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Sammanfattning 

Metoo- kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor 
uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som 
menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien 
syftar till att undersöka om Metoo- kampanjen har lämnat någon påverkan på 
ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan.  

En profession som är relevant att studera utifrån det socialpedagogiska fältet är 
skolkuratorn. Studien är utformad med en mixad metod, där 4 stycken skolkuratorer 
har intervjuats enligt den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden. En 
kvantitativ metod i form av en webbenkät skickades även ut och gav 44 stycken svar 
från skolkuratorer spridda över Sverige. Studiens resultat kan därefter ge ett 
nyanserat svar där skolkuratorers reflektioner samt observationer kan återges i 
teman utifrån studiens frågeställning. I resultatet görs jämförelser mellan 
metodernas resultat.  

Studiens resultat visar att ett stort antal skolor inte har använt sig av Metoo- 
kampanjen på något sätt. Skolkuratorer tycker dock överlag att kampanjen är bra, 
samt att skolan är en bra arena för att arbeta med fenomen som #metoo.  

Skolkuratorer upplever att det är verbala sexuella trakasserier som förekommer i 
skolan idag samt att mycket sker på internet via sociala medier.  

Skolkuratorerna anser att all personal i skolan har ett ansvar att uppmärksamma 
samhälleliga problem så som sexuella trakasserier. Intervjupersonerna beskriver att 
ett genomgående arbete måste ske i klassrummen med pedagogerna, och att 
temadagar samt punktinsatser i relation till #metoo inte är ett bra sätt att arbeta på.  

Intervju informanterna har i skolan observerat att ungdomar ”slänger sig” med 
#metoo och att det verkar råda oklarhet kring vad #metoo står för. 
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1. Inledning/ Bakgrund 
 

1.1 #metoo  
Me too.  

Suggested by a friend:” If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote 

‘me too.’ As a status, me might give people a sense of the magnitude of the problem”. 

    (Alyssa Milano, 15 okt 2017, Twitter) 

 

Det var den här tweeten som blev startskotten för Metoo- kampanjen som har spred sig över 

sociala medier. I oktober 2017 uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano sina läsare att 

besvara hennes tweet med texten Me too, om man någon gång hade blivit utsatt för sexuella 

trakasserier eller övergrepp (Milano, 2017, Twitter). Innan Milanos tweet hade kända 

filmstjärnor i Hollywood, USA, gått ut och berättat om sexuella trakasserier som 

filmproducenten Harvey Weinstein hade utsatt dem för. I samband med dessa anklagelser 

twittrade Milano sin uppmaning till sina följare, i hopp om att väcka uppmärksamhet och 

förståelse kring omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp.  

Tarana Burke anses dock vara den som skapade den specifika betydelsen kring orden Me too, 

genom sin organisation Just be inc, 2006. Burke är en amerikansk socialarbetare som har lång 

erfarenhet att jobba med unga tjejer i utsatta områden. Just be inc fokuserar på unga färgade 

kvinnors välmående och hälsa samt att unga kvinnor som grupp ska få de förutsättningar de 

behöver för en trygg väg in i vuxenlivet (Burke, 2013). En stor del av organisationens arbete 

syftar till att stötta tjejer som på något sätt blivit sexuellt utnyttjade, denna gren i 

organisationer kallas för ”The me too movement”. Me too – som betyder ”jag också” är tänkt 

att symbolisera förståelse och samhörighet för dem som blivit utsatta för sexuella trakasserier/ 

sexuellt våld. Burkes egna erfarenheter med att ha blivit sexuellt utnyttjad beskrivs av henne 

själv ha en stor påverkan på hennes liv än idag, men att dela med sig av det svåra kan göra 

hjälpprocessen enklare för både hjälpgivare och hjälptagare.  
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1.2 Sverige och #metoo 

Twitter, Instagram och Facebook är några av de sociala plattformar som kvinnor har använt sig 

av för att dela med sig av sina berättelser om sexuella trakasserier. Det finns nu ett flertal 

hashtags knutna till olika kontexter. Några exempel är olika yrkesgrupper så som lärare, 

socialarbetare och poliser men även andra slags grupper, som man känner gemenskap med, 

kvinnor från idrottsvärlden, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor inom svenska kyrkan 

och så vidare. Inom skolans arena finns det tre olika upprop.  

#tystiklassen  

Julia-Desirée Obitian och Disa Horner är initiativtagare till #tystiklassen. De är två unga 

kvinnor vars mål med uppropet är att det ska ske en förändring i skolan, då de menar på att det 

är i ung ålder sexuella trakasserier börjar. Obitian och Horner vill att uppropet ska generera en 

ny typ av stödverksamhet för unga som blivit utsatta för sexuella trakasserier i skolan, eftersom 

de menar att alla inte vågar eller vill ta hjälp av auktoritetspersoner (Lindahl & Carlén, 2017). 

Här samlades över 1700 elever från grundskolan och gymnasiet för att tillsammans med 

yrkesverksamma i skolan protestera genom upprop där de samlar vittnesmål om trakasserier 

och sexuella övergrepp (Möller, 2017). Här diskuteras skolans förändringsarbete samt den 

politiska debattens framsteg.  

#räckupphanden  

Omkring 8000 gymnasieelever använder den här hashtagen för att dela med sig av sina 

berättelser om sexuellt våld och trakasserier i skolans värld (Lärarförbundet, 2017). Initiativet 

till uppropet togs av ett par tjejer på ett gymnasium i Stockholm, de tyckte att ungdomars röster 

inte hördes i de andra Metoo uppropen och att det behövdes en specifik för gymnasieelever 

(Bonnichsen, 2017).  

#ickegodkänt  

Marika Lövström är en av administratörerna för gruppen #ickegodkänt på Facebook som följs 

av cirka 15 000 lärare på Facebook, Lövström är själv lärare och menar på att sexuella 

trakasserier i skolan är vanligare än vad många tror (Arevik, 2017). Berättelserna handlar om 

sexuella trakasserier inom skolan, både från kollegor, föräldrar, chefer och elever (Wallin, 

2018).  

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan
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I Sverige bildades en samordningsgrupp bestående av 65 stycken #metoo upprop där bland 

annat #ickegodkänt och #räckupphanden är representerade. Gruppens syfte är att ta fram förslag 

till Sveriges politiker utifrån alla upprop. Förslagen syftar till att kampanjen ska kunna göra 

skillnad när det kommer till hanteringen av övergrepp, sexuella trakasserier och sexism. 

(Thorén, 2018). Två av dessa förslag som gruppen har presenterat för Jämställdhetsministern 

Åsa Regnér (S) är att samtyckesundervisning och sex- och samlevnadsundervisning ska bli 

obligatoriskt för all förskole- och skolpersonal. Regnér har uttalat sig att ”Metoo är en historisk 

händelse och det är min uppgift att göra ert arbete och era krav rättvisa” (Thorén, 2018). 

Jämställdhetsministern har även beskrivit att arenan som samordningsgruppen för #metoo- 

uppropen verkar på, måste ”komma till på ett mer systematiskt sätt” trots att de har kraftfull 

insikt i vad som behöver göras (Mårtensson, 2017; TT, 2017). 2014 gav Regeringen bidrag till 

stiftelsen Allmänna Barnhuset för att de skulle sprida information och stödmaterial om sexuella 

trakasserier till alla grundskolor och gymnasieskolor i landet (Regeringkansliet, 2017). I 

november 2017 kom materialet ut via hemsidan dagsattprataom.se (Barnhuset, 2017). Regnér 

kopplar berättelserna från #metoo till Regeringens satsning till Allmänna Barnhuset och menar 

att vikten av att ta itu med problematiken kring trygghet och skydd för barn och unga förstärkts 

av uppropen (Regeringkansliet, 2017).  

Statsminister Stefan Löfven (S) har uppmärksammat Metoo kampanjen i samband med 

regeringens förslag till samtyckeslagen (Regeringen, 2018, Prop. 2017/18:177). Lövfen menar 

att det som uppmärksammats i media tyder på att alldeles för många kvinnor har blivit utsatta 

för sexuella trakasserier och övergrepp och att någonting måste ske. Bedömningen enligt 

Löfven är att samtyckeslagen kommer att bidra till att fler kan bli dömda för sexualbrott (TT, 

2017, dec).  

1.3 Kritik mot #metoo 
Till följd av anklagelserna mot män som #metoo har genererat har också kritik riktats mot 

kampanjen. En gemensam nämnare för kritiken som florerar på medier är att män kan råka illa 

ut på grund av kampanjen. Nedan följer exempel på detta.  

Genom Metoo- uppropet anklagades en man i Sverige felaktigt för våldtäkt mot en kvinna. 

Södertörns tingsrätt gav kvinnan minsta möjliga dagsböter för att det var ”lätt att ryckas med i 

uppropet”, detta sågs som en förmildrande omständighet enligt tingsrätten (Sommerstein, 

2018). Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, menar på att den här 

typen av förmildrande omständigheter blir till en riskfylld signal - att det är okej att förtala 
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människor bara för att man gör det genom en digital kampanj. Schultz menar på att frågan om 

förtal från kvinnors kommer att öka, och att det är troligt att det kommer bli fler domar som den 

ovan beskrivna (Sommerstein, 2018).  

Metoo- kampanjen har också beskrivits som en ”häxjakt på män” av en grupp bestående av ett 

hundratal kvinnor i Frankrike och har skrivits under av bland annat av den franska 

skådespelerskan Catherine Deneuve (DagensNyheter, 2018). Gruppen har publicerat ett brev 

som handlar om hur kampanjen har gått för långt. De anser att män ska ha rätt att flirta utan att 

bli anklagade för sexuella trakasserier, och menar även på att ihärdigt flirtande eller att försöka 

kyssa någon inte ska jämställas med våldtäkt (Elmervik, 2018).  

 
1.4 Definitioner av sexuella trakasserier 
Diskrimineringslagen 1 kap 4§, punkt 5 finns det att läsa en definition av sexuella trakasserier 

som: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

En annan definition av sexuella trakasserier som Witowska och Kjellberg använder sig av 

(Witkowska & Kjellberg, 2005) i sin studie om skolan är: opassande och oacceptabelt beteende 

av sexuell natur eller annat sexuellt uppträdande som stör studentens rätt till en stödjande, 

respektfull och trygg plats för sina studier i skolan och som påverkar studenten negativt.  

McMaster, et al., (2002) menar att många barn och unga blir utsatta för sexuella trakasserier, 

men att det motsatta också förekommer då de själva utsätter andra barn. McMaster, et al., (2002) 

ger exempel på sexuella trakasserier både som fysisk kontakt, så som kyssar, kramar och 

beröring så väl som icke-fysisk kontakt som sexuella kommentarer, skämt, gester och blickar, 

bilder av detaljerad sexuell art, meddelande, lappar eller spridandet av sexuellt relaterat rykte.  

1.5 Skollagen & Skolverket 
Skolverket har uttalat sig om Metoo- kampanjen och vikten av att skolan tar sitt ansvar samt 

arbetar förebyggande (Skolverket, 2017). Fokus på diskrimineringslagens bestämmelser samt 

att skolans bör använda sig av läro-, kurs– och ämnesplaner för att arbeta med frågor som 

sexuella trakasserier beskrivs som viktiga redskap.  

I skollagens 6 kap (2010:800) utläses ”Åtgärd mot kränkande behandling ”som innefattar hela 

16 §§ där bland annat; tvingande bestämmelser, aktiva åtgärder mot kränkande behandling samt 

skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot just kränkande behandling ingår. 
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 Grundskolan har också en läroplan i tre delar, som innefattar 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer 

3. Kursplaner 

 

I ”Vägledning för Elevhälsan” som Socialstyrelsen har tagit fram, (Holm & Ekström, 2016), 

finns riktlinjer som alla i skolan ska arbeta mot, en av dessa är; ” i sin verksamhet bidra till att 

skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och kränkande 

behandling av individer eller grupper.” Lärarnas uppgifter beskrivs specifikt vilket visar på att 

just de har en viktig roll i arbetet mot allt som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. 

Samarbete med övrig skolpersonal är en betydande punkt för att förebygga och motverka alla 

former av kränkande behandling och diskriminering. Att eleverna ska få vara med för att 

påverka det arbetet är också något som beskrivs i värdegrunden (Holm & Ekström, 2016).   

Värdegrunden innebär bland annat att skolväsendet vilar på demokratins grund; 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla” (Holm & Ekström, 2016). Med detta i åtanke är det relevant 

att beskriva en av de professioner som arbetar med det här, nämligen skolkuratorn som är en 

del i alla skolors elevhälsa. 

1.6 Skolkuratorns roll 
I enighet med skollagen (2010:800) ska varje förskola, grundskola, grundsärskola, sameskola, 

specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ha en elevhälsa som arbetar i första hand 

förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska kunna erbjuda olika insatser vilka kan vara 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Skolkuratorns roll i 

elevhälsan handlar främst om förebyggande och hälsofrämjande arbete (Holm & Ekström, 
2016).  

Socialstyrelsen och Skolverket har tillsammans med representanter för elevhälsans 

yrkesföreträdare kunnat urskilja områden där elevhälsans åtgärder är viktiga, såsom psykisk 

hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skolfrånvaro och levnadsvanor. Det innebär bland annat att 

elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och 
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i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. (Holm & Ekström, 

2016) 

Elevhälsan är en resurs för hälsofrämjande utvecklig där den multiprofessionella 

sammansättningen bestående av skolläkare, skolsköterska skolpsykolog, kurator samt 

specialpedagoger ger en god helhetssyn kring eleverna. Den här typen av samarbete förutsätter 

en hög grad av samverkan mellan dels elevhälsan dels övrig skolpersonal (Holm & Ekström, 

2016).  

Elevhälsans olika kompetenser har skilda ansvarsområden, de medicinska insatserna står 

skolläkare och skolsköterskan för bland annat genom att elever erbjuds hälsobesök. 

Skolpsykologen tillför den psykologiska kompetensen som bland annat innebär att bidra med 

kunskap då elever har problem med exempelvis ångest och depression genom stödjande samtal. 

Handledning och konsultation är också en del av psykologens uppdrag. I elevhälsan ingår även 

specialpedagoger som utifrån sin kompetens kan använda sig av de samlade uppgifter som finns 

angående en elev, och genom att ha ett helhetsperspektiv i elevens hälsa och sociala situation 

hjälpa eleven på ett tidigt stadium (Holm & Ekström, 2016). 

 Skolkuratorns roll är främst hälsofrämjande och förebyggande insatser av psykosocial 

karaktär. Skolkuratorn har många skilda arbetsuppgifter där bland annat enskilda samtal, arbete 

i grupp men även på organisationsnivå ingår. Skolkuratorn fungerar också som en länk mellan 

skolan och andra instanser som exempelvis socialtjänsten och habiliteringen. Skolkuratorn har 

ansvar för sociala bedömningar som kan bli aktuella då en elev behöver skrivas in på särskola 

och /eller som en del i en omfattande elevutredning (Holm & Ekström, 2016). 

