexuellt våld ett dolt fenomen som normaliseras genom att 

det bortförklaras som en heterosexuell romantisk diskurs. Den heterosexuella romantiska 

diskursen kan förklaras som att förövarna har ett kärleksfullt intresse av personen som de 

utsätter för trakasserier och övergrepp. Det sexuella våldet blir ett medel för förövaren att få 

kontakt med personen som förövaren har intresse för. Även Robinson (2005) lyfter att 

heterosexuella relationer präglas av sexuella trakasserier och övergrepp. Normaliseringen av 

dessa beteenden är så utpräglade i skolvärlden att det ses som ett legitimt sätt att föra sig på. 

Normaliseringen av våldet påverkar lärarnas sätt att arbeta. Lärarna uppgav att de känner sig 

maktlösa mot att arbeta mot en förändring av problematiken. En annan infallsvinkel som 

Gillander Gådin (2012) lyfter är att sexuella trakasserier och övergrepp uppmärksammas i en 

för liten skala. Detta riskerar då att normaliseringsprocessen av det sexuella våldet eskalerar.  
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I studien av Gillander Gådin (2012) kommer sexuella trakasserier som en problematik först 

på tal när forskaren själv erkänner det som ett problematiskt fenomen. Tidigare har 

problemet ej fått utrymme till att diskuteras i skolan. Conroy (2013) presenterar i sin 

forskningsstudie att sexuella trakasserier förekommer dagligen mellan elever i skolan. En 

slutsats är att både elever och lärare förbiser denna problematik, därav kan de sexuella 

trakasserierna fortskrida som en del av det vardagliga skollivet. Genom acceptansen blir det 

även ett organisatoriskt problem. Detta bekräftas i studien av Gillander Gådin och Stein 

(2017) som menar på att sexuella trakasserier behöver erkännas som ett strukturellt och 

organisatoriskt problem. Även studien av Robinson (2005) bekräftar sexuella trakasserier 

som ett organisatoriskt problem då lärare upplever att trakasserierna är så vanligt 

förekommande och normaliserade att de inte vet hur de ska bemöta det. Andra studier 

instämmer att sexuella trakasserier inte ses som avvikande utan snarare ses som en 

interaktion elever emellan (Rahimi & Liston, 2009).  

2.1.2 En ansvarsförskjutning från killar till tjejer  

I forskning om sexuellt våld lyfter Rahimi och Liston (2009) att tjejerna har dubbelt ansvar, 

de ska ansvara för sin sexualitet men också för killarnas. Ansvaret ligger i hur tjejerna klär 

och för sig. Kläderna var en central del i hur tjejer uppfattades, då tjejens klädsel indikerade 

huruvida hon var sexuellt aktiv eller inte. För killarna fanns det inget motsvarande. Tjejer 

som influerades och uttryckte sig till större del av media sågs mer sexuellt provocerande och 

hade ett sämre rykte. Klädsel som influerades av musikstilen RnB, hiphop etcetera visade 

mer hud vilket bidrog till en bild av att tjejen hade ett mer promiskuöst beteende (Rahimi & 

Liston, 2009). Både Rahimi och Liston (2009) och Robinson (2005) uttrycker hur problemet 

anses ligga på tjejerna, istället för hos killarna som utsätter tjejerna för sexuellt våld. Det 

diskuterades inget om tjejernas egna nyfikenhet på sin sexualitet (Rahimi & Liston, 2009).  

Gillander Gådin och Stein (2017) utförde en granskning av en rättegång gällande en anmälan 

till Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier i en högstadieskola i Sverige. 

Syftet var att illustrera och medvetandegöra hur sexuella trakasserier är normaliserat på en 

organisatorisk nivå. I anmälan, och dokumenten från rättegången, framkommer det att 

skolan vid flertal tillfällen valde att lägga över ansvaret på den utsatta tjejen. Det handlade 

bland annat om utflykter som både tjejen och den berörda killen hade schemalagt. I anmälan 

går det att läsa att skolan tillfrågade tjejen om hon ansåg att killen skulle få följa med, vilket 

kan ses som ett omöjligt beslut för tjejen som blir utsatt får ta. När tjejen ifråga för andra 

gången pratar med rektorn om de sexuella trakasserierna blir hon hänvisad till skolans 

kurator. I kontakt med skolkuratorn får hon rådet att tjejerna i klassen ska hålla ihop och att 

de inte skulle skratta åt killens beteende. Killen ifråga blev inte hänvisad till någon 

samtalskontakt. Istället för att se killen som ett problem, då andra tjejer inte rapporterat vad 

de har varit utsatta för, väljer skolan att se tjejens personlighet som ett problem. De lyfter att 

hon har dåligt humör och använder sig av piller. Genom att vända problematiken mot tjejen 

så kan en ansvarsförskjutning urskiljas (Gillander Gådin & Stein, 2017). Även i studien av 

Robinson (2005) visar resultatet på att killar uppvisar likgiltighet i frågan om sexuella 

trakasserier. Killarna anser att det handlar om ett “tjejproblem”. Det framkom att istället för 

att problematisera förövarens beteende, så förskjuts ansvaret över till tjejerna. 
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2.1.3 Förminskning av sexuellt våld 

Forskningen visar att det sker en förminskning av sexuella trakasserier och övergrepp från 

ungdomar, men också vuxenvärlden. En förklaring som genomsyrar synen på sexuella 

övergrepp är att det är oskyldigt och inte speciellt allvarligt (Gillander Gådin, 2012; Conroy, 

2013; Kopels & Dupper, 1999; Robinson, 2005; Gillander Gådin & Stein, 2017). Kopels och 

Dupper (1999) genomförde en metaanalys i USA med omfattande material mellan år 1993-

1997. Resultatet visade att ca 45 % av de som utsätter andra för sexuellt våld inte får några 

efterföljande konsekvenser för sina handlingar. Slutsatserna var att skolpersonal tagit 

lättvindigt på sexuellt våld. Forskarna menar på att problematiken behöver identifieras och 

åtgärdas snarast möjligt (Kopels & Dupper, 1999).  

Forskningen visar att det skiljer på allvarlighetsgraden ifråga om hur det sexuella våldet ser 

ut, där sexuella trakasserier inte ses som trakasserier, utan som interaktion elever emellan 

(Gillander Gådin & Stein, 2017; Rahimi & Liston, 2009). Robinson (2005) lyfter problemet 

med sexuella trakasserier, såsom att kalla någon hora eller något annat nedsättande. Han 

menar på att stor del av deltagarna i hans studie inte hade kunskapen om att det räknas som 

trakasserier. I andra fall där kunskapen fanns, förekom det en allmän tanke att det ändå inte 

är så allvarligt. Vidare visade resultaten på att killar, men också lärare, accepterar sexuella 

trakasserier och övergrepp som ett legitimt sätt att bete sig på (Robinson, 2005). 

Gillander Gådins (2012) resultat visar på att lärarna förklarar sexuella trakasserier som en 

kärleksförklaring, att det sker för att killen är kär i tjejen, så kallad romantisk diskurs. Med 

förklaringen om en romantisk diskurs blir konsekvensen att tjejer har svårt att avgöra vad 

som är normalt beteende och vad som är kärlek. Den romantiska diskursen blir därmed 

bagatelliserande av sexuella trakasserier (Gillander Gådin, 2012). I Robinsons (2005) studie 

framkommer att elever gett uttryck för sexuella trakasserier som ett skämt, att det tillämpas 

på exempelvis en “tråkig skoldag”. I anmälan till DO som Gillander Gådin och Stein (2017) 

har undersökt framkommer det att vuxenvärlden tolkade killens sätt att vara på som ett 

skämt där den utsatta tjejen skulle låta bli att bry sig om. Synsättet att killen enbart skojade 

med sina ord och handlingar, menade skolan på att tjejen överdrev vad som hänt när hon 

anmälde vad hon var utsatt för till DO. Enligt skolan hade de handlat i god tro då flertal 

andra tjejer som var utsatta för samma person enligt dem inte hade något problem med 

beteendet. Tjejen i fråga ansågs därmed vara överkänslig. Skolans uppfattning var också att 

tjejen skulle ha polisanmält killen om hon ansåg att det var allvarligt (Gillander Gådin & 

Stein, 2017).  

Gillander Gådins (2012) studie visade att sexuellt våld inte var ett ämne som arbetas med i 

klassrummen eller utbildningen. Robinson (2005) lyfter synen som till viss del delas av 

vuxenvärlden i skolan, att sexuella trakasserier och övergrepp har sin grund i en biologisk 

grundtanke att “pojkar är pojkar” (Robinson, 2005). Attityder som grundas i en biologisk 

tanke om killars sexualitet riskerar att förminska det sexuella våldet. Istället för att se det 

som trakasserier och övergrepp, ses det som oskyldigt. Det kan bidra till att förstärka synen 

på hegemonisk maskulinitet i samhället enligt Conroy (2013). Andra beteenden som lyfts av 

Gillander Gådin (2012) är när killar tar på tjejers kroppar, exempelvis idrottslektioner, 

bortförklaras det av killarna som misstag. Tjejerna uppfattar det som medvetna handlingar.   



 

8 

 

Som tidigare presenterats, har ungdomars sexuella beteenden gentemot andra ungdomar och 

barn bortförklarats som en nyfikenhet och utforskning av sin egna sexualitet. Beteendet har 

på så sätt både förminskats och normaliserats (Veneziano, Veneziano & LeGrand, 2000). I 

enkätstudien av Márquez-Flores, Márquez-Hernández och Granados-Gámez (2016) visar 

resultatet att ungefär hälften av respondenterna ej tror det kan vara möjligt att förövare och 

den utsatte kan vara i samma ålder. Synen att barn inte kan utsätta andra för sexuellt våld 

kan påverka hur lärare ser på interaktionen mellan elever när det kommer till sexuella 

trakasserier och övergrepp.  

2.1.4 Sexuellt våld som maktutövning 

I studien av Conroy (2013) förklaras sexuellt våld ha starka kopplingar till den hegemoniska 

maskuliniteten och femininiteten. Den sociala konstruktionen av kön utövar en form av 

maktordning där kvinnan är lägst i rang. Detta bekräftas i studier av Gruber och Fineran 

(2016) som beskriver att sexuellt våld skapar maktnivåer genom hegemonisk maskulinitet 

och könsstereotyper. Studien genomfördes med elever i USA där enkätfrågor utformades och 

skickades till fem olika skolor med varierande åldrar. Forskarna undersökte och jämförde 

påverkningseffekter av mobbing och sexuellt våld i förhållande till den akademiska 

prestationen. Resultatet visades att det sexuella våldet hade mest påverkan på tjejer i 

förhållande till skolprestationen (Gruber & Fineran, 2016). En longitudinell studie av 

Zetterström Dahlqvist, Landstedt, Young och Gillander Gådin (2016) genomfördes i Sverige 

mellan år 2010-2012. Respondenterna gick i årskurs 7-9. Sammantaget deltog 2 330 elever 

genom utformade enkäter. Ett resultat visade att om en tjej blir utsatt för sexuellt våld i 

årskurs 7 var sannolikheten stor att hon skulle fortsätta utsättas till årskurs 9. Studien 

beskriver också att sexuellt våld går hand i hand med den hegemoniska maskuliniteten och 

heterosexualiteten. Detta med förklaring som ett sätt att utöva makt utifrån könsstereotyper 

(Zetterström Dahlqvist, Landstedt, Young & Gillander Gådin, 2016).  

När Robinson (2005) gör kopplingen mellan hegemonisk maskulinitet och maktutövning, 

används det sexuella våldet som en form av maktutövning för att begränsa och forma tjejer. I 

studien framkommer att killarna i vissa fall utövade sexuella trakasserier och övergrepp för 

att roa sig om de hade en dålig dag. I andra fall kunde det handla om att en tjejs beteende var 

provocerande, då var sexuella trakasserier ett sätt att sätta henne på plats. Beroende på 

tjejens fysiska utveckling, klädsel och beteende, förtjänade tjejerna att utsättas för sexuellt 

våld enligt killarna. De som ansågs ha ett oacceptabelt beteende bedömdes utifrån klädsel, 

smink eller smycken. En grupp som ofta är utsatta för den behandlingen enligt Robinson 

(2005) är arbetsamma unga kvinnor. Att använda sexuellt våld som ett sätt att begränsa 

tjejer kunde urskiljas i studien av Rahimi och Liston (2009). Resultat visade att lärarna till 

viss del tolererade sexuella trakasserier då de ansåg att det kunde avskräcka tjejer från 

beteenden som lärarna uppfattade som promiskuösa.  

Gillander Gådin (2012) lyfter en aspekt om att sexuellt våld inte går hand i hand med 

pubertetsutvecklingen. Det kan snarare handla om att yngre pojkar tar efter äldre killars 

beteenden. Detta för att uppnå status och makt utifrån maskulinitet. Hon lyfter att det 

behövs interventioner för att förändra detta tankesätt och beteenden. Vidare lyfter forskaren 
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att tjejer i unga åldrar har kärleksrelationer, därför är det viktigt att tala om hur tjejer 

konstruerar femininiteten och vilken roll de får i relationen. Hon menar att tjejer kämpar 

med att förstå sig på romantiska ideal för att uppnå femininitet likt den paradigm som finns i 

samhället, med dominant maskulinitet och undergiven femininitet (Gillander Gådin, 2012). 

2.1.5 Skolans ansvar, prevention samt lärares upplevelse och kunskaper 

Resultat och slutsatser visar också att skolan måste ta sitt ansvar för att förhindra en 

normaliseringsprocess av sexuellt våld (Gillander Gådin, 2012; Kopels & Dupper, 1999; 

Gillander Gådin & Stein, 2017). Lärarna behöver kunskap och utbildning i ämnet för att 

kunna identifiera problemet och finna åtgärder till att hantera det (Letourneau, Schaeffer, 

Bradshaw & Feder, 2017; Veneziano, Veneziano & LeGrand, 2000; Márquez-Flores, 

Márquez-Hernández & Granados-Gámez, 2016; Gillander Gådin, 2012; Conroy, 2013; Kopels 

& Dupper, 1999; Robinson, 2005; Timmerman, 2004; Young & Mendez, 2003). 

Gillander Gådin (2012) presenterar vikten av ett större ansvar från lärarna och skolan när det 

kommer till att hantering av sexuellt våld. Kunskapen behövs om att detta fenomen startar 

redan i tidig skolålder, därför behövs åtgärder vidtas tidigt för att bemöta problematiken. 

Gillander Gådins (2012) resultat om att tjejers upplevelser inte tas på något större allvar 

behöver uppmärksammas i tid. Forskaren menar att när skolan uppmärksammar sexuellt 

våld som ett problem, erkänns det som ett organisatoriskt och strukturellt problem istället 

för ett individuellt problem. Det är först när skolan och personalen tar sitt ansvar, som 

arbetet mot sexuellt våld kan inledas (Gillander Gådin, 2012).  

