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Abstract  

Sexual abuse is a global issue that can result in psychosocial consequences for the one 

that has been abused. Statistics show that girls and boys in high school age are among 

the group that are most vulnerable to sexual abuse and studies shows that high school 

counselors have or should have resources that can help students that has been abused. 

The purpose of this study is, through interviews study the work of high school 

counselors regarding students that have been sexually abused but also how they work to 

prevent sexual abuse. We also wanted to investigate if there are any differences in the 

mode of work depending on gender. Our study is based on interviews of six high school 

counselors that we interviewed in person at their work place. To analyze our data, we 

took help from previous research on the subject but also theories about action space, 

sexuality and gender. Our result shows that the high school counselors work in different 

ways to help students that have been sexually abused but there are no specific 

guidelines on how the high school counselors are supposed to work to prevent sexual 

abuse and deal with students that have been abused. Their main job is to be a support 

system for the student if she or he need to talk to somebody and guide the student 

through the process of pressing chargers or contacting different authorities. It became 

evident in our study that prevention and the way of dealing with sexual abuse needs to 

improve in the high school counselors’ work, which most of the school counselors said 

themselves. None of the counselors said that they work differently based on the 

student´s gender but half of them used the word boy when describing the perpetrator 

and girl when describing the victim. With the help of our theory we could see that there 

is a perception in society where the male gender is often seen as the perpetrator and that 

this perception affects how high school counselors see and talk about sexual abuse. This 

perception makes it also more difficult for boys to talk about sexual abuse and also 

realize when they have been victims of sexual abuse.     
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1. INLEDNING 

Sexuella övergrepp beskrivs som ett globalt hälsoproblem som kan få psykosociala 

konsekvenser för den utsatta (Fernandez, 2011). Statistiken i Sverige visar på att 

kvinnor och män i åldrarna 16–24 år utsätts mest för sexuella övergrepp. Det visar även 

att det i högre grad är kvinnor som utsätts och en av fem utsätts för sexuella övergrepp 

innan de fyllt 18 år. Statistiken visar även på att sexuella övergrepp har ökat under de 

senaste tio åren (Brå, 2018; allmännabarnhuset, 2017).  

 

Enligt Nationella Centrum För Kvinnofrid (NCK, 2018) är sexuella övergrepp allt från 

kränkningar till övergrepp med sexuella förtecken. Det kan exempelvis handla om allt 

från att tjata sig till sex, till att tvinga någon utföra olika typer av sexuella handlingar.  

 

Svedin (SVT, 2015), professor i barn- och ungdomspsykiatri, talar om vikten av att 

våga tala om sexuella övergrepp. Han menar att det är viktigt att våga tala om vad man 

har varit med om för att kunna få den hjälp man är i behov av. För att skolor ska kunna 

hjälpa ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp måste de bli bättre på att finnas som 

stöd och möta ungdomar på ett respektfullt och bra sätt (SVT, 2015).  

 

Vi har valt att fokusera på det arbete som utförs på gymnasieskolor gällande sexuella 

övergrepp, då elever i gymnasieålder tillhör gruppen som är mest utsatt samt att unga 

ofta har svårt att tala om det och göra en anmälan (Allmännabarnhuset, 2017). En annan 

viktig del i varför vi lagt vårt fokus här är för att ungdomar idag anser att det finns 

brister i information inom området och vilken hjälp det går att få i skolorna (Brå, 2018; 

Regeringen, 2017).   

 

1.1 Problemformulering 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolkuratorerna arbeta främst med det 

förebyggande och främjande arbetet, detta gäller både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå (Socialstyrelsen, 2016). Undersökning från akademikerförbundet SSR 

(2014) visade på att 75% av skolkuratorerna valde bort det förebyggande arbetet på 

grund av tidsbrist samt att 90% av dem kunde inte utföra deras arbetsuppgifter enligt 
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deras planering. Var femte skolkurator hann inte med det förebyggande syftet alls (SSR, 

2014).  

 

År 2017 startades hashtagen metoo på internet och har innebörden att människor ska 

våga berätta om sina egna erfarenheter av sexuella övergrepp för att lyfta fram 

problemet (Expressen, 2018). Metoo ledde till att två tjejer startade något som kallas för 

skoluppropet, där syftet var att ge barn och ungdomar i skolor en möjlighet att berätta 

om de utsatts för sexuella övergrepp eller liknande (Omni, 2017). Uppropet visar en 

problematik inom skolmiljön och att en satsning bör ske gällande arbetssättet kring 

sexuella övergrepp (Omni, 2017). Metoo och Skoluppropet visar på att allt fler i dagens 

samhälle vågar tala om de övergrepp de utsatts för och påkallar en förändring inom 

samhället för att reducera sexuella övergrepp. Inom skolmiljön är det skolkuratorer som 

finns tillhands för att utifrån sina kunskaper hjälpa de elever som utsatts (Kress et al, 

2003).  

 

Titeln skolkurator har funnits Sverige i sedan 1940-talet. Fastän det har funnits under en 

längre period finns det lite information gällande denna yrkesgrupp på grund av en 

begränsning av forskning som behandlar yrket skolkurator (Isaksson & Larsson, 2012; 

Backlund, 2007).  

 

Det är med dessa delar som nämnts ovan vi har valt att undersöka hur skolkuratorer i 

Sverige arbetar med elever som utsatts för sexuella övergrepp då vi kan se en 

kunskapslucka gällande området. Då statistiken visar på att det är mer kvinnor än män 

som utsätts för sexuella övergrepp vill vi även undersöka om kuratorernas arbete 

påverkas av elevernas kön. Undersökning av detta blir även intressant då Coxel och 

King (2010) nämner myter som finns i samhället som kan påverka hur man ser och 

uppfattar sexuella övergrepp. Dessa myter handlar om att det är omöjligt för män att 

tvingas till samlag, att en man endast kan utsättas av en annan man samt att om han får 

erektion under våldtäkten innebär det att han samtycker till den sexuella handlingen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med den här studien är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka 

skolkuratorernas arbetssätt på gymnasieskolor gällande sexuella övergrepp. I 
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arbetssättet ingår även att undersöka förebyggande arbetet och analysera om det 

tillkommer några skillnader i arbetet beroende på elevens kön.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har tre frågeställningar utformats:  

• Hur arbetar skolkuratorerna på olika gymnasieskolor med elever som utsatts för 

sexuella övergrepp?  

• Hur arbetar skolkuratorerna förebyggande mot sexuella övergrepp? 

• Tillkommer det några skillnader i skolkuratorernas arbete kring sexuella 

övergrepp beroende på elevernas kön och i så fall vilka? 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera olika forskning som berör vårt ämne.  

Vi har valt att dela upp avsnittet tidigare forskning i fyra teman. Den första är 

Skolkurators framväxt och vi har valt att ha med detta tema för att analysera hur 

historien bakom yrket kan påverka deras arbete idag. Den andra teman handlar 

skolkuratorers arbetsuppgifter och detta tema är relevant då den ger oss en inblick i 

deras arbete med sexuella övergrepp. Den tredje temat är förebyggande arbetet inom 

skolan och är relevant då en av våra frågeställningar är hur de arbetar förebyggande. 

Bemötande av personer som utsatts för sexuellt övergrepp är fjärde temat som ger oss 

en inblick i hur skolkuratorerna ska bemöta de som blivit utsatta. Den femte teman 

handlar om våldtäktsmyter och ungdomars föreställningar om vad våldtäkt innebär som 

begrepp. Detta tema är relevant då hur ungdomar ser på sexuella övergrepp och de 

uppfattningar som finns i samhället kring detta påverkar arbete inom området.  Viss 

forskning som tas upp i denna sista teman är av äldre version men vi anser dem ändå 

vara relevant.  

 

2.1 Skolkurators framväxt 

Skolkuratorer anställdes först på gymnasieskolorna på 1950–1960 talet men har funnits 

sedan 1940-talet, dock fanns det då ingen organisation för elevvården. I mitten av 1970-

talet var det 700 skolkuratorer anställda både på grundskola, gymnasieskola samt 

Komvux (I SOU, 2000:19; Isaksson & Larsson, 2012). Den huvudsakliga uppgiften 



 

 

 

 8 

 

skolkuratorerna hade var att främja samarbetet och kontakten mellan skol, 

barnavårdsmyndigheter och elevernas hem (SOU, 2000:19).  

 

De personer som först hade skolkurator som yrkestitel hade som arbetsuppgifter att 

hjälpa eleverna i hjälpklasserna efter skoltid. Efter att skolkuratorernas yrkesroll blivit 

mer uppskattad anlitades de för att under elevernas skolgång stödja och hjälpa eleverna. 

Mellan 1960-talet och fram till början av 1980-talet förändrades bilden av 

elevvårdsarbetet som skedde i skolan. Skolkuratorernas arbete var exempelvis att 

medverka vid skolans planering, samråd mellan skola och elev, tala och finnas som stöd 

vid missbruk och mobbning hos en elev (Isaksson & Larsson, 2012). Under 1990-talet 

ökade antalet skolkuratorer i Sverige och Barnkommittén översyn har undersökt 

elevvårdens funktion och resultatet visade att det hade en stor betydelse för eleverna att 

kunna ha tillgång till både skolpsykolog och skolkurator (Isaksson & Larsson, 2012; 

SOU 1197:116).  

 

2.2 Skolkuratorers arbetsuppgifter 

Som skolkurator har man olika arbetsuppgifter på skolan som utförs både på individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorer ska på individnivå ha individuella 

kontakter med både elever, lärare och föräldrar. Detta för att främja lärandet som sker i 

skolan. När det gäller skolkuratorernas arbete på gruppnivå är fokusen att arbeta med 

elever eller personal i grupper. Organisationsnivån handlar om samverkan mellan 

skolkuratorer och andra myndigheter och organisationer (D-Wester, 2005). I 

yrkesprofessionen elevhälsan ingår skolkuratorn. Elevhälsans främsta uppgift är att se 

till att skolmiljön är bra och att eleverna trivs. Som skolkurator är arbetsuppgifterna inte 

att ansvara för problematik som hänt eleven hemma utan ansvaret ligger på vad som 

hänt i skolan. Andra uppgifter skolkuratorer har är att ha gruppsamtal med elever, 

skolsocial kartläggning av enskilda elever, kontakt och rådgivning till föräldrar, 

handledning och rådgivning till skolpersonalen, värdegrundsarbete, krishantering, delta 

i föräldramöten, elevhälsomöten samt andra viktiga möten som sker i skolan (SOU, 

2009:19; D-Wester, 2005).  