Elevhälsan omfattas av förutom skollagen och andra lagar exempelvis hälso-och 

sjukvårdslagen (1082:768) och patientsäkerhetslagen (2010:659) av flera regelverk och 

huvudmän såsom rektorer, verksamhetschefer som elevhälsan måste förhålla sig till (Holm & 

Ekström, 2016).  

Rollen som skolkurator beskriver Isaksson, (2014) som vagt utformat samt att skolkuratorerna 

är den minst beforskade gruppen inom elevhälsan. Isaksson (2014) diskuterar på vilket sätt 

skolkuratorns arbetsuppgifter ska utformas och förhandlas fram på en arena där skolkuratorn 

ofta är ensam i sin yrkesroll på skolan och hur beroende skolkuratorn är av att rektorn gav denne 

en typ av organisatorisk legitimitet. Genom den legitimiteten kan skolkuratorn använda sig av 

hur det psykosociala arbetet ska bedrivas då exempelvis en lärare och kuratorn har olika 

uppfattningar runt elevers behov. Skolhälsans psykosociala insatser utförs vanligen av kurator 



7 
 

som arbetar enligt det övergripande uppdrag som finns i skolans styrdokument (Isaksson, 

2014).  

Kapitlet har belyst fenomenet #metoo och vilken påverkan kampanjen har haft hittills med 

specifik inriktning på den svenska skolan. Kapitlet redogör även för hur skolkuratorns roll är 

utformad och vilka arbetsuppgifter som hör till professionen samt vad som är Elevhälsans 

uppgift. De individuella grupperna inom skolan så som #räckupphanden och #tystiklassen visar 

att sexuella trakasserier existerar och att det finns mycket för de professionella som arbetar 

inom skolans värld att arbeta med.  
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Syfte och frågeställningar 
Arbetet syftar att undersöka hur skolkuratorer kan arbeta med att uppmärksamma barn och unga 

på de samhälleliga processer som sker på sociala medier, samt hur de kan arbeta med eleverna 

för delaktighet och förståelse.  

 

Studien ämnar ta reda på om metoo kampanjen har lämnat avtryck i ungdomars medvetenhet 

kring sexuella trakasserier och hur det kan visa sig i deras sociala arena, skolan. Skolkuratorer 

har i sitt uppdrag tillsammans med elevhälsan att arbeta förebyggande mot frågor som sexuella 

trakasserier, därför syftar arbetet till att undersöka just deras syn på fenomenet #metoo. För att 

ringa in syftet med studien ändvänds dessa frågeställningar: 

 

• Vilken, om någon, inverkan har kampanjen haft i skolan?  

• Upplever skolkuratorer att det förekommer sexuella trakasserier i skolan 

idag, och i så fall vilka? 

• Vilka tankar och reflektioner har skolkuratorer kring #metoo- kampanjen i 

förhållande till redan pågående arbetet mot sexuella trakasserier i skolan? 

• Har skolkuratorer observerat att #metoo genererat en ökad medvetenhet 

hos ungdomar angående sexuella trakasserier?  
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2. Tidigare forskning 
Metoo kampanjen uppmärksammades hösten 2017 och ännu finns ingen tidigare forskning 

kring fenomenet. Däremot kan det antas att #metoo är en ny benämning på ett gammalt problem 

som alltid har funnits, nämligen sexuella trakasserier. Det finns gott om forskning kring 

sexuella trakasserier och för att ringa in forskningsfrågan i sökandet av relevant tidigare 

forskning har vi kombinerat “sexuella trakasserier/ sexual harassment” med bland annat 

“elevhälsa, skolkurator, övergrepp, school, educations, teenagers, youth organization, 

adolescents, prevention, peer sexual abuse och gender violence,”.  Det var även nödvändigt att 

undersöka vad forskning kring ungdomar och deras användande av sociala medier hade för 

relation till sexuella trakasserier. Sökord som “internet, social media och risks”, använde vi i 

kombination med ovanstående begrepp, speciellt tillsammans med “school”.  

Studien har både internationell och nationell forskning som sökts via databaserna ERIC, 

EBSCO, PsycINFO, Sociology Source Ultimate, Diva och Google Scholar. Specifika sökningar 

på erkända svenska forskare inom vårt område har även gjorts.  

 

2.1 Sexuella trakasserier - Hälsoaspekt  
Forskning om ungdomar och sexuella trakasserier visar på ett flertal negativa konsekvenser för 

den utsatte. Det finns en högre risk att ungdomar som utsätts för sexuella trakasserier utvecklar 

ett självdestruktivt och avvikande beteende och det är inte ovanligt att den som är utsatt eller 

har varit utsatt får självmordstankar (De Lijster, et al., 2016). I följd av detta nämner forskning 

sämre fysisk och psykisk hälsa som konsekvens, där ångest, depression, skuldkänslor, skam, 

förödmjukelse, är några av de konsekvenserna (Andalibi, et al., 2016). Dessa konsekvenser 

beskriver Andalabi, et al., (2016) ha omedelbar effekt på den utsatte och känslor som till 

exempel ilska och skam kan vara ihållande och starka.   

2.2 Sexuella trakasserier i skolan  
Sexuella trakasserier är vanliga i skolans värld och är en organisatorisk fråga, på så sätt att det 

krävs att hela organisationen arbetar för att få bort problemet (Witkowska, 2005). Stötande 

händelser i form av olika sexuella trakasserier normaliseras genom att inte uppmärksammas 

och diskuteras, och skolan behöver ”mer utbildning och förebyggande strategier” för att få till 

en förändring (Witkowska, 2005).  

Sexuella trakasserier förekommer redan i låga årskurser i skolan (Gådin, 2012). Gådin (2012) 

har i sin studie pratat med barn i åldrarna sju till tolv år i fokusgrupper. Barnen berättar om 
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olika händelser av sexuella trakasserier på direkta frågor. Det är inte någonting som barnen 

själva tar upp förrän intervjuaren visar att denne är medveten om att det förekommer både 

verbala och fysiska trakasserier. Enligt författaren så verkade barnen dock lättade av att få sätta 

ord på sina erfarenheter då de förstår att det är ett ämne man kan prata om (Gådin, 2012). De 

yngre barnen berättar inte om sina upplevelser hemma heller då de vill skydda sina föräldrar 

från den vetskapen i tron att det skulle chocka dem (Gådin, 2012). Sexuella trakasserier är 

överhuvudtaget ett ämne som tjejerna har svårt för att prata om, också detta leder till att de här 

händelserna av oönskade fysiska närmanden blir osynliga och normaliserade. Som någonting 

oundvikligt som tjejerna måste förhålla sig till (Gådin, 2012).  

Andra studier lyfter att killar i samma åldersgrupp redan verkar känna en stor press att bete sig 

maskulint och tydligt visa att de är heterosexuella och ”manliga” genom att bland annat använda 

ett grovt nedvärderande språk mot tjejer, använda sig av homofobiskt språk och ”vakta” på 

varandra i killgruppen i syfte att ingen avviker från normen. Det här beteendet börjar tidigt och 

ökar med stigande ålder, även tonåringar i de högre klasserna har det beteendet med starka 

homofobiska inslag (Gådin, 2012; Witkowska & Kjellberg, 2005). 

I en studie med yngre elever (7–12 år) framkommer det även att tjejerna kan tolka killarnas 

verbala samt fysiska ”våld” som att killarna är ”kära i dem”. Detta angav även några av tjejerna 

att de fått till svar då de berättat för någon lärare (Gådin, 2012). Det förekommer även att lärare 

väljer att inte se vad som pågår mellan eleverna vilket ytterligare kan osynliggöra olika 

kränkande beteenden (Witkowska & Kjellberg, 2005) Några tjejer i femte och sjätte klass 

upplevde det väldigt positivt då rektorn vid skolan informerat alla elever om att sexuella 

trakasserar är ett oacceptabelt beteende (Gådin, 2012). 

Det finns många negativa hälsoeffekter av att bli sexuellt trakasserad i skolan (Witkowska & 

Menckel, 2005) däribland sämre prestationer i skolan samt lägre självförtroende samt andra 

psykosociala besvär, exempelvis; depression, aptitlöshet, mardrömmar samt att de drabbade 

kan känna sig rädda och generade. Synen på framtiden får också negativa konsekvenser vilket 

i förlängningen kan leda till lägre utbildning och lön (Gruber & Fineran, 2007; Witkowska & 

Kjellberg, 2005; Witkowska & Menckel, 2005). 

Sexuella trakasserier påverkar både de som blir direkt utsatta och de som blir vittnen till 

händelserna (Witkowska & Menckel, 2005). Trakasserier i skolan skapar en fientlig miljö som 

eleverna är medvetna om. Studier visar att tjejer exempelvis avstår ifrån att delta i olika sporter 
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för att de blir utsatta eller är rädda för att bli utsatta för ovälkomna närmanden/trakasserier 

(Witkowska & Kjellberg, 2005; Witkowska & Menckel, 2005; Witkowska, 2005). 

Forskning visar att män och kvinnor upplever samma situationer olika då det kommer till 

sexuella trakasserier, liknande uppgifter har funnits bland tonåringar (Witkowska & Kjellberg, 

2005).  

En ofta förekommande form av sexuella trakasserier är verbala det vill säga att i första hand 

tjejer blir kallade för ”hora, slampa och dylikt” (Witkowska, 2005; Witkowska & Menckel, 

2005; Rahimi & Liston, 2011). Tjejer använder sig också av att försöka styra över varandra, 

bland annat genom ryktesspridning där deras sexualitet ofta används för att misskreditera dem 

(Gruber & Fineran, 2007).  

 De olika typerna av sexuella trakasserier i skolan visar sig alltså genom att elever trakasserar 

varandra, det kan också vara lärare som använder sig av sin maktposition för att få 

”motprestationer” av elever i form av någon slags oönskad fysisk eller verbal 

anspelning/gärning som eleven känner sig pressad att medverka/vara med om. Även själva 

skolan som är elevernas arbetsplats där de i och med skolplikten måste befinna sig är för de 

utsatta att betrakta som en fientlig miljö i den bemärkelsen att eleverna känner sig rädda, osäkra 

både för sin fysiska säkerhet men att de också riskerar att drabbas av psykosociala svårigheter 

(Witkowska & Kjellberg, 2005).  

Rahimi och Listons studie (2011) beskriver sexuella trakasserier som ett stort bekymmer som 

drabbar unga kvinnor dagligen. Studien diskuterar även problemet med att definiera vad 

sexuella trakasserier egentligen är och att det är vagt utformat angående vad som anses vara 

sexuella trakasserier (Rahimi & Liston, 2011). Här lyfts även att skolan är en plats där det här 

är en vanligt förekommande kultur där tjejer ständigt blir påminda om att de är i potensiell fara 

i och med deras status som just tjejer. De unga tjejerna blir också väl medvetna om den 

dubbelmoral som ingår i den här kulturen nämligen att tjejer och killar värderas olika även i det 

sexuella sammanhanget. Killar får gärna ha många sexuella erfarenheter och det anses bevisa 

deras manlighet medan tjejer lätt blir offer för ryktesspridning på ett väldigt negativt sätt, vare 

sig de är sexuellt aktiva eller inte (Rahimi & Liston, 2011). I den här studien framkommer också 

att även lärare kan ha en tanke om att ”små pojkar är som grottmän” när de slår små flickor 

medan små flickor verbalt uttrycker det de vill ha sagt (Rahimi & Liston, 2011). I studien 

uttrycker en lärare att de aldrig varit med om att en elev verkligen blivit riktigt trakasserad, men 

att det är svårt att veta var gränsen går. Läraren uttrycker att det var inte så farligt utan kanske 
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bara en ovälkommen komplimang men att det är svårt att avgöra skillnaden. (Rahimi & Liston, 

2011).  

2.3 Ungdomars internetanvändning och risker för sexuella trakasserier  
94% av Sveriges ungdomar i åldern 14–16 använder internet i mobiltelefonen dagligen, och 

eftersom större delen av ungdomars tid spenderas även i skolan följer mobilanvändandet med  

(Alexandersson & Davidsson, 2016).  

Mobilanvändande i skolan kan visa sig ur positiv vinkel då det kan vara ett bra hjälpmedel för 

studier (Alexandersson & Davidsson, 2016). Zinnatova, et al., 2016 har dock påvisat de 

negativa konsekvenserna med mobilanvändandet, så som riskerna för nedstämdhet, aggression 

eller rädsla av att särskiljas från mobilen och att mobilanvändandet bidrar till ett asocialt 

beteende. I och med att ungdomar är ständigt uppkopplade på internet, även under skoltid, ökar 

också risken att bli utsatt för sexuella trakasserier (Alexandersson & Davidsson, 2016). 

Kimberly, et al., (2007) menar att det är viktigt att de yrkesverksamma i skolan är 

uppmärksamma på vad som pågår på ungdomarnas sociala arena, internet. Att hitta 

tillvägagångssätt för att kunna arbeta förebyggande och upplysande med ungdomarna angående 

sociala medier är viktigt inte bara för personal på skolor, utan för alla som är verksamma med 

ungdomar (Kowalski & Limber, 2007). Sexuella trakasserier på nätet kan se ut på olika sätt, 

det kan till exempel vara att ungdomar blir övertalade att skicka exponerade bilder på sig själva 

via sociala medier (Kimberly, et al., 2007). En benämning för detta är ”grooming”, när vuxna 

förövare tar kontakt med barn och unga över nätet och vilseleder dem på ett eller annat sätt, 

skapar en relation med den unge för att sedan utnyttja denne i sexuellt syfte (Urbas, 2010). En 

studie som gjorts i Danmark visar att ungdomar är generellt medvetna om hur man chattar 

säkert, men att trakasserier av sexuell art ändå är relativt vanligt på internet (Helweg- Larsen, 

et al., 2011).  