I anmälan till Diskrimineringsombudsmannen kan bristerna kopplas till okunskap och 

oförmåga att se sexuella trakasserier och upprätthållandet av det som ett organisatoriskt 

ansvarsområde. Tjejen som var utsatt för sexuella trakasserier lyfte problemet med både 

lärare och rektorn. Åtgärder som tillsattes var något samtal med killen och en 

överenskommelse om att tjejen skulle eskorteras vid situationer då det kunde förekomma 

trakasserier, exempelvis vid skolutflykter. Överenskommelsen om att tjejen skulle få 

eskortering bröts dock vid en klassresa vilket resulterade att tjejen återigen blev utsatt. I 

anmälan framgår det att skolan och rektorn handlat i god tro då de har tolkat lagen som att 

det krävdes stora “ingrepp” i att må dåligt. Skolan hade gjort tolkningen att tjejen inte mådde 

“så dåligt” även då hon upprepade gånger vänt sig till skolpersonal med sitt problem. 

Tolkningen gjordes i och med att hon fortsatte att gå till skolan och inte självmant anmälde 

trakasserierna till polisen (Gillander Gådin & Stein 2017). Genom att ta ansvar för 

problematiken och adressera problemet kan tystnadskulturen som uppstått motverkas enligt 

Timmerman (2004). Timmermans enkätstudie genomfördes med ett systematiskt urval 

inkluderande 2808 elever från 22 gymnasieskolor i Nederländerna. Resultatet visade att 

endast 8 % av de tillfrågade respondenterna pratade med skolpersonal om sexuella 

trakasserier. Analysen visar på ett statistiskt samband mellan att prata med lärarna och om 

eleven uppfattade att skolan hade ett öppet samtalsklimat med en välutvecklad 

sexualundervisning (Timmerman, 2004).  

Resultatet i Márquez-Flores, Márquez-Hernández och Granados-Gámez (2016) studie visade 

att ca 90% av de tillfrågade lärarna trodde att sexuella övergrepp mot barn måste inkludera 



 

10 

 

våld. Ca 65 % hade ej erhållit information eller kurs gällande sexuella övergrepp mot barn. De 

lärare som hade fått kurser hade bättre kunskaper om vilken ålder som barnen riskerar att 

börja utsättas för sexuella övergrepp och vad lagen säger om sexuella övergrepp. Ca 40 % 

menade på att ett sexuellt övergrepp mot ett barn är ett övergrepp först när det är brist på 

samtycke från barnet. Ungefär hälften av lärarna ansåg inte heller att en jämnårig förövare 

var möjligt. Ifråga om respondenterna skulle rapportera misstankar om sexuella övergrepp 

till myndigheterna svarade 58,4% att de skulle det medan 41,3% valde att inte rapportera. 

Övriga resultat indikerar att faktorer som ålder, yrkeserfarenhet och kön spelar in i att kunna 

identifiera och uppmärksamma sexuella övergrepp som sker mellan barn. Att ha minst 5 års 

yrkeserfarenhet och att vara kvinna var variabler som ökade troligheten att uppmärksamma 

och anmäla misstankar om övergrepp (Márquez-Flores m.fl., 2016). Att applicera kunskaper 

och vikten av erfarenhet till att uppmärksamma sexuella trakasserier kan kopplas till 

resultatet av studien (Márquez-Flores m.fl., 2016). Samma brister hos lärarna kopplat till 

kunskaper om sexuellt våld framkommer även i andra studier (Letourneau, Schaeffer, 

Bradshaw & Feder, 2017; Veneziano, Veneziano & LeGrand, 2000; Gillander Gådin, 2012; 

Conroy, 2013; Kopels & Dupper, 1999; Robinson, 2005; Timmerman, 2004; Young & 

Mendez, 2003). 

Gillander Gådin (2012) presenterar att erfarenheter av sexuella trakasserier inte diskuteras i 

skolan. Enda gången som trakasserier nämns som en problematik är när rektorn vid ett 

tillfälle utgår med information om att det aldrig är okej med att bli utsatt. Forskaren menar 

att trakasserier måste erkännas som ett organisatorisk och strukturellt problem på skolan för 

att preventiva insatser ska kunna sättas in för hantering av problematiken. Det åligger 

skolpersonalens ansvar att förmedla skillnad mellan kärlek och sexuella trakasserier till 

eleverna. Kopels och Duppers (1999) studie framför hur viktigt det är att skolpersonal 

uppmärksammar sexuella trakasserier. Vidare beskrivs hur socialarbetare tillsammans med 

skolpersonal bör ansvara för utbildning av lärare och elever, där man skiljer på skoj och flirt 

från sexuella trakasserier. Genom att använda sig av interventioner och tillämpa kunskaper 

om sexuellt våld kan problematiken åtgärdas. Slutsatser av Kopels och Dupper (1999) är att 

utbildning och identifiering bör börja redan i de tidigare åldrarna för att förhindra 

utvecklingen av sexuellt våld. Gruber och Fineran (2016) presenterade en slutsats om att 

elever skapar en alienation gentemot skolan och lärarna. När elever blir utsatta för sexuella 

trakasserier påverkar det att elever tar avstånd från skolan och därmed blir deras akademiska 

prestationsförmåga påverkad negativt. 

Young och Mendez (2003) har genom en litteraturstudie i Florida utvecklat “en 

arbetsmodell” om hur skolor bör arbeta med prevention och agerande vid sexuellt våld. Syftet 

var att ge personal på elevhälsan vägledande verktyg för en bättre arbetsmodell. Modellen 

innefattar tre delar. Den primära preventionen handlar om ansvar på en organisatorisk nivå, 

skolan måste ta ansvar genom att upprätta en säker och trygg miljö. Miljön måste präglas av 

grundläggande respekt för andra människor. Den sekundära delen handlar om att 

uppmärksamma och förutse ungdomar som kan vara i riskgrupper, både att utföra övergrepp 

likväl som att utsättas för övergrepp. Grupper i riskzonen för att utsättas är främst 

homosexuella, transsexuella och tjejer som är tidigt fysiskt utvecklade (Young & Mendez, 

2003; Conroy, 2013; Veneziano, Veneziano & LeGrand, 2000). Vad som har gått att se i 
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forskning är också att om en elev blir utsatt för sexuella trakasserier i fysisk form i årskurs 7 

så ökar risken att eleven kommer fortsatta utsättas, tills eleven slutar skolan (Zetterström 

Dahlqvist, Landstedt, Young & Gillander Gådin, 2016). Riskgrupper som kan förutses ha en 

benägenhet att utföra övergrepp på andra är elever som pratar nedvärderande om andra 

elever och människor (Young & Mendez, 2003). Enligt Gillander Gådin (2012) kan också 

unga killar vara i riskgrupper genom att de har en förmåga att imitera och härma äldre 

elever. Vad som också har lyfts som riskgrupper enligt Veneziano, Veneziano och LeGrand 

(2000) är de barn som själva har varit utsatta för sexuella övergrepp. Därmed menar 

forskarna på att kunskap kring ämnet behövs för att bemöta och uppmärksamma 

problematiken. Genom kunskap kan ett förebyggande arbete sättas in för att förhindra att de 

som utsatts ska upprepa beteendet på andra. En slutsats i Veneziano, Veneziano och LeGrand 

(2000) studie är, genom kunskap av vad ett barn varit utsatt för tidigare så kan det leda till 

att förutse ett eventuellt framtida beteende och preventionsarbete kan sättas in. Den sista 

delen i arbetsmodellen innefattar interventioner för den utsatta och den som utsätter. 

Interventionerna kan innefatta alltifrån disciplinära åtgärder för den som utsätter med syfte 

att markera acceptabla och oacceptabla beteenden för övriga elever. Det kan också handla om 

att stänga av en elev från skolan eller omplacera den som utsatt någon för kränkande 

behandling istället för att den utsatta omplaceras (Young & Mendez, 2003). 

2.1.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ett genomgående tema i forskningen om sexuellt våld är skillnaden mellan tjejers och killars 

sexualitet. Killars sexualitet och beteenden kritiseras eller problematiseras inte medan 

tjejerna har ständiga krav från omgivningen att passa in i samhällsnormer om hur en tjej ska 

vara. Skillnader görs på trakasserier och övergrepp, där trakasserier inte ses något avvikande, 

utan tillhörande normal skolgång. I vissa fall ses inte heller övergrepp som något avvikande.  

Forskning inom sexuellt våld lyfter andra aspekter om våldet där handlingen inte enbart bör 

ses som en sexuell handling. Det sexuella våldet kan förklaras ha starka kopplingar till både 

patriarkatet och den hegemoniska maskuliniteten. Sexuellt våld kan också kopplas samman 

med maktutövning där killarna begränsar tjejers beteende och sexualitet. Förklaringar till 

våldet innefattar allt från nyfikenhet till normal interaktion mellan elever. Även här kopplas 

handlingar till hegemonisk maskulinitet samt till könskonstruktioner och könsroller. Vidare 

framkommer att det finns en utbredd romantisering angående sexuella trakasserier och 

övergrepp från vuxenvärlden som eleverna kommer i kontakt med i skolan.  

Genom bristen på agerande från vuxenvärlden kan normaliseringen av det sexuella våldet 

fortgå. Endast då ingripande görs kan problemet åtgärdas. Samtidigt visar forskning inom 

området att det är ett stort problem där lärare inte anser sig ha utbildning eller kunskaper att 

bemöta problematiken. För att bemöta problemet och hitta lösningar på det lyfter 

forskningen vikten av att både arbeta aktivt med problemet som ett organisatoriskt problem 

men också arbeta preventivt och uppmärksamma potentiella barn som förövare och offer.  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV   

I detta teoriavsnitt kommer följande teorier och begrepp att behandlas: radikalfeministisk 

patriarkatsteori, hegemonisk maskulinitet, makt samt våldets normaliseringsprocess. 

Förklaringar av både begrepp och teorier kommer att ges i relation till varandra, då dem inte 

ses som enskilda, utan hänger samman i ett större perspektiv med utgångspunkt i 

patriarkatet.  

Inom radikalfeminismen är patriarkatet ett centralt begrepp som beskrivs som ett system där 

mannen besitter den överordnade makten. Patriarkatet förklaras vara den grundläggande 

orsaken till social orättvisa. Historiskt sett kan patriarkatet kopplas till familjelivet och tolkas 

som “faderns roll” där mannen hade ansvar att ta hand om familjen. Den underordnade 

rollen av kvinnor genomsyrar samhället i form av våld samt begränsningar i rättigheter och 

möjligheter. I det patriarkaliska samhället yttrar sig kvinnans ansvar i samhället genom att 

hon ska undvika att ses som en sexuell frestelse. Hon ska avhålla sig från att klä sig på ett 

utmanande sätt eller flörta, för att därefter avvisa mannen från samlag. Detta ansvar har 

skapats utifrån en våldtäktsideologi, som kan förklaras som ett instrument där mannen 

kontrollerar kvinnan. Till grund för fruktan av våldet och våldtäkten, så kan kontrollen av 

kvinnan upprätthållas inom det offentliga rummet. Våldtäktsideologin innebär därmed 

kvinnans ansvar att inte utsättas för våldet. Utöver att se våldtäkt som en sexuell handling så 

kan det förklaras som en maktdemonstration av mannen. Mannens roll kan upplevas som 

hotad av kvinnan, för att få utlopp för vanmakten så utkrävs hämnd. Hämnden består i att 

mannen våldför sig på kvinnan. Våldet möjliggör upprätthållandet av patriarkatet, vilket kan 

beskrivas som “våld legitimerar manlig överordning och kvinnlig underordning” (Gottzén, 

2013). 

Patriarkatet förklaras som ett samhälle styrande av männen, som innehar makten i det 

offentliga rummet, såsom skola, sjukvård, politik etcetera (Jalmert, 1983). Begreppet makt 

kan avse en handling eller en förmåga, det vill säga genom handling förmå en person att 

genomföra något mot dennes vilja (Korpi, 2018). Makt är inte statiskt utan skapas i mänsklig 

interaktion, där språket är centralt. Att skapa makt och få makt kan ske med olika 

maktmedel. Våld och hot om våld är det mest grundläggande sättet och den viktigaste 

komponenten till att få makt. Våld och hot om våld är ett direkt sätt att få makt medan mer 

subtila sätt att tillskansa sig makten kan vara genom exempelvis tvång eller belöningar. Att 

använda subtilt tvång, exempelvis stå i kö, är en form av makt där personen uppfattar 

händelsen som naturlig och inte ser den som ett maktmedel. Belöning, exempelvis att få lön, 

har liknande komponenter, i och med de normala aspekterna i belöningen underkastar sig 

människan utan vidare reflektion. Könsmakten kan kopplas till hur skillnader görs i 

samhället på ett subtilt sätt genom att skilja på mig och andra genom språket. Att skilja på 

könen och dess attributer med språket som verktyg skapar över- och underordningar, ett så 

kallat “vi och dem” (Börjesson & Rehn, 2009). 

Makten inom det patriarkala systemet bildas bland annan via det hegemonisk maskulinitet 

vilket syftar till att tillskriva ett kön attributer och beteenden som uppfattas som önskvärda 

(Gottzén, 2013; Herz & Johansson, 2011). Attributerna som tillskrivs den hegemoniska 

maskuliniteten bildar ett ideal av hur en man ska vara. Idealet gör att män förhåller sig till 
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denna norm för att uppnå hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska manligheten 

konstrueras i de homosociala relationerna, som innebär en samling som domineras av 

samma kön (Herz & Johansson, 2011). Den hegemoniska maskuliniteten kan se olika ut 

beroende på kultur och tid men innehas alltid av privilegierade män. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv med en analys av klass och etnicitet, så framkommer det att inte 

alla män har samma inträdes möjligheter till denna maskulinitet. Även då män inte tar till sig 

den hegemoniska maskuliniteten, erhåller de fortfarande nytta av maktpositionerna som 

upprättas av dem i den hegemoniska maskuliniteten, då kvinnorna oavsett är underordnad 

mannen (Herz & Johansson, 2011; Gottzén, 2013). Forskning inom samhällsvetenskapliga 

ämnen definierar hegemoni som ledning eller ledarskap som har starka kopplingar till 

maskuliniteten. Den hegemoniska maskuliniteten skiljer sig åt i olika kulturer och grupper i 

samhället och är föränderligt över tid (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Sammanfattningsvis kan den hegemoniska maskuliniteten beskrivas som ett ideal skapat i ett 

kulturellt sammanhang, som cementerar maktbalansen och underordningen av kvinnor 

(Gottzén, 2013). Kvinnans femininitet kan förstås som en motsats till mannens hegemoniska 

maskulinitet. Attributer som tillskrivs femininiteten är följsamhet, empati och kvinnans 

sexualitet och ansvar för könen. Det finns en förväntan på kvinnan i den framhävda 

femininiteten som sexuellt tillgänglig där hennes behov åsidosätts, medan mannens behov 

och sexuella begär ska tillgodoses (Lundgren, 2004; Björk, Hedenus & Shmulyar Gréen, 

2015). Den normativa femininiteten har blivit en utvecklad norm inom medelklassen 

(Gottzén, 2013). 

Lundgren (2004) förklarar om hur makt, våld, kön och normalitet hänger samman. En 

maktobalans existerar mellan könen, skapat av kulturella könsroller. Inom könskulturen 

existerar den hegemoniska manligheten och kvinnligheten, som innebär att mannen är 

överordnad kvinnan. Den överordnade manligheten genomsyras av status och makt, genom 

exempelvis att mannen har tolkningsföreträde: 

Makt kan utövas på ett legitimt sätt, men även illegitimt, och angränsa till våld. Även om våld 

är en juridiskt illegitim handling, anses man inte vara mindre man eller omanlig om man slår; 

snarare tvärt om. Det kan alltså vara kulturellt legitimt, även bejakas, att slå (Lundgren, 2004, 

s. 19).     