 

Något som är problematiskt med skolkuratorns arbete är gränsen mellan det som sker på 

skolan och det som sker utanför. Problem som uppstår utanför skolan kan påverka hur 
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eleven beter sig i skolan. Som skolkurator är man inte behandlare och kan i dessa fall 

remittera eleven vidare, vilket är en problematik då väntetiderna kan vara långa samt att 

det kan ske att eleven eller elevens föräldrar inte vill remittera det vidare (SOU, 

2009:19). En annan problematik som kan uppstå är något Backlunds (2007) studie 

belyser. Författaren skriver att som skolkurator finns det påtryckningen både från 

läraren och skolledningen och att lärarens syn på problemet oftast styr åtgärderna. Som 

skolkurator ska man finnas som stöd och resurs för både elever och personal och detta 

är något Backlund menar är svårt att förens i arbetet (Backlund, 2007).    

 

Man kan sammanfattningsvis säga att skolkuratorers arbete på skolor är att hjälpa elever 

med både skolrelaterade uppgifter samt de sociala och känslomässiga delarna. De har 

även uppgifter gällande konflikter med elevernas problematik kring lärandet, konflikter 

mellan elever samt konflikter mellan lärare och elever. Skolkuratorerna ska även finnas 

som stöd för personalen (SOU, 2009:19).  

 

2.3 Förebyggande arbetet inom skolan  

Enligt en svensk studie av Carlsson och Nyman (2002) har skolprogram utvecklats 

gällande det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Det handlar om att utbilda 

barn om vad sexuella övergrepp är genom att lära dem att känna igen vissa beteende 

som är fel. Det är även viktigt att tydliggöra att de beteende som är fel kan förekomma 

både innanför och utanför familjen och att felet aldrig ligger hos den som utsatts. Ett 

annat syfte skolprogrammet har är att underlätta för de som har utsatts att våga tala om 

tidigare eller pågående sexuella övergrepp (Carlsson & Nyman, 2002).  

 

Skolprogrammet och inlärningen sker på olika sätt men fokusen ligger på att 

informationen ska utgå från barnens utvecklingsnivå. Exempel på detta är teater, 

videofilmer, övningar och så vidare. Programmet kan även rikta sig på andra 

målgrupper, såsom lärare och föräldrar. Positiva resultat framkom vid utvärderingar av 

skolprogrammet mot sexuella övergrepp gällande att barn skapar en större förmåga att 

våga berätta om övergrepp, känna igen situationer där risk för övergrepp kan ske samt 

kunna göra motstånd. Det har även visat på en minskning av sexuella övergrepp vilket 

visar att det förebyggande arbetet gällande sexuella övergrepp inom skolmiljön är ett 

viktigt område att lägga fokusen på (Carlsson & Nyman 2002).  
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Något som Backlunds (2007) studie visar kring det förebyggande arbetet i skolor var att 

det var ovanligt att det förebyggande arbetet skedde då fokus låg mer på insatser till 

enskilda elever. Studien visade även att skolkuratorerna önskade att det förebyggande 

arbetet skulle ha större plats i deras arbetsuppgifter än vad det i dagsläget hade 

(Backlund, 2007). En australiensisk enkätundersökning utförd av Lee (2012) visade på 

liknande resultat. Det visade att skolkuratorerna önskade att de kunde arbeta mer för 

förbättring av att förbättra skolmiljön, elevernas engagemang, involvera lärarna samt ha 

gruppövningar. Skolkuratorerna ville att det skulle skapas en bättre balans mellan det 

individuella arbetet och det förebyggande. Resultatet visade vidare att några av 

skolkuratorerna ansåg att det skolsociala arbetet inte bara borde ha fokus på att lösa 

problemen när de uppstått utan de ville att fokus även skulle ligga på det förebyggande, 

tidigare insatser och proaktiva aktiviteter. I dagsläget finns det svårigheter i att arbeta 

med det förebyggande på grund av att akuta ärenden prioriteras i högre grad vilket leder 

till att tiden för det förebyggande arbetet försvinner (Lee, 2012).  

 

2.4 Bemötande av personer som utsatts för sexuellt övergrepp 

Fernandez (2011) beskriver sexuella övergrepp som ett globalt folkhälsoproblem. I 

många samhällen är det förekommande att kvinnor ses som sexuellt passiva och män 

som sexuellt aggressiva i sitt beteende och sin attityd. Dessa uppfattningar påverkar i 

sin tur bland annat våra sociala normer, lagar och sedvänjor. Vidare menar författaren 

att en konsekvens av detta är att myter uppstår kring sexualitet och sexuella övergrepp 

så som att det är den utsatta som skuldbeläggs medan gärningsmannens ansvar minskar.  

 

När man jobbar med människor som utsätts är det därför viktigt att ha en förståelse för 

bakgrunden, omfattning av övergreppen samt kunna sätta ord på det som hänt och 

hjälpa den utsatta att förstå att det inte är den enskildes fel att övergreppet skedde.  

Vidare anser Fernandez (2011) att det även är viktigt att bemötandet av personen som 

utsatts sker på ett respektfullt sätt och att personen ges rätt vägledning vid anmälning av 

övergreppen. Det är även viktigt att personen får stöd för att bygga upp känslan av 

självkontroll och öka individens självförtroende (Fernandez, 2011).  

  

Någon annan som talar om skolkuratorers bemötande gentemot sina elever är Kress et 

al. (2003). Författarna skriver att skolkuratorn kan med sin kunskap hjälpa den som har 
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utsatts att bygga upp sin tillit till andra människor samt sin identitet. Därmed bör 

skolkuratorerna ha god kunskap om de medicinska och juridiska insatserna som finns i 

samhället och som är till individens nytta (Kress et al. 2003).  

 

Något annat författarna talar om är att genom att utmana våldtäktsmyter, det vill säga de 

missuppfattningar som finns i samhället om våldtäkt, exempelvis att män inte kan 

våldtas kan man reducera känslor av skam och skuld. Detta kan sedan hjälpa individen 

att hantera traumat. Det är även viktigt att vid samtal med personen som har utsatts, 

skapa ett bra band med individen och minska dess emotionella nöd (Kress et al. 2003). 

Vidare talar författarna även om att det är viktigt att visa intensivt engagemang vid 

samtal med den som har utsatts och därigenom uppmuntra individen att uttrycka sina 

känslor för att kunna bearbeta traumat. Skolkuratorn kan även uppmuntra individen att 

söka stöd hos det egna sociala nätverket, vilket är en viktig del av 

återhämtningsprocessen (Kress et al. 2003).  

 

2.5 Våldtäkts myter och ungdomars föreställningar om vad våldtäkt innebär 

som begrepp 

I artikeln av Stuckman-Johansson och Stuckman-Johansson (1992) beskrivs det om tre 

myter/missuppfattningar om våldtäkt mot män som är förekommande i samhället. Den 

ena är vad som benämns som skuldmyter där mannen skuldbeläggs för att våldtagits 

eftersom han borde ha kunnat försvara sig. Den andra är traumamyter som är 

uppfattningar om att män inte blir traumatiserade av att våldtagas. Slutligen talar 

förtagarna om förnekelsemyter som innebär uppfattningar om att en man inte kan 

våldtagas. (Stuckman- Johansson & Stuckman- Johansson, 1992).  

 

Coxel & King (2010) talar också om vanliga myter kring män som utsätts för sexuella 

övergrepp. Författarna beskriver att en förkommande missuppfattning är att en man som 

utsatts för sexuella övergrepp av en annan man måste själv vara homosexuell eller 

”uttryckt sig” på ett sätt som kan uppfattas som homosexuell. Vidare nämner artikeln 

myter om att det är omöjligt för män att utan samtycke tvingas till samlag, att en man 

endast kan utsättas av en annan man samt om offret får erektion under våldtäkten 

innebär det att denna samtycker till den sexuella handlingen (Coxel & King, 2010).  
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Enligt Ellis (2002) är dessa myter om sexuella övergrepp mot män sammankopplade 

med stereotyper och föreställningar i samhället om vad som är manligt.  I artikeln av 

Deming, Krassen-Covan, Swan & Billings (2013) beskrivs det att vanliga myter om 

sexuella övergrepp på kvinnor är att alla män är kapabla till våldtäkt, att män har svårt 

att kontrollera sina sexuella drifter samt att om ett vapen inte har använts kan det inte ha 

varit en våldtäkt. Vidare beskrivs andra myter om att förövaren är oftast en främling, att 

om kvinnan har samtyckt till samlag med förövaren en gång innan så kan hon inte påstå 

att hon har våldtagits av honom vid andra tillfälle där det tillkom sex (Deming, Krassen-

Covan, Swan & Billings, 2013). Det finns också myter om att kvinnor med ” riskfullt 

beteende” provocerar våldtäkt, att det är förkommande att kvinnor gör falska anklagelse 

om våldtäkt, att kvinnor vill ”i hemlighet” våldtagas samt att våldtäkt inte är skadlig 

(Deming et al., 2013; Stuckman-Johnsson & Stuckman-Johnsson, 1992). 

 

För att bättre undersöka skolkuratorers arbetssätt letade vi efter tidigare forskning som 

berör detta ämnet. Enligt Isaksson och Larsson (2012) samt Backlund (2007) finns det 

begränsad forskning som behandlar skolkurators yrke. Detta är någonting som även vi 

insåg då det var svårt att hitta forskning inom området. När det gäller arbetet utifrån ett 

genusperspektiv hade vi svårigheter att hitta modern svensk tidigare forskning som 

berör detta området. Vår studie blir därmed en bidragande del i forskning kring 

skolkuratorernas arbete med sexuella övergrepp eftersom det finns brist inom detta. 

 

3. Metod  

I detta avsnitt presenteras vald forskningsmetod och perspektiv för att kunna genomföra 

vår studie. Vidare kommer vi även redovisa hur vårt material samlades in samt hur vår 

urvalsprocess gått till. Vi kommer även presentera vårt tillvägagångsätt, 

arbetsfördelning, metoddiskussion samt etiska överväganden.  