Att bli sexuellt trakasserad på internet skiljer sig på många sätt från att det sker i till exempel 

skolans korridorer (Berne, 2014). Det finns specifika konsekvenser för den unge som utsätts på 

nätet, till stor del handlar det om att den utsatte aldrig kan komma undan sina förövare, vilket 

kan generera till att den psykiska påfrestningen blir långvarig och konstant för den som känner 

sig utsatt (Slonje & Smith, 2008). Oavsett om sexuella trakasserier sker på internet eller i 

skolan, får det ofta den utsatte att känna sig otrygg i skolan, vilket leder till större risk för 

skolfrånvaro (De Lijster, et al., 2016).  
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Att upptäcka att en eller flera elever är utsatta för sexuella trakasserier när det sker på skolans 

område är oftast lättare för vuxna att observera än trakasserier på nätet (Berne, 2014). För att 

en vuxen ska kunna hjälpa en ungdom som är utsatt på nätet krävs det oftast att den utsatte eller 

någon i dess närhet väljer att berätta för en vuxen, vilket är relativt ovanligt när det kommer till 

sexuella trakasserier på nätet (Slonje & Smith, 2008). Forskning visar även att oavsett om 

trakasseringen skett på internet eller inte så är det vanligt att offren inte söker hjälp för sexuella 

trakasserier långt efter att det har hänt, det är heller inte ovanligt att den utsatte aldrig söker 

hjälp (Quarda, 2008).  

2.4 Det förebyggande arbetet innan #metoo 
Skolans förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i skolan är ett relativt obeforskat område, 

speciellt när det kommer till vad för effekter arbetet har fått (Hickman, et al., 2004) Det har 

även visat sig vara vanligt att unga kvinnor som har kontakt med någon form av hälsa och 

sjukvård väldigt sällan får frågan om de har blivit utsatta för sexuella trakasserier (Wendt, et 

al., 2007). Elevhälsan har ansvar för att förebygga psykisk ohälsa i alla dess former, och det 

uppsökande arbetet bör få en större plats i deras strukturella arbete och det behöver präglas av 

samarbete mellan professionerna (Rising Homström, et al., 2015).  

Det har framkommit att extra utbildning om sexuella trakasserier är gynnsamt för att ungdomar 

att ska få ökad medvetenhet om problemet (De Lijster, et al., 2016). De Lijster, et al., 2016 

genomförde en specifik studie med ungdomar i skolan, experimentet bestod av en 

introducerande föreläsning följd av en föreställning som framfördes av eleverna, för eleverna. 

Föreställningen handlade om sexuella trakasserier och efterföljdes av en elev-ledd diskussion. 

I studien fanns även en jämförelsegrupp som endast fick ta del av den traditionella 

sexualundervisningen i skolan. Vid jämförelser visade den grupp som hade fått extra utbildning 

en större medvetenhet kring sexuella trakasserier både i form av att medvetet undvika att själv 

utföra trakasserier. De som deltagit i studien visade också ett större självförtroende i sin egen 

sexualitet genom att kunna säga ifrån då de själva upplevde sig sexuellt trakasserade (De Lijster, 

et al., 2016).  

3. Teoretisk utgångspunkt – Symbolisk interaktionism 
Det här kapitlet redogör studiens vetenskapliga teoretiska perspektiv som används för att förstå 

det empiriska materialet. Då Arbetet syftar att undersöka hur skolkuratorer kan arbeta med att 

uppmärksamma barn och unga på de samhälleliga processer som sker på sociala medier, samt 

hur de kan arbeta med eleverna för delaktighet och förståelse, har vi valt att redogöra för 
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symbolisk interaktionism som teoretisk referensram. Grunden till symbolisk interaktionism har 

sin bärande tanke i att vi människor skapas och formas i vårt sociala livsrum vilket i studien 

syftar skolan som gemensam social arena.  Detta är ett bra exempel då skolan är en plats där 

allting handlar om olika interaktioner samt hur man socialiseras in i de normer som råder (Berg, 

2015). Symbolisk interaktionism förklarar hur man kan tänka kring människors handlingar och 

deras känslor, hur kan man förstå förändringsprocesser där människan och gruppen är delar av 

samhället. Symbolisk interaktionism menar även att människors känslor och beteenden är 

påverkade av den miljö de befinner sig i, vi påverkas av omgivningen och omgivningen 

påverkas av oss (Trost & Levin, 2010).  

 

Trots många olika synpunkter och definitioner har perspektivet enligt Blumer, (1969) en 

bestående gemensam nämnare: Hur man ser på och studerar ”human group life” –människors 

samspel i livet/ vardagen. Det finns många olika tolkningar av symbolisk interaktionism och 

den här studien kommer att avgränsas till forskarna Trost & Levins (2010) tolkning. De anger 

fem hörnstenar inom symbolisk interaktionism som särskilt grundläggande för förståelsen av 

perspektivet: ”…definitionen av situationen, att all interaktion är social, att vi interagerar med 

hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, beter oss samt att vi befinner oss i 

nuet” (Trost & Levin, 2010).  

 

3.1 Definitionen av situationen 
Definitionen av situationen innebär att man genom sitt sätt att definiera en situation ”svarar” 

med sitt eget beteende som att den egna definitionen var sann. Det vill säga att en situation kan 

betyda olika beroende på vem det är som tolkar den och det i sin tur kommer att påverka hur 

man beter sig. Ett exempel skulle kunna vara att i skolkorridoren när Kalle och Lisa möts, 

klappar Kalle till Lisa på rumpan. Kalle definierar situationen som skämtsamt medans Lisa 

definierar situationen som obehaglig. Som utomstående (skolkurator) kan man fundera på hur 

man få Kalle att ändra sin definition av situationen, och då även sitt beteende. 

Just att omdefiniera samt att livet och relationer handlar om processer gör att man hela tiden 

förändrar sina uppfattningar och beteenden. I vår studie ser vi det som ett bra verktyg som 

kuratorn skulle kunna använda sig av för att få upp #Metoo för diskussion och för att belysa 

problemet samt genom dialog få igång tankeprocesser hos ungdomarna. 
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3.2 Social interaktion 
Social interaktion är något människor gör hela tiden och det handlar inte bara om att 

kommunicera verbalt, utan även miner och kroppsspråket spelar stor roll (Trost & Levin, 2010). 

- Anta att Lisa i situationen ovan, visar enligt henne själv, tydligt med sitt kroppsspråk, miner 

och verbalt att hon protesterar mot Kalles beteende, men att detta ändå inte räcker för att Kalle 

ska omdefiniera situationen. Social interaktion är alltså inte det enda svaret på problemet, utan 

man behöver titta på ytterligare faktorer runt omkring Kalle för att förstå hans beteende?  Detta 

kan förstås som att de har olika symboler, normer, värderingar. 

Vi kan även interagera genom att inte bete oss på ett förväntat sätt i en bestämd situation då vi 

väljer att avsiktligt strunta i vad som är brukligt/normativt att göra (Trost & Levin 2010). 

Exempelvis kan Lisa genom att inte hälsa på Kalle nästa gång de möts, vilket är ett förväntat 

beteende, visa sitt missnöje utan att använda ord. 

3.3 Symboler 
För att någonting ska betraktas som en symbol måste de ha samma mening för oss själva som 

för vår omgivning. Exempelvis att Kalle tillsammans med andra, till exempel med killgruppen 

i klassen, har skapat ett visst klimat. Detta klimat, denna grupp, skapar i sin tur symboler som 

blir accepterade. Genom att betona vikten av hur man använder språket som är en viktig symbol, 

kan ungdomarna bli medvetna om exempelvis sexistiska kommentarer som är sagda som 

”skämt" vilket möjliggör och återskapar beteenden som att tjejer är objekt och i 

underordning (Jonsson & Milani, 2012). Trost och Levin (2010) nämner ord som våra 

vanligaste och mest uppenbara symbol. Språket i skolan och hur ungdomar 

interagerar med varandra och personal kan lyftas med hjälp av symbolisk interaktionism. 

Genom att sätta ord på vad som är sexuella trakasserier, vad som är okej eller inte kanske 

#Metoo vara med och bli en symbol som ungdomar i skolan förstår på samma sätt? 

3.4 Tonvikt på aktivitet 
Med aktivitet menar Trost och Levin (2010) att människan alltid är aktiv och att fokuset inom 

perspektivet är hur vi beter oss som de sociala varelser vi är. Aktivitet betyder här att vi är 

föränderliga och ständigt genomgår olika processer. Ingenting är stillastående allting är 

flexibelt. Detta innebär att ingen är någonting, utan man beter sig på det ena eller andra viset; 

Kalle är inte en mansgris, han beter sig som en det vill säga ”Människan är inte, människan 

gör!” (Trost & Levin 2010, s.21–22). Trost & Levin (2010) påpekar att det bästa sättet att ta 

reda på någons känslor och erfarenheter är att observera deras beteende. 
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3.5 Nuet 
Den sista hörnstenen betecknas som nuet, det vill säga att vi definierar i nuet samt 

interagerar med våra symboler i nuet. Det här synsättet på vad nuet betyder 

leder till att det blir tydligt att vi alla befinner oss i en konstant process 

där vi ständigt förändras (Trost & Levin, 2010). Det här betyder inte att vi inte har tillgång till 

tidigare erfarenheter, vi kan alltså använda oss av ”gamla lärdomar” från tidigare erfarenheter 

och tillämpa dem i nya situationer. Allt vi har varit med om tidigare sparas också i vårt 

medvetande, inte som en orsak till hur vi agerar som vi gör, utan som ett användbart sätt att 

veta hur vi ska agera i nuet. 

Kritiskt förhållningssätt till symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism kan beskrivas som pragmatisk, det vill säga att perspektivet är 

praktiskt inriktat och relaterar till människors sociala verklighet som den ser ut och på det sätt 

som den uppfattas (Trost & Levin, 2010). Perspektivet är alltså kopplat till vardagligt liv och 

passar mindre bra för att undersöka mer abstrakta företeelser (Trost & Levin, 2010). 

Trost och Levins (2010) hörnstenar kan beskriva ett förhållningssätt att människor är på 

likasinnade sätt: ”om jag gör så här, så gör du så här”. I analyserandet av materialet kommer vi 

som forskare hålla ett kritiskt öga till det här, att människor är så pass lika, och på grund av en 

medvetenhet att perspektivet inte går att använda för att analysera på djupet (Trost & Levin, 

2010).  

4. Metod 
Studien besvaras genom en kvalitativ metod i form av en semistrukturerad intervju, samt en 

kvantitativ metod i form av en webbenkät. Studien syftar att undersöka hur skolkuratorer kan 

arbeta med att uppmärksamma barn och unga på de samhälleliga processer som sker på sociala 

medier, med Metoo- kampanjen som ämne. Syftet är även att undersöka om skolkuratorer har 

observerat om kampanjen har lämnat avtryck i ungdomars medvetenhet samt hur kan arbeta 

med eleverna för delaktighet och förståelse kring sexuella trakasserier i skolan. Eftersom 

Metoo- kampanjen är ett nytt uppmärksammat fenomen var vi intresserade över hur kampanjen 

tedde sig över skolor i Sverige i ett brett perspektiv, men vi var också intresserade av att få ta 

del av mer ingående tankar och observationer från skolkuratorer angående #metoo. På grund av 

detta anser vi att det är fruktsamt att besvara syftet med en mixad metod (Kvale & Brinkmann, 

2014). Den kvalitativa forskningsintervjun ger oss ett djup medan den kvantitativa metoden ger 
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oss en större bredd. Vi ville kunna jämföra den kvantitativa datan i relation till den kvalitativa 

för att se vilka likheter/ olikheter som skulle framkomma. Kombinationen kvalitativ metod och 

kvantitativ metod gör det möjligt att pröva styrkan av en specifik skolkurators uppfattning. Det 

vill säga att vi kan få en uppfattning om vilka observationer som är mest frekventa (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Var för sig hade metoderna inte varit lika fruktbara för vår forskningsfråga.  

 
Kvalitativ metod 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning behöver materialet vara beskrivande, 

nyanserat och i slutändan kunna generera någon form av hypotes. I studien har en kvalitativ 

ansats använts till intervjudelen som genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

Den typen av semistruktur öppnar upp för olika tolkningar som kan ge utvecklingsbara resultat 

(Danermark, et al., 2003) Genom att använda skolkuratorers observationer i skolans miljöer, 

och urvalsgruppens specifika erfarenheter, kunde deras upplevelser och resonemang kring ett 

visst fenomen undersökas. Då det är skolkuratorernas upplevelser kring ämnet, och deras 

observationer samt reflektioner som ämnade undersökas, passade en kvalitativ metod/ ansats i 

form av semistrukturerade intervjuer bra. Frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden är 

öppet ställda och skolkuratorerna har uppmuntrats att utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal men som intervjuare är det viktigt att dels få 

frågorna besvarade och dels att följa informanten och vara lyhörd för deras svar för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiden är som en minneslista snarare än ett manus som 

intervjuaren måste följas till punkt och pricka (Hjerm, et al., 2014).  

Kvantitativ metod 

För att verkligen kunna ringa in studiens frågeställningar i ett större perspektiv behövde 

frågorna ställas till fler än några få skolkuratorer, tidsramen var begränsad och skulle inte tillåtit 

oss att få den bredd vi ville ha om studien endast besvarades genom kvalitativ intervjumetod. 

Den kvantitativa metoden i form av en surveyundersökning gav studien information på en större 

skala hur Metoo- kampanjen har tett sig runt om i landet (Bryman, 1997). Att som i det här 

fallet kombinera en kvalitativ ansats i form av intervjuer med en med en kvantitativ ansats i 

form av en surveyundersökning ges studien alltså en större bredd och webbenkäten kan fylla 

eventuella luckor som intervjuer inte kan (Bryman, 1997), som till exempel den geografiska 

aspekten i form av omfattning och spridning av Metoo- kampanjen. 
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4.1 Genomförande  
Genom att söka på tre olika kommuners hemsidor letade vi upp skolkuratorers kontaktuppgifter, 

och började med att ringa upp och presentera oss och vår studie för att därefter fråga om de var 

intresserade av att medverka. Om skolkuratorerna var intresserade erbjöd vi dem att skicka vårt 

informationsbrev där de fick ta del av hur intervjuerna och materialet skulle behandlas (Bilaga 

1). I informationsbrevet framkom det att intervjuerna skulle spelas in och att materialet skulle 

avidentifieras så att varken skola, personal eller elever kunde identifieras. Det stod även att 

intervjuerna skulle raderas efter uppsatsens färdigställande, samt att allt deltagandet var 

frivillighet och att informanterna när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. (Bilaga 

1). Vår tanke med den initiala kontakten via telefon var att väcka intresse för oss och vår studie. 

Målet var att få intervjuer med fyra informanter då vi ansåg att det i kombination med vår 

webbenkät skulle täcka vårt behov av empiri.   

 
Informanterna erbjöds möjligheten att bestämma både tid och plats för vårt möte i syfte att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt. Tre av de fyra skolkuratorerna valde att ha intervjun 

på sina egna kontor och den fjärde valde att träffa oss på högskolan, där vi bokade ett grupprum 

för ändamålet. Varje intervju spelades in med hjälp av diktafon för att ingen information skulle 

gå förlorad. Intervjuerna varierade i tid mellan 42–50 minuter. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och alla fyra är skrivna på ett likartat format.  