I den hegemoniska maskulinitetsteorin ska kvinnans sexualitet och omsorg finnas för 

tillfredsställelse för mannen. Det förklaras som ett samspel där kvinnan ska attraheras av 

mannens överordnad och dess dominans. Våldets normalitet är sammankopplat till de 

kulturella samhällsbilderna av könsroller. Våldet är inte något som socialt utsatta män 

utövar, det sker inom de sociala normala sammanhangen. Därav blir det socialt normalt att 

välanpassade män utövar våld, utifrån maktobalansen som existerar mellan könen 

(Lundgren, 2004). 

Enligt Eriksson (2016) återfinns könsmönster som ett tema i våldet. Tjejer utsätts i större 

utsträckning för allvarligare former av våld samt sexuellt våld än vad killar gör. Eriksson 

tillämpar ett maktteoretiskt perspektiv som förklaring till mäns våld mot kvinnor, där 

kopplingar till makt och kontroll återfinns. Genom att kvinnan blir utsatt för våld under en 

längre period, normaliserar hon våldet själv då det blir en del av vardagen. Till slut 
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internaliserar kvinnan mannens perspektiv på våldet vilket leder till att kvinnan ålägger sig 

skulden för de våldshandlingar hon får utstå. 

Eva Lundgren (2004) har utformat begreppet normaliseringsprocess när det handlar om våld 

i nära relationer. Hon förklarar våldets normaliseringsprocess som: 

En aktiv och farlig process där männens våldsutövning kombineras med annan kontroll och 

får ödesdigra konsekvenser. Många gränser förskjuts, och det till synes extrema börjar framstå 

som normalt. När våldet normaliseras, blir hans verklighet hennes, våldet internaliseras 

(Lundgren, 2004, s. 10). 

Enligt Lundgren (2004) ses våldet som ett uttryck av en obalans i förhållandet mellan könen. 

I en normaliseringsprocess bagatelliseras våldet, och därmed kan våldet fortgå. 

Normaliseringsprocessen beskrivs som en nedbrytningsprocess för den utsatta kvinnan, där 

våldet normaliseras. Våldet bortförklaras utifrån att mannen har svårigheter i sitt liv eller 

tidigare livshistoria. Exempel för att förklara mannens benägenhet för våldet är att han har 

en pressad arbetsposition, traumatisk barndom eller att hans ansvar över familjesituationen 

är för stor. Vikt har lagts vid förklaringen om varför mäns våld mot kvinnor inträffar. 

Lundgren menar på att angreppssättet istället bör vara hur våldet kan stabiliseras och 

vidmakthållas. Genom att använda sig av ett könat perspektiv på normaliseringsprocessen, 

framträder en bild av våldet kopplat till föreställningar av kön och dess konstruktioner. 

Mannen utsätter kvinnan för våld som ett sätt att hantera och kontrollera hennes sexualitet. 

Genom våldet kan mannen därmed upprätthålla makten. Lundgren beskriver en 

samhällssanning om kön, som innebär att kvinnan ska vara tillgänglig för mannen. Hon ska 

vara omsorgsmässigt och sexuellt hängiven åt honom. Motsvarande sanning för män är deras 

benägenhet för våld, att våldet utförs till grund för psykisk ohälsa eller av sociala skäl såsom 

missbruk och arbetslöshet. För att förstå våldets normaliseringsprocess, måste en förståelse 

finnas om att den samhälleliga sanningen kan återfinnas i alla relationer, inte enbart i de 

våldsamma: 

Bland annat utplånas gränsen mellan kärlek och våld. Det kan ske genom att använda 

kulturellt inrotade bilder av kön, kvinnlighet och manlighet, alltså det (köns)kulturellt 

normala. Detta tyder på att det inte är särskilt fruktbart att se övergången mellan ett fredligt 

och ett våldsamt parförhållande som ett uttryck för sjuka, avvikande, patologiska drag hos den 

som misshandlar, den som misshandlas eller i familjemönstret (Lundgren, 2004, s. 18). 

Sammanfattningsvis kan mäns våld mot kvinnor som återfinns i samhället följas tillbaka till 

begreppet patriarkatet. Patriarkatet belyser ett maktperspektiv där makten produceras och 

reproduceras genom den hegemoniska maskuliniteten. Den hegemoniska maskulinitetens 

maktutövning kan ses i mannens överordnad kvinnan, där kvinnan blir objektifierad för att 

möta mannens behov. I och med upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten i 

förhållande till maktperspektivet, normaliseras det sexuella våldet gentemot den 

underordnade kvinnan, som kan ses som den ultimata maktutövningen. Genom 

normaliseringen av våldet och kvinnors underordnad reproduceras det patriarkala systemet 

som domineras av männen. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

Avsnittet syftar till att beskriva undersökningens vetenskapliga överväganden och de olika 

metodstegen så transparant som möjligt för att skapa en förståelse av tillvägagångssättet, 

samt ge förutsättningar för en eventuell replikering av undersökningen. Inledningsvis 

förklaras vilken typ av metod som använts och utefter vilken kunskapssyn som arbetet är 

upplagt på. Därefter beskrivs hur det empiriska underlaget är utformat. Efter övervägande 

diskuterades urval och inklusionskriterier som var av intresse och huruvida det ansågs vara 

genomförbart. Undersökningens tillvägagångssätt och hur kategoriseringen av DO-

anmälningar genomförts och sammanställts presenteras, för att därefter gå in på den 

analytiska metoden och dess tillförlitlighet. Avslutningsvis presenteras de etiska 

ställningstaganden som gjorts. Övervägande i form av etiska ställningstagande och 

bedömning av de fyra kriterierna som bör vara uppfyllda i en dokumentationsstudie 

beaktades och ansågs tillfredsställande. 

4.1.1 Val av metod 

Då det sexuella våldet i skolan undersöktes föll valet på en form av kvalitativ 

dokumentanalys. Dokumentanalysen genomfördes av anmälningar som inkommit till DO 

under 2016 angående sexuella trakasserier i grundskolan. Utredningar och eventuella 

bedömningar kring anmälningarna har inte tagits i beaktande.  

4.1.2 Dokumentationsstudie med analys av DO-anmälningar 

I undersökningen har dokumentationsstudie tillämpats. Enligt Bryman (2011) är dokument 

som datakälla, material som finns tillgängligt för insamling och analys i samhället. I arbete 

med dokument som empiri skall fyra kriterier vara uppfyllda för att bedömas som lämpliga 

att använda i en studie. Dessa kriterier är; om dokument kan bedömas som autentiskt, är 

materialet trovärdigt, är det representativt och ses materialet som meningsfullt.  

Under studiens början diskuterades huruvida materialet skulle kunna möta undersökningens 

syfte och frågeställningar. Efter övervägande om de fyra kriterierna kunde uppfyllas i den 

önskade dokumentationsstudien, bedömdes materialet både vara autentiskt och trovärdigt. 

Då empirin omfattade hela år 2016 kan det även ses som representativt. I och med den 

omfattande empirin, det vill säga 76 anmälningar om sexuellt våld, kan det även ses som 

meningsfullt att utröna karaktärerna av anmälningar. Enligt Bryman (2011) skall texter alltid 

läsas med viss reservation om att texter och dokument i stort representerar en individs 

upplevelse och ståndpunkt men behöver inte nödvändigtvis spegla verkligheten. Brymans 

(2011) reservationer om personers upplevelse går i enlighet med lagstiftningen om 

diskriminering (DO, 2018) vilket säger att det är personens upplevelse som är avgörande om 

denne har blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp eller ej.  

4.1.3 Urval och inklusionskriterier  

I undersökningen har ett målinriktat urval använts. Enligt Bryman (2011) innebär det 

målinriktade urvalet att respondenterna väljs ut i undersökningen för att riktas mot 
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forskarfrågan. I och med att empirin inhämtats från DO och handlar om sexuellt våld i skolan 

är innebörden att all empiri uteslutande berör undersökningens forskningsfrågor. 

Inklusionskriterier omfattade till en början allt sexuellt våld i skolan under 2016. Efter 

övervägande beslutades att endast grundskolan var av intresse i och med att dessa elever 

omfattas av skolplikten. Inklusionskriterierna blev därmed sexuellt våld i grundskolan i 

förhållande till diskrimineringsgrunden kön.   

4.1.4 Analysmetod  

Resultatet har analyserats utifrån en form av kvalitativ innehållsanalys i kombination med 

hermeneutisk tolkning. Enligt Bryman (2011) beskrivs kvalitativ innehållsanalys som en 

metod, att utifrån det insamlade materialet, analysera och finna diverse teman. Därefter kan 

materialet, utifrån de identifierade teman, citeras i kortare meningar.  

Bryman (2011) redovisar för att hermeneutikens grund syftar till att forskaren ska, i sin 

analysering av texter, nå fram till meningen med texten utifrån perspektivet som författaren 

till texten haft. Detta innebär att forskaren behöver sätta texten i kontexten till när den 

skrevs, både ur en historisk samt social kontext.  

Efter insamlandet av empirin identifierades kategorier. I kategorierna upprättades olika 

teman som var återkommande i anmälningarna. Utifrån teman och texten analyserades 

materialet med undersökningens valda teorier. Se exempel nedan.  

 

Kategorier 

frågeställning 1 

Teman Citat Teori 

Sexuella 

trakasserier 

Hora, fitta, jävla 

kvinna, 

kuksugare, visad 

pornografi, 

sexuell kränkning 

via internet, hot 

om att “spana in” 

kroppen på 

“[...] min dotter i årskurs 

två blev kallad hora [...]” 

(10), 

 

“Min dotter ____ har 

blivit död hotad och 

sexuellt trakasserad av en 

eller flera personer på 

instagram” (8). 

Våldets 

normaliseringsprocess 

 

Makt 

Sexuella 

övergrepp 

Med tvång 

försöka få en 

annan att utföra 

en sexuell 

handling, 

ovälkommen 

beröring på 

“[...] Efter att ha utsatts 

för grova sexuella 

övergrepp 

lyckas_____gömma sig i 

ett skåp vid sandlådan tills 

han försvinner” (44).  

“[...] tafsande på 

 

 

Hegemonisk 

maskulinitet 
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kroppen, hot om 

sexuellt våld (att 

våldtas)  

badlektioner och även 

verbal, t ex ropar hora [...]. 

Dom säger att dem ska 

våldta och knulla “din 

mamma” eller dig [...]” 

(64). 

Feministisk 

patriarkatsteori 

 

Makt  

Sekretessärenden  “[...] begär föräldrarna ut 

journaler på samtliga 

händelser och får 

därigenom bekräftat sin …. 

misstankar angående 

händelsen ______ på 

skoltid, på skolgården” 

(30). 

Analys genomförs inte 

då sekretess ej 

möjliggör en analys. 

 

4.1.5 Tillvägagångssätt  

Kontakt togs med DO för att begära ut alla anmälningar i pappersformat gällande sexuella 

trakasserier i grundskolan för 2016. Anmälningarna inkom 2016, men händelserna 

omfattade tidsperioden 2006-2016. Även statistik gällande sexuella trakasserier i 

grundskolan begärdes ut, så långt tillbaka som det gick, vilket var år 2009. Handlingarna 

delades upp och kategoriserades efter teman som gick att återfinna och kunde besvara 

undersökningens frågeställningar. 

Totalt inkom 76 handlingar till DO under 2016. Av dessa uteslöts 16 handlingar, 4 på grund 

av att dessa av någon outgrundlig anledning inte kom med i posten och 11 på grund av att 

dessa inte innehöll någon information om sexuellt våld. En anmälning uteslöts då denna var 

en dubblett. Sammantaget utgör 60 handlingar det underlag för analys som granskats i den 

föreliggande undersökningen. 

Inledningsvis skapades fyra kategorier, vilka var sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, 

kombination av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp samt sekretessbelagda 

anmälningar. Dessa anmälningar var belagda med sekretess i så stor omfattning att endast 

ord eller sammanhang gick att utläsa. Tolkning som görs är att det handlar om händelser av 

så pass allvarlig art att det är inte är så vanligt förekommande vilket skulle göra det möjligt 

att eftersöka personerna det berör.  

Efter första genomgången ändrades kategorierna till tre då de flesta som berörde sexuella 

övergrepp också berörde sexuella trakasserier. Två av anmälningar omfattade förskolan. 
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Detta resulterade i följande kategorisering: 

 

Sexuella trakasserier Sexuella övergrepp Sekretess skyddade  

10 38 12 

 

Utifrån dessa kategorier sammanställdes resultatet och analyserades därefter. För att besvara 

frågeställning 2 så uppmärksammades och markerades även skolans agerande, huruvida 

åtgärder upprättats eller inte.  

Efter läsning om Skolinspektionen samt skollagen, beslutades det att försöka få en intervju 

med skolministern. Kontakt togs per telefon med sakkunnig som arbetar under 

skolministern. Intervjuformulär upprättades och mailades till sakkunnig, som skulle 

återkomma med bifogade svar senast 1 mars. Responsen från skolministern med bifogade 

svar uteblev. 

4.1.6 Studiens tillförlitlighet  

Ett visst bortfall måste tas i beaktande då vissa anmälningar kan ha fallit under någon av de 

andra sex diskrimineringsgrunderna, exempelvis etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning 

etcetera. Enligt Bryman (2011) innebär den externa validiteten möjligheten till statistisk 

generaliserbarhet, vilket han lyfter inte är möjligt vid ett målinriktat urval. Kvale (2009) 

lyfter däremot möjligheter till en generaliserbarhet på en analytisk nivå i och med att 

olikheter och likheter studeras i empirin, för att kunna appliceras i andra liknande 

verksamheter och situationer. En styrka i undersökningen är att alla anmälningar som har 

inkommit under ett års tid har valts ut och granskats. Cirka 85 % av anmälningarna, som 

postades, har använts som det empiriska underlaget. Dessa är att anse som representativa för 

de anmälningar som inkommit under året som bedömdes ha med sexuellt våld att göra.  

Övervägande om en studies validitet ska alltid göras, vilket innebär frågan om man mäter, 

observerar och identifierar vad som avsågs mätas (Bryman, 2011). Utifrån tydlighet kring 

inklusionskriterier och kategorisering av den insamlade empirin, anses undersökningen ha 

en stark validitet då mätningen möter undersökningens syfte och frågeställningar.  

4.1.7 Etiskt ställningstagande   

De forskningsetiska principerna innefattas av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Undersökningens empiri är 

offentliga handlingar som har begärts ut från en offentlig myndighet. I beaktande av de 

forskningsetiska principerna så anses samtyckeskravet, informationskravet samt 

nyttjandekravet vara tillgodosedda då anmälarna lämnar samtycke till att myndigheten tar 

del av personuppgifter samt att information ges att personuppgifterna endast behandlas av 

den berörda myndigheten. Ifråga om konfidentialitetskravet så anses det inte finnas några 

hinder då handlingarna genomgått en sekretessprövning innan de lämnas ut. I och med 
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sekretessprövningen anses det ej ha en negativ påföljd för personerna som anmälningarna 

omfattar, då namn och sådant som kan möjliggöra eftersökning av personerna inte 

framkommer. Som sekundär empiri fanns intentionen att få en intervju med skolministern. I 

missivbrevet till sakkunnig, som arbetar under skolministern, informerades och tillämpades 

de forskningsetiska principerna (bilaga b).  