 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka skolkuratorers arbete med elever 

som har utsatts för sexuella övergrepp. Levin (2008) förklarar att utgångspunkten i 

kvalitativ forskning handlar om en strävan efter förståelse av ett fenomen. För att skapa 
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en förståelse om hur skolkuratorerna arbetar på respektive gymnasieskola gällande 

sexuella övergrepp valde vi att basera vår studie på intervjuer.  

 

Vår studie utgick från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats där utgångspunkten 

är forskarens intresse av hur världen tolkas istället för hur den är. Hermeneutiken 

förklaras som allmänna teorier som strävar efter att förstå och tolka meningsinnehåll. 

Som forskare söker man efter kunskap angående hur människan uppfattar sig själv och 

sin omgivning. Varje människa har sin egna tolkning (Hartman, 2004). Vi ville skapa en 

förståelse om hur skolkuratorer uppfattar sitt arbete gällande sexuella övergrepp och 

därmed blev hermeneutiken lämplig för vår studie. 

 

Enligt Thomassen (2007) skiljer sig hermeneutiken från andra vetenskapsteoretiska 

ansatser. Hermeneutiken lägger vikt på förståelsen och kunskaper som forskaren redan 

har och som sedan påverkar forskarens tolkning av ett fenomen. Den menar att 

fördomar är en del av vår erfarenhet och att denna erfarenhet underlättar vår förståelse 

för omvärlden (Thomassen, 2007).  

 

3.2 Förförståelse  

Vår förförståelse gällande skolkuratorernas arbete med elever som har utsatts för 

sexuella övergrepp var vag då vi inte hade mycket erfarenheter kring området. Westlund 

(2015) skriver att alla människor bär på fördomar, övertygelser samt förutfattade 

meningar och att det är av stor vikt att man förhåller sig till detta under 

forskningsprocessen. Att ha en förförståelse som forskare kan samtidigt som det är en 

tillgång även vara en belastning i tolkningsprocessen (Westlund, 2015). De tankar som 

uppkom var att det inte arbetades så mycket gällande sexuella övergrepp i skolorna med 

utgångspunkt från våra egna erfarenheten. Under vår skolgång talades det inte så 

mycket om sex och ingenting angående sexuella övergrepp eller vilken hjälp det fanns 

att få. Efter att ha studerat tidigare forskning skapades en bredare förförståelse gällande 

vissa av områdets delar än vad vi hade innan. Vår uppfattning var att det behövdes en 

del åtgärder gällande sexuella övergrepp i skolmiljön då vi skapat oss uppfattningen att 

det är ett område som behövs förbättras.  
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Vår förförståelse är vi medvetna om att det kan leda oss till att undersöka delar som 

kanske egentligen inte existerar eller är verkliga för alla skolkuratorers arbete. Tack 

vare att vi inte hade någon riktig uppfattning gällande deras arbete kring sexuella 

övergrepp kände vi att vi var öppensinnade och gav skolkuratorerna möjlighet att utifrån 

deras egna erfarenheter berätta hur deras arbete ser ut. Vi valde även att utforma våra 

intervjufrågor på ett sätt att de inte var för ledande frågor (se bilaga B).   

 

3.4 Kvalitativ forskningsmetod  

När vi analyserade vårt insamlade material, det vill säga materialet från intervjuerna av 

skolkuratorerna, valde vi analysmetoden innehållsanalys. Innehållsanalys förklaras av 

Bryman (2011) som en analysmetod som används för att analysera dokument och texter 

i tryckt, handskrivet eller elektronisk form. Analysmetoden var relevant för vår studie, 

då vi tog ut de delar från intervjuerna som vi ansåg vara relevanta för att besvara våra 

frågeställningar för att sedan dela upp det insamlade materialet i olika teman.  

 

Det finns två olika varianter av innehållsanalys. Det ena är kvantitativa och den andra är 

kvalitativa innehållsanalys (Bryman, 2011). Vi valde kvalitativ innehållsanalys till vår 

studie och Granehiem och Lundman (2012) förklarar innebörden av detta att innehållet i 

en text tolkas och granskas. I vår studie skapade vi oss kunskap och en helhetsbild om 

hur skolkuratorerna arbetar kring sexuella övergrepp genom att vi tolkade och 

granskade det insamlade materialet som vi fick av intervjupersonerna. Granerhiem och 

Lundman (2012) skriver att innehållsanalys som metod kan antingen vara deduktiv, som 

innebär att analysen utgår från en mall som baseras på en teori eller modell, eller 

induktiv som innebär att teorin utvecklas efteråt. Vår innehållsanalys är deduktiv då vi 

utgått från teorier.  

 

3.5 Datainsamling  

Vi valde att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för 

datainsamlingen. Våra intervjuer var individuella förutom en intervju som var med två 

intervjupersoner. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklaras intervjuer som 

ett sätt att samla information om sociala förhållande men även som ett sätt att ta reda på 

olika individers upplevelse av ett visst ämne. Intervjuer utmärker sig från ett vanligt 
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samtal i den mån att forskaren får kunskap från den intervjuade om något den inte kände 

till innan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuerna ledde till att vi fick 

tillgång till nyanserad information kring området.    

 

För att kunna utföra våra intervjuer använde vi en intervjuguide (se bilaga A) där de 

frågor vi utgick ifrån utformades utifrån vad som var relevant för vår studie att 

undersöka skolkuratorernas arbete gällande elever som har utsatts för sexuella 

övergrepp samt deras förebyggande arbete. Kännetecknet för semistrukturerade 

intervjuer är den flexibla processen och att det är en blandning av förbestämda frågor 

som samtidigt kan utökas med öppna frågor utifrån vad som framkommer under 

intervjun (Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer blev därmed relevant för vår 

studie då vi redan innan intervjuerna utformade frågorna som var inom ramen för vårt 

arbete.   

 

3.6 Tillvägagångssätt  

Efter att vi valt syftet med denna studie påbörjade vi sökning för att insamla relevanta 

referenser. En förtydligad bild av den forskning som existerar kring området skapades 

genom att vi sökte på olika hemsidor efter relevant information. Efter att vi valt inriktning 

på skolkuratorernas arbete samt samlat in relevant forskning påbörjades sökningen att 

hitta potentiella intervjupersoner. Vi kontaktade våra intervjupersoner via telefon samt 

mejl då vi ansåg detta var de två lämpligaste sätt att komma i kontakt med dem. 

Tillsammans med vår förfrågan bifogade vi ett missiv (se bilaga A) som 

intervjupersonerna tog del av. Längden på intervjuerna varierande mellan 20 till 30 

minuter.  

 

Vi valde att utföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats för att skapa en 

avslappnad miljö för dem. Vi valde att utföra intervjuerna på två medelstora kommuner i 

Södra Sverige och de olika intervjuerna skilde sig åt mellan varandra vilket ledde till att 

studiens frågeställningar berörts på olika sätt. Vi utförde sex intervjuer varpå vi fick 

möjlighet att spela in samtliga intervjuer och efter varje intervju transkriberades dem. Vi 

valde att utesluta ord såsom exempelvis ”eh” då vi ansåg detta vara överflödigt och att 

det inte påverkade empirin ifall detta togs bort. 
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När alla intervjuer transkriberats tog vi fram relevanta teman för vårt syfte. Vi granskade 

vårt material och skrev ut det transkriberade material och markerade materialet med olika 

färger beroende på vilket tema vi tyckte det passade in i. Dessa teman blev kunskap, 

skolkuratorers arbetssätt, förebyggande arbetet samt skillnader gällande elevens kön var 

relevanta teman för vår studie.   

 

3.7 Metoddiskussion  

Under arbetets gång hade vi en del svårigheter med att få tag på intervjuperson eftersom 

de flesta hade ett fullbokat schema och en del ville inte ställa upp på intervju. Vi hade 

från början åtta intervjupersoner men det slutade med att vi fick sex personer som ville 

ställa upp och delta. En anledning till att en del av de vi frågade tackade nej var för att de 

ansåg att de inte hade tillräckligt med tid eller tillräckligt med kunskap gällande området. 

Vi är medvetna att detta ger en begränsad bild men eftersom vårt syfte inte är att 

generalisera utan är att skapa en förståelse, anser vi att detta inte blir något problem i detta 

arbete. Som nämnt innan stötte vi på problem när det gäller att hitta forskning om 

skolkuratorns arbetssätt samt deras arbete ur ett genusperspektiv då det inte finns mycket 

forskning kring det. Vi har varit medvetna om att svårigheter med vår studie kan uppstå 

på grund av detta. När vi hittade forskning var vi källkritiska med tanke på att det ibland 

inte var relevant för vår studie.  

 

Att använda intervju som metod har både fördelar och nackdelar. En svaghet är vad Ahrne 

och Svensson (2008) skrivit om gällande att forskare inte tolkar intervjupersonens mening 

precis som intervjupersonen menat. Vi anser att eftersom vi var två som tolkade vårt 

insamlade material minskades denna risken. En fördel med intervju som metod är att man 

kan få möjlighet att ställa frågor som uppkommer under intervjuns gång vilket man 

kanske inte har möjlighet till ifall man använde sig av en annan metod för att samla in sitt 

datamaterial.   

 

3.5 Urval 

Denna studie utgick ifrån ett målinriktat urval. Bryman (2011) förklarar att ett 

målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut exempelvis de individer och dokument 

som har en direkt koppling till forskningens frågeställningar. Det urval som görs 

uppfyller därmed kriterierna för att kunna besvara studiens frågeställningar. I denna 
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studie gjordes ett målinriktat urval då vi valde skolkuratorer som intervjupersoner för att 

undersöka hur de arbetar kring sexuella övergrepp. Denna studie gjorde något som 

Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval, som innebär att ta det som finns först 

tillhands. Vi valde att intervjua de skolkuratorer som fanns tillgängliga. Resultatet utgår 

ifrån sex stycken intervjuer från skolkuratorer och detta har lett till att studien kunnat få 

en fördjupad förståelse och insamlat material för att kunna besvara frågeställningarna. 

Två av intervjupersonerna befann sig på samma gymnasieskola i en kommun.  