 
Webbekäten gjordes i “Google Formulär” där vi utifrån vårt valda teoretiska perspektiv samt 

studiens forskningsfråga formulerade påstående med svarsalternativ 1 till 5, där 1 betyder att 

man inte alls håller med påståendet, och 5 betyder att man instämmer helt. Till webbenkäten 

valdes mailadresser till kuratorerna via www.valjskola.se, som är en söktjänst via Skolverket. 

Mailadresserna sparades i ett kalkylark där kolumnerna var indelade efter län, namn på skola 

samt kuratorernas mailadresser för att ge en överskådlig bild på vilken geografisk spridning 

enkäten skulle få.  I mailet förklarades kort vilka vi var, vad syftet med enkäten var och att 

svaren skulle vara helt anonyma och användas tillsammans med studiens intervjuer. Två 

påminnelser skickades ut med en veckas mellanrum. Enkätens resultat lades in i SPSS version 

24.  

 

http://www.valjskola.se/
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4.2 Urval 
Urvalet för studiens informanter utgick från ett flertal kriterier; intervjupersonerna skulle vara 

skolkuratorer som arbetar med årskurserna sju till nio, skolorna de arbetar på skulle inte vara 

för små, skolorna skulle vara kommunala samt ligga geografiskt nära vårt utgångsläge.  

 

Kravet att skolkuratorerna ska arbeta med ungdomar i den yngre tonåren var på grund av att vi 

dels tror att ungdomar i den åldern är formbara av vad de ser på internet (Berne, 2014), och dels 

på grund av det förebyggande elevhälsoarbete som Skollagen säger att skolkuratorer ska arbeta 

med (2010:800). Ungdomarna fick heller inte vara för unga då risken att yngre barn inte har 

samma nyhetsflöde i deras sociala medieanvändning och därmed inte ha stött på #metoo.  

Faktorer som hur många elever det gick på skolan ansåg vi relevant i vår sökning av 

informanterna, då ett mindre antal elever på skolan skulle kunna minska vår mängd av 

mångsidig information.  

 

Webbenkäten skickades ut via mail till 100 stycken yrkesverksamma kuratorer runt om i 

Sverige. Antalet kuratorer delades upp på antal län i Sverige och målet var att hitta cirka fem 

stycken skolkuratorer från varje län. - Strävan var att få en så vid bild som möjligt över vad 

skolkuratorer ansåg om #metoo. Detta tillvägagångssätt kan ha varit hämmande då vissa län i 

Sverige har få kommuner och valmöjligheterna att välja en tillräckligt stor skola därmed 

minskat. Alla skolor hade heller inte uppdaterad kontaktinformation och i slutändan blev 

Göteborg Stads skolkuratorer överrepresenterade på maillistan. Vi fick sammanlagt 44 stycken 

informanter, varav 3 är män och 41 är kvinnor.  

 

4.3 Analysmetod 
Kvalitativ analysmetod 

Den semistrukturerade intervjumetoden öppnar upp för följdfrågor i intervjuerna och 

transkripten från studiens fyra intervjuer ser olika ut, eftersom informanterna har svarat på olika 

sätt på frågorna. På grund av det djup intervjuerna kan få är det viktigt att hitta ett 

tillvägagångssätt för att analysera empirin för att finna de centrala tendenserna (Hjerm, et al., 

2014).  

 

Studiens analys har influerats av den kvalitativa analysen som kallas ibland för den 

hermeneutiska spiralen / cirkeln (Hjerm, et al., 2014). Den hermeneutiska spiralen är en 
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filosofisk metafor som ska tolkas som en växelvis bearbetning av empirin mellan det som redan 

är känt och det som växer fram av nya observationer. Empirin bearbetas alltså om och om igen 

för att mönster ska framträda dessa blir till sist centrala teman som till sist kan analyseras.  

Transkripten från intervjuerna lästes igenom upprepande gånger, varefter materialet först 

kodades efter innehållet i stort och därefter omkodades det i omgångar. Vi använde oss av post- 

it lappar i olika färger för de koder som skapades. I början fick vi många olika koder eftersom 

materialet var stort, och innehöll mycket vi ansåg vara viktigt utifrån studiens frågeställning. 

Utifrån kodningarna skapades teman. Dessa teman redovisas som en sammanfattning av 

studiens resultat i Resultat & Analysdelen. Exempelvis blev koderna ”social interaktion” och 

”Pedagogerna” till temat ”Det förebyggande arbetet” eftersom detta är en gemensam nämnare 

för koderna. När vi läst igenom våra transkriberade intervjuer upprepade gånger fann vi citat 

som vi ansåg hade liknande betydelse. I tabellen nedan ges exempel på några av de meningar 

ur transkriberingarna som vi tematiserade under ”förebyggande arbete”.  

 

 

 

Intervjuperson & Citat 
 

Kod Tema 

1  
”Det är viktigt att pedagogerna 
pratar om det här i 
klassrummet hela tiden så det 
inte blir någonting tillfälligt 
utan hålls levande” 
 

 
Pedagogerna 

Förebyggande arbete 

2 
”Det finns ju absolut, så klart. 
Och sen märker jag ju att ju 
mer vi går ut och pratar om de 
här sakerna, desto fler frågor 
väcker man” 
 

 
Social interaktion 

Förebyggande arbete 

3 
”Att det finns vuxna ute i 
korridorerna och ute på raster 
har en lugnande effekt” 
 

 
Vuxen närvaro 

Förebyggande arbete 

4 
”Nej det är grupparbete, vi ser 
på film tillsammans och utgår 
från det- hur tänker vi kring det 
här? Och vad tror ni om det?” 

 
Inga temadagar 

Förebyggande arbete 
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Kvantitativ analysmetod 

Webbenkätens resultat konverterades in i ett Kalkylark och därifrån lades svaren in i 

programmet SPSS version 24. Webbenkäten hade som avslutande punkt att informanterna fick 

chansen att tillägga något. Detta var för att informanterna skulle känna att de hade möjligheten 

att förklara sitt svar eller lämna övriga synpunkter, om de så önskade. Vår bedömning är att de 

kommentarer som gavs där är inte relevant för studiens resultat och därför återges inte dessa 

kommentarer i studiens resultat och analysdel.  

 

4.4 Metodernas styrkor och svagheter 
Genom att ha semistrukturerade intervjuer har vi som intervjuare fått ta del av en 

mångfacetterad beskrivning av skolkuratorns roll, olika arbetsuppgifter och observationer, där 

klimatet har varit öppet och reflekterande och informanterna har fått ta stor plats under 

intervjuerna. Den semistrukturerade intervjuguiden ger utrymme till alla dessa aspekter och är 

därför en fördel att använda som metod i studien (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

I intervjuerna kan skolkuratorerna opponera sig mot de tankar som de tror ligger bakom 

frågorna som ställs, medans i enkäten finns det inte utrymme för informanterna att göra 

förtydliganden eller ge nyanserade svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns både för och 

nackdelar med båda formerna, det kan till exempel kännas lättare att svara på frågor om man är 

anonym. En stor bidragande faktor som gör den här studien extra tillförlitlig är vår blandning 

av kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom en mixad metod kan öka en studiens 

generaliserbarhet, och dess kombination kan ge en mer fullständig bild (Bryman 1997).  

 

Att ta i beaktning är hur de båda metodernas resultat kombineras med varandra, intervjuguiden 

samt webbenkäten är kompatibla med varandra till stor del men det kommer alltid finnas 

skillnader i hur frågor utformas. Webbenkätens frågor är uppspaltade som påståenden och är 

statiska, alltså de går inte att omformulera under studiens gång (Bryman, 1997). Den 

semistrukturerade intervjuguiden är rörlig, visserligen med utgångspunkter men ändå 

utvecklingsbar i den bemärkelsen att följdfrågor uppstår samt forskaren kan uttrycka sig på 

olikartat sätt från gång till gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Jämförelserna mellan resultaten 

sker alltså utifrån frågor som kan tolkas olika av de som svarar på dem, och detta bör tas i 

beaktning av läsaren.    
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4.5 Etiska överväganden 
Den här studien är relevant för för socialt arbete då det i samband med tidigare forskning inom 

fältet påvisar att sexuella trakasserier missgynnar ungdomar psykiska och fysiska hälsa. 

Forskning ska komma med ny kunskap för fältet och det ska finnas en nytta för det i samhället, 

den här studien kommer att generera kunskap både inom skolans värld, för framtida 

elevhälsoarbete men även inom det socialpedagogiska fältet för dem som arbetar med barn och 

unga.   

 

Genom att använda vetenskapsrådets etiska principer som består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet har informanterna fått ta ställning till 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2018). Informanterna har lämnat sitt samtycke för att delta i 

studien. Informanterna har vidare tagit del av forskningsfrågan, blivit upplysta om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst, informanternas anonymitet kommer att 

skyddas, det inspelade materialet samt det skrivna transkriberingarna ska endast användas av 

författarna i samband med att uppsatsen skrivs. Transkriberingen är ordagrant återgiven, vissa 

citat behövdes förtydligas för att texten skulle bli mer förståelig, dessa ändringar gjorde vi som 

författare tillsammans för att undvika misstolkning av texten. Ord som togs bort är till exempel 

”öhh”, ”ehh” och upprepningar av samma ord så som ”men, men, men”.  

 

Informanternas konfidentialitet har skyddats genom att varken namn på informanterna, skolan 

eller kommunerna har angivits utan de upplysningarna är avidentifierade för att säkerställa att 

informanternas anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Då kommunerna är relativt små och 

det finns en stor risk för att skolkuratorerna kan känna igen varandra är detta extra viktigt. 

Informanterna har även erbjudits att ta del av det färdiga resultatet av uppsatsen. Informationen 

har givits till informanterna både via mailet och vid intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vid intervjutillfället har maktasymmetrier tagits i beaktande, även om en 

halvstrukturerad intervju har formen av ett vanligt samtal är det intervjuaren som har makten 

att ställa frågorna samt även att tolka de svar som informanterna ger (Kvale & Brinkmann, 

2014). En medvetenhet kring att vi har varit två intervjuare har funnits, vi har försökt att skapa 

en god och inlyssnande stämning. Slutligen har stor vikt lagts vid att ha en objektiv hållning 

och medvetenhet kring våra egna uppfattningar och hur det kan färga av sig på materialet.   
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4.6 Studiens tillförlitlighet  

Reliabilitet  
Kvale & Brinkmann (2014) beskriver reliabilitet i förhållande till intervjuforskning som syftar 

till om resultatet studien genererar är tillförlitligt eller inte. Om arbetet är tillförlitligt ska andra 

forskare med samma syfte komma fram till samma resultat, och oavsett vem som ställer 

frågorna till informanterna ska svaren se likadana ut. Det som kan göra stor skillnad för hur 

svaren blir är hur frågorna är ställda. Vi har i utformandet av vår intervjuguide hela tiden haft 

ett kritiskt öga till våra frågor för att de skulle vara så öppna som möjligt. Det som har varit en 

utmaning är att de öppna följdfrågorna som vår semistrukturerade intervju har tillåtit oss att 

ställa, inte skulle bli ledande. Vi har accepterat att vi har egna uppfattningar om ämnet, och vi 

har tillsammans reflekterat över hur det kan komma att påverka intervjuerna just för att hitta 

strategier att motverka det.  Med det öppna samtalsklimat som intervjuerna har haft kan vi inte 

med säkerhet säga att inga ledande frågor har förekommit, och vi kan därför inte mena på att 

intervjuerna genomförts helt och hållet objektivt.  

 

Validitet 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är validitet ett mått på sanningsgraden på det som 

undersökts, styrkan i resultatet, och att allt har gått rätt till under studiens gång med 

kontrollfrågan: har den använda metoden undersökt det som först var sagt skulle undersökas? 

Genom att hela tiden ha vårt syfte och frågeställningar med oss i det vi har gjort, har vi 

säkerhetsställt att vi inte frångått dessa.  

 

Det har varit viktigt att reflektera över syftet och frågeställningarnas innebörd för 

skolkuratorerna, sexuella trakasserier i skolan klingar dåligt i vilket sammanhang som helst och 

vi har varit medvetna om att viss försköning av verkligheten kan ha ägt rum från de intervjuade 

skolkuratorerna. Vi har strävat efter att aldrig ha en fördömande ton i våra frågor om arbetet 

mot sexuella trakasserier och anser att vi lyckats ha ett öppet samtalsklimat.  

 

Webbenkätens svarssystem syftar till att genom de olika skalorna göra informanterna mer 

bekväma att svara sanningsenligt på svåra frågor som sexuella trakasserier i skolan kan 

uppfattas vara (Bryman, 1997).  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med webbenkätens resultat i form 

av tabell 1, 2 och 3, Varje tabell har en egen rubrik och inleds med en kort sammanfattning av 

resultatet. Enkäten svar redovisas i form av procent samt hur många personer det är, 

svarsalternativen är i ordinal skala där 1 = ”instämmer inte alls” samt 5 är ”instämmer helt och 

hållet”. Därefter redovisas intervjuerna och de teman som vi fann. Återkopplingar till enkät, 

teori och tidigare forsknings görs flytande i texten.   

5.1 Webbenkätens resultat 
Tabell 1 ringar in vad skolkuratorer anser om Metoo- kampanjen i förhållande till deras 

profession samt om skolan som arena för att arbeta med fenomen som #metoo. De två första 

frågorna redovisar att majoriteten (88,6%) skolkuratorer tycker att #metoo är ett ämne som bör 

arbetas med i skolan. 88,6 % anser även att skolan är en passande arena. De två sista frågorna 

påvisar att det inte är lika många som faktiskt gjort något konkret med Metoo- kampanjen och 

en stor del (31.8%) har valt en trea, alltså att de inte kan uttala sig om frågan. Resultatet avslutas 

med spridda siffror kring om det är kuratorers uppgift att uppmärksamma #metoo. Isaksson 

(2014) menar att skolkuratorers profession är vagt utformad och att det ofta kan komma upp 

diskussioner kring inom vems jurisdiktion arbetsuppgifter tillhör. I enlighet med enkätens 

resultat kan Isakssons (2014) resonemang hjälpa att förstå varför svaren är så spridda.  

Tabell 1 – Skolkuratorers ansvar (n=44) 

Fråga 1 2 3 4 5 
#metoo är ett ämne som bör diskuteras och arbetas med i 
skolan 

 2.3 
(1) 

9.1 
(4) 

22.7 
(10) 

65.9 
(29) 

Skolan är en bra arena för att arbeta med #metoo  2.3 
(1) 

9.1 
(4) 

25 
(11) 

63.6 
(28) 

Skolan använder sig av debatten kring #metoo i arbetet med 
ungdomar* 

6.8 
(3) 

13.6 
(6) 

31.8 
(14) 

38.6 
(17) 

6.8 
(3) 

Det är kuratorers uppgift att uppmärksamma kampanjer 
som #metoo. 