5 RESULTAT OCH ANALYS  

Cirka 14 % av anmälningarna berörde sexuella trakasserier, medan 54 % var sexuella 

övergrepp och 17 % var sekretessbelagda. Resterande 15 % avser bortfall.  

5.1 Sexuella trakasserier 

Nedanför beskrivs hur de sexuella trakasserierna ser ut enligt anmälningarna. Sedan beskrivs 

hur skolan har agerat i förhållande till vad som framkommer ur anmälningarna.  

5.1.1 Så ser trakasserierna ut 

Av de inkomna anmälningarna om sexuella trakasserier var återkommande inslag att de 

skedde via instagram och övriga internetsidor/appar. I många fall användes manipulerade 

bilder av den utsatte som lades ut på sociala medier. Andra vanliga komponenter i 

anmälningarna är skällsord, exempelvis hora, dödshot och hot om sexuellt våld. Det 

framkommer i en av anmälningarna om att sexuella trakasserier och hot om våld 

förekommer. Detta har pågått under en lång period, och sträcker sig så långt tillbaka som till 

lågstadiet. I anmälan av mamman vars dotter blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan 

går det att utläsa “[...] blivit utsatt för sexuella trakasserier [...] saker stulna och förstörda, 

våld och hot om våld. Och allt detta på lågstadiet! [...] min dotter i årskurs två blev kallad 

hora och en massa liknande, av pojkar på lågstadiet [...]” (10). 

I flertal anmälningar handlar det om att elever har bett eller erbjudit den utsatta att 

medverka i vissa sexuella aktiviteter “Bla har han bett henne vara med _____ han har kallat 

henne _____ och han antyder ofta att han ska spana in _____________________ vid 

exempelvis idrotten och simundervisningen” (4)1. I ett annat ärende har den utsatta blivit 

tvingad att titta på porr.  

Vår dotter har blivit visad pornografi mot sin vilja, blivit sen hotad till att om detta kommer 

fram så skall hon bli slagen och sen utnämnas som en dålig kompis inför hela skolan. Hon har 

blivit jagad in på toaletten vid åtskilliga tillfällen [...] Blivit inlåst och motad inne i 

omklädesrum (1). 

                                                        

1 Markering ”___” innebär sekretessbelagda uppgifter. 
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En tjej blir utsatt för sexuella trakasserier då någon bryter upp hennes skåp upprepade 

gånger. “Någon har brutit upp hennes skåp igen och skrivit “Hora” med tjock svart tusch på 

hennes skåp. På toaletten upptäcker hon att någon har skrivit “______ är äcklig” på väggen” 

(7). En annan elev har fått nedsättande saker klottrade i skåpet såsom “du behöver hjälp” och 

“sex, sex, sex” (6). 

De sexuella kränkningar som pågår för vissa elever i skolan fortsätter följa personen på 

fritiden genom internet. Gemensamt för många av anmälningarna är att kränkningarna 

övergår till instagram, KIK eller andra internetsidor. Även telefonsamtal och sms-kontakt är 

ett sätt att bli utsatt på.  

“Lagt ut en bild på internet med ______ och lärare och ritat ett hjärta runt” (3). 

“Nu senast skrev han via KIK att hon var ful och har gjort det flera gånger” (9). 

“Min dotter _______ har blivit död hotad och sexuellt trakasserad av en eller flera personer 

på instagram” (8). 

5.1.2 Skolans agerande  

Gemensamt för skolans agerande i anmälningarna om sexuellt våld oavsett om det handlar 

om sexuella trakasserier, övergrepp eller sekretessbelagda ärenden är att skolan brister i 

agerande på individ- samt organisationsnivå. I de ärenden som handlar om sexuella 

trakasserier så har eleven fått till sig att det som inträffat inte är så allvarligt. Det 

gemensamma i de ärenden som berör sexuella övergrepp är en syn på att tjejen har ett ansvar 

för det inträffade samt att det finns naturliga förklaringar exempelvis “barn är barn”, att 

killar är nyfikna etcetera. 

I ärendena där nedsättande och kränkande ord har klottrats i skåpet har det setts väldigt 

lättvindigt på från vuxenvärlden enligt anmälningarna. Reaktionerna från lärare har varit att 

eleven själv får ansvara för det. “Du får skylla dig själv om du inte har lås” eller “bara ignorera 

dem, annars blir de argare” eller “om ni märker att de (mobbarna) har en dålig dag kan ni dra 

er undan (och inte säga ifrån)” (6). I det ärende där eleven hade fått “hora” skrivet på sitt 

skåp menade rektorn på att hon inte ska ta det personligt. “Rektor säger att hon beklagar det 

inträffade, men det finns inget mer hon kan göra. Rektor säger att min dotter inte ska “ta det 

personligt” (trots att det står Hora med fet stil på bara hennes skåp)” (7). Eleven får själv 

ansvara för att sudda ut och ta bort texten från skåpet.  

 

Enligt en anmälan, där det framkommer att anmälarens dotter blivit utsatt för bland annat 

kränkande ord, har hon vänt sig till skolpersonal för att få hjälp. Som svar får hon “vi får se 

om det händer igen” (10). Enligt anmälningarna så brister skolan i agerandet på en 

individnivå genom att inte vilja ta ansvar för att inrätta åtgärder. Sexuella trakasserier och 

övergrepp ses inte som att det krävs åtgärder.  

I ett av ärendena har skolan lagt bort sitt ansvar för att hitta åtgärder för situationen genom 

att hänvisa föräldrarna att ringa varandra och ha en dialog. I andra ärenden har samtal med 

rektorn och lärare skett med berörda barn och deras vårdnadshavare, både en och flera 

gånger. Problemet är att det, enligt anmälningarna, inte lett till förbättring eller åtgärder 

efter samtal och då har skolan inte arbetat vidare med problematiken (1; 3).  
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Att skolan brister i kommunikationen framgår i flertal ärenden. Istället lämnas ansvaret över 

på att vårdnadshavare får ringa skolan och fråga vad som har hänt. I ett ärende försöker 

mamman till en elev att nå rektorn på skolan via både telefon och mail för att få veta vilka 

åtgärder som sätts in för att skydda dennes dotter, men får ingen återkoppling. Dagarna 

senare stoppar rektorn eleven som utsatts i korridoren för ett samtal (7). Vidare framgår av 

ärende om hur den utsatte själv får ansvara över sin situation genom att gå hem de dagar 

som hon är utsatt och istället berätta vad som inträffat dagen efter (2). Det påtalas brister på 

den organisatoriska nivån i anmälningarna, som innefattar hur skolan agerar men också hur 

ledningen på skolan väljer att bemöta problemen som uppstår. I några av anmälningarna 

ställer sig ledningen, exempelvis rektorn, otillgänglig till frågor från vårdnadshavare. Det 

framgår i anmälningarna att rektorn varken svarar på telefon eller mail, trots otaliga 

kontaktförsök (7; 10). Enligt anmälningarna handlar det också om en motvilja till att se 

problem där skolan inte vill se, även då den utsattes förälder påtalar det: 

Hon blir inte trodd eller hörd på när hon försökt att berätta om det. När jag som vuxen 

försöker tala med rektorn så avbryter han med saker som att hon har skolplikt och då är det 

svårt att göra sig hörd (9).  

Anmälningarna påtalar även brister med att incidentrapporter inte skrivs. Skrivs de kan det 

vara långt efter men också i vissa fall efterkonstruktioner:  

Det skrivs inte alltid incidentrapporter om det som händer på skolan. Om det skrivs en 

incidentrapport så går väldigt långt tid innan det görs (trots att vi i familjen ligger på skolan). 

När vi sedan ber att få en gammal incidentrapport så hittar personalen på skolan inte den 

aktuella rapporten utan måste göra en efterkonstruktion (2).  

5.2 Analys  

I resultatet framkommer det att inga av de anmälningar som berör sexuella trakasserier har 

det som primär anledning till anmälan. Anmälningarna fokuserar främst på övrig kränkande 

behandling där sexuella trakasserier är ett inslag. I och med att sexuella trakasserier kan ses 

som en mildare form av kränkning som sker oftare än sexuella övergrepp så borde en större 

andel av anmälningarna vara sexuella trakasserier. 

I flertal av anmälningarna används nedsättande ord kopplade till tjejers sexualitet, 

exempelvis hora, i skolan (7; 10). Även i de anmälningar som berör sexuella övergrepp, 

framkommer det att sexuella trakasserier är ett vanligt inslag (32; 35; 45; 47; 53; 55; 63; 64). 

Att sexuella trakasserier är vanligt förekommande och ses som ett så naturligt inslag i 

skolvärlden bekräftas av flertal tidigare studier (Gillander Gådin, 2012; Conroy, 2013; 

Robinson, 2005). Undersökningen visar på att sexuella trakasserier är normalt inslag i 

skolan. Detta kan liknas med resultat av tidigare forskning, där sexuella trakasserierna ofta 

beskrivs som en naturlig interaktion i skolan av både elever, men också av skolpersonal 

(Gillander Gådin & Stein, 2017; Rahimi & Liston, 2009). Studien av Gillander Gådin och 

Stein (2017) lyfter en annan aspekt där skolan menar på att det tjejen utsattes för inte var 

allvarligt då även andra tjejer var utsatt för samma behandling men inte mådde dåligt av det. 

Den studien förstärker resultatet som har framkommit i undersökningen om att sexuella 

trakasserier ses som legitimt så länge de inte övergår en viss gräns, med vuxenvärlden som 
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bedömare. En anmälan lyfter att de sexuella trakasserierna börjar redan i lågstadiet. När 

eleven i anmälan blir utsatt för sexuella trakasserier och söker hjälp hos personal så bemöter 

de med att säga “vi får se om det händer igen” (10). I anmälan där en elev får “hora” skrivet 

på sitt skåp blir responsen från rektorn att hon inte ska ta det personligt, och att rektorn inte 

kan göra mer (7). Ett ytterligare exempel är anmälan där eleven blir uppmanad “[...] bara 

ignorera dem, annars blir dem argare” (6). Lundgren (2004) som skriver om 

normaliseringsprocessen av sexuellt våld förklarar att en normalisering sker i flera steg tills 

det inte ses som våld längre. Utifrån teorin om våldets normalisering kan en tolkning vara att 

de sexuella trakasserierna i skolan inte ses som avvikande för att det är så vanligt 

förekommande och att det gradvis ökar allvarlighetsgrad. Därmed ses inte våldet som våld 

och som något som är värt att anmäla. Teorin om normalisering i relation till sexuella 

trakasserier kan i så fall förklara att det inte finns några anmälningar om enbart sexuella 

trakasserier.  

I flera av anmälningarna uttalas olika slags hot exempelvis hot om våld och dödshot, 

antingen i kombination med kränkningarna eller enskilt (1; 4; 8; 10). Hoten som framförs 

kan kopplas till att få sin vilja igenom, där personen som utsätts för hoten förändrar eller 

underkastar sig personen av rädsla för repressalier. Att se hot som maktmedel istället för 

primärt fokus på sexualiteten kan tolkas utifrån Börjesson och Rehn (2009) som lyfter att det 

sexuella våldet och hot om våld är ett av de mest grundläggande sätten att få makten på. I 

anmälningarna framkommer det att de utsatta blir trakasserade på internet, exempelvis 

instagram, KIK etcetera (3; 8; 9). När elever använder internet för kränkningar kan det ses 

som ett sätt att skapa skillnader på sig själv och dem som utsätts, ett slags “vi och dem”-tänk. 

Att skapa skillnader mellan “vi och dem” kan också kopplas till maktbegreppet då makten fås 

genom att skapa en rädsla hos individer att vara “dem” gruppen (Börjesson & Rehn, 2009). 

Genom att använda sig av sociala medier som snabbt når ut till stora grupper så blir 

kränkningarna på internet kraftfulla, vilket skulle vara en motivation till att använda internet 

som maktmedel.  

I det empiriska insamlade materialet går det att utläsa om hur killar antyder att de ska göra 

något specifikt, exempelvis titta in tjejen under idrotts- och simlektioner (4). Det tolkas även 

utifrån anmälningarna att killar genom språket på ett sätt kontrollerar tjejers sexualitet, då 

genom nedvärderande ord antyda att tjejen har ett promiskuöst beteende (7; 8; 10). 

Likvärdiga resultat har framkommit i tidigare forskning genom att flertal studier lyfter det 

verbala språket som ett sätt att kontrollera tjejer på (Robinson, 2005; Rahimi & Liston, 

2009). En förklaring skulle kunna vara som Robinson (2005) beskriver att det sexuella våldet 

anses bero på grund av ett sätt för killarna att begränsa och forma tjejerna. I tidigare 

forskningen (Conroy, 2013; Gruber & Fineran, 2016; Zetterström Dahlqvist, Landstedt, 

Young & Gillander Gådin, 2016) lyfts den hegemoniska maskuliniteten som en förklaring till 

det sexuella våldet i skolorna. Det sexuella våldet som killar via den hegemoniska 

maskuliniteten använder begränsar och inskränker tjejernas sexualitet. Av Zetterström 

Dahlqvist, Landstedt, Young och Gillander Gådin (2016) framgår att hegemonisk 

maskulinitet är den dominerande manligheten. De klassiska könsstereotyperna, som beskrivs 

i den hegemoniska maskulinitetsteorin, tillåter maktskillnader mellan könen där kvinnan är 

underordnad och mannen besitter makten. Robinson (2005) gör kopplingen mellan 

hegemonisk maskulinitet och maktutövning, där det sexuella våldet används som en form av 

maktutövning för att begränsa och forma tjejer. I resultatet fanns det tydliga indikationer på 

att sexuella trakasserier tillämpades som ett sätt att begränsa tjejer på. Detta kan kopplas till 
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en radikalfeministisk patriarkatsteori (Gottzén, 2013) som förklarar sexuella trakasserier 

som ett hjälpmedel till att begränsa tjejer i deras möjligheter och rättigheter. 

I en stor utsträckning visar anmälningarna på att skolpersonalen samt rektorer brister i 

hanteringen av sexuella trakasserier. En uppfattning av detta ligger i att problematiken inte 

tas på något större allvar. Utifrån en hegemonisk maskulinitet kan förklaringen vara att 

tjejernas utsatthet förminskas i förhållande till killarnas sätt att bete sig på då det ses som 

något legitimt.  