 

3.8 Arbetsfördelning  

I denna studie har båda författarna haft lika stort ansvar. Uppdelningar har förekommit 

då en av författarna har haft mer ansvar på exempelvis inledningen och 

problemformuleringen och den andra författaren har haft ansvar för tidigare forskning 

och de teoretiska delarna. Båda författarna medverkade vid alla sex intervjuerna och 

delade upp lika i transkriberingen av dessa. Resten av delarna utförde författarna 

tillsammans samt att båda läste igenom alla delar och källor som varit med i arbetet och 

hjälpts åt att korrigera det som behövs.   

 

3.9 Etiska överväganden 

Individskyddskravet, som handlar om hur forskare behandlar personerna i fråga som 

deltar i vår forskning samt vikten gällande att de skyddas från både kränkningar och 

skador. Individskyddskravet har delats upp i fyra huvudkrav som är viktiga att förhålla 

sig till när det kommer till forskning, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Då vi valde att undersöka området sexuella övergrepp vilket kan vara ett känsligt 

område behövdes det beaktas med försiktighet. Vårt insamlade material användes enbart 

för forskningsändamål och med det var nyttjandekravet relevant då vi samlade in nytt 

material. De tre andra kraven, informations-, samtyckes och konfidentialitetskraven 

behövde vår studie ta i be aktsamhet. Våra intervjupersoner fick information angående 

vad vår studie ville undersöka och att de även hade självbestämmande över rätten 

gällande sin medverkan (se bilaga A). Vårt insamlade material behövde bevaras med 

största möjliga sekretess då intervjupersonernas identitet inte skulle kunna identifieras 

och vi skrev inte ut vilka kommuner vi gjorde vår studie på för att göra sekretessen 

starkare. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redovisar vi de teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av för att 

analysera vår empiri. Vi har valt att använda oss av teorier kring sexualitet, genus och 

handlingsutrymme. Enligt Fernandez (2011) är det förekommande i många samhällen 

att kvinnor ses som sexuellt passiva och män som sexuellt aggressiva i sitt beteende och 

sin attityd. Dessa uppfattningar påverkar i sin tur bland annat våra sociala normer, våra 

lagar och våra sedvänjor (Fernandez 2011). Genom att ta hjälp av teorier kring 

konstruktion av sexualitet och teorier kring genus kan vi därmed analysera hur 

föreställningar om sexualitet samt vad som innebär att tjej eller kille i samhället 

påverkar arbetet kring sexuella övergrepp.  

 

Så som vi har nämnt i problemformuleringen är det skolkuratorer, inom skolmiljön, som 

finns tillhands för att utifrån sina kunskaper hjälpa de elever som utsatts (Kress et al, 

2003).  Handlingsutrymme är enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) det 

utrymmet socialarbetaren har för att för att utföra sitt uppdrag.  För att analysera 

skolkuratorernas arbete kring sexuella övergrepp blir det därmed relevant att ta hjälp av 

teorier kring handlingsutrymme för att analysera hur skokuratorens arbete påverkas av 

den handlingsutrymme de har.  

 

4.1 Handlingsutrymme  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att vad organisationen eller 

arbetsplatsen har för lagar, regler och traditioner påverkar hur stort handlingsutrymmet 

är. Författarna menar vidare att det är upp till socialarbetaren att med sitt ansvar och 

frihet bestämma över utrymmet inom dessa rammar som organisationen har. Detta är 

någonting som Evans och Harris (2014) nämner om att handlingsutrymmen inte utgörs 

av organisationens regler, utan att denna utgörs av möjligheten att handla och mellan 

organisationens rammar. Lipsky (2010) beskriver ”street-level bureacrats” som de som 

är i direkt kontakt med klienter. Exempel på dessa är socialarbetare. Författaren menar 

vidare att dessa arbetare måste förhålla sig inom deras organisations ramar men att det 

finns även en betydande diskretion, det vill säga en handlingsfrihet, hos arbetaren i 

mötet med de individer denne möter. Författaren skriver vidare att dessa arbetare, som 

benämns gräsrotsbyråkrater, möter i sitt arbete individer som befinner sig i komplexa 
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situationer. Det krävs därmed att gräsrotsbyråkrater, utöver organisationens formella 

instruktioner, har god förmåga till flexibilitet och sunt förnuft för avgöra huruvida den 

ska handla (Lipsky, 2010). 

 

Johansson (2007) skriver att handlingsutrymme handlar om möjligheten att kunna göra 

egna bedömningar när det kommer till arbetsinsatsens utformning, att vid behov kunna 

omdefiniera och ifrågasätta klientens problemformulering. Författaren skriver vidare att 

gräsrotsbyråkraters position inom organisationen innebär att denne har direkta uppgifter 

om klienten, samtidig som den har kunskap om de resurser som organisationen har för 

att möta klientens behov. Detta nämns även av Svenson et.al (2008) som menar att 

verksamheter som utför socialarbete varierar i sitt arbete samt att dess klienter är olika, 

och det är därmed viktig för dem som arbetar i dessa verksamheter att utveckla 

förmågan att kunna reflektera på eget hand. Denna förmågan att kunna reflektera 

kommer därmed att underlätta för socialarbetaren att kunna improvisera och göra 

bedömningar i de situationer socialarbetaren hamnar i. Författarna menar vidare att de 

bedömningar som baseras på improvisation sker inte endast på grund av intuition, utan 

även på grund de färdigheter som har utvecklats av erfarenheter och kunskaper inom 

yrken. Svensson et.la (2008) skriver sedan att handlingsutrymmet möjliggör för 

socialarbetaren att göra bedömningar i sin yrkesutövning som denna anser vara 

passande. Hur handlingsutrymmet används eller utnyttjas beror på socialarbetarens 

erfarenheter, intressen och värderingar. Socialarbetaren har även ett ansvar att med sin 

kompentens ta ställning till vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla att 

använda i sitt socialarbete. Socialarbetaren ska med andra ord ha ett medvetet 

förhållningssätt till det arbete som utförs, alltså ansvara och ta ställning för de 

handlingar som denna väljer att utföra.  Enligt Svensson et.la (2008) har den 

professionella kunskap om sig själv, de styrkor och svagheter som denna har samt 

kunskap om organisationens regler och riktlinjer. Detta är vad författaren benämner 

medkunskap och är en form av yrkeskunskap som alla tjänstemän besitter på i 

förhållande till deras arbete. Denna medkunskap kan förklaras som en reflekterande 

process där en tjänsteman avväger olika handlingsalternativ som är lämplig för den 

specifika klienten. Socialarbetarens metakunskap är närvarande och formar dennes 

yrkesroll samt hur denna använder sitt handlingsutrymme (Svensson et. al 2008).     
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4.2 Sexualitet  

Jackson (1999) beskriver sexualitet som konstruerat där de sexuellas innebörd skapas av 

samhället och är historiskt och kontextuellt föränderligt. Författaren menar även att 

heterosexualiteten är i dagens samhälle en given norm som inte behöver rättfärdiga sin 

existens medan homosexualitet klassificeras som utanför den ”naturliga” normen. 

Jackson (1999) menar vidare att, konstruktionen av sexualitet är förknippad med genus 

på symbolisknivå, strukturellnivå och individuellnivå. Sexualitet konstrueras på 

symbolisknivå genom språket, på så sätt att mening skapas av diskurser som anger vad 

som är sexuellt, vad som avgör om en sexualitet är normal eller onormal, och skapar 

”rätta ” maskulina och feminina former av sexualitet. Sexualitet produceras på 

strukturell nivå genom staten, lagar och sociala konventioner. Att heterosexualitet 

institutionaliseras beror på grundantaganden om särskilda former av sexuella och 

sociala förhållande mellan män och kvinnor. På individuellnivå skapas sexualitet genom 

vad den enskilda faktiskt gör. Det är i detta fall de sociala praktiker som bedrivs kring 

sexualitet som skapar mening. 

  

I anknytning till konstruktion av sexualitet valde vi att även ta stöd av Gayle Rubins 

(1992) föreställningar om att det tillkommer, i det västerländska samhället, en negativ 

syn på sexualitet där sexualitet anses vara en destruktiv, negativ och farlig kraft. 

Författaren talar även om ett hierarkiskt tänkande där sexuella handlingar delas in i bra 

respektive dåliga handlingar. Vid frågan om hur män blir män och kvinnor blir kvinnor 

anser Rubin (1975) att detta skapas av föreställningar av att det ska finna två typer av 

människor som kompletterar varandra, vilket resulterar i ett undertryckande av naturliga 

likheter mellan könen samtidigt som det sker ett förstärkande av skillnader. De 

biologiska skillnaderna mellan könen är enligt författaren minimala och genus är då 

överdrivna skillnader mellan män och kvinnor (Rubin 1975).  

   

4.3 Genus 

Begreppet genus syftar vanligtvis på den kulturella skillnaden mellan män och kvinnor 

och bottnar i den biologiska uppdelningen mellan hanar och honor, man kan säga att 

genus används för att urskilja vad som formar mäns och kvinnors sociala beteende 

(Connell, 2009). Dock är förklaringen av begreppet genus komplext då det inte riktigt 

finns någon direkt förklaring utan de förklaringar som finns kan ses som en tolkning av 
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begreppet. Det handlar inte bara om de biologiska kropparna och skillnad på man och 

kvinna utan även om hur exempelvis vissa yrken, färger, kläder, emotioner och annat i 

vår omgivning kan associeras med antingen kvinnlighet eller manlighet. Rosa färg ses 

som kvinnlig färg medans blå är en manlig färg. Både tid och kultur kan påverka 

genusbegreppets innebörd. Inom de olika könen finns det skillnader, så som att kvinnor 

saknar den ena X-kromosomen och män har en extra (Connell, 2009). ”I denna studie 

var vi intresserade av en tolkning av genus som går bortom de biologiska faktorerna och 

fördjupar sig på de sociala faktorer, vi valde därmed Hirdmans begrepp om 

genussystemet som en teoretisk utgångspunkt”.  