6.8 
(3) 

13.6 
(6) 

43.2 
(19) 

27.3 
(12) 

9.1 
(4) 

* på grund av bortfall har 43 av 44 svarat 
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Tabell 2 syftar att ge en överblick vad skolkuratorer observerat hos ungdomar angående 

#metoo. Resultatet visar att 56,8% av skolkuratorerna tycker att ungdomar har uppmärksammat 

#metoo. Två följdfrågor syftar till att ringa in om kuratorerna kan observera hur begreppet 

används. 50% tycker det är i positiv bemärkelse som #metoo uppmärksammats, det är likt första 

frågan ett relativt stort antal som svarat en trea, vilket kan indikera att de inte kan uttala sig om 

påståendet. De två sista påståendena redovisar på vilket sätt skolkuratorerna har observerat 

ungdomarna och #metoo.  

Tabell 2 – Påverkan på ungdomar (n=44) 

Fråga 1 2 3 4 5 
Man kan märka på ungdomar att de har uppmärksammat 
#metoo 

2.3 
(1) 

9.1 
(4) 

31.8 
(14) 

27.3 
(12) 

29.5 
(13) 

Ungdomars reaktioner är övervägande positiva 4.5 
(2) 

11.4 
(5) 

34.1 
(15) 

38.6 
(17) 

11.4 
(5) 
 

Ungdomars reaktioner är övervägande negativa 31.8 
(14) 

36.4 
(16) 

31.8 
(14) 

  

Det är när ungdomar interagerar med varandra som det 
märks att #metoo har påverkat dom 

11.4 
(5) 

22.7 
(10) 

40.9 
(18) 

15.9 
(7) 

9.1 
(4) 

Det är i dialog med ungdomar som det märks att #metoo 
har påverkat dom 

2.3 
(1) 

4.5 
(2) 

36.4 
(16) 

45.5 
(20) 

11.4 
(5) 

 

Tabell 3 ringar in om skolorna har använt sig av kampanjen, om skolkuratorerna i deras roll fått 

mer att arbeta med efter kampanjens start samt deras generella uppfattning kring kampanjen 

och dess framtid. Resultatet visar att endast ett fåtal har använt sig av eller pratat om kampanjen 

i skolan (27,3%), 27,3% menar också på att de har blivit sökta mer på grund av sexuella 

trakasserier i skolan, efter kampanjen. 75% tror att metoo- kampanjen kommer att leda till en 

positiv förändring till hur sexuella trakasserier hanteras och uppmärksammas. Resterande 

22,7% har svarat en trea som visar på att de inte kan uttala sig om påståendet.  

Tabell 3 – Organisatoriska faktorer (n=44) 

Fråga 1 2 3 4 5 
Metoo kampanjen har lett till något konkret, exempelvis en 
temadag / nytt arbetssätt/ fokusgrupper eller liknande* 

36.4 
(16) 

6.8 
(3) 

27.3 
(12) 

25 
(11) 

2.3 
(1) 

Har du märkt någon ökning av att ungdomar “söker dig” 
som kurator i frågor angående sexuella trakasserier efter 
#metoo kampanjen? 

38.6 
(17) 

20.5 
(9) 

13.6 
(6) 

15.9 
(7) 

11.4 
(5) 

Metoo kampanjen kommer att leda till en positiv förändring 
till hur sexuella trakasserier hanteras och uppmärksammas* 

  22.7 
(10) 

43.2 
(19) 

31.8 
(14) 

* på grund av bortfall har 43 av 44 svarat 
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5.2 Intervjuer med skolkuratorer 
Nedan redovisas centrala teman utifrån transkripten från intervjuerna. Återkopplingar till 

enkäten görs återkommande i texten och hänvisas som Tabell 1,2 eller 3 samt fråga 1,2,3, och 

så vidare. De centrala teman som vi funnit är, Förekomsten av sexuella trakasserier i skolan, 

Internet och sexuella trakasserier, Det förebyggande arbetet, Metoo- kampanjen, eleverna och 

dess risker, Metoo i skolan och det pedagogiska ansvaret.   

5.3 Förekomsten av sexuella trakasserier i skolan  
Samtliga skolkuratorer menar på att inga eller väldigt få elever söker sig till dem för att få stöd 

eller hjälp på grund av sexuella trakasserier, eller sexuellt våld som en skola har valt att benämna 

det som. De fall då de har blivit sökta för sådana problem har eleven ofta varit yngre än 

målgruppen studien riktar in sig på. Alla informanter nämner dock att det säkerligen finns ett 

mörkertal och att mycket sker som skolkuratorerna eller andra vuxna på skolan inte ser.  

 
“Jag måste säga att det är nog, nästan ingen som söker upp mig så utifrån att ”nu känner jag mig 

sexuellt trakasserad”  

 

”Att man inte tror att nej men det kommer ingen till mig och säger att de har blivit sexuellt trakasserade, 

så vi har inget sådant på vår skola, då tror jag att man har gjort bort sig. Jag tror man måste vara med 

och man måste ha ögonen öppna och finnas där” 

 

Skolkorridoren, gymnastiksalen, omklädningsrummen och ute på skolområdet är sådana platser 

som beskrivs som potentiella otrygga platser där sexuella trakasserier kan förekomma. 

Witowska & Menckels (2005) forskning kring sexuella trakasserier i skolan stödjer 

kuratorernas diskussioner om att ungdomar kan bli utsatta i det dolda, där speciellt tjejer ofta 

väljer att hoppa över just gymnastiklektionerna för att de känner sig otrygga i den miljön. De 

enda synliga sexuella trakasserier som skolkuratorer nämner att de vet existerar är de verbala 

trakasserierna.  

 
 ”diskriminerande ord, alltså verbala sexuella trakasserier, eller vad man ska säga liksom, som är 

väldigt homofobiska som bög eller... ja men ”hora” är till exempel ett ganska normaliserat ord” 

 

”Ja och det är ju det här verbala liksom där det handlar om att bli kallad hora - det är ju 

ingenting - men det säger man ju bara liksom” 



27 
 

Att ”hora” verkar ha blivit ett normaliserat uttryck är enligt skolkuratorerna på grund av att 

många ungdomar inte verkar ta illa vid sig när de blir kallade för sådana ord. En skolkurator 

resonerar vidare att ordet inte verkar ha samma betydelse för ungdomar som för vuxna, med 

tanke på vissa ungdomars nonchalans kring orden. Rahimi & Liston (2011) menar å andra sidan 

att tjejer är fullt medvetna om ordens betydelse då de i sin studie påpekar att det frekventa 

användandet av dessa ord bidrar till att tjejer i skolan går runt med en ständig påminnelse att 

deras roll som tjej är under bevakning. Rahimi & Liston (2011) menar att till skillnad från killar 

så känner tjejer att de bör vara mer aktsamma med hur de framstår sexuellt. Att homofobiska 

uttryck är vanligt förekommande förklaras av Gådin (2012) ha med att göra att killar känner sig 

tvungna att vara maskulina, och att det är genom att uttala sig nedlåtande om homosexuella som 

de kan göra det på. Orden kan förstås som symboler som blivit okej i de grupper ungdomar 

befinner sig i, ungdomars sociala interaktion eldar på killar och tjejer att utrycka sig på de sätten, 

då man vill känna tillhörighet (Trost & Levin, 2010). 

 

Sammanfattning 

Det kan slås fast att fysiska sexuella trakasserier inte är ett vanligt förekommande fenomen i 

skolorna där kuratorerna arbetar, men att de tror att det kan finnas ett mörkertal. Verbala 

sexuella trakasserier är det som kan identifieras som ett problem. Att det verkar finnas olika 

uppfattningar kring vad uttrycken står för mellan de vuxna och ungdomarna beskrivs av 

skolkuratorerna som ett problematiskt fenomen.  

 

5.4 Internet och sexuella trakasserier 
Ett återkommande tema på tal om mörkertal och sexuella trakasserier är att det sker mycket på 

internet som skolkuratorerna menar på är svårt att se och ta itu med direkt när det händer. 

Resonemanget att skolan har ett ansvar att utreda saker som berör eleven i det stora hela, och 

då även de saker som sker på internet, gör att de har en medvetenhet kring problemet men är 

lite spridda i sina åsikter kring hur man kan jobba bäst med det. Skolkuratorerna vet om att det 

händer delvis på grund av vad som kommer fram i de gruppdiskussioner som de kan ha med 

eleverna. Dessa gruppdiskussioner kan handla om hur man bör bete sig på internet och vilka 

risker som finns. En av informanterna nämner att det är en fråga om kunskap hos ungdomarna.  

”För att väldigt många elever vet ju inte, framförallt i de yngre åldrarna, att det som man gör 

på nätet är olagligt till exempel. Så jag tänker att kunskapsfrågan är ju jätteviktig, och ju mer 

kunskap desto mer vet dom ju att ” men så som jag blev behandlad är ju inte okej, man får ju 
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faktiskt inte göra så”. För det kan jag tycka att de är sådär, ”ja men det där händer ju hela tiden” och 

så tror man att det okej för det, för att det händer så ofta.  

Det vanligaste är att skolkuratorerna blir uppmärksammade på händelser på nätet genom 

föräldrar, lärare eller kompisar till den som blivit utsatt på nätet (Slonje & Smith 2008). 

Skolkuratorerna resonerar lite olika kring vad som gör att inte fler ungdomar anmäler att de har 

blivit utsatta, - vissa säger är det handlar om skam och skuld, att ungdomar kanske känner att 

de har gett sig in på det på egen hand och får ta konsekvenserna, andra menar på att det är för 

att det har blivit så normaliserat och att ungdomar inte vet att det är fel. Informanterna menar 

att ungdomarna ofta inte tycker det är bra när något sådant där uppmärksammas, - att ungdomen 

som har blivit utsatt tycker det blir extra jobbigt.  

”Dom blir ju inte alltid så nöjda, eleverna, när det uppdagas” 

De sexuella trakasserier som försiggår på internet är enligt skolkuratorerna, kommentarer på 

sociala medier, att någon kapar ens konto, eller att man blir utsatt för ”grooming”, vilket innebär 

att ungdomar kan bli sexuellt utnyttjade (Urbas, 2010). Det som var mest återkommande i 

intervjuerna handlade dock om förekomsten av ”dickpics” som skickas till ungdomarna, från 

andra ungdomar, kända eller okända samt från män man aldrig träffat förut. Dickpics är alltså 

bilder på det manliga könsorganet och det kan vara avsändarens egna bild eller en bild tagen 

från någon annanstans.  

”Dom får ”dickpics” skickade till sig. Att dom säger: ja men det har jag fått så det är inget… Det blir 

ju jätteviktigt när någon säger det att man hakar på det och möter upp det och pratar om det. Och även 

killar, jag tror inte att killarna vet att det är olagligt. Dom vet inte det.”  

”Alltså jag har ju flera elever som har sökt på grund av ”grooming”, alltså på nätet när de har blivit 

kontaktade och tvingats skicka bilder och så, så vi har gjort några polisanmälningar i samband med 

det.  Det är nog det vanligaste, och sen är det ju väldigt mycket som är, väldigt normaliserat hos unga 

idag. Det är med ”dickpics” till exempel, har ni hört om det?” 

Då en av kuratorerna menar på att det handlar om bristande kunskap hos ungdomar om vad 

man får och inte får göra på internet visar forskning att ungdomar ändå är medvetna om hur 

man ska bete sig på internet, men att detta inte stoppar sexuella trakasserier att ske (Helweg- 

Larsen, et al., 2011).  

En av informanterna upplever dock att ungdomar har större medvetenhet kring sexuella 

trakasserier idag och förklarar hur glad hon kan bli när hon hör hur killarna i nian resonerar på 

sex och samlevnadslektionerna. Samma informant lyfter även vikten av att prata om svåra saker 
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för att få fram en diskussion där alla kan lära av varandra, i dessa diskussioner framkommer det 

att ungdomar får hjälp att sätta ord på sexuella trakasserier genom att få klart för sig att det är 

fel, olagligt och inte deras fel. Trost & Levin (2010) benämner detta som social interaktion och 

att människor kan förändras på detta sätt.  

”alltså när vi pratade om ”grooming”, så var det flera som kom och ”ja men det här har ju hänt mig 

också” liksom…” 

Kopplat till mobiler och internetanvändningen sägs omklädningsrummen vid gymnastiksalarna 

upplevas som en otrygg plats. Detta har framkommit delvis genom trivselenkäter som skolorna 

har gjort. Vissa skolor har försökt lösa problemet genom mobilförbud men nämner att föräldrars 

inflytande/ åsikter samt att inte vilja ”gå i klinch med eleverna” kan stoppa sådana insatser/ 

bestämmelser. Vissa föräldrar resonerar att de vill kunna få kontakt med sina barn när som 

helst, andra tycker att det skulle vara jättebra med mobilfria skoldagar. Eleverna verkar enligt 

kuratorerna endast vara negativt inställda till ett mobilförbud, men på grund av olika 

anledningar.  

”Eleverna säger hela tiden ”ni vet inte hur det är att växa upp med mobilen så, vi måste ha mobilen så 

här hela tiden”. Stressen som det medför och hur man tänjer på gränserna med vad som är okej för att 

det blir så, ”ja men så här är det ju” 

Här beskrivs ”måstet” som ungdomarna känner, att vara uppkopplade, att hela tiden ha mobilen 

i handen. Skolkuratorn i det här fallet tar upp att det kan vara stressande att vara utan mobilen, 

och vad konsekvenserna kan bli till att ha tillgång till mobilen hela tiden. Zinnatova, et al., 

(2016) beskriver de negativa konsekvenser som frekvent mobilanvändande kan ge, vilket är 

ledsamhet, aggression och en rädsla att skiljas från mobilen. Enligt Zinnatova, et al., (2016) 

bidrar mobilandvändandet till ett asocialt beteende, något som beskrivs tydligt i kommentarerna 

nedan: 

”vissa tycker väl också väl att mobilen är en bra kompis, om man inte har så många andra som man vill 

umgås med att det är ett sätt att dra sig undan men göra det på ett snyggt sätt.” 

”Många har uttryckt sig så: jag har min mobil för att då känner jag mig trygg och då pratar jag med 

kompisar som jag har på andra skolor”  

Sammanfattning  

Det är en utmaning för skolan att arbeta med frågor kring internet och sociala medier och denna 

uppfattning delas av samtliga skolkuratorer. Föräldrarnas roll i det hela betonas också, men 

eftersom alla ungdomar inte har samma förutsättningar att få stöttning hemifrån, måste skolan 
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finnas där för att stötta upp. Att ungdomar har ständig tillgång till internet via sina mobiler kan 

vara problematiskt i och med att risken för att bli utsatt ökar (Alexandersson & Davidsson, 

2016).  