I flertal av anmälningarna förminskas och bagatelliseras sexuella trakasserier. I ett ärende 

beskrivs det hur rektorn säger till den utsatta tjejen att hon inte ska ta det personligt när 

någon har skrivit “hora” på hennes skåp (7). Ett annat ärende beskriver en händelse där 

läraren svarar att “vi får se om det händer igen” (10). Och i ett tredje ärende får den utsatte 

tjejen höra att hon har sig själv att skylla för det inträffade (6). Forskning (Gillander Gådin, 

2012; Kopels & Dupper, 1999; Zetterström Dahlqvist, Landstedt, Young & Gillander Gådin, 

2016; Rahimi & Liston, 2009) visar på hur sexuella trakasserier har accepterats som en del av 

vardagen för elever. I anmälningarna som beskrivs framgår att sexuella trakasserier 

förminskas av skolpersonal. Att sexuellt våld ses som något naturligt och oskyldigt lyfter 

Veneziano, Veneziano och LeGrand (2000) i sin forskning. Resultat från denna forskning är 

att normaliseringen av ungdomars sexuella beteenden bortförklaras och förminskas med en 

nyfikenhet. Robinsons (2005) studie kan spegla synen på sexuella trakasserier där lärarnas 

attityder till viss del präglades av en biologisk grundtanke att “pojkar är pojkar” (Robinson, 

2005). Attityder som grundas i en biologisk tanke om killars sexualitet riskerar att 

förminskas och istället för att se det som trakasserier så ses det som något oskyldigt. En 

normaliseringsprocess av det sexuella våldet i skolan kan endast fortgå om skolpersonal 

avstår från att reagera. Det bör av denna anledning vara nolltolerans mot sexuella 

trakasserier. I de fall skolan inte agerar mot det sexuella våldet blir konsekvensen att 

våldscykeln och de rådande könsnormerna får fortsätta prägla skolvärlden. Detta i sin tur 

leder till att våldet kan bli grövre med tiden då gränserna ständigt förskjuts. Det kan närmast 

liknas vid en ackumuleringsprocess där det sexuella våldet successivt blir grövre och sker mer 

frekvent. Detta kan i sig bidra till att förstärka synen på hegemoniska maskuliniteten i 

samhället enligt Conroy (2013).  

5.3 Sexuella övergrepp 

Hur de sexuella övergreppen ser ut enligt anmälningarna kommer att presenteras i styckena 

nedanför. Även hur skolans agerande har sett ut enligt anmälningarna kommer att beskrivas.  

5.3.1 Så ser övergreppen ut 

Det empiriska underlaget visar att det finns tydliga könsskillnader. Av de inkomna 

handlingarna som behandlade sexuella övergrepp var 76 % riktade mot tjejer medan endast 

24% av handlingarna behandlade övergrepp mot killar. En skillnad som går att utläsa är att 

karaktären av handlingarna är olika beroende på kön. Detta förstärker antagandet om att 

tjejer ses som objekt där våldet riktas mot deras kroppar. Övergreppen gentemot killarna kan 

ses handla om förnedring och makt, då övergreppen sker i offentliga sammanhang med syfte 

att få den utsatte att känna skam.  
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5.3.2 Sexuella övergrepp riktade mot tjejer 

Anmälningar som berörde tjejer handlade till största delen av att en person tog på tjejens 

kropp mot hennes vilja. Bröst och rumpa är återkommande kroppsdelar som är utsatta. 

Idrottslektioner, simlektioner och platser som har andra lärandemiljöer än klassrum, är 

återkommande områden som tjejer varit utsatta för sexuella övergrepp. Även trånga 

utrymmen som begränsar möjligheten till att dra sig undan exempelvis vid köbildning, 

korridoren eller att sitta i soffan på skolan är riskmiljöer för tjejer. 

“Han _______ mot henne och klämde henne i rumpan vid flera tillfällen, särskilt i trånga 

miljöer som vid köbildning” (66). 

X reste sig till hälften för att ta en sak från bordet som stod framför soffan. Då lade Y sin hand 

under X och klämde på den när X satte sig ner. När X försökte resa sig upp höll Y kvar henne 

och fortsatte att ta på både _______ och _______ (34)2.  

De sexuella övergreppen utfördes oftast i en kombination med sexuella trakasserier. De 

kunde yttras i direkt anslutning till övergreppen eller vid ett annat tillfälle. Skällsord som 

återkommer i de anmälningarna är “jävla kvinna”, “hora”, “fitta”. I vissa anmälningar går det 

att utläsa attack mot en viss typ av sexualitet. I en anmälan beskrivs hur en kille utsätter en 

tjej för ovälkomna beröringar, vid andra tillfällen så gör han sexuella anspelningar med 

händerna mot tjejen, för att sedan använda sig av kränkande ord såsom hora, homosexuell, 

dum i huvudet.  

I en av anmälningarna går det att utläsa om hur andra elever försöker tvinga tjejer till att 

utföra sexuella handlingar på varandra:  

“[...] där hon och en kompis blev ombedda av två äldre elever på skolan att pussa varandra på 

könet och [...]” (36). 

 

Det finns även exempel på anmälningar av situationer där en person försökt förmå en annan 

till att göra något, eller när ett övergrepp har skett, och då tillkommer ofta hot om 

vedergällning om personen berättar för någon.  

Han säger att han vill döda mig och min familj och min mamma. Att han ska döda mina djur 

när jag sover. Han försöker tvinga mig att kyssa hans snopp och röv. Han hotade att döda mig 

om jag inte gjorde det (47).  

I en annan anmälan står det:  

Efter att ha utsatts för grova sexuella övergrepp lyckas _____ gömmer sig i ett skåp vid 

sandlådan tills han försvinner. Han sa till henne att inte berätta för någon och att om hon 

gjorde det så skulle ingen tro henne utan tycka att hon är äcklig. Hon var tyst i ett helt år, tills 

det igår hände igen (44). 

                                                        

2 Namnen har censurerats i anmälningarna, X i detta fall avser den utsatta, Y avser förövaren 
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5.3.3 Sexuella övergrepp riktade mot killar 

Endast en liten del av anmälningarna berörde killar som utsattes av andra killar. 

Händelserna som beskrivs i anmälningar kan kopplas till skam och förnedring. Exempel som 

framkommer i empirin är att en kille får byxorna neddragna inför klasskamrater, i en annan 

anmälan handlar det om en kille som blir utsatt för “kalsonggreppet”. En händelse beskriver 

att en kille har legat på golvet nedtryckt av en annan kille som “juckade” på honom. 

 “[...] pojke låg på min son och juckade. Samma pojke har även dragit ner min son byxor, två 

gånger. En gång var framför hela klassen och läraren” (43). 

5.3.4 Anmälningar mot personal på skolan 

Utöver anmälningar mellan elever så innefattar även vissa av anmälningarna sexuellt 

övergrepp där eleven anmäler läraren. En del av dessa anmälningar handlar om hur lärare 

smäller till elever på rumpan för uppmuntran: 

“[...] hade hennes lärare inför hela gruppen klappat till henne på rumpan samtidigt som 

denna hade gett henne uppmuntrande ord “fortsätt så! Kom igen.”” (71).  

men också en form av tillsägelse:  

Läraren ______ slår då till henne på rumpan samtidigt som han säger något. Enligt 

_______ är det ett hårt slag mitt på rumpan. Hon blir skärrad då det är ett ganska hårt slag 

och hon missar vad han säger, men hon tror det är något i stil med “här ska du inte stå” eller 

“gå och sätt sig” (70). 

Det har även inkommit två anmälningar om en fritidspedagog som dragit ner byxorna på 

flera pojkar i samma klass och skrattat åt dem samt pekat finger till dem. Pedagogen ska 

också ha tagit en pojkes huvud och tryckt det mot sin rumpa och fisit honom i ansiktet (41; 

42).  

5.3.5 Skolans agerande 

I de två ärendena som berör förskolan och förskoleklass fanns det flera orsaker till det som 

hände enligt personalen. Enligt anmälan uppger personalen att de inte visste hur de skulle 

bemöta fysiska lekar med inslag av sexuell karaktär och därför sökt stöd hos rektorn. Andra 

orsaker att lekar av sexuell art kan pågå har att göra med att barngrupperna är för stora och 

att det finns för lite personal. Personalen uttryckte också att barn är barn och att det finns en 

nyfikenhet om kroppen som förklaring till det inträffade.  

Det framkommer att en pojke på fsk varit och ______ på henne och att en leksak varit 

inblandad. Hon är vid tillfället väldigt röd i ______. Det framkommer även att en fröken 

kommit på dem men vi har inte fått höra det från fsk. På möte med fsk är dom knappt 

intresserade av namn på dom som gjort detta då “barn är barn” och ______ (62). 

Åtgärder som har utlovats i några anmälningar är bland annat övervakade raster och 

övervakning av specifika elever. Det erbjuds om klassbyte för den elev som har blivit utsatt 



 

26 

 

för en incident, som en åtgärd av problemet. I ett av ärendena framgår det att rektorn 

erbjuder att den utsatte eleven ska gå direkt till rektorsexpeditionen på morgonen för att de 

tillsammans ska gå till lektionen samt att rektorn ska vara med på lektionen som stöd (35). 

En åtgärd som också lyfts är extra personal på rasterna samt att inblandade elever till största 

del inte ska arbeta tillsammans i samma exempelvis grupparbete. Trots utlovad extra 

bevakning, att elever inte ska ha rast ihop etcetera, har åtgärderna ej följts upp, vilket gör att 

föräldrarna upplever att problematiken inte tas på något större allvar.   

I anmälningarna går det att utläsa att lärare i vissa fall har ingripit då det har varit någon 

händelse men att det inte har blivit mer åtgärder än ett samtal där och då. I andra ärenden 

går det däremot att läsa att lärare har varit närvarande och uppmärksammat incidenter men 

inte har reagerat eller gjort något.  

[...] tafsande på badlektioner och även verbalt, t ex ropar hora både på svenska, somaliska och 

arabiska. Dom säger att dom ska våldta och knulla “din mamma” eller dig. [...] när dessa 

bråkar, tjafsar och för väsen på lektionerna har min dotter istället blivit tillsagd att gå ut ur 

klassrummet för att få studiero (64).  

I en anmälan där det framgår att en tjej är utsatt dagligen för både sexuella trakasserier och 

övergrepp på grund av att hon är homosexuell har lärare sagt till tjejen att “inte skrika åt 

pojken när han håller på[...] Han rings inte hem eller blir utvisad när han gör detta [...]” (63).  

En gemensam nämnare i skolans agerande, enligt anmälningarna, på en organisatorisk nivå 

är att vårdnadshavare alltsomoftast inte får information om vad som har hänt i skolan. När 

det därefter har framkommit att något har inträffat så har det inte funnits några eller enbart 

funnits bristfälliga incidentrapporter att få angående händelsen.  

“Rektorn informerades av _______ om händelserna men skrev aldrig en incidentrapport” 

(34). 

“Jag tror inte att det blev några incidentrapport skrivna alls gällande denna allvarliga 

incident faktiskt” (67). 

“Jag har bett om en incident rapport gällande det som läraren ________ gjorde mot min 

son och jag väntar fortfarande på den faktiskt” (68).  

Flera anmälningar indikerar på att det är först när barnen kommer hem och talar om vad 

som inträffat, som föräldrarna får vetskap om händelserna. En del av föräldrarna i 

anmälningarna pekar på att när de själva talar med skolan om det inträffade, är det först då 

problematiken kommer på tal som en erkänd problematisk händelse. Anmälningarna pekar 

på kommunikationsbrist mellan skolan och berörda föräldrar.  

“Först det är ________ som fick berätta till mig, jag ringde till skolan och fick svar att dom 

har glömt att säga om det. [...] vi har aldrig blivit uppringda av rektor, eller lärare eller nån 

från skolan […]“ (45). 

Ingen har kontaktat oss angående detta. Vi hade samtal med rektorn och special pedagogen 

samma dag om det som hänt, men det de lovade ut att se till att ingenting händer i framtiden, 

blev aldrig till någon agerande från skolans sida (43). 
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“[...] då jag inte visste om detta tidigare, någon lärare eller pedagog borde ha informerat mig 

om detta tidigare” (68). 

Jag anser att skolan inte har informerat eller haft någon bra kommunikation med oss föräldrar 

vi har fått ringa och ordna möten och om vi har frågor ringt till bla rektorn och han har ju inte 

gett knappt någon information [...] (42). 

“Jag tycker att skolan brustit i information och kommunikation till oss berörda föräldrar vars 

barn har kränkts” (41). 

 

Vidare beskrivs i anmälningarna att skolan och rektorer på skolan inte anmäler händelser 

vidare till andra myndigheter, såsom exempelvis huvudmannen i kommun som ansvarar för 

skolan, polisen, socialtjänsten etcetera. I en del av anmälningarna framgår även att skolan 

uttalat sig om att en polisanmälan ej anses vara nödvändig. 

“Internetgruppen är något som skett på fritiden och därför ligger det på familjens egna 

ansvar att antingen polisanmäla eller kontakta de inblandades föräldrar” (35). 

Enligt förvaltningschefen i ett av ärendena “så skall skolan göra polisanmälan om sexuellt 

ofredande, vilket skolan ej gjort” (69). 

Bland annat skulle både lärare och andra personer från kommunen ha ett möte om det som 

inträffat och sedan skulle en plan göras och den skulle skickas ut till oss. Vi fick information 

om att en polisanmälan behövdes inte göras. Planen kom aldrig men rektorn ringde tillbaka 

och berättade att läraren var så ledsen att det hela hade missuppfattas och rektorn berättade 

att det var lite av lärarens jargong att göra så och att i detta fall enbart var menat i 

uppmuntrande syfte (71). 

När socialen var på skolan för att prata om situationen så säger dom på skolan att det är lugnt, 

det händer inget, dom ser inget??!! Trots alla mail och samtal man har haft och dom ser 

inget??!! Kommer barnen hem och bara hittar på allting? (46). 

“[...] jag bad skolan att anmäla läraren till polisen, men de var verkligen inte deras uppgift 

enligt rektor [...]” (68). 

I andra anmälningar går också att läsa om att tjejerna blir ansvariga för vad som inträffar 

eller inte blir trodda i sina upplevelser utav vuxenvärlden (36; 37; 47; 61; 70).  

Tjejer har som sagt fortsatt tagit upp detta med rektorn, men hon använder motiveringen att 

_______. Samtidigt har hon hotat dessa tjejer med att hon kommer stänga av tjejerna från 

skolan om de fortsätter kritisera honom och går till henne (61). 

En förälder återger i sin anmälan om ett samtal denne hade med rektorn efter att dottern 

men även andra tjejer hade blivit antastad flertal gånger av en kille. I samtal med rektorn 

framkom följande: 
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 Rektorn uttryckte att det som har hänt var givetvist beklagligt men att jag som förälder skulle 

“vara väl medveten om att ___ har en väldigt _____ och att hon både 

__________________” Detta sa han med en ton som om han vill informera mig om att 

______ inte beteer sig som en flicka i hennes ålder borde göra (37). 

Killen ifråga hade tagits in på samtal men vad som sagts eller diskuterats fick 

vårdnadshavaren inte ta del av. Skolan hade inte heller ringt vårdnadshavare när det 

inträffade utan fick information två dagar senare när ett annat ämne skulle diskuteras. 

Vårdnadshavarens upplevelse var att flickorna hade sig själva att skylla (37). 

5.4 Analys  

Cirka 76 % av anmälningarna handlar om tjejers utsatthet för sexuella övergrepp, där de 

sexuella övergreppen kan kopplas till ett objektifierande av kvinnokroppen. 