 

Hirdman (1989) förklarar med begreppet genussystemet hur maktrelationen mellan 

kvinnor och män har påverkat uppfattningen vi har om oss själva. Genussystemet 

handlar inte endast om det biologiska könet utan även om det könet som skapas utifrån 

de sociala och kulturella sammanhang vi placeras in i. Författaren beskriver 

genussystemet som en social och kulturell ordning där det ”manliga och ”kvinnliga” 

påverkar hur vi beter oss. Dessa föreställningar om vad som är ”manligt” eller 

”kvinnligt” begränsar oss i hur vi agerar då de sätter sin prägel på alla sociala ordningar 

och är en del i skapandet av normer och identiteter. Hirdman (1989) delar upp 

genussystemet i två logiker. Den ena är åtskiljandets logik som innebär en föreställning 

om könens skillnader och en ovilja att blanda könen. Denna typ av logik kan 

exempelvis märkas i vilka typer av arbeten som anses ”tillhöra” de olika könen. 

Författaren benämner den andra logiken som den manliga normens logik och förklarar 

den som normen i samhället, det vill säga det ”korrekta” sättet att tänka och bete sig. 

Kvinnan blir i denna logiken det ”avvikande”, det onormala.  Könsordningen som 

författaren talar om kan märkas i maktstrukturen som samhället bygger på och som 

fastslås och bevaras i den vardagliga interaktionen (Hirdman, 1989).  

 

5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras vårt resultat. Vårt datamaterial är avgränsat i den mån att 

vi valde att intervjua personer från två medelstora kommuner i Sverige. Då vi ville att 

våra intervjupersoner ska förbli anonyma valde vi att referera till dem som 

intervjuperson 1–6. Intervjuperson 3 och 4 utförde intervjun tillsammans. I den ena 

kommunen fick vi tag på fyra intervjupersoner och i den andra kommunen fick vi tag på 
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två stycken. Alla intervjupersoner arbetar som skolkurator på olika gymnasieskolor, 

med olika lång erfarenhet av denna yrkeskarriär.  

 

Den största del i vårt syfte var att undersöka hur skolkuratorerna arbetar med sina elever 

som utsatts för sexuella övergrepp samt ifall det tillkom några skillnader beroende på 

kön. Vi valde också att titta på det förebyggande arbetet på respektive gymnasieskola. 

Resultats delen valde vi att dela in i fem teman, kunskap, skolkuratorernas arbetssätt, 

bemötande, förebyggande arbetet och skillnader gällande elevens kön.   

 

5.1 Kunskap 

Vi valde att ha med temat kunskap då vi ansåg detta vara intressant för att se 

skillnaderna i arbetet och se ifall det fanns en koppling beroende på hur länge de hade 

arbetat som skolkurator och vilken kunskap de har kring sexuella övergrepp. Som 

skolkurator är det, enligt Kress et al (2003) viktigt att ha god kunskap kring sexuella 

övergrepp samt kring samhällets olika hjälpinsatser för att kunna bistå sina elever med 

den hjälp de kan tänkas behöva när de utsatts.   

 

Intervjuperson 1 och 5 är de personer som jobbat längst inom skolmiljön. Intervjuperson 

1 har arbetat inom skolan i 20 år och har en socionomutbildning medans intervjuperson 

5 har arbetat i 18 år och är beteendevetare i bakgrunden. Båda intervjupersonerna anser 

sig ha tillräckligt med kunskap kring sexuella övergrepp för sitt yrke som skolkurator.  

 

Jag tycker att jag har tillräckligt med kunskap för mitt arbete kring 

sexuella övergrepp. Jag går fortlöpande på utbildningar (Intervjuperson 1). 

 

Jag tror att jag vet tillräckligt kring sexuella övergrepp för att kunna sitta 

på detta jobbet. Man har fått under vägen lite små utbildningar om 

sexuella övergrepp men jag kan inte säga att det är någon spetskompetens 

jag har (Intervjuperson 5).  

 

Intervjuperson 2 som har arbetat som skolkurator i två år och har, som intervjuperson 1 

en socionomutbildning. Intervjupersonen uttrycker att hen hade önskat ha mer kunskap 
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kring området och strävar efter att utvecklas och känna sig bekväm i möten med elever 

som utsatts.  

 

Jag önskar att jag hade mer kunskap kring området. Jag hade velat ha mer 

utbildning i hur man ska bemöta personer som utsatts för sexuella 

övergrepp, hur man arbetar kring området samt hur man ska arbeta 

förebyggande (Intervjuperson 2). 

 

Intervjuperson 3 och 4 har arbetat som skolkuratorer i 2,5 år och innan dess jobbade de 

båda inom socialtjänsten som utredare inom barn och ungdomar. De båda har 

socionomutbildning i bakgrunden. Intervjuperson 6, som har behandlings pedagogisk 

examen, har även arbetat inom socialtjänsten innan hen påbörjade yrket som skolkurator 

för ett år sedan. Intervjupersoner 3 och 4 ser att de arbetat på socialtjänsten innan som 

en fördel i deras arbete inom skolmiljön kring sexuella övergrepp och de anser båda att 

de har god kunskap kring området och säger att det är inom arbetet på socialtjänsten de 

fått den kunskap de besitter och kan på så sätt lättare hjälpa elever som utsatts, medans 

intervjuperson 6 uttrycker sig att hen önskat sig ha mer kunskap kring området men 

tänker att det handlar om relationer mellan den yrkessamma och eleverna.  

 

Jag skulle nog säga att vi båda har hög kunskap om det i och med att vi 

har jobbat inom socialtjänsten så länge med utsatta barn [...] Vi har alltså 

gått mycket utbildningar inom socialtjänsten (Intervjuperson 3).  

 

Jag tycker att vi har tillräckligt med kunskap just för att vi har stött på barn 

som utsatts för sexuella övergrepp och sen har vi gått väldigt många 

utbildningar som barnutredare inom området [...] Vi har fått lite utbildning 

som skolkurator om frågor inom området. Alltså det är inte så att när man 

börjar arbeta som skolkurator att det finns utbildningar som man ska gå 

på, utan det är mer att man får själv hålla koll och gå på föreläsningar 

kring området på eget initiativ [...] Därför kan vår bakgrund i barn och 

ungdomar inom socialtjänsten vara en stor fördel (Intervjuperson 4). 
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När frågan kom upp såhär att ert arbete handlar om sexuella övergrepp så 

kände jag att jag inte är så jättekunnig inom området. Men jag tänker 

samtidigt att det handlar om relationer, hur man bemöter och liksom 

arbetar med dem som utsatts. Generellt sätt så tänker jag att man behöver 

kunskap hur man ska uppmärksamma det (Intervjuperson 6).  

 

När det kommer till kunskap inom sexuella övergrepp kände majoriteten av 

intervjupersonerna att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta som 

skolkurator. De talades även om att kunskapen alltid kan förbättras genom att man 

fortlöpande går på utbildningar.   

 

5.2 Skolkuratorernas arbetssätt  

Vår studie präglades till största del av att undersöka skolkuratorernas arbetssätt med 

elever som utsatts för sexuella övergrepp. Något intressant som framkom under mötena 

med intervjupersonerna var att de arbetar olika beroende på om eleven är under eller 

över 18 år. Det handlar dels om när eleven är över 18 år kan de inte göra så mycket för 

då har eleven själv makt och kan bestämma om det ska anmälas eller inte samt ifall de 

vill ha stödinsatser. Detta kan visa på en problematik att de som är över 18 år inte får 

den hjälpen de kan komma att behöva då de själva möjligtvis inte inser själva att de 

faktiskt behöver hjälp. Något som dock framkom under intervjuerna var att även fast de 

inte har anmälningsplikt nämnde vissa att de finns som stöd för att hjälpa eleven med 

situationen de befinner sig i. De andra nämnde att de inte kan göra något i en sån 

situation.  

 

Är flickan över 18 år kan vi inte göra så mycket men de som är under 18 

år kan det i alla fall polisanmälas (Intervjuperson 1). 

 

Är eleven under 18 år så har man en anmälningsskyldighet. Då gör vi en 

orosanmälan till socialtjänsten. Är eleven över 18 år så lyssnar vi mer och 

kan hänvisa dem vidare om eleven utsatts för trauma (Intervjuperson 5). 

 

En annan viktig del i skolkuratorernas arbete med sina elever är som intervjuperson 1 

berättade, att ha en bra kontakt och samarbete med föräldrarna är viktigt medans 
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intervjuperson 2, 3 och 4 berättade att det är en viktig del men att man bör vara försiktig 

att berätta för föräldrarna i första hand, då det kan vara någon av dem som är utföraren 

och då är det viktigt att man inte berättar om att en anmälan kommer göras.  

 

Är det föräldern som utsatt eleven så ska man absolut inte informera 

föräldrarna om att man gör en orosanmälan (Intervjuperson 3).  

 

Ett bra samarbete med föräldrarna är bästa sättet för att vi ska hjälpa 

eleven men om man talar om sexuella övergrepp är det jätteviktigt att man 

har en kännedom om vem som har utfört övergreppet på eleven innan man 

informerar föräldrarna. Det händer tyvärr att det är förälden som är 

utföraren och därför är det viktigt att samla in så mycket information som 

möjligt för att veta hur man ska gå tillväga och inte gör situationen värre 

än vad den redan är (Intervjuperson 2).  

 

En annan del vi ville undersöka gällande arbetssättet var vilka möjligheter och hinder 

intervjupersonerna såg med sitt arbete kring sexuella övergrepp. Samtliga 

intervjupersoner kunde hitta både hinder och möjligheter i sitt arbete kring detta område 

men vad vi märkte var att fokus låg mest på vilka hinder som finns.  

 

Intervjuperson 1 berättade exempelvis att en möjlighet i arbetet är att hen anser att de 

har så bra kontakt med sina elever på detta gymnasium och att hen ser att alla elever är 

öppna och kan berätta vad det har varit med om. Ett hinder som dock enligt 

intervjuperson 1 kan uppstå är, när en utredning sker kan man som skolkurator inte göra 

så jättemycket, vilket skapar en otacksam situation. Ifall utredningen läggs ner berättar 

intervjuperson 1 att man står där med en trasig elev. Ett hinner intervjuperson 4 

berättade om var att eleverna ibland inte får den hjälp de är i behov av, särskilt de elever 

som är över 18 år.  