-Sexuella trakasserier i skolan visar sig som verbala sexuella trakasserier samt att det sker 

mycket på internet genom bilder, meddelanden och från förövare utifrån. Det är därför 

väsentligt att ta reda på hur skolan arbetar förebyggande med det problem som beskrivits.  

5.5 Det förebyggande arbetet  
Ett centralt återkommande tema under intervjuerna var att skolkuratorerna tycker att all 

personal på skolan har ett ansvar för att arbeta med skolans värdegrund, som delvis innefattar 

skollagen och diskrimineringslagen. Att ha vuxna som rör sig där ungdomarna är anses vara en 

viktig punkt för att förebyggande och uppsökande (Kowalski, et al., 2007; Holmström, et al., 

2015). Återigen nämns de verbala sexuella trakasserierna som personal i skolan måste arbeta 

tillsammans emot. 

 
”All personal är ju jätteviktigt, det är vaktmästaren, det är personalen i maten och det är i städet. Alla 

blir ju viktiga, att man reagerar och agerar att man inte bara går förbi när någon säger bög eller så 

där. Utan att man faktiskt agerar och reagerar vid varje tillfälle, det tror jag är det enda, man finns där 

hela tiden”. 

 

Grupparbeten där någon form av händelse eller aktivitet får vara i centrum beskrivs som ett 

lyckat koncept för att prata med ungdomar om ords betydelse. Att ge föreläsningar eller att bara 

tillrättavisa nämner informanterna som ett dåligt tillvägagångssätt för att arbeta med ungdomar. 

Att involvera föräldrar och speciellt pedagogerna på skolan i sådana här koncept beskriver 

skolkuratorerna som essentiellt för att ämnet ska leva vidare. Enkäten styrker att det handlar 

om att ha en dialog med ungdomar kring fenomen som metoo, då 56,9% har svarat att det är 

det bästa tillvägagångssättet (Tabell 2, fråga 1). I relation till gruppdiskussioner kan Trost & 

Levins (2010) begrepp ”tonvikt på aktivitet” hjälpa en att förstå att ungdomar är föränderliga 

och att det är genom aktiviteter som processer mot förändring skapas.  

 
”någon skrev ”äckliga hora” till exempel så fick dom på ett papper sen sätta, då hade jag klippt ut alla 

i små pappersbitar alla meningar, så fick dom sätta dom under lindrigt eller grovt sen om det var 

sexuellt, psykiskt eller fysiskt och då var ju det både för att de skulle få en diskussion kring det men 

också för att så här informera föräldrar om hur det ser ut och hur normaliserat det är liksom.” 
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Pedagogernas roll samt deras synsätt och inverkan på ungdomarna beskrivs som en extra viktig 

del för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Att tillkalla kuratorn för att ”fixa” en 

elev med en punktinsats är en sådan föreställning som pedagogerna ibland beskrivs ha, och 

skolkuratorerna menar på att det är viktigt att understryka samarbetet hela skolan måste ha kring 

eleverna. Att ha en rektor som stöttar upp skolkuratorerna i deras roll och hjälper dem forma 

deras arbetsuppgifter beskrivs även som viktig då de ofta är ensamma i sin profession i skolan. 

Isaksson (2014) tar upp att kuratorns roll är ”vagt” utformat och att detta kan skapa problem i 

förhållande till samarbete med övrig personal på skolan. 

 
”Ibland kan man höra så här, men var är elevhälsan någonstans? Och, vad gör elevhälsan egentligen? 

Det har man ju hört väldigt många gånger” 

 

Bra kommunikation med pedagogerna och gemensamma mål är viktiga faktorer för ett lyckat 

samarbete i skolan menar skolkuratorerna. Att hjälpa till och bolla idéer och ta fram material åt 

pedagogerna att använda sig av i den naturliga undervisningen, för att arbeta åtgärdande eller 

förebyggande i en viss klass med specifika behov är många gånger mer effektivare än att 

kuratorn kommer och ”gästspelar”.  

 

”Om läraren är med gör man det lite mer tillsammans då blir det kanske mer förankrat med 

gruppen så att det är sådana saker man hela tiden hittar och lär sig längst med vägen” 

 

Lika viktigt som att pedagogerna och kuratorerna jobbar emot samma mål, lika viktigt är det 

att föräldrarna är insatta i vad som pågår i skolan med deras ungdomar. Internet och sociala 

medier beskrivs som ett extra svårt och viktigt ämne att nå ut i alla instanser för att arbeta 

förebyggande.  

 
”Och sen hur involverade är föräldrarna i vad barnen gör på nätet till exempel, är man helt själv där, 

är det en egen arena man som barn är ute fritt vind för våg i. Det klart att det påverkar vad man själv 

gör mot andra och vad man själv får ta emot och hur man hanterar det.” 

Samtliga skolkuratorer nämnde vilka material som de använder sig av i arbetet med 

ungdomarna samt vad som kan vara bra att föräldrar och pedagoger även har koll på. ”Nätkoll”, 

”Mitt barn på nätet”, ”Machofabriken”, ”Stop min kropp” och andra föreläsare med material 

används som redskap i att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier. Som skolkurator fanns 
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det dock ett tydligt gemensamt förhållningssätt när de kom att prata med ungdomar som söker 

deras hjälp på grund av sexuella trakasserier, det handlade om att aldrig vara fördömande. 

”att inte fördöma och inte säga ”du får inte göra så här och inte så här och inte så här” utan ”Vad gör 

du när du är på nätet, och hur tänker du, har du stött på något som du har blivit rädd för och vad kan 

man göra då?” Uppmana till att ta hjälp och prata med en vuxen om du känner så. ” men vad kul att 

du är på nätet och vad många kompisar som du har fått och så” 

Sammanfattning  

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier i skolan är allas ansvar, enligt 

skolkuratorerna. Arbetet ska vara i samarbete med pedagogerna framförallt, och föräldrarnas 

medverkan anses viktig. Det ligger mycket fokus på att arbeta med de verbala sexuella 

trakasserierna och detta görs bäst genom gruppdiskussioner eller ”vardagligt prat” med 

ungdomarna i till exempel korridorerna.  

5.6 Metoo- kampanjen, eleverna och dess risker  
De intervjuade kuratorerna är överlag överens om att metoo kampanjen är bra och belyser ett 

viktigt samhällsproblem. Dock har kuratorerna betänkligheter för att metoo-kampanjen 

ytterligare späder på den osäkerhet kring könsroller och normer och beteenden som redan finns 

hos de unga; vad är okej och vad är inte okej?  Enligt symboliska interaktionism ses ord som 

en symbol då en grupp människor har samma uppfattning och tolkning av ordet och innebörden 

(Trost & Levin, 2010). Den oron som kuratorerna nämner kring användandet av metoo kan 

tolkas som att ordet och meningen med metoo inte är klart definierat hos eleverna. Kuratorerna 

främsta oro är en upplevelse över att killarnas situation blivit mer utsatt och otrygg samtidigt 

som även tjejerna är osäkra på hur gränserna ska dras och kan använda sig av metoo på ett sätt 

som inte är i samklang med metoo- kampanjens egentliga betydelse.  

”Man tänker de är tonåren, de är killar och tjejer, hur ska man närma sig varandra och vad vågar 

man göra, vad vågar man inte göra?”  

 

”Jag märker att vissa tjejer kanske i sjuan som har precis så här liksom kommit in i pubertet och 

upptäcker liksom ett annat sätt att som kanske, om sin kropp och samspel mellan varandra liksom...” 

 
Citaten ovan belyser de tankar som informanterna har kring elevernas olika mognad och det 

faktum att de är i en stor förändringsprocess och att de på väg in mot vuxenlivet. Den sociala 

interaktionen är en av de fem hörnstenarna i symbolisk interaktionism som menar att inte bara 
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orden är en viktig del i interaktionen mellan människor utan att även exempelvis kroppsspråket 

och minspel finns med som en viktig del. 

 
 Ett par av informanterna uttryckte farhågor om nya fenomenet metoo utifrån den ”uthängning” 

av män som har följt i spåren av metoo-kampanjen i medier, där även oskyldiga män som blivit 

anklagade utan grund, fått förödande konsekvenser i sina liv, och att den här kampanjen sätter 

killar i en mer utsatt situation. 

 
”Jag tänker att man får vara väldigt eftertänksam, just när man riktar sig mot ungdomar i den här 

frågan för att det ka bli väldigt drabbande om det slår fel. Så det tycker jag faktiskt är en viktig sak 

och inte bara kasta sig in och tänka vad käckt nu är det metoo nu ska vi bara liksom haka på det 

här…” 

 
Andra iakttagelser av kuratorerna är att metoo istället används som en slags skällsord för 

någon som är lättkränkt eller ett offer som inte tål någonting, det vill säga att man har olika 

betydelser för samma ord/ symbol (Trost & Levin, 2010). 

 
”…eleverna dom har ju raljerat lite grann och sprungit runt och ”oj metoo, metoo,” och så nuddar 

dom varandra lite så då kan man ju plocka upp det som ett ämne” 

 

Informanterna menar att metoo då kan få en negativ innebörd, istället för att ha betydelsen att 

vara emot sexuella trakasserier blir metoo att man inte ens kan tilltala någon utan risk för 

anklagelser. Detta för att man tolkar ”definitionen av situationen” olika (Trost & Levin, 2010). 

En av kuratorerna nämner att ett bra tillfälle att fånga upp betydelsen av ordet kan vara 

exempelvis i korridoren, kuratorn kanske snappar upp någonting negativt om metoo som elever 

pratar om och kan då passa på att inflika en fråga om hur eleverna tänker kring ämnet. Kuratorn 

poängterar då vikten av att fråga hur eleverna tänker, på ett avdramatiserat och nyfiket sätt utan 

fördömanden för att få ett naturligt samtal snarare än ett ”så här är det” samtal. På det här viset 

kan en dialog startas och väcka nya tankar och funderingar hos eleverna. Samtidigt som 

kuratorn kan förklara att det handlar om killars och tjejers lika värde, om jämlikhet och inte ”att 

tjejerna ska köra över killarna” som en av informanterna uttryckte det. 

 
”…jag tycker skolan har en jättestor roll och en viktig roll. För det klart att alla elever har ju inte 

samma förutsättningar och möjligheter till samtal hemma…” 
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Studier stödjer vikten av att lärare och andra vuxna i skolan uppmärksammar hur och vad som 

utspelar sig mellan elever, problemet med att viss personal ”väljer att inte se” blir förödande i 

arbetet mot sexuella trakasserier (Witkowska & Kjellberg, 2005). Exemplet ovan kan ses 

utifrån symbolisk interaktionism, definitionen av situationen (Trost & Levin, 2010). Kuratorn 

kan genom att prata med eleven bidra med andra perspektiv och därmed kan eleven omdefiniera 

ordet #metoo.  

 

Att ha den här typen av naturliga mötesplatser som exempelvis korridoren, anger kuratorerna 

vara ett bra tillfälle att lära känna eleverna samtidigt som kuratorerna själva blir mer än bara ett 

namn för eleverna. Om någon elev skulle behöva söka kuratorns hjälp någon gång blir steget 

kortare om det redan finns någon slags relation, som kommer ifrån den sociala interaktionen 

(Trost & Levin, 2010). En av informanterna utryckte att om eleverna får se att kuratorn bara är 

en vanlig människa och inte ”en konstig person” som sitter på sitt kontor och att det känns som 

en viktig och meningsfull arbetsuppgift att spendera tid tillsammans med eleverna. 

 
”... jag tror verkligen på mötet, alltså sen kan man sitta med ”DISA” material och ”Repulse” och det 

finns ju fantastiskt mycket material som jag absolut inte är helt påläst på heller. Men jag tror på mötet, 

verkligen…” 

 

Det som informanterna har uppmärksammat hos eleverna är att det har pratats om metoo i 

korridorerna, som i exemplet ovan, eleverna har ”slängt sig” med uttrycket metoo i meningen 

att någon är lättkränkt. Enkätens svar (Tabell 2, fråga 4) visar att endast 25% anser att när 

ungdomar interagerar med varandra som det märks att #metoo har påverkat dem, jämfört med 

intervjupersonerna är det en liten del och resultatet spretar åt olika håll. Att “slänga sig” med 

uttrycket #metoo kan tolkas som att man har en felaktig/ negativ uppfattning av fenomenet. I 

enkäten (Tabell 2, fråga 3) har ingen instämt i påståendet att ungdomars reaktioner är 

övervägande negativa. En av intervju informanterna gjorde dock bedömningen att eleverna 

hade en mestadels positiv bild av metoo utifrån det som hon hört av lärare och som informanten 

fått till sig personligen. Enkäten (Tabell 2, fråga 2) visar här att 50% tycker att ungdomars 

reaktioner är övervägande positiva, medans en stor del, 34,1% har svarat en trea, alltså de inte 

kan uttala sig om påståendet.  

 

Vid samtal angående vad som kan vara en bra metod för att få reda på hur eleverna tänker runt 

metoo, uppgav några informanter att enkäter är en bra form för att nå ut till många. 
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Informanterna nämnde också fördelen med att eleverna då kan känna sig tryggare och ”våga” 

svara enligt sin egna åsikt. Andra sätt informanterna nämner som bra forum för att ta reda på 

hur eleverna tänker är exempelvis gruppdiskussioner med förbestämda teman. Informanterna 

pratar om vikten av att eleverna delar med sig till varandra och på så sätt utvecklar sin kunskap 

i ämnet. Forskning visar att ungdomar genom extra utbildning exempelvis genom att se på 

rollspel och att diskutera kring ämnet kan de tillgodogöra sig den kunskapen (De Lijster, et al., 

2016).  Enkätens svar (Tabell 2, fråga 5) påvisar att det är i dialog som man kan ta reda på vad 

ungdomar tycker om #metoo. Den sociala interaktionen (Trost & Levin, 2010) och att 

ungdomar lär bäst av varandra menas vara en viktig del i arbetet om #metoo. En av kuratorerna 

hade dock farhågan att elever kan dela med sig för mycket av sina tankar ”ofrivilligt” och ångra 

sig efteråt, för att förhindra det är det viktigt att den som håller i samtalet, exempelvis kuratorn, 

är med och styr samtalet.  

 
”Man skulle kunna antingen, typ nån enkätundersökning för att var och en ska säga de den tycker, sen 

kan de också va bra och diskussioner, gruppdiskussioner, sen tror jag inte alla heller säger vad man 

tycker när det är en grupp, jag vet inte (skratt) då hörs vissa” 

 
Sammanfattning 

Kuratorerna har farhågor kring att metoo-kampanjen ska användas på ett felaktigt sätt genom 

att oskyldiga killar/män ska bli anklagade. Informanterna ger uttryck för att metoo kan sprida 

än större osäkerhet bland tonåringarna i deras vuxenblivande och all vad det innebär. Det är 

tydligt att ungdomar har ett felaktigt användande av #metoo, detta visar sig när ungdomar 

interagerar enligt intervjun, och i dialog med ungdomarna enligt enkäten.  