Undersökningens resultat kan ses samstämma med tidigare forskning, som visar att tjejer till 

större del än killar utsätts för sexuellt våld i skolmiljön (Conroy, 2013; Kopels & Dupper, 

1999; Robinson, 2005; Timmerman, 2004; Gillander Gådin & Stein 2017; Rahimi & Liston, 

2009) där forskarna menar att tjejer oftare utsätts för sexuella övergrepp än killar. 

I det insamlade materialet framgår det ur en anmälan om hur en tjej blir fasthållen och tafsad 

på flera kroppsdelar mot sin vilja. Hon försöker resa sig upp och lämna platsen, men blir då 

fasthållen (34). I en annan anmälan blir eleven utsatt för hot om våld och våldtäkt “Dom 

säger att dom ska våldta och knulla “din mamma” eller dig. [...] när dessa bråkar, tjafsar och 

för väsen på lektionerna har min dotter istället blivit tillsagd att gå ut ur klassrummet för att 

få studiero” (64). I resultaten går det att utläsa en likgiltighet från förövaren då beteende och 

hoten fortsätter att inträffa utan synbar reflektion om vad denne har gjort, och utsatt den 

andre för. Tidigare forskning har lyft likgiltigheten som också går att utläsa ur resultaten när 

det handlar om sexuellt våld i skolan. I Robinsons (2005) studie uttrycker killarna att 

sexuella trakasserier och övergrepp är ett tjejproblem, som inte killarna behöver engagera sig 

i. Även studien av Rahimi och Liston (2009) menar på att sexuella trakasserier och övergrepp 

anses ligga på tjejers ansvar. Conroy (2013) förklarar att i den hegemoniska maskuliniteten 

framstår sexuella trakasserier och övergrepp som ett normalt beteende och något oskyldigt 

som förekommer mellan killar och tjejer. Utifrån den hegemoniska maskuliniteten är 

mannen överordnad och kvinnans syfte är att vara tillgänglig för att bemöta mannens 

sexualitet. Att tillämpa hegemonisk maskulinitet som förklaring i förhållande till 

undersökningens resultat om killars likgiltighet, kan det förklaras som att mannen äger 

kvinnans sexualitet. Med den tolkningen anses mannen ha rätt till att göra vad han vill med 

kvinnan och hennes kropp. I den hegemoniska maskuliniteten blir då det sexuella våldet ett 

legitimt sätt att bete sig på och därav uppstår en likgiltighet inför våldet.  

Det sexuella våldet mot killarna kan ses som en maktdiskurs. Övergreppen skedde i offentliga 

sammanhang med publik, vilket bidrog till att det blev extra skamfyllt för den utsatte. 

Anmälan där en kille trycker ner en annan kille och “juckar” på honom samt drar ner hans 

byxor inför lärare och elever, är tydliga exempel på hur det sexuella våldet mot killar används 

som maktutövning (43). Den normativa mannen ska vara högst i hierarkin, som den starka 

och styrande (Herz & Johansson, 2011). Den synen på mannen kan kopplas till olika 

könsstereotyper som härstammar från den hegemoniska maskuliniteten. Könsstereotyper 
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skapar därmed olika maktnivåer. Gruber och Fineran (2016) samt Conroy (2013) lyfter 

likvärdiga förklaringar om maktordning i sina studier. Grunden är att den hegemoniska 

maskuliniteten är högst upp i hierarkin. Ju längre ner i hierarkin man kommer, desto lägre 

rang har man, där kvinnan hamnar längst ner. Detta kan användas som en förklaringsmodell 

till att killarna utsätts för sexuella övergrepp. Kränkningen som utförs syftar till att skamgöra 

en person, för att upprätta tydliga maktnivåer, där den som utsätter strävar efter att uppnå 

den hegemoniska, dominanta maskuliniteten. Gillander Gådin (2012) stärker 

förklaringsmodellen, då hennes studie visar att unga killar använder sig av sexuella 

övergrepp och trakasserier för att hävda sin egen maskulinitet. Även anmälningarna om 

sexuella övergrepp av pedagoger där killarna är utsatta (41; 42), kan koppling göras till 

dominans, skambeläggning och förnedring.  

Anmälningarna som berör lärares övergrepp mot elever, är enligt tjejernas uppfattning en 

form av tillsägelse eller belöning. Övergreppen bestod av klapp på rumpan (70; 71). Rahimi 

och Liston (2009) samt Robinson (2005) förklarar i sina studier att sexuella kränkningar 

används som ett maktmedel från lärarna för att forma tjejernas beteenden till önskvärda. 

Börjesson och Rehn (2009) lyfter att belöning och hot är grunder i att tillskansa sig makt. 

Klappen på rumpan i ena anmälan tolkas i detta sammanhang som en tydlig 

maktdemonstration från lärarens sida i syfte att få tjejen att gå och sätta sig på sin plats (70). 

Den andra anmälan kan också tolkas utifrån ett maktperspektiv, där läraren istället använde 

sig av belöning för att få eleven att fortsätta det positiva beteendet. Belöningen bestod av 

klapp på rumpan i kombination med “fortsätt så! Kom igen!” (71). 

I skolans agerande angående sexuella övergrepp går det att återfinna olika brister i 

anmälningarna. I ett större sammanhang går det att utläsa hur det brister på en 

organisatorisk nivå vilket innefattar skolans agerande av ansvariga rektorer och skolpersonal. 

Därefter så går det att se hur skolan brister i att skydda barnen på grund av olika förutfattade 

meningar som berör personalen på “golvet”. Att skydda ungdomar som utsätts i skolmiljön 

visar brister på en individnivå många gånger med förklaringar om hur offret ska agera då de 

utsätts. Ett resultat av hur en skola bör agera och hur skolorna i de anmälda handlingarna 

har agerat skiljer sig stort åt.  

I anmälan (48) som berör förskolan framgår det att personalen hade uttryckt till en förälder 

att de inte hade kunskap om hur de skulle bemöta sexuella lekar och uttryck. Studien som 

genomförde attitydmätning hos lärare (Márquez-Flores, Márquez-Hernández & Granados-

Gámez, 2016) visade att endast en liten del av lärarna hade kunskap om vad sexuella 

trakasserier och övergrepp var. En stor del av lärarna uttryckte även att de inte hade kunskap 

om hur de skulle uppmärksamma sexuella trakasserier eller övergrepp. Kopplat till resultatet 

i undersökningen skulle okunskap om sexuellt våld kunna vara en förklaring till lärarnas 

brist på agerande. Brist på verktyg till att arbeta med problematiken i skolan skulle också 

kunna vara en förklaring. 

Skolan brister på en organisatorisk nivå i bemötande och hanterandet av sexuella övergrepp 

när det kommer till att informera vårdnadshavare, upprätta incidentrapporter och ta 

beteenden på allvar (34; 41; 42; 45; 68). Enligt Conroy (2013) måste skolan erkänna och 

uppmärksamma problematiken som en del av ett organisatoriskt problem, vilket även lyfts i 

studien av Gillander Gådin och Stein (2017). I anmälningarna går det att urskilja ett 

motstånd till att se det som ett organisatorisk och strukturellt problem. Likvärdiga resultat 

går att återfinna i forskningen av Gillander Gådin och Stein (2017). Attityder som 

genomsyrar resultatet är att personal i skolan bygger sitt arbetssätt och förhållningssätt 
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utefter traditionella könsroller, där killars sexualitet beaktas och tjejerna ansvarar för båda 

könens sexuella behov. Exempel på dessa attityder är hur lärare säger åt en tjej om att hon 

inte ska skrika på killen som utsätter henne för trakasserier och övergrepp (63), i en annan 

anmälan framgår det hur rektorn uttrycker att tjejen inte beter sig som hon borde göra i sin 

ålder (37). I anmälan om ett sexuellt övergrepp av ett annat barn så är inte personalen 

intresserad av att få reda på pojken som gjort det då de menade på att “barn är barn” (62). 

 Sexuella trakasserier och övergrepp bortförklaras med att det inte är så allvarliga händelser. 

Genom att se beteendet med en biologisk förklaring så problematiseras inte killarnas 

beteende utan ansvaret landar istället på tjejerna, vilket återspeglas i studien om killarnas 

attityder om sexuella trakasserier och övergrepp (Robinson, 2005). Det kan kopplas till både 

det feministiska perspektivet samt den hegemoniska maskuliniteten.  

Som resultatet har visat så är det större risker för tjejer att utsättas i trånga miljöer och andra 

lärandemiljöer än klassrummet. Kännetecknande av dessa miljöer är där lärare vistas i 

mindre grad. Resultatet pekar på att utlovade åtgärder inte efterföljs, exempelvis översyn och 

tillsyn av killarna. När skolan brister i att genomföra åtgärder som har utlovats så blir 

konsekvensen att tjejerna får en mer begränsad möjlighet att röra sig i skolvärlden. Inom 

radikalfeministisk patriarkatsteori lyfts maskulinitet och femininitet i förhållande till hur 

killarna får föra sig på ett visst sätt inom det offentliga rummet. Konsekvenserna av mäns 

våld mot kvinnor blir då att tjejer begränsas i det offentliga rummet med våldet som 

maktmedel från män (Gottzén, 2013). Tjejers grundläggande rättigheter blir därmed kränkta 

och tjejers underordning gentemot killarnas överordning cementeras i skolvärlden. Andra 

studier har också lyft risken att tjejers akademiska prestation kan bli lidande då deras 

rättigheter kränks (Gruber & Fineran, 2016).  

Inslag av att förskjuta ansvaret på tjejerna istället för killarna återfinns i resultatet likaväl 

som förklaringar att “barn är barn” och att de är nyfikna. Att tjejer får ansvara för killars 

sexualitet är tydliga inslag i den forskning som återfinns inom området (Conroy, 2013; 

Robinson, 2005; Rahimi & Liston, 2009; Gillander Gådin & Stein, 2017). Det kan kopplas till 

den så kallade “våldtäktsideologin” (Gottzén, 2013). Det framgår dels om hur kvinnan ska 

ansvara för mannens sexualitet, hon får inte klä sig eller föra sig på ett visst sätt för att 

“locka” mannen och sedan avvisa honom. Våldtäktsideologin har konstruerats av män som 

ett redskap till att kontrollera kvinnan (Gottzén, 2013). Detta begrepp kan till viss del kopplas 

till resultatet då det framkommer hur en del av lärarna/rektorn anser att tjejerna som blivit 

utsatta har sig själva att skylla. Detta tydliggörs i en anmälan där rektorn antyder att tjejens 

beteende inte är ett korrekt sätt att föra sig på i hennes ålder (37). Killens sexuella övergrepp 

mot tjejerna i den specifika anmälan varken problematiserades eller kritiserades av rektorn.  

I resultatet framkommer information om att skolan inte vill anmäla händelser till bland 

annat polisen (68; 71). I anmälningarna där det framkommer att sexuella trakasserier har 

utförts via internet, har skolan valt att inte agera till grund för att det anses falla utanför 

deras ansvarsområde (35). I och med det så gör skolan ett aktivt ställningstagande vilket 

bidrar till att problematiken kan fortsätta fortgå. Det går emot vad studien av Young och 

Mendez (2003) kommit fram till där det är av största vikt att den som utsätter någon för 

trakasserier får disciplinära åtgärder. I resultatet har en förvaltningschef uttryckt skolans 

ansvar i anmälan till andra myndigheter “[...] så skall skolan göra polisanmälan om sexuellt 

ofredande [...]” (69), vilket även skollagen (SFS 2010:800) bekräftar där ansvaret att anmäla 

innehas av huvudmannen i en kommun (bilaga c). Motståndet att anmäla gör att skolan 

brister i att kunna trygga eleverna en säker arbetsmiljö (bilaga c), men också i det juridiska 
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ansvaret att anmäla brott (bilaga c) (Skollag SFS 2010:800). Motstånd att anmäla går också 

att utläsa i studien som Gillander Gådin och Stein (2017) gjort.  

5.5 Sekretessbelagda ärenden 

I texten nedanför förklaras hur de sekretessbelagda ärendena ser ut enligt anmälningarna i 

den utsträckning som det har gått att utläsa något. Även här beskrivs hur skolan har agerat. 

5.5.1 Så ser det ut 

Ärendena som är belagda med sekretess är svåra att analysera då det inte går att utröna om 

det handlar om sexuella trakasserier eller övergrepp. Det som går att utläsa är att 

anmälningar till andra myndigheter har varit nödvändiga, exempelvis socialtjänsten, BUP för 

psykologkontakt samt polisanmälan. Det framkommer att det finns en acceptans mot spel 

med grova våldsinslag om våld mot kvinnor och deras kroppar samt att de sexuella 

trakasserierna i ett ärende har genomsyrat en klass sedan förskoleklassen.  

I en anmälan framkommer det att kamratstödjarna genomfört en enkätundersökning där 

större delen av klassen svarat att de upplever sig mobbade och kränkta. I samma 

undersökning framgår det att spel med kvinnoförnedrande spel tillåts “______ tillåts spela 

grova våldsspel på skoltid, som bland annat går ut på att våldta och mörda kvinnor” (29). I en 

av anmälningarna finns det endast lösryckta stycken om vad som har hänt. Det som går att 

utläsa är att “Pojkarna trakasserar flickorna, med motiveringen att de “vill se snippa”.” Detta 

har främst skett i samband med idrottslektionerna (32). 

I ett annat ärende framgår det att Socialtjänsten varit inkopplad, likaså polisen. Anmälaren 

hänvisar både till anmälningar och domar som DO kan ta del av. Detta stärker anmälarens 

påstående för allvarligheten i det inträffade, då anmälarens dotter har fått genomgått 

trauma-terapi på BUP efter händelsen (21). I ett annat ärende går det att utläsa att mamman 

till en elev inkallas till skolan omedelbart då hennes dotter har blivit utsatt för något. Skolan i 

detta fall har upprättat en anmälan som mamman får ta del av. Anmälan pekar på att dottern 

på något sätt blivit utnyttjad vid två olika tillfällen, dottern går i förskoleklass (22).  

I en anmälan går det att läsa fragment om en händelse som har skett under skoltid på 

skolgården: 

HT 2015 begär föräldrarna ut journal på samtliga händelser för dotterns skoltid och får 

därigenom bekräftat sin misstankar angående händelsen _______________________ på 

skoltid, på skolgården. Detta har aldrig skolan anmält samt förnekat till oss föräldrar att det 

ens är en allvarlig händelse” (30).  

Ett hot har uttalats vid tillfället “Om du inte gör det så kommer vi att döda dig” (30) vilket 

framkom efter att vårdnadshavare hade tagit den berörda till BUP för psykologkontakt.  

En annan anmälan hanterar något som har hänt 5 gånger med säkerhet men troligtvis fler 

gånger i duschutrymmet som också har resulterat i en polisanmälan. 
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5.5.2 Skolans agerande  

I merparten av dessa ärenden är informationen så hårt sekretessbelagda att det inte går 

utläsas vad som inträffat. Ett ärende avviker från övriga genom att det finns information om 

skolans hantering och åtgärder. Vårdnadshavaren till den utsatta flickan redovisar på en lång 

mailkonversation som denne haft med skolan fram och tillbaka. Där uttrycker bland annat 

skolan att “Som skola kan vi inte göra några åtgärder alls eftersom det kan ________. Vi är 

helt bakbundna” (23). Vidare framgår det att skolan ska återkoppla till vårdnadshavaren, 

vilket de inte har gjort. Längre fram i mailkonversationen går det att utläsa att: 

[...] kan vi agera, men tyvärr inte förrän då eftersom vårdnadshavarna måste känna till varför 

vi gör åtgärder. Hur åtgärderna kommer att se ut måste avgöras då - jag kan i dagsläget bara 

“tänka ut” scenarier och så får vi se vad som händer. Så hur frustrerande det än är så kan vi 

bara vänta (23). 