 

Jag känner att ett hinder ibland är att de här eleverna får inte tillräckligt 

med hjälp inom psykiatrin i den mån den behöver, eller att de bara får en 

viss typ att terapi när de egentligen behöver annan typ av terapi 

(Intervjuperson 4).  
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Något som både intervjuperson 2 och 3 berättade var att det är viktigt att man är 

försiktig och lyssnar och inte alltid agerar direkt när det handlar om en elev som utsatts 

för sexuella övergrepp. Detta såg de som ett hinder då frustration kan uppstå eftersom 

man känner att man vill kunna göra mer eller ställa de frågor som man i det läget inte 

kan ställa. Något intervjuperson 3 tryckte på var även att man önskade att man hade 

möjlighet att erbjuda eleven mer hjälp än det som i dagsläget finns att erbjuda.  

 

Man vill ju veta lite mer men samtidigt så måste man tänka på hur man 

ställer frågorna […] Man önskar att det fanns mer man kan erbjuda en elev 

som utsatts (Intervjuperson 3).  

 

Något som intervjuperson 3 såg som en möjlighet var det förebyggande arbetet och att 

man som skolkurator visar att man vågar tala om sexuella övergrepp samt att de finns på 

plats för att hjälpa eleverna när det behövs.  

 

Intervjuperson 5 berättade om att mörkertalet kan vara ett stort hinder och att sättet man 

arbetar på idag bör förändras samt att eleven kanske inte berättar vad hen utsatts för. 

Intervjuperson 6 var den som såg mest möjligheter med sitt arbete kring sexuella 

övergrepp och pratar om hur viktigt det är med ett bra bemötande och en bra relation till 

sina elever. Det hindret hen kunde se i sitt arbete handlade om att hen inte var fler 

språklig vilket kan leda till svårigheter med kommunikationen mellan hen och elever 

med utländsk bakgrund 

 

Det hinder jag kan se är att elever från andra länder uttrycker sig på ett 

annat språk eller att man har svårt att förstå vad eleven försöker berätta 

och att ha med en tolk under samtalet kan vara känsligt (Intervjuperson 6). 

 

Ett annat hinder intervjuperson 6 berättade om handlade om att när en elev vågar göra 

en anmälan och att det sedan läggs ner för det inte finns tillräckligt med bevis och då 

står eleven där förtvivlad.  
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Det är ju en förtvivlan att eleven äntligen vågar anmäla och söka stöd men 

att ingenting händer (Intervjuperson 6). 

 

 

I vår problemformulering skrev vi om skoluppropet som handlar om att barn och 

ungdomar i skolor ska ha möjlighet att dela sig om det sexuella övergrepp de varit med 

om. Detta är något som visar på en problematik inom skolmiljön och att en satsning 

gällande arbetssättet bör ske. Vi frågade våra intervjupersoner hur de såg på detta och 

samtliga höll med i att en satsning bör ske.  

 

Ja absolut, jag håller med att det är något som vi behöver arbeta med 

(Intervjuperson 6). 

 

Självklart så ska sexuella övergrepp belysas och talas om för att folk ska 

veta hur man ska gå tillväga om man skulle utsättas […] Det är ett arbete 

som vi ständigt arbete med (Intervjuperson 2). 

 

Som nämnt höll intervjupersonerna med gällande att en satsning bör ske och de 

berättade om olika delar de anser behövs förbättras. Intervjuperson 1 berättade 

exempelvis att hen tycker att samhället överlag behövs förbättras och intervjuperson 6 

berättade att hen anser att man bör i första hand jobba med värdegrunderna innan man 

går in på specifika teman och att en satsning kring sexuella övergrepp inte kan ske över 

en kort period utan det är något man måste jobba vidare med hela tiden, vilket även 

intervjuperson 3 nämnde.  

 

Vi ser oftast att det kommer en föreläsare som pratar kring sexuella 

övergrepp men sen är det slut. Det är det vi försöker jobba vidare på att 

man inte slutar där utan fortsätter arbetet efteråt (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 4 och 5 berättade att dessa två olika gymnasieskolor har olika planer 

kring hur de ska arbeta vidare med sexuella övergrepp hos sina elever. En del är att 

fortsätta utveckla det förebyggande arbetet genom att exempelvis ha föreläsningar kring 
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området samt att få eleverna att våga prata om det och att en satsning kring att få killar 

att våga prata mer om det ska ske.  

 

Vi anser att en satsning bör ske och vi har bland annat en plan med 

föreläsningar kring sexuella övergrepp samt med likabehandling 

(Intervjuperson 4).  

 

Vi har en plan för en tryggare skola som vi jobbar med och vi behöver 

även jobba mer med det förebyggande arbetet än vad vi gör idag 

(Intervjuperson 5). 

 

Något som intervjuperson 6 belyste som en viktig del som behövs förbättras är det som 

intervjuperson 4 och 5 var inne på gällande att våga prata om det. Intervjuperson 6 

nämnde att det är viktigt att man uppmärksammar sexuella övergrepp så att eleverna 

vågar prata om det och det gäller inte bara inom skolmiljön utan hela samhället.  

 

Sammanfattningsvis finns det inget specifikt arbetssätt som intervjupersonerna har 

gällande sexuella övergrepp.  Arbetssättet ser annorlunda ut beroende på om elever är 

under eller över 18 år. Samtliga intervjupersoner var överens om att en satsning bör ske 

och att den viktigaste delen i arbetssättet är att få eleverna att våga prata om det och 

känna att de har någon de kan vända sig till när det utsatts för övergrepp. 

 

5.3 Bemötande  

Som skolkurator är det viktigt med ett bra bemötande när man jobbar med elever som 

utsatts för sexuella övergrepp. Det är även viktigt att ha en förståelse för vad som har 

hänt, att visa ett engagemang vid samtalet samt på ett respektfullt sätt hjälpa eleven att 

uttrycka sina känslor och sätta ord på vad som har hänt (Fernandez, 2011; Kress et al, 

2003).  

 

Under våra intervjuer framkom det att alla intervjupersoner förutom intervjuperson 2 

hade haft olika fall där en elev utsatts för sexuella övergrepp.  

 



 

 

 

 29 

 

Jag har stött på runt tio fall som gäller sexuella övergrepp och då ingår det 

också sexuella överskridningar (Intervjuperson 3).   

 

Intervjuperson 2 berättade att hen inte haft fall där en elev utsatts för sexuella övergrepp 

men talade om att ett mörkertal finns.  

  

Nej, jag har inte stött på en elev som uttalat om att den utsatts för sexuella 

övergrepp. Det finns dock ett mörkertal så det är möjligt att jag träffat på 

en elev som varit utsatt men att jag inte varit medveten om det 

(Intervjuperson 2).  

 

Något som var gemensamt för alla intervjupersoner var att när det gäller bemötandet var 

det viktigt att eleven låg i fokus samt att hjälpa eleven med sin situation. Under mötena 

med våra intervjupersoner framkom det inte så mycket angående hur deras bemötande 

med eleverna kan se ut, utan de nämnde att fallen oftast ser olika ut och att man därför 

får utforma mötet utefter elevens situation.   

 

Det är väldigt svårt att säga hur jag skulle gå tillväga. Det är väldigt 

personbundet (Intervjuperson 2).  

 

Forskning visar på att sexuella övergrepp är något som kan vara svårt att prata om. 

Detta var något som majoriteten av våra intervjupersoner bekräftade. Men de berättade 

att även fast det kan vara svårt att prata om är det viktigt med ett bra bemötande när en 

elev berättar att hen utsatts av sexuella övergrepp.  

 

Jag tror att vi nog är lite fega när det kommer till att fråga och jag tror 

även att eleverna är lite rädda att prata om sexuella övergrepp, men det är 

dock viktigt att ha ett bra bemötande gentemot eleven och försöka hjälpa 

henne på bästa sätt (Intervjuperson 6).  

 

Några som dock berättade om att de inte upplevde att detta stämde var intervjuperson 3 

och 4. De berättade att det är viktigt som skolkurator att inte hamna i någon panik när 

det handlar om att prata om sexuella övergrepp. Vidare talade de om att det är viktigt att 
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eleverna är medvetna om att skolkuratorerna kan hantera det dem berättar och att man 

som skolkurator faktiskt vågar ställa frågan utan att vara för påtvingande.  

 

Det här med att lyfta frågan är viktigt men det är även viktigt att låta det ta 

den tid eleven faktiskt behöver […] Jag tror att det handlar mycket om 

förtroende och att eleven inte känner att vi tvingar fram oss hos eleven 

utan de ska komma till oss när de känner att de själva vill (Intervjuperson 

4). 

 

Några andra som var inne på att det är viktigt att som skolkurator ha en bra relation med 

sina elever var intervjuperson 5 och 6. Att ha en bra relation till varandra kan vara en 

bidragande faktor till att eleverna vågar berätta och att man som vuxen när detta sker tar 

emot eleven på ett respektfullt sätt.  

 

Att skapa relationer mellan alla oss vuxna i skolan och eleverna gör att det 

öppnar sig jättemånga dörrar och att eleverna kan våga prata mer om vad 

det varit med om (Intervjuperson 5). 

 

Avslutningsvis gällande temat bemötande var det alla intervjupersoner förutom 

intervjuperson 2 som hade stött på elever som utsatts för sexuella övergrepp. Det talades 

om att det är viktigt att man har ett respektfullt bemötande gentemot sina elever och att 

det ibland kan vara svårt att bemöta sexuella övergrepp men att det är viktigt som 

skolkurator att våga prata med sina elever och det talades även om att hur bemötandet 

sker är personbundet.  

 

5.4 Förebyggande arbetet  

I denna del presenterar vi vad intervjupersonerna berättade om deras förebyggande 

arbete kring sexuella övergrepp, då detta är ett av våra syften i vår studie.  

 

Någonting som var gemensamt för samtliga intervjupersoner var att de inte har någon 

direkt handlingsplan för ett förebyggande arbete mot sexuella övergrepp, utan det 

förebyggande arbetet tillkommer på andra sätt. Intervjuperson 1,5 och 6 uttryckte även 

att det förebyggande arbete kanske inriktar sig mer på att tjejer är de som utsätts. Vid 
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frågan om vilket förebyggande arbete de har kring sexuella övergrepp svarade 

intervjuperson 1 följande; 

 

För varje läsår så går vi i trygghetsteamet runt till alla ettorna och 

informerar om trygghetsteamets riktlinjer bland annat och där står det lite 

om vad vi pratar om nu också. Vi pratar mycket om diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandlingar. Dessa tre frågorna är mycket 

större på denna skola och mer problem med detta än sexuella övergrepp 

(Intervjuperson 1). 