5.7 Metoo i skolan och det pedagogiska ansvaret 
Bland de kuratorer vi pratat med i frågan om de haft eller deltagit i diskussioner rumt metoo i 

skolan blev svaren olika. En kurator har vaga minnen av att ha nämnt metoo i samtal med någon 

kollega å ena sidan och å andra sidan berättar en av de andra kuratorerna att det varit många 

diskussioner kollegor emellan angående metoo. I det senare fallet uttrycker informanten tankar 

om personligt intresse kring frågor av den här typen, vilket påverkar samtal. Medan de andra 

informanterna sa sig ha pratat om metoo med kollegor vid några tillfällen och då inte haft några 

djupgående diskussioner utan mera pratat om det som det fenomen metoo är i samhället.  

 
”…jag skulle inte säga att vi har haft de jättemycket faktiskt egentligen, däremot har vi pratat om att vi 

måste jobba med dom sakerna (sexuella trakasserier)”  
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Enligt svaren i webbenkäten anser en stor majoritet att skolan är en bra plats att ta upp metoo, 

88,6% (”Tabell 1, fråga 1 & 2”) Om man utgår ifrån den stora andelen av informanterna som 

tycker att skolan är en bra plats för att arbeta med frågor som metoo kan man dra slutsatsen att 

metoo kommer att användas i skolan på något sätt i framtiden om kuratorerna väljer att aktivt 

arbetar för det. 

 
” Ja alltså jag tycker det är en bra arena vi träffar ju alla, ungdomar går ju i skolan, eftersom vi har 

skolplikt och så, det skulle vara en jättebra arena …” 

 
I en av intervjuerna menade kuratorn att det möjligen finns ett värde i att inkludera metoo som 

ett komplement till det arbetet som redan pågår med skolansvärdegrund. Informanten menar att 

punktinsatser och temadagar sällan blir någonting som blir långlivat. Istället är det ett mera 

återkommande och långsiktigt arbete som ger ett bättre resultat enligt informanten. 

 
”Ingen temadag eller så här att vi har gjort någonting på det sättet. Det är väl mer att man har tagit 

upp det på lektioner.” 

 

”För jag tror verkligen på att det är i vardagen i klassrummet framförallt, och det är ju där jag också 

vill vara med och att det är där som det händer hela tiden, varje dag, det är inte en temadag eller en 

temavecka, utan hela tiden” 

  

Informanterna har bland annat uttryckt åsikter om att metoo går att koppla till många 

kunskapskriterier och borde kunna ingå i den ordinarie undervisningen. Uttalanden som att 

metoo kan tilltala elever då metoo fenomenet ”kommer från” de sociala medierna som är 

ungdomarnas arena och därför är ett känt ämne för eleverna har också kommit upp i samtalen 

med kuratorerna. En av informanterna uttalar sig angående sina möjligheter att få kunna ”bryta 

in” ämnen som exempelvis metoo eller andra ämnen som informanten finner betydelsefull i 

undervisningen, och att detta inte alltid är enkelt.   

 
”Inte om det inte är kopplat till kunskap, eller om det är akut i skolans värld…” ” Man måste kunna 

koppla grejer och jag är ju inte pedagog, och jag har svårt att göra dom kopplingarna från kanske det 

jag tar in.” 

 

”… jag tänker att lärarna ska också jobba med de här frågorna, men då är de ju inte de själva som 

bestämmer men jag kan ju ändå ge förslaget, ta tillexempel i elevhälsoteam som ide att nu kan vi jobba 
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med detta, vi kan också plocka fram material förbereda   för pedagogerna eller lärarna för de 

underlättar för dom i så fall, så de kan man ju bidra med…” 

Skolkuratorerna från intervjuerna har inte kunnat märka någon ökning i antalet elever som 

söker hjälp från kurator i ärenden som rör sexuella trakasserier efter metoo kampanjen. Någon 

av kuratorerna i intervju gruppen nämnde att samtalet kring ämnet har ökat överlag men att 

det också kan vara på det viset att kuratorn ”lyssnar mer” efter den typen av samtal nu när det 

är mer ”i ropet” som informanten uttryckte sig. 

 
Kuratorerna som svarat på webbenkäten har samma upplevelse, övervägande antal kuratorer, 

59,1% (Tabell 3, fråga 2) har uppgett att det inte finns någon ökning av elever som söker 

kontakt med kurator efter metoo kampanjen.  

 
Den samlade bilden från intervjuerna är att kuratorerna inte har märkt någon påverkan i skolan 

varken genom förändrade arbetssätt överlag. En av informanterna angav att en svensklärare 

hade #metoo som ett ämne att skriva en essä om. Några andra av informanterna visste att lärarna 

hade haft metoo-kampanjen uppe på sina lektioner men de var inte säkra på i vilken 

utsträckning.   

 
”…då var det inte så att den här metoo-kampanjen nu ska vi liksom tänka på den, utan den tanken 

kanske fanns i bakhuvudet…”  

 
 
Webbenkäten visade att 42,8% uppgav att det inte blivit någon konkret temadag eller liknande 

samtidigt som 27,3% sade sig inte ha någon uppfattning i frågan. Det kan tolkas som att de inte 

heller märkt av någon förändring av metoo kampanjen (Tabell 3, fråga 1 & 2).   

 

Att döma av hur de uttryckt sig verkar kuratorerna ändå, efter en stunds samtal kring 

kampanjens betydelse, se ett värde i hur metoo kunde vara fruktbart att koppla till det arbete 

som bedrivs kring de här frågorna.  

”Vad det har lett till, att det inte är okej och att och sen i kombination med att vi på skolan jobbar med 

de frågorna. Så att det finns med hela tiden på dagordningen om man säger. Men då tänker jag ju 

metoo-kampanjen i kombination med andra saker” 

 
”Ja det tänker jag förhoppningsvis det skulle kunna göra. Den i kombination med annat tänker jag”  
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I enkäten svarade 37,4% av informanterna att det är kuratorns uppgift att uppmärksamma 

kampanjer som metoo samtidigt som hela 43,2% svarade i mitten av skalan vilket kan tolkas 

som att kuratorerna menar att det är kuratorns ansvar tillsammans med annan skolpersonal 

(”Tabell 1, fråga 4”). Det här antagandet kommer från att en så stor del av informanterna, 

88,6%, menar att metoo är någonting som bör diskuteras i skolan.  

Sammanfattning 

Ingen av intervju informanterna har arbetat med #metoo i skolan. Endast 27,3% av 

webbenkätens skolkuratorer har arbetat med metoo- kampanjen. Informanterna tycker överlag 

att skolan är en bra arena för att ta upp metoo-kampanjen men inte som någon typ av temadag 

utan som en ständigt pågående diskussion om sexuella trakasserier.  

6. Diskussion  
Följande kapitel innefattar våra tankar och reflektioner kring studiens huvudsakliga resultat. Vi 

ger förslag på fortsatt forskning utifrån studiens resultat samt diskuterar relevansen för det 

socialpedagogiska fältet.  

Studiens utgångspunkt har varit Metoo- kampanjen samt vår nyfikenhet kring barn och unga 

och hur de påverkas av samhälleliga processer, detta har tillsammans utformat studiens syfte 

och frågeställning. Vi hade en del förutfattade meningar om vad vi skulle hitta när vi började 

vår insamling av empirin. Vi såg det som en självklarhet att ungdomar har uppmärksammat 

#metoo men anade att begreppet kunde ha fått ett felaktigt användande av ungdomarna. I linje 

med det antagandet trodde vi att skolkuratorer tillsammans med skolan i helhet skulle ha arbetat 

för en ökad förståelse kring fenomenet. I sökandet av svar på studiens syfte och frågeställningar 

har vi upptäckt ett flertal saker som vi inte riktigt förväntat oss. Organisatoriska faktorer samt 

farhågor kring #metoo har visat sig vara det som stoppar skolkuratorer att arbeta med 

kampanjen. Studiens resultat visar dock att många skolkuratorer tycker att kampanjen är bra 

och att skolan är en bra arena att arbeta med #metoo.  

Det viktiga med Metoo kampanjen är inte att skolor ska implementera det i deras värdegrund 

eller ge #metoo ett utrymme i läroplanen. Vi anser att kampanjen visar på ett samhälleligt 

problem med sexuella trakasserier och vi menar på att det är viktigt att de professionella som 

arbetar med barn och unga har ett ansvar att arbeta med ungdomar för förståelse och 

medvetenhet. Studiens titel anser vi ge en bra bild över vad resultatet visar, ”Man vågar inte 

ens tilltala någon utan att det är #metoo”. Skolkuratorer har observerat att många killar och 

tjejer ”slänger med” #metoo, vilket kan indikera att de är i behov att få klarhet kring begreppets 
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betydelse. Det har även visat sig att fysiska sexuella trakasserier i skolan är ett relativt ovanligt 

fenomen, för att det sker mycket på internet samt i form av verbala sexuella trakasserier.  

Vilken, om någon, inverkan har kampanjen haft i skolan? 
Intervjupersonerna har alla sagt att #metoo inte har lett till något konkret i skolan, så som en 

temadag, punkt på dagordningen eller till exempel gruppdiskussioner. Enkätens resultat säger 

samma sak, då 42,8% säger att #metoo inte har ”fått nån plats” i skolan och 27,3% svarade en 

trea, alltså ett neutralt svar (Tabell 3, fråga 1&2). Det är alltså ganska få skolor som har använt 

sig av Metoo- kampanjen på något vis.  

 
I intervjuerna framkommer det att några av skolkuratorerna tror att vissa lärare har använt sig 

av #metoo under lektionerna. Däremot vet inte skolkuratorerna mer än så och det finns inget 

större samtal kring sådana saker, mellan pedagoger och skolkuratorer. Skolkuratorerna menar 

att sexuella trakasserier bäst arbetas med i samband med värdegrundsarbetet, i samband med 

kursplaner och betygskriterier och tillsammans med pedagogerna som träffar alla elever mer än 

vad Elevhälsan gör. Det kan diskuteras vara märkligt att kuratorerna inte har hakat på arbetet 

om Metoo- kampanjen arbetet då, eftersom de tycker att kampanjen är bra och att skolan är en 

bra arena att arbete med det.  

(Tabell 3, fråga 3) behandlar frågan om #metoo kan leda till en positiv förändring till hur 

sexuella trakasserier hanteras och uppmärksammas och 75% anser att så är fallet. Vi måste hålla 

ett kritiskt öga till den här frågan, då dess formulering är tolkningsbar i den meningen att man 

kan tro att vi menar positiv förändring i skolan eller i samhället.   

Upplever skolkuratorer att det förekommer sexuella trakasserier i skolan idag, 

och i så fall vilka? 
Skolkuratorerna uttrycker att det är ovanligt att någon elev söker dem för att de blir sexuellt 

trakasserade. I de fall det sker är det vanligtvis någon annan än den utsatta eleven som gör 

skolkuratorn uppmärksam på vad som skett, exempelvis en annan elev eller en lärare (Slonje & 

Smith, 2008). De sexuella trakasserier som skolkuratorerna ”får till sig” handlar mestadels om 

verbala sexuella trakasserier. Kuratorerna nämner även att nätet är den plats där flest sexuella 

trakasserier förekommer, både från personer som ungdomarna känner men också från 

främmande människor. 

Nätet verkar vara ungdomarnas egna arena där de kan och gärna vill vara ostörda av 

vuxenvärlden. Det finns alltså en arena som de vuxna är väldigt utestängda ifrån, och i och 
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med att ungdomarna är uppkopplade även under skoltid ökar risken för att de ska utsättas för 

sexuella trakasserier på nätet, i och med att det är svårt att komma undan sina förövare (Slonje 

& Smith, 2008). Att upptäcka sexuella trakasserier på nätet är svårare än i korridorerna 

eftersom det inte ”syns” på samma sätt (Berne, 2014). Det är bland annat därför det är viktigt 

att de som är yrkesverksamma i skolan är medvetna om vad som händer med ungdomarna på 

internet enligt Kimberly, et al., (2007). 

Enligt Rahimi & Liston (2011) är ett av problemen med sexuella trakasserier att själva 

defintionen kan vara ”luddigt” utformad, och att detta bidrar till problem att uppmärksamma 

det. Här kan vi se fördelar med att använda #metoo för att klargöra den frågan och räta ut 

frågetecken kring defintion av sexuella trakasserier. Kuratorerna pratar om att det är allas 

ansvar att se till att skolan är en bra miljö genom att bland annat uppmärksamma det som sker 

och agera utifrån sin yrkesroll just samarbetet mellan professioner ses som viktiga enligt 

Rising Homström, et al., (2015).  

Kuratorerna vi pratade med menade också att det finns en förskjutning i hur många eleverna 

ser på exempelvis ”dickpics” som någonting de bara rycker på axlarna åt medan vuxenvärlden 

reagerar med förvåning och blir förfärade. Det här kan bidra till att elever inte berättar för 

vuxna då de är rädda för att det ska ”förstoras”. De elever som använder sig av den här 

jargongen, med språket och ”dickpics”, verkar inte anse att det är kränkande utan att de har 

andra värderingar (Trost & Levin, 2010). Nu i efterhand hade det varit intressant att ha med 

en aspekt kring internet och sexuella trakasserier i webbenkäten för att få en bredare syn på 

problemet. Det hade till exempel varit intressant att ta reda på om ”dickpics” ansågs vara ett 

lika vanligt förekommande problem i skolor runt om i Sverige. För sig självt är fyndet ett 

intressant sådant om vi tänker på vad det faktiskt kan betyda, - att killar är helt obekymrade 

kring deras egna ”nakenhet” och att de inte skäms att visa upp sig kan i en bemärkelse vara ur 

positiv synvinkel. Det är när bilderna inte är efterfrågade och när mottagaren känner skam och 

skuld och blir obekväm med att få dessa bilder skickade till sig som ”dickpics” givetvis ses 

som ett problem, och inte en frigörelse av killarnas nakenhet.  

Vilka tankar och reflektioner har skolkuratorer kring #metoo- kampanjen i 

förhållande till det redan pågående arbetet mot sexuella trakasserier i skolan? 
Det som alla informanter sagt är att de anser att #metoo kampanjen är bra och lyfter ett viktigt 

ämne, ingen av skolkuratorerna har dock använt sig av kampanjen i arbetet. Några av 
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informanterna menar att de har ett fortgående arbete runt sexuella trakasserier och att det är 

mycket mer gynnsamt än temadagar eller andra former av punktinsatser.  