I samma anmälan framgår det också att “Skolan har skyldighet att göra en utredning 

parallellt med _______ för att trygga eleverna på skolan, ___ säger att i och med ärendet är 

överlämnat till _______ har skolan inga skyldigheter längre” (23). 

I ett annat ärende framgår det att när vårdnadshavaren pratar med skolan dagen efter 

händelsen, svarar läraren att det är en incident som inträffat på fritids och att det är inget de 

kan ansvara över. Samt menar läraren på att de inte alltid har tid till att synka information 

med fritidspersonalen. Anmälaren menar på att skolan inte tar situationen på allvar och att 

“De vill att vi ska acceptera _______ och se det som att det ingår i skolmiljön” (24). 

I en anmälan framgår det hur vårdnadshavaren tycker att skolan brister i sitt agerande då 

“Det hela pågick under hela 2014 utan att någon vuxen i skolan ingrep eller informerade mig 

som förälder” (21). Vidare förklarar vårdnadshavaren att Socialtjänsten var i kontakt med 

skolan, dock förgäves.  

 

I ett annat ärende framgår det att vårdnadshavaren har efterfrågat mötesprotokoll från 

dennes möten med rektorn, specialpedagogen samt skolsköterskan, men har ej erhållit dessa. 

Vidare framgår det att lärarna och rektorn ej svarar skriftligt på de frågor som 

vårdnadshavaren skickar till dem. I ärendet som berörde en händelse från 2012 har skolan 

dokumenterat sexuella trakasserier men undvikit att informera vårdnadshavare om vad som 

hänt, vilket vårdnadshavare tar del av 2015 då denne begärde ut journaler från skolan. När 

händelsen uppdagades så efterfrågades en handlingsplan för att samma sak inte ska hända 

igen. I kontakten med rektorn förminskades det som hade inträffat. “Rektorn 

______________ påstår i sin mailkontakt med oss att det inte rör sig om sexuella 

trakasserier, utan att det är “ett rent påhitt” (syftat till oss föräldrar)” (30). Ungefär 6 

månader senare får vårdnadshavare dokument om handlingsplaner etcetera. Vid skolans 

anmälning mot arbetsmiljöverket, polisen och försäkringsbolag är händelsen inte benämnd 

som sexuella trakasserier utan skolan har valt att benämna det som inträffat som tvång, detta 

samtidigt som en journalanteckning från skolsköterskan har dokumenterat “information från 

rektorn ang att det förekommit att elev varit utsatt för sexuella trakasserier från ett par killar 

i klassen” (30). 

I två av ärendena framgår, att efter att vårdnadshavare har tagit del av journaler och 

mailkonversationer, att skolan anser att personen som blivit utsatt har en del i ansvaret själv.  
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“I mailet framgår även att läraren anser att ______ till viss del bär skuld till att hon blev 

______________ ” (29). 

I en väldokumenterad anmälan som berör händelser av sexuella trakasserier, bristande 

resurser och bemötande från skolan och dess personal mellan 2013-2016 finns informationen 

om att när föräldern anmälde skolan till Skolinspektionen så valde skolan samtidigt att 

orosanmäla föräldern till Socialtjänsten. I den aktuella anmälan så var en polisanmälan även 

pågående på grund av en situation i skolan (27). 

5.6 Analys 

Till grund för den rådande sekretessen kring ärendena, är det svårt att genomföra en analys. 

Därmed redovisas delen som är sekretessbelagda som svar på frågeställningarna utan vidare 

analys.  

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med undersökningen var att granska de anmälningar som inkommit under år 2016 till 

Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier i grundskolan. Frågeställningarna 

som arbetet grundar sig på är hur det sexuella våldet ser ut i grundskolan enligt inkomna 

anmälningar under tidsperioden samt hur skolpersonalen har agerat om misstänkt eller 

uppmärksammat sexuellt våld i de inkomna anmälningarna. 

Resultatet på frågeställning 1 visar att sexuellt våld är vanligt förekommande. Det sexuella 

våldet ter sig både i sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Anmälningarna bestod till 

största delen av sexuella övergrepp, en mindre del innefattande sexuella trakasserier. 

Anmälningarna gällande sexuella trakasserier var främst i kombination med annan 

kränkande behandling. Resultat från undersökningen visar sig samstämma med tidigare 

forskning kring det sexuella våldet i skolan. Då i förhållande till både karaktären av våldet 

som utfördes men också vem som blev utsatt. Genom analysen har undersökningen lyft en 

förklaring av normaliseringen kring sexuella trakasserier och övergrepp som bidrar till att 

våldet fortsätter prägla skolmiljön. Våldet kan förklaras ha sin grund i den härskande 

hegemoniska maskuliniteten, som strävar efter en dominant maskulinitet och en undergiven 

femininitet. 

Resultat i frågeställning 2 visar att skolan brister på både en individ- och organisatorisk nivå. 

Bristerna kan urskiljas i att skolan inte meddelar vårdnadshavare om vad som inträffat. De 

brister också i att upprätta incidentrapporter. Incidentrapporter kan ses som en rättighet för 

den utsatta att få upprättelse då det är dokumentationen som ska föras när något inträffar. 

Incidentrapporter kan också ses som en förutsättning för att kunna uppmärksamma 

problematiken och att arbeta med den inom skolan. Därmed indikerar resultatet på hur 
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skolvärlden upprätthåller patriarkala värderingar, där kvinnans rättigheter att få en trygg 

skolmiljö hamnar längst ner i hierarkin. 

Bryman (2011) menar att det inte är möjligt att göra en statistisk generalisering av ett 

målinriktat urval. Däremot bör undersökningen kunna ses som representativ då tidigare 

forskning har visat på likvärdiga resultat som den omfattande insamlade empirin. I och med 

den omfattande empirin och forskning som har tillämpats så stärks möjligheten till att 

undersökningen kan ses som generaliserbar till populationen i stort. Begränsningar i studien 

är svårigheten att utläsa vissa av anmälningarna då inte enbart namn sekretessbelagts utan 

även kroppsdelar och sammanhang. Det har bidragit att tolkningar har gjorts utifrån vad som 

har gått att utläsas. För att möta begränsningen har en tabell utformats där det framgår vilka 

tolkningar som har gjorts utifrån varje enskild anmälan (bilaga d). En annan begränsning 

skulle kunna ses i den valda definitionen av sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Den 

valda definitionen motiveras med att undersökningen inte vill bidra till vidare normalisering 

av det sexuella fysiska våldet. 

Mörkertalets omfattning kan diskuteras i förhållande till att det inte finns några anmälningar 

om enbart sexuella trakasserier, där diverse skällsord uttalas. Kopplat till en 

normaliseringsprocess kan en naturlig förklaring vara att sexuella trakasserier mot tjejer inte 

anmäls i och med att det inte är något konstigt med det. Det anses vara en normal interaktion 

elever emellan. Motsvarande för killarna som blir utsatta kan förklaringen ligga i att det 

sexuella våldet mot killar handlar om skam och förnedring. Ett motstånd att anmäla från 

offrets sida skulle kunna utläsas då det går emot samhällets norm om hur en kille ska vara. 

Det vill säga att en “riktig karl” ska inte bli utsatt, och om denne är utsatt, så anses han inte 

tillhöra den hegemoniska maskuliniteten. 

Genom att se sexuellt våld som ett strukturellt problem, i och med acceptansen av 

hegemonisk maskulinitet och normaliseringsprocess som genomsyrar skolvärlden, krävs det 

att åtgärderna riktas mot strukturen. I ett strukturellt perspektiv kan kritik riktas mot att 

sexuella trakasserier omfattas av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i första hand och inte 

Brottsbalken (SFS 1962:700) när det sker i skolmiljön. Genom att Diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) ska tillämpas så blir benämningen “kränkande behandling” (bilaga e). Att se 

sexuellt våld som kränkande behandling och inte som ett brott förminskar allvaret i att 

utsätta någon för sexuellt våld. I flertal av anmälningarna handlar det om grova hot om 

sexuellt våld eller övergrepp där det finns grund att anmäla det sexuella våldet enligt 6 kap. 

Brottsbalken (SFS 1962:700) (bilaga f). Samtidigt som strukturella insatser bör inrättas så 

ändras inte situationen att individer som utför de sexuella övergreppen är förövare. Det är ett 

brott och därmed ska det också behandlas efter det. För skolan bör det resultera i disciplinära 

åtgärder som syftar till att markera allvaret i att utsätta någon för sexuellt våld samtidigt som 

insatser sätts in för att skydda den som blivit utsatt. 

En reflektion som uppkommit i arbetet är hur samhället, övriga myndigheter och 

organisationer som arbetar med skolor och ungdomar påverkas av att en myndighet som 

Skolinspektionen inte ser sexuellt våld som ett brott utan snarare som en kränkning. Genom 

Skolinspektionens ställning så kan en tolkning vara att dem bidrar till det strukturella 

problemet med sexuellt våld. Det skulle även kunna kopplas till intervjun som nämndes i 
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inledningen där en utredare för DO uppger att dem inte driver ärenden om sexuellt våld i 

skolan vidare till domstolen då det inte ligger i barnets bästa (Habul & Jeppsen, 2017). 

Frågan är då vilket av barnen, offret eller förövaren. En ytterligare aspekt ifråga om sexuellt 

våld i grundskolan är skolplikten som eleverna omfattas av. Skolplikten i sig är en rättighet 

för barn att få utbildning, samtidigt innebär skolplikten innebär att barnet inte själv får välja 

om denne vill gå i skolan eller ej. Skollagen (SFS 2010:800) säger tydligt att barnet måste gå i 

skolan i 9 år och begränsar därmed barnets vilja (bilaga c). Det skiljer sig mot andra miljöer i 

samhället då barnet själv kan välja att uppehålla sig på vissa platser eller inte. Med den 

informationen så omvandlas barnets rätt av en utbildning till en grov kränkning när skolan 

inte förmår att skydda eller ta barnets upplevelse om sexuellt våld på allvar, samtidigt som 

barnet måste vara i den utsatta miljön.    

De etiska principerna ses inte som ett hinder i undersökningen då en myndighet har valt att 

lämna ut offentliga handlingar efter en sekretessprövning. Därav anses det att några etiska 

problem ej har uppstått att förhålla sig till i undersökningen. 

Slutsatser i undersökningen är att skolvärlden fortsättningsvis kommer präglas av sexuellt 

våld om inget görs åt det. Det sexuella våldet kan därmed bli grövre med tiden, då gränser för 

acceptabla beteenden kommer fortsätta förskjutas om inte insatser tillsätts. En annan 

slutsats är att skolan behöver arbeta redan i tidig skolålder med samhällsnormer kring 

maskulinitet och femininitet. Då krävs förutsättningen att skolpersonal får kunskaper och 

verktyg att arbeta för att aktivt förändra synen på maskulinitet och femininitet. Skolan måste 

ta ställning i det sexuella våldet och se till att rätt person skyddas, det vill säga offret, och att 

förövaren inte försvaras med förmildrande omständigheter. Ett förslag till vidare forskning, 

som anses vara behövlig, är att granska vilken utbildning som lärare och övrig skolpersonal 

har i förhållande till sexuellt våld mellan elever. Vidare bör det även undersökas om vad som 

behöver tillföras i utbildningen för att komma till bukt med problematiken. 
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BILAGA A: STATISTIK SEXUELLA TRAKASSERIER 

 

Veckorapport 1: 

sextrak 2009 

Utbildningsform 

 

Förskola 2 

Grundskola 19 

Gymnasieskola 4 

  

  

Veckorapport 1: 

sextrak 2011 

Utbildningsform  

 

Förskola 3 

Grundskola 13 

Gymnasieskola 4 

Komvux 2 

Folkhögskola 2 

Förskoleklass 1 

 
 

Veckorapport 1: 

sextrak 2013 

Utbildningsform 

 

Förskola 4 

Grundskola 20 

Gymnasieskola 9 

Förskoleklass 1 

Gymnasiesärskola 1 

Grundsärskola 1 

Specialskola 1 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

Veckorapport 1: 

sextrak 2010 

Utbildningsform  

 

Förskola 5 

Grundskola 22 

Gymnasieskola 5 

Förskoleklass 4 

Veckorapport 1: 
sextrak 2012 

Utbildningsform 

 

Förskola 2 
Grundskola 7 

Gymnasieskola 2 
Studieförbund 1 
Folkhögskola 1 

--- 2 

Veckorapport 1: 

sextrak 2014 

Utbildningsform 

 

Förskola 1 

Grundskola 35 

Gymnasieskola 5 

Univ./Högskola 1 

--- 5 

Annan utbildning 2 

Grundsärskola 1 

Specialskola 1 

Veckorapport 1: 

sextrak 2015 

Utbildningsform 

 

Grundskola 45 

Gymnasieskola 5 

Univ./Högskola 3 

--- 7 

Förskoleklass 1 

Veckorapport 1: 

sextrak 2016 

Utbildningsform 

 

Grundskola 76 

Gymnasieskola 6 

Univ./Högskola 1 

--- 12 

Annan utbildning 5 

Veckorapport 1: sextrak 2017 

Utbildningsform 

 

Grundskola 105 

Gymnasieskola 14 

--- 3 

Annan utbildning 10 
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BILAGA B: MISSIVBREV OCH INTERVJUFRÅGOR TILL 

SKOLMINISTERN 

Till den det berör 

Vi är två socionomstuderande på Mälardalens Högskola som i dagsläget skriver C-uppsats 

med inriktning om sexuellt våld i grundskolan. Vi har begärt ut handlingar från 

Diskrimineringsombudsmannen om anmälda sexuella trakasserier under 2016 med 

diskrimineringsgrund “kön”. Vi har därmed tagit del av 76 handlingar som vi har tematiserat 

utifrån våra frågeställningar som vi arbetar utefter. 

Vi hoppas och önskar att Ni har möjlighet att besvara våra frågor då det hjälper oss i vår 

uppsats. Svaren på frågorna kommer inte att användas till media utan kommer att bifogas i 

uppsatsen och i övrigt att förstöras efter godkänt betyg. I övervägande om 

konfidentialitetsprincipen så anser vi det vara av största vikt att ämbetet framkommer i vem 

som har besvarat frågorna, det påverkar då att vi inte kan ge full konfidentialitet åt den 

sakkunnige.  

Intervjufrågorna kommer att användas som resultat och det kommer ges möjlighet till Er att 

läsa och godkänna innan inlämning av uppsats om Ni så önskar. Då arbetet ska inlämnas 

senast 5 mars så hoppas vi att frågorna kan besvaras och skickas tillbaka senast 1 mars. 

Syftet med C-uppsatsen är att granska anmälningar som inkommit under år 

2016 till Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier i 

grundskola.  

Frågeställningar som vi arbetar efter är därmed: 

• Hur ser sexuella trakasserier ut i grundskola enligt inkomna anmälningar 2016? 