 

Liksom intervjuperson 1 nämnde intervjuperson 2 att de inte har någon direkt 

handlingsplan för hur de ska arbeta förebyggande kring sexuella övergrepp. 

Intervjuperson 2 berättade däremot att de har en likabehandlingsplan som kan ses som 

ett sätt att arbeta förebyggande mot området. Denna likabehandlingsplan är dock inte 

endast förknippad med sexuella övergrepp. Intervjuperson 2 berättar vidare att de haft 

en gästföreläsare som pratat om sexuella övergrepp och att de har en vecka varje år med 

temat välmående för alla elever i årskurs ett. Personen talar om vikten att våga belysa 

problemet  

 

Vi har ju den här likabehandlingsplanen som ska göras klart där vi tar upp 

om vad som är okej eller inte okej, hur vi ska gå tillväga, vad som kommer 

att hända o.s.v. Vi för även diskussioner om hur man ska agera när man 

får kännedom att någon utsatts. Vi jobbar lite med denna plan både på eget 

initiativ eller på förfrågan av läraren […] vi pratar om sexuella övergrepp, 

sexuella trakasserier, kränkande behandling, diskriminering med mera 

[…] En viktig del av det förebyggande arbetet är att gå runt i klasserna 

eller ha större föreläsningar där man lyfter upp om att man ska våga prata 

om det (Intervjuperson 2). 

 

Liksom de ovan nämnda intervjupersoner nämnde även intervjuperson 3 och 4 att de 

inte har något förebyggande arbete eller plan där de arbetar kring sexuella övergrepp. 

Någonting som intervjuperson 1, 3 och 4 nämner är att det förebyggande arbete bör 

redan ske i tidigare ålder, dvs i exempelvis förskolan och grundskolan. 
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När man tänker förebyggande arbete just för utsattheten av sexuella 

övergrepp är det viktig att börja med det i förskoleklasser. Jag skulle ändå 

vilja påstå att många elever, om det handlar om sexuella övergrepp som 

barn utsätts för, så är har det redan skett när man går i gymnasiet. Så det är 

viktigt att det förebyggande arbete sker i tidigare ålder, det här med stop 

min kropp och att man ska våga tala om det, den informationen ska de få 

innan de börjar gymnasiet (Intervjuperson 3). 

 

Till skillnad från de andra intervjupersonerna berättade intervjuperson 3 och 4 att de har 

hälsosamtal i grupp med ettorna som börjar på gymnasiet där de pratar om bland annat 

sexuella övergrepp och vad som är våldtäkt och vad som definieras som ett sexuellt 

övergrepp samt att föreställningen om att de som utsätter en person för övergrepp är en 

främling inte alltid är sann. 

 

Som min kollega säger så pratar vi mer om samtycke. Vi pratar om vad 

som är våldtäkt och vad som definieras som det. Att det inte är att så att 

man utsätts av en främling som hoppar ur en buske, utan det vanlig att är 

att man känner personen som utsätter en (Intervjuperson 4).  

 

Liksom intervjuperson 2 nämnde intervjuperson 3 och 4 att de hade gästföreläsare som 

pratade om sexuella övergrepp för bara ettorna som började på gymnasiet. 

Intervjuperson 3 och 4 hade även hälsosamtal med endast ettorna och nämnde att andra 

elever får komma till dem av eget initiativ. Intervjuperson 2, 3 och 4 uttryckte också att 

de skulle vilja har mer förebyggande arbete kring sexuella övergrepp. Intervjuperson 5 

berättade att som skolkurator arbetar man förebyggande på många olika sätt. 

Intervjuperson 3 och 4 berättade att det förebyggande arbetet sker i grupp eller enskilda 

samtal. Någon som skiljde intervjuperson 5 från de förutnämnda i intervjupersonerna 

var att medans de andra endast pratar med årskurs ett pratas sexuella övergrepp med alla 

årskurser på intervjuperson 5:s arbetsplats. Det framkom dock inte under intervjun hur 

de arbetar med det förebyggande arbetet kring sexuella övergrepp men att en plan 

utvecklas kring detta.   
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När det kommer till det förebyggande arbetet så är det både i grupp och 

enskilt samtal. Är ute i grupper och klasser och pratar om det och det är i 

alla årskurser (Intervjuperson 5). 

 

Intervjuperson 6 berättade att hen har arbetat på gymnasieskolan under ett år och att de 

inte har haft någon form av förebyggande arbete gällande sexuella övergrepp under den 

tiden hen har arbetat där.  

 

Sammanfattningsvis hade alla skolkuratorerna, som tidigare nämnt, ingen direkt 

handlingsplan i hur de ska arbeta förebyggande mot just sexuella övergrepp. Hälften av 

våra intervjupersoner uttryckte även att det förebyggande arbete är kanske mer inriktad 

för att skydda tjejer från övergrepp. Det förebyggande arbete sker på olika sätt, 

exempelvis genom enskilda och gruppsamtal eller genom att de hade gästföreläsare som 

pratade om sexuella övergrepp. Vissa av våra intervjupersoner hade även 

handlingsplaner såsom likabehandlingsplan där förebyggande arbetet kan ses som en 

del av det. Det blev tydlig att mycket av det förebyggande inriktade sig på elever som 

gick i årskurs ett, då det var dem som fick besök av gästföreläsarna, var med på 

temadagarna eller hade hälsosamtal i grupp med skolkuratorerna. Det var endast en av 

våra intervjupersoner som nämnde att hen går ut och pratar om sexuella övergrepp i alla 

årskurser.  

 

5.5 Skillnader i arbetet beroende på elevens kön  

En av frågeställningarna i denna studie var undersöka ifall skolkuratorerna arbete kring 

sexuella övergrepp skiljer sig beroende på eleverna kön. Denna del presenterar vad 

intervjupersonerna berättade om detta samt deras upplevelser av elevernas attityder 

gentemot sexuella övergrepp.  

 

Ingen av våra intervjupersoner uttryckte att de arbetade annorlunda beroende på 

elevernas kön dock nämnde det samtliga att det var mer förekommande att det är tjejer 

än killar som utsätts men att detta också kan påverkas av att det kan vara svårare för 

killar att berätta om de har utsatts.  
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Det finns forskning som visar på att det kan vara mycket svårare för killar 

att berätta om att de utsatts, det är därmed viktig att man belyser att 

statiken visar på det här men att alla kan utsättas för sexuella övergrepp 

(intervjuperson 2).  

 

När intervjuperson 2 pratade om sexuella övergrepp talade hen om alla elever, vilket var 

annorlunda med intervjuperson 1 som pratade mer om tjejer som utsätts av killar eller 

killar som utsätts av andra killar. Intervjuperson 1 talade även mer om elevernas kultur 

än elevernas kön och att arbetet med nyanlända är viktig för att informera dem om vad 

som är okej eller inte okej i det svenska samhället samt vilka resurser som finns till stöd 

för de som utsatts. Intervjuperson 1 nämnde även att när man diskuterar om sexuella 

övergrepp och arbetet kring detta ligger mest fokus på hur man ska hantera flickor när 

de utsätts för sexuella övergrepp och det diskuteras inte lika mycket hur man ska arbeta 

med om en kille utsätts.  

 

Gällande elevernas attityder gentemot sexuella övergrepp upplevde intervjuperson 1 att 

det är mer elevernas kultur än deras kön som kan påverka deras attityder då vissa 

beteende är mer kanske accepterade i vissa kulturer.  

 

Jag tycker att språket överhuvudtaget idag och attityden särskilt med andra 

kulturer, där är det helt okej att skrika din jävla hora och din jävla fitta 

bland annat. [...] men det måste vi motarbeta och säga att det inte är okej 

och då när vi gör det blir de oförstående och förstår inte detta, men efter 

ett tag kanske det hjälper lite i alla fall. Jag tycker att det är mer en 

kulturell sak än könsfråga, i alla fall vad jag upptäckt här så tycker jag det 

(Intervjuperson 1).  

 

Intervjuperson 2 upplevde inte att de finns någon skillnad i elevernas attityder gentemot 

sexuella övergrepp utan vid samtal om detta inser alla elever oavsett kön eller 

könstillhörighet allvaret av området. Intervjuperson 2 uttryckte att det självklart finns ett 

“manlig skärgång” i samhället som kan påverka eleverna men att de arbetar för att ha 

det mer jämställt. Liksom intervjuperson 2 pratade även intervjuperson 3 och 4 om att 

det finns en machokultur i samhället som påverkar hur eleverna beter sig i sitt 
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kompisgäng och att detta är som mest tydligt i gymnasieprogram som är killdominerat. 

Intervjuperson 3 nämnde att denna machokultur kan påverka hur killar ser eller 

uppfattar vad ett sexuellt övergrepp är. 

 

Jag har haft killar som berättat att de blev av med oskulden när de var tolv 

och personen de hade samlag med var en tjej över 20år, när man berättar 

om att de utsatts för sexuella övergrepp så inser de inte det (Intervjuperson 

3). 

 

Intervjuperson 3 ansåg även att machokulturen kan ha en del i att det kan vara mer 

skamligt för killar som utsatts för sexuella och att detta försvårar då ännu mer för killar 

än för tjejer att våga berätta om att de har utsatts. Liksom intervjuperson 2 uttryckte 

intervjuperson 3 och 4 att de håller på att arbeta med hur de ska bemöta machokulturen 

och att detta är ett kontinuerligt arbete som man behöver arbeta ständigt med. Som 

tidigare nämnt så ansåg inte intervjuperson 3 och 4 att eleverna har en riktig uppfattning 

om vad sexuella övergrepp är. De nämnde därefter att detta kan påverka de attityder 

som tjejer och killar har kring vad som är ett övergrepp. Skulden kanske läggs på tjejen 

eftersom hon var berusad, var klädd på ett visst sätt, eller likande. Det kan även vara så 

att eleverna inte uppfattar den sexuella handlingen som sexuellt övergrepp eftersom det 

var pojkvännen som utsatt en. Intervjuperson 4 nämnde även, liksom intervjuperson 3, 

att machokulturen försvårar för killar att inse och bearbeta när de har utsatts för sexuella 

övergrepp. 

 

Jag kan säga att killar kanske ser att det kan utsättas av tjejer för att de 

tappar de lite av det här macho identiteten som de förväntas av [...] När jag 

jobbade inom socialtjänsten så träffade jag en kille som hade faktisk 

utsatts av en tjej men han kunde inte se det som övergrepp, föräldrarna 

hade inte heller reagerat på det eller polisanmält. Hade han varit en tjej så 

hade man förmodligen reagerat på ett annat sätt (Intervjuperson 4). 

 

Enligt intervjuperson 4 kan elever ha uppfattningen att en kille inte kan ha utsatts för ett 

övergrepp om denna fick erektion. Intervjuperson 3 och 4 berättade att i hälsosamtalen 

de har med ettorna eller i enskilda samtal arbetar de med att informera om vad som 
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definieras som ett sexuellt övergrepp, om samtycke och om alkoholpåverkan. Om det 

kommer på tal att en kille exempelvis utsatts men inte insett det så hjälper dem eleven 

att inse samt att bearbeta vad som har hänt. Liksom intervjuperson 2 och till skillnad 

från intervjuperson 1 använde intervjuperson 3 och 4 ordet elev när de pratade om 

sexuella övergrepp istället för kille eller tjej samt ansåg att det är viktigt att tänka 

könsneutralt. De nämnde även att deras bakgrund och erfarenheter har bidragit till att de 

tänker mer könsneutralt.  

 

Jag tänker att jag och min kollega har ju ett könsneutralt tankesätt för att vi 

är HBTQ legitimerade, att vi inte tänker på att det är en tjej eller kille vi 

träffar utan vi är könsneutrala. Vi har kanske lite bredare tankesätt kring 

det men också tack vare våra erfarenheter (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 5 nämnde även såsom intervjuperson 2, 3 och 4 att det är viktigt att prata 

om sexuella övergrepp på ett mer könsneutralt plan och att föreställningar om att tjejer 

befinner sig i offer positionen och killar i maktpositionen kan detta leda till att det är lätt 

att missa killar som utsatts. Liksom intervjuperson 1 och 6 sa intervjuperson 5 ofta kille 

när den skulle beskriva utföraren och tjej när den skulle beskriva offren. Intervjuperson 

5 ansåg, likasinnat de andra intervjupersonerna att en del elever har inte en riktig 

uppfattning om vad som är ett sexuellt övergrepp och att detta påverkar hur de tänker 

kring det. Det kan vara så att skulden läggs på offren för att denna var berusad eller 

annat. Intervjuperson 5 pratade även om, liksom intervjuperson 3 och 4, att elever 

kanske inte inser att en kille kan utsättas av en tjej och det kan vara svårare för killar att 

berätta om de utsatts. Till skillnad från de andra skolkuratorer ansåg intervjuperson 5 att 

ensamkommande killar kan på ett sätt vara i en ännu mer utsatt situation. 

 

Jag har också stött på ensamkommande pojkar som utsätts av äldre 

kvinnor och de är i en ännu mer utsatt situation. Detta på grund av de 

kanske inte kan uttrycka sig i språk för att uttala om vad som har hänt men 

även att de kanske kommer från kultur där machokulturen försvårar ännu 

mer för offren att berätta om och bearbeta övergreppen (Intervjuperson 5).  
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Intervjuperson 5 nämnde däremot inte på vilket sätt den arbetar könsneutralt även då 

följdfrågor ställdes.  

 

Intervjuperson 6 uttryckte såsom de andra skolkuratorerna att de inte finns någon 

skillnad i hur den arbetar kring sexuella övergrepp beroende på elevens kön utan att 

denna arbetar könsneutralt. Vidare nämnde hen såsom de andra intervjupersoner att det 

är förekommande att man tänker tjejer som offer och killar som förövare och att det är 

då viktigt som skolkurator att tänka mer på personen bakom könet.   

 

Vi försöker jobba lite mer könsneutral, just för att det är så mycket med 

HBTQ nu och att man stött på många elever som är födda som tjej eller 

kille men har sedan bytt kön (Intervjuperson 6). 

 

Intervjuperson 6 upplevde även att attityderna gällande sexuella övergrepp skiljer 

sig hos killar och tjejer då de uttrycker sig på olika sätt och att elever kanske har en 

annan definition om vad som är sexuella övergrepp.   

 

Jag upplever att killar har ett annat språk, att man pratar om sex eller 

utseende överlag på ett annat språk än vad tjejerna gör. Men sen är så som 

sagt att hur man definierar sexuella övergrepp, jag tänker att könsord 

såsom hora eller att man blir tafsad på är en form av sexuella övergrepp 

men att elever oftast definierar sexuella övergrepp med att det har 

tillkommit samlag (Intervjuperson 6).  

 

Intervjuperson 6 nämnde dock inte hur den arbetar för att bemöta dessa attityderna hos 

eleverna trots att vi ställde frågan flera gånger.  

 

Sammanfattningsvis var det, som tidigare nämnt, ingen av våra intervjupersoner som sa 

att de arbetade annorlunda kring sexuella övergrepp beroende på elevernas kön. Under 

intervjun använde tre av våra intervjupersoner elev som begrepp och de andra tre sa ofta 

kille när de skulle beskriva utföraren och tjej när de skulle beskriva offren. De flesta av 

våra intervjupersoner nämnde machokulturen som en bidragande faktor till att det kan 

vara svårare för killar att inse och/eller berätta om när de utsatts för sexuella övergrepp. 
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En av våra intervjupersoner pratade däremot mer om elevers kultur än elevens kön som 

påverkande faktor i hur denne uppfattar sexuella övergrepp men även om denna vågar 

eller inte vågar berätta när den utsatts. De flesta av våra intervjupersoner nämnde även 

att det är viktigt att tänka könsneutralt men det var endast tre av våra intervjupersoner 

som nämnde att killar kan utsättas för sexuella övergrepp av tjejer. 

 

6. Analys 

Här presenteras denna studies analys av resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Detta kommer analyseras i relation till tidigare forskning samt valda 

teorier vilka är ’handlingsutrymmet’, ’sexualitet’ och ’genus’. Analysen är indelad i tre 

teman, skolkuratorers arbetssätt, förebyggande arbetet och skillnader gällande elevens 

kön.  

 

6.1 Skolkuratorers arbetssätt  

Resultatet i denna studie visar på att arbetssättet gällande sexuella övergrepp hos 

intervjupersonerna ser olika ut. Intervjupersonerna talade om, vad som Kress et al (2003) 

nämner att visa intensivt engagemang vid samtalet samt på ett respektfullt sätt hjälpa 

eleven. Det finns dock inget konkret sätt hur man ska bemöta eleverna förutom att man 

ska ha ett respektfull bemötande gentemot eleven som har utsatts för övergrepp (Kress et 

al, 2003). Att det inte finns något specifikt sätt i hur skolkuratorer ska bemöta elever som 

utsatts för sexuella övergrepp kan ses som positivt då de får möjligheten att utforma 

mötena beroende på eleven i fråga. Intervjupersonerna i denna studie talade om att de 

utformar deras bemötande och arbetssätt utefter eleven. Enligt Johansson (2007) handlar 

teorin handlingsutrymme om möjligheten att kunna göra egna bedömningar när det 

kommer till arbetsinsatsens utformning, att vid behov kunna omdefiniera och ifrågasätta 

klientens problemformulering. Att det inte finns något konkret arbetssätt var dock 

problematiskt för vissa av studiens intervjupersoner då de kände att de skulle vilja ha en 

utgångspunkt för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. En faktor kring att det inte finns 

något specifikt arbetssätt kan handla om att yrket skolkurator i Sverige inte fick en stor 

betydelse i skolorna förens 1990-talet (Isaksson & Larsson, 2012). Det finns även en 

begränsning av forskning som behandlar yrket skolkurator (Backlund, 2007).  
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Intervjupersonernas arbetssätt såg olika ut beroende på om eleven var över eller under 18 

år. Studiens resultat visar på att alla var medvetna om den juridiska delen om att de hade 

anmälningsplikt om eleven var under 18 år och då de inte behandlar har de inte det 

ansvaret utan eleven får den hjälp hos andra så som psykiatrin. Detta är då vad Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) menar är organisationens lagar, regler och traditioner 

som påverkar handlingsutrymmet. Det vill säga att skolan har regler som skolkuratorn 

ska följa beroende på om eleven är under eller över 18 år. Här påverkas 

handlingsutrymmet då de inte har någon anmälningsplikt och inte kan göra lika mycket 

om eleven är över 18 år. Detta innebär då att den eleven som blivit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp men är över 18 år och inte är mottaglig till hjälp inte då får den hjälp den kunde 

ha fått. Fastän anmälningsplikt inte gäller för elever som är över 18 år talar Lipsky (2010) 

om att socialarbetare har en handlingsfrihet som utvecklas tack vare att socialarbetaren 

har god förmåga till flexibilitet och sunt förnuft för att avgöra huruvida hen ska handla 

vid komplexa situationer. Detta innebär att även om intervjupersonerna är begränsade i 

sitt arbete med elever som är över 18 år behöver inte detta innebära att de inte kan hjälpa 

henne eller honom. Här handlar det om vad skolkuratorn har för förmåga att bemöta och 

bygga tillit till eleven som inte är mottaglig till hjälp. Resultatet i studien visade på att 

handlingsfriheten såg olika ut då de hade olika mycket vilja och ansträngning för att 

hjälpa elever. Vissa av studiens intervjupersoner nämnde att de lägger ner tid på att nå 

fram till utsatta elever som är över 18 år och inte mottaglig till hjälp medan andra uttryckte 

att de inte kunde göra något i sådana situationer. 

 

Det är viktigt att ge rätt vägledning till personer som har utsatts för sexuella övergrepp 

för att arbetssättet gällande området ska utföras på bästa sätt. Det är även viktigt att ha en 

bra kunskap kring vilka hjälpinsatser det finns i samhället både inom de medicinska och 

juridiska insatserna (Fernandez, 2011; Kress et al, 2003). Majoriteten av 

intervjupersonerna i denna studie kände att de hade tillräckligt med kunskap för att arbeta 

med sexuella övergrepp. Detta kan bero på att de utvecklat färdigheter genom deras 

erfarenheter i skolan och socialtjänsten