Skolkuratorerna har även uttryckt oro kring att killarna skulle hamna i en svårare position och 

risker för att #metoo skulle användas felaktigt. 

Vi kan förstå att ett ständigt pågående arbete mot sexuella trakasserier är bra och att det anses 

vara ett bra förhållningssätt. Däremot anser vi att det är anmärkningsvärt att skolkuratorerna 

inte tycks se värdet i att använda sig av kampanjen för att belysa ett sådant viktigt ämne som 

sexuella trakasserier. Att prata med ungdomarna kring #metoo och dess egentliga mening, 

istället för att avstå på grund av att det finns risker med att någon/några kan feltolka kampanjens 

budskap, eller att någon ska känna sig påhoppad och anklagad. Studier visar att extra utbildning 

i ämnet sexuella trakasserier ger goda resultat (De Lijster, et al., 2016), detta ställs i kontrast 

med vad några av skolkuratorerna har sagt kring temadagar och punktinsatser och den 

motvillighet som beskrivs att ta upp fenomenet.  

Genom att medvetandegöra eleverna om innebörden med #metoo menar vi att det blir tryggare 

för både killar och tjejer. Då alla har samma förståelse av vad #metoo innebär minskar risken 

för att exempelvis killar ska bli felaktigt anklagade eller att #metoo ska få betydelsen att vara 

lättkränkt. 

Har skolkuratorer observerat att #metoo genererat en ökad medvetenhet hos 

ungdomar gällande sexuella trakasserier? 
Resultatet tyder på att kampanjen inte har lett till en ökad medvetenhet, på grund av olika 

faktorer, däremot visar resultatet att kampanjen har haft en inverkan på ungdomar, då den enligt 

kuratorernas perspektiv inte har gått obemärkt förbi. Ökad medvetenhet skulle betyda att 

ungdomar har blivit mer medvetna om vad sexuella trakasserier är och att det inte är okej. 

Resultatet tyder istället på att de flesta ungdomar inte riktigt förstår begreppets betydelse, vilket 

visar sig i deras sätt att använda sig av begreppet i skämtsam ton eller att man är lättkränkt och 

så vidare. Här kan vi återkoppla till studiens inledning som tar upp att det finns 

motståndsgrupper mot #metoo, och att uppfattningen att kvinnor är lättkränkta till exempel, 

delas av vuxenvärlden också. 

Enkäten visar att 56,8% skolkuratorer har märkt på ungdomar att de uppmärksammat #metoo 

(Tabell 2, fråga 1). Resultatet skönjer inte på vilket sätt som ungdomarna visar det på, däremot 

delar följdfrågorna in det i positiv eller negativ aspekt där 50% anser att det är i positiv 

bemärkelse (Tabell 2, fråga 2).  
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Vi finner det intressant att några av skolkuratorerna nämner riskerna med #metoo som en stor 

bidragande faktor till att de inte har använt sig av #metoo i deras förebyggande arbete mot 

sexuella trakasserier. Resonemangen att det vore synd om killarna ifall de skulle bli oskyldigt 

anklagande är ett enligt oss ett tydligt exempel på varför #metoo bör komma upp på agendan 

och föras diskussioner kring. Metoo – kampanjen handlar inte om att alla killar är skyldiga 

förövare och den handlar inte om att tjejer ska använda den som ett vapen i all form av 

konfrontation. Metoo- kampanjen ringar in ett samhällsproblem kring sexuella trakasserier och 

att det är viktigt att arbeta med dessa frågor i tidig ålder. #metoo är ett rop i tiden som kan 

komma att definiera många olika saker i samhället, och då anser vi att det är av yttersta vikt att 

kampanjen inte missförstås och förminskas.    

Enligt intervjuinformanterna märks det att #metoo har lämnat ett avtryck hos ungdomarna, i 

korridorerna och i sättet dem interagerar med varandra. Enkäten resultat pekar mer på att det är 

mer i dialog med ungdomarna som det märks. På så sätt skiljer sig resultaten mellan enkäten 

och intervjuerna. Intervjuinformanterna har sagt att om man skulle vilja ta reda på om #metoo 

har påverkat ungdomar så hade en enkätundersökning varit bra, eller gruppdiskussioner då 

kuratorerna anser att de lär så bra av varandra.  

59% anger i enkäten (Tabell 3, fråga 2) att det inte har varit någon ökning av ungdomar som 

söker skolkuratorerna i frågor gällande sexuella trakasserier efter Metoo- kampanjen. Detta kan 

sättas i relation till att ungdomar inte vill prata om sexuella trakasserier med vuxna (Slonje & 

Smith, 2008).  

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Med tanke på att denna studie endast utgått från skolkuratorers observationer anser vi att 

forskning om #metoo utifrån ett ungdomsperspektiv vore intressant. Vidare forskning kan 

kartlägga vad ungdomarna tycker om kampanjer som #metoo samt hur de anser man kan arbeta 

med det.  

Vi har i vårt sökande av tidigare forskning sett en brist på studier kring sex och samlevnad i 

skolan och därför hade det varit en viktig del att forska vidare kring. I relation till vår egna 

studie finner vi det intressant att utveckla studier kring temadagar som rör samhälleliga problem 

så som Metoo- kampanjen och hur skolan kan använda sociala medier som ett verktyg i den 

vanliga undervisningen.  
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Vi finner även förekomsten av ”dickpics” intressant att studera vidare kring, vad det är som gör 

att ungdomar skickar sådana bilder till varandra och hur kan vuxna överlag arbeta för att sätta 

sig in i ungdomarnas arena på internet.  

6.2 Relevans till det socialpedagogiska fältet 

Arbete mot sexuella trakasserier, ungdomar och utsatthet, samhälleliga förändringar samt 

skolkuratorns roll är alla faktorer som är relevanta för det socialpedagogiska fältet. Studien 

undersöker skolkuratorer eftersom de i sin yrkesroll har kontakt med ungdomar i skolan och vi 

var intresserade av att höra om och i så fall hur skolkuratorerna hade uppmärksammat att 

eleverna tagit till sig metoo- kampanjen. Skolkuratorerna upplyste oss om det ständigt pågående 

arbetet som bedrivs i skolan där bland annat värdegrundsarbete diskuteras, gruppdiskussioner 

och olika övningar nämns som ett bra sätt att närma sig de här frågorna. Detta är några av de 

delar som socialpedagogiken belyser som viktiga, nämligen delaktighet, kommunikation 

(Eriksson & Markström, 2012) Skolkuratorerna har även enskilda samtal som bland annat kan 

syfta till att stärka eleverna, vilket också är av socialpedagogisk natur (Eriksson & Markström, 

2012). Att möta ungdomarna där de befinner sig är någonting som intervjuinformanterna har 

utryckt är viktigt, att ha en icke-dömande hållning vilket stämmer väl överens med 

socialpedagogiken (Eriksson & Markström, 2012).  

Våra tankar så här i efterhand är att vår uppsats kan vara en av de första studier i ropet efter 

#metoo, och vi hoppas och tror att vi inte kommer vara de enda som ser möjligheter och chanser 

i att använda sig av fenomen som #metoo för att belysa ett viktigt problem som sexuella 

trakasserier.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
Hej!  
Vi heter Ingela Niklasson och Erika Everlund och vi studerar på Socialpedagogiska 
programmet vid Högskolan Väst. Vi är nu inne på vårt tredje och sista år, och det är nu dags 
för oss att skriva vårt examensarbete.  
 

Vi är intresserade av att undersöka om #metoo kampanjen har lämnat avtryck i ungdomars 
medvetenhet kring trakasserier och hur det kan visa sig i deras sociala arena, skolan. Vi är 
även intresserade av hur skolkuratorer kan använda sig av sitt handlingsutrymme för att 
uppmärksamma barn och unga på de samhälleliga processer som sker på sociala medier, samt 
hur de kan arbeta med eleverna för delaktighet och förståelse.  
 

Metoo- kampanjen som uppmärksammades 2017 fick kvinnor över hela världen att komma 
fram och berätta om deras erfarenheter av trakasserier och sexuella övergrepp. Kampanjen 
diskuterades frekvent på tv, radio och sociala medier och många kändisar kom fram och 
delade sina egna erfarenheter eller blev utpekade som förövare. Detta har gjort oss nyfikna på 
om #metoo har varit bidragande till en ökad medvetenhet hos ungdomar om normer och 
sexuella trakasserier.  
 

För att få svar på våra frågor så skulle vi gärna träffa er skolkuratorer för en intervju där vi 
kan ta del av era tankar, reflektioner, observationer och erfarenheter i ert arbete med 
ungdomar. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet som vi får in kommer att 
avidentifieras, så att varken skola, personal eller elever kan identifieras. Efter uppsatsens 
färdigställande kommer alla intervjuer att raderas. Deltagande är givetvis frivilligt och ni kan 
när som helst välja att avbryta ert deltagande.  
 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, 
Vi ser fram emot att höra från er! 

 

Mvh 

Ingela Niklasson & Erika Everlund 

 

 

Ingela Niklasson Erika Everlund 
Tel: 070 3755259 Tel: 0733 525300 
ingela.niklasson@student.hv.se erika.everlund@student.hv.se 

mailto:ingela.niklasson@student.hv.se
mailto:erika.everlund@student.hv.se


 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 

• Ungefär hur många ungdomar i årskurs 7 - 9 har du kontakt med i ditt yrke?  

• Skulle du kunna berätta lite om dina arbetsuppgifter?   

• Hur synlig uppfattar du dig att vara/ vet alla elever vem du är och vart du finns? 

• Hur söker ungdomarna upp dig? På vilket sätt möter du vanligen ungdomarna? 
Enskilt eller i grupp, klassrummet eller i korridoren? 

• Hur ofta skulle du säga att ungdomar söker din hjälp på grund av sexuella 
trakasserier?  

• Hur skulle du beskriva ditt förhållningssätt till elever som söker din hjälp på grund av 
sexuella trakasserier?   

• Hur skulle du beskriva att du arbetar på individnivå med elever som blivit utsatta för 
sexuella trakasserier?  

• Hur arbetar du med den som utsätter?  

• Hur tror du de flesta elever upplever det att ha kontakt med skolkuratorn?  

 

Metoo- kampanjen 

• Är Metoo-kampanjen något som ni har tagit upp för diskussion i någon arbetsgrupp/ 
team / kollegor? (Formellt / informellt) 

• Tycker du att skolan är en bra arena för att ta upp fenomen som #metoo? Hur på 
vilket sätt/ varför inte? (Tror du att ungdomarna tycker det?)  

• Har du märkt någon ökning av att ungdomar söker dig som skolkurator i frågor 
angående sexuella trakasserier efter metoo- kampanjen? 

• Har du lagt märke till om ungdomars reaktioner kring #metoo är övervägande positiva 
eller negativa?  

• Vad anser du är det bästa sättet för att sätta dig in i och förstå hur ungdomar upplever 
och ser på fenomen som metoo-kampanjen? (Enskilda samtal, samtalsgrupper, i 
korridoren eller på något annat sätt?) 

• Har metoo- kampanjen lett till något konkret, exempelvis en temadag/ nytt arbetssätt/ 
fokusgrupper eller liknande? Var det elevernas och/ eller personalens initiativ? 

• Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme när det kommer till att fånga upp nya 
trender så som #metoo, (som i sin tur är ett nytt ord för sexuella trakasserier.)  



 
 

• Vilka platser i skolan skulle du säga möjliggör sexuella trakasserier? Hur resonerar du 
kring förebyggande arbete för att motverka dessa?  

• Tror du att Metoo kampanjen kan leda till en bestående förändring till hur sexuella 
trakasserier hanteras och uppmärksammas i skolan?  

• Har du något att tillägga? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 - Webbenkäten 

Hej! 

Vi heter Ingela Niklasson och Erika Everlund och vi studerar på Högskolan Väst, 
Socialpedagogiska programmet. Vi är nu inne på vårt tredje och sista år, och det är nu dags 
för oss att skriva det avslutande examensarbetet på 15 högskolepoäng. 

Metoo- kampanjen som uppmärksammades 2017 fick kvinnor över hela världen att komma 
fram och berätta om deras vittnesmål om trakasserier och sexuella övergrepp. Överallt på tv, 
radio och sociala medier diskuterades #metoo och många kändisar kom fram och delade 
deras egna historier eller blev utpekade som förövare. Barn och unga i dagens samhälle 
tillbringar en väldigt stor del av sin tid på internet, men vad förstår dom utav det dom ser? 

Vi är alltså nyfikna på om metoo kampanjen har lämnat avtryck i ungdomars medvetenhet 
kring sexuella trakasserier. 

Genom den här enkäten, vill vi undersöka vad yrkesverksamma kuratorer runt om i Sverige 
har observerat. Svaren är anonyma och kommer vara ett komplement till studiens kvalitativa 
intervjuer med skolkuratorer. 

1. Är du.... 

Kvinna   Man     

2. Ungefär hur många ungdomar i åldern 13 till 16 har du kontakt med i ditt yrke? 

___________________________________________________________________________ 

Följande påståenden / frågor besvaras på en skala mellan 1 till 5. 

1= Instämmer inte alls 

5= Instämmer helt och hållet 

 

     1. #metoo är ett ämne som bör diskuteras och arbetas med i skolan 

1 2 3 4 5  

3. Skolan är en bra arena för att arbeta med #metoo  

1 2 3 4 5 

4. Skolan använder sig av debatten kring #metoo i arbetet med ungdomar 

1 2 3 4 5  

5. Det är kuratorers uppgift att uppmärksamma kampanjer som #metoo.  

1 2 3 4 5 

6. Man kan märka på ungdomar att de har uppmärksammat #metoo 

1 2 3 4 5  



 
 

7. Ungdomars reaktioner är övervägande positiva 

1 2 3 4 5  

8. Ungdomars reaktioner är övervägande negativa 

1 2 3 4 5  

9. Det är när ungdomar interagerar med varandra som det märks att #metoo har 
påverkat dom  

1 2 3 4 5 

10. Det är i dialog med ungdomar som det märks att #metoo har påverkat dom 

1 2 3 4 5  

11. Metoo kampanjen har lett till något konkret, exempelvis en temadag / nytt 
arbetssätt/ fokusgrupper eller liknande   

1 2 3 4 5 

12. Har du märkt någon ökning av att ungdomar “söker dig” som kurator i frågor 
angående sexuella trakasserier efter #metoo kampanjen?  

1 2 3 4 5 

13. Metoo kampanjen kommer att leda till en positiv förändring till hur sexuella 
trakasserier hanteras och uppmärksammas  

1 2 3 4 5 

 

14. Vill du tillägga något? - Tack för din medverkan!  
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