• Hur har skolpersonalen agerat om misstänkta eller uppmärksammade sexuella 

trakasserier i de inkomna anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen? 

 

Efter granskning av anmälningarna framkommer det att både verbalt och fysiskt sexuellt våld 

förekommer redan i förskoleklass. Empirin visar att skolan, personal och ledningen i många 

ärenden agerar utefter traditionella könsroller där tjejen till viss del får ansvara för killens 

beteende i form av hur hon klär sig, beter sig. Andra förklaringar består i att ursäkta killens 

beteende med exempelvis “pojkar är pojkar” eller “ta det inte personligt”. Det gemensamma i 

alla ärenden är att en normalisering sker av det sexuella våldet och trakasserier, där 

vuxenvärlden i skolan inte uppmärksammar problematiken eller bemöter den. Det 

strukturella och organisatoriska brister till stor del i hanterandet av händelser som inträffar, 

där det finns oklarheter kring hur lagen ska tolkas, det skrivs inte incidentrapporter av alla 

händelser samt brister det i att huvudmannen inte inkopplas i diverse ärenden.  

Intervjufrågor: 

• Vilken är Er befattning och vad är Er roll i utbildning- och skolfrågor? 
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• Hur ser Ni på den mer uppmärksammade problematiken som handlar om sexuellt 

våld i skolan? 

• Vilka åtgärder och insatser arbetar Ni med för att komma tillrätta med sexuellt våld i 

skolorna? 

• Enligt forskning och den insamlade empirin i vår studie finns det bristande kunskaper 

i genus/könsroller, men också hur professionella ska arbeta och bemöta sexuellt våld i 

skolorna. Bristerna kan urskiljas både på en individnivå men också på en 

organisatorisk nivå. Hur arbetar Ni med det? 

• Hur ser stödet ut för skolor och dess personal som upplever sig ha otillräckliga 

kunskaper att bemöta denna problematik?  

Skolinspektionen som är vägledande både för vårdnadshavare och skola gör på dennes 

hemsida en skillnad. På Skolinspektionens hemsida går det att läsa, “Om du blir utsatt för 

ett brott exempelvis misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen” och om eleven 

får utstå kränkande behandling, exempelvis sexuella trakasserier utifrån kön, så ska 

denne vända sig till DO för att anmäla (Skolinspektionen, 2017).   

• Vad är anledningen till att det görs skillnad på dessa två brott i föregående stycke på 

en myndighets hemsida som arbetar vägledande för vårdnadshavare och skolor? Dvs 

varför räknas kränkande behandling/sexuella trakasserier inte som något som ska 

anmälas enligt 6 kap brottsbalken (6 kap. BrB) utan istället utredas som 

diskriminering? 

• Kan Ni se någon risk med att Skolinspektionen gör skillnad på dessa två brott för både 

förövarens men också för offrets handlande och hanterande? Samt kan det bidra till 

en “mer lättsam” samhällssyn om allvarlighetsgraden i sexuella trakasserier?  

• Är det något övrigt ni vill tillföra som ni tycker är viktigt ifråga om sexuella 

trakasserier i grundskolan? 

 

Om några frågor kommer upp, så uppskattar vi om Ni hör av er så vi kan vara Er behjälpliga.  

Tack på förhand! 

Elin Rasmussen, 0709922607, ern15007@student.mdh.se 

Sandra Tigér, 072-2315995, str15001@student.mdh.se  

Referens  
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BILAGA C: SKOLLAG SFS 2010:800 

I skollagen regleras huvudmannens ansvar för skolan och dess ansvarsområden.  

5 kap. Trygghet och studiero 

Arbetsmiljö  

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. 

4 § I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om kraven på en god arbetsmiljö. 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

Diskriminering  

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt 

denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). 

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling  

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 

barn och elever utsätts för kränkande behandling. Diskrimineringslagen (2008:567). 

Plan mot kränkande behandling  

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Diskrimineringslagen 2008:567).  

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande 

behandling  

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 

skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 

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

behandling i framtiden. 

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn 

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som 

avses i diskrimineringslagen (2008:567). 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

Vilka som omfattas av skolplikt  

2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 
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Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är 

sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. 

Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa barn har dock 

samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn. Lag (2017:1115). 

Rätten till utbildning 

3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den 

allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. 

Av 2 § tredje stycket och 15 § följer även en viss rätt till utbildning utöver skolplikten. Lag 

(2017:1115). 

När skolplikten inträder 

10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. 

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 

kalenderår då barnet fyller sju år. 

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets 

vårdnadshavare. Lag (2017:1115). 
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BILAGA D: KATEGORINGSTABELL AV ANMÄLNINGAR  

Tabell: Kategorisering av anmälningar 

1 ANM 2016/1877 2 Sexuella trakasserier 

2 ANM 2016/468 2 Sexuella trakasserier 

3 ANM 2016/449 3 Sexuella trakasserier 

4 ANM 2016/318 2 Sexuella trakasserier 

5 ANM 2016/1876 Sexuella trakasserier 

6 ANM 2016/1111  Sexuella trakasserier 

7 ANM 2016/810 2 Sexuella trakasserier 

8 ANM 2016/2132 2 Sexuella trakasserier 

9 ANM 2016/349 2 Sexuella trakasserier 

10 ANM 2016/1506 2 Sexuella trakasserier 

11 ANM 2016/1937  Bortfall 

12 ANM 2016/1963 2 Sekretessärende 

13 ANM 2016/1279 2 Bortfall 

14 ANM 2016/352 2 Bortfall 

15 ANM 2016/617 2 Bortfall 

16 ANM 2016/2131 2  Bortfall 

17 ANM 2016/826 1 Bortfall 

18 ANM 2016/1705 2 Bortfall 

19 ANM 2016/1013 4 Bortfall 

20 ANM 2016/1923 2 Bortfall 

21 ANM 2016/973 2 Sekretessärende 

22 ANM 2016/1335 2  Sekretessärende 
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23 ANM 2016/1831 2 Sekretessärende 

24 ANM 2016/353 2 Sekretessärende 

25 ANM 2016/2133 2 Bortfall 

26 ANM 2016/1133 2 Sekretessärende 

27 ANM 2016/1742 1 Sekretessärende 

28 ANM 2016/340 2 Sekretessärende 

29 ANM 2016/793 2 Sekretessärende 

30 ANM 2016/204 2 Sekretessärende 

31 ANM 2016/1778 2 Sekretessärende 

32 ANM 2016/1411 Sekretessärende  

33 ANM 2016/1953 2 Sexuella övergrepp 

34 ANM 2016/2058 2 Sexuella övergrepp 

35 ANM 2016/545 2 Sexuella övergrepp 

36 ANM 2016/950  Sexuella övergrepp 

37 ANM 2016/2059 2 Sexuella övergrepp 

38 ANM 2016/2263 2 Sexuella övergrepp  

39 ANM 2016/1717 2 Sexuella övergrepp 

40 ANM 2016/520 2 Bortfall 

41 ANM 2016/489 2 Sexuella övergrepp 

42 ANM 2016/488 2 Sexuella övergrepp 

43 ANM 2016/2196 2 Sexuella övergrepp 

44 ANM 2016/1032 2 Sexuella övergrepp 

45 ANM 2016/1568 2 Sexuella övergrepp 

46 ANM 2016/266, 265, 267 1 Sexuella övergrepp 



 

 8  

47 ANM 2016/819 2 Sexuella övergrepp 

48 ANM 2016/841 2 Sexuella övergrepp 

49 ANM 2016/1936 2 Sexuella övergrepp 

50 ANM 2016/1716 2 Sexuella övergrepp 

51 ANM 2016/2043  Sexuella övergrepp 

52 ANM 2016/1570  Sexuella övergrepp 

53 ANM 2016/2176 2 Sexuella övergrepp 

54 ANM 2016/306 2 Sexuella övergrepp 

55 ANM 2016/2134 2 Sexuella övergrepp 

56 ANM 2016/827 Sexuella övergrepp 

57 ANM 2016/537 2 Sexuella övergrepp 

58 ANM 2016/1365 1 Sexuella övergrepp 

59 ANM 2016/1807 2 Sexuella övergrepp 

60 ANM 2016/328  Sexuella övergrepp 

61 ANM 2016/1990 2 Sexuella övergrepp 

62 ANM 2016/842 2 Sexuella övergrepp 

63 ANM 2016/320 2 Sexuella övergrepp 

64 ANM 2016/1109 2 Sexuella övergrepp 

65 ANM 2016/919 2 Sexuella övergrepp 

66 ANM 2016/618 2 Sexuella övergrepp 

67 ANM 2016/35 1 Sexuella övergrepp 

68 ANM 2016/10 1 Sexuella övergrepp 

69 ANM 2016/250 1  Sexuella övergrepp 

70 ANM 2016/1635 2 Sexuella övergrepp 
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71 ANM 2016/1333 1 Sexuella övergrepp 

72 Ej mottaget  

73 Ej mottaget  

74 Ej mottaget  

75 Ej mottaget  

76 Ej mottaget  
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BILAGA E: DISKRIMINERINGSLAG SFS 2008:567 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Lagens ändamål 
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Lag (2014:958). 

Lagens innehåll 

2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra 

kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet 

finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte 

kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser 

om rättegången. 

Lagen är tvingande 

3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan 

verkan i den delen. 

Diskriminering 

4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 

behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder, 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 

sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån 

krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till 

- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 

och den enskilde, samt 

- andra omständigheter av betydelse, 

4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder, 

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 

6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 
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som avses i 1-5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den 

som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 

uppdrag. Lag (2014:958) 
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BILAGA F: BROTTSBALK SFS 1962:700 

6 kap. Om sexualbrott 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 

två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig 

i en särskilt utsatt situation. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365). 

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person 

att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra 

stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång 

till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet 

eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90). 

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt 

missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år. 

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse 

i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90). 
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BILAGA G: SKOLVERKET 

1956 tillkom den första handledningen för obligatorisk sexual- och samlevnadsundervisning 

för skolan. Motiveringen till att skolan skulle tillhandahålla undervisningen var att synen 

som präglade samhället var att föräldrarna inte var de bästa att förmedla detta ämne. 

Handledningen för sexualundervisning har genomgått flera förändringar från att varit 

detaljerat, strikt och moraliserande till att dagens sexualundervisning tillhandahåller en mer 

öppen syn på sexualitet där fokus ligger mycket på jämlikheten mellan män och kvinnor.  

I Skolverkets läroplan (2017) framgår vad som bör innefattas i en undervisning om sex och 

samlevnad. Den informativa delen redogör för hur rektorer och skolor bär ansvaret för en 

kvalitetsundervisning inom ämnet. Undervisningen ska innefatta delar, såsom relationer, 

kön, sexualitet, jämställdhet och normer. Det finns skillnader i undervisningen mellan 

grund- och gymnasieskola, och detta är i läroplanen för gymnasieskolan framgår vikten av att 

aktivt arbeta med rättigheter och möjligheter i förhållande till kön. Medan läroplanen för 

grundskolan arbetar med att motverka traditionella könsmönster. 

 

Det framgår tydligt av Skolverket (2017) att för att säkra en kvalitetsundervisning i sex och 

samlevnad ligger ansvaret hos de enskilda rektorerna att kvalitetsgranska undervisningen 

med jämna mellanrum. Rektorn ansvarar att övrig skolpersonal deltar i både planering, 

utvärdering som utveckling av en kvalificerad sex och samlevnadsundervisning. Då forskning 

har redovisat på vad som är mest effektivt i undervisning, förutsätts läroplanen att arbetet 

sker därefter. Detta innebär att utbildningen ska bland annat ske inom trygga ramar, vara 

anpassad till behov och ålder samt arbeta med normer som kan ha en påverkan på attityder 

och beteenden. I detta är en förutsättning att lärarna har kompetensen till en bra utbildning.  

Undervisningen ska ske under tre olika former enligt läroplanen (Skolverket, 2017) vilka 

innefattar ämnesintegrering, enskilda lektioner eller temadagar och integrering i vardagslivet 

när det kommer upp frågor, så kallat fånga frågan i flykten. När det kommer till 

ämnesintegreringen, som utgör basen av, som man kan kalla det, triangulär 

undervisning, ges en möjlighet och utrymme för eleverna att föra diskussioner tillsammans 

med lärarna. Det ska ge perspektivmöjligheter samt att eleverna ska kunna se ett 

sammanhang av normen av sexualitet som existerat i samhället. Undervisningen ska även 

redogöra och skapa en form av medvetenhet hos eleverna om värderingar och normer som i 

dagens läge styr oss. De enskilda lektionerna eller temadagarna syftar till att vara 

diskussionsforum för ungdomarna att diskutera sånt som kan kopplas till allt från mänskliga 

rättigheter till normer och familjekonstellationer i samhället. I den här delen kan skolan även 

arbeta aktivt med exempelvis minnesdagar och internationella rättighetsdagar. Den sista 

delen i undervisningen, vilket är fånga frågan i flykten, handlar om att möta ungdomen i 

frågor som är kopplat till sexualundervisning där det sker eller finns ett behov av. Lärarna 

kan i denna del av undervisningen använda sig av exempelvis media och diskutera aktuella 

händelser, det kan också innefatta konflikter eller kränkande behandlingar som sker i skolan 

och måste hanteras (Skolverket, 2014).  
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BILAGA H: SKOLINSPEKTIONEN – VIKTEN AV UTBILDNING 

OM SEX OCH SAMLEVNAD 

I samband med rapporter om sexuella trakasserier i skolan, håller nu Skolinspektionen på att 

genomföra kvalitetsgranskningar. Detta för att undersöka om hur undervisningen i sex och 

samlevnad ser ut, då tidigare granskningar har gett resultat på att utbildningarna ej uppnått 

de mål på en del skolor som krävs för en kvalificerad utbildning i sex och samlevnad. 

Skolinspektionen informerar kring vikten av en god utbildning i detta ämne, att det har en 

betydande roll i att kunna motverka kränkningar och trakasserier i skolan. Vidare beskrivs 

att utbildningen är viktig för att bidra till att uppmärksamma och bryta de normer samt 

könsstrukturer som för närvarande existerar. Den pågående undersökningen kommer att 

publiceras våren 2018. Senast någon större kvalitetsgranskning gjordes kring utbildning i 

detta ämne var år 1999. Denna granskning visade då att undervisningen varierar stort mellan 

skolor men också inom olika skolor. Skolinspektionen presenterar den del av läroplanen som 

syftar till undervisning, där diverse begrepp innefattas, så som sexualitet, kön, relationer, 

identitet, jämställdhet och normer. Med detta förklaras att ett ansvar ligger på lärarna att 

dessa begrepp ska innefattas i de olika kurs- och ämnesplanerna som elever har rätt till. 

Vidare beskrivs att rektorer bär på ansvaret till att det ämnesövergripande läroämnet 

genomförs i utbildningssyfte. Den pågående granskningen som Skolinspektionen genomför 

kring utbildning om sex och samlevnad har som frågeställning att undersöka om rektorer tar 

ansvar för att utbildningen ska vara av god kvalitet samt om utbildningen är tillfredsställande 

på så sätt att elever får en möjlighet till att utveckla sitt kunskapsområde kring detta ämne 

(Skolinspektionen, 2017d). 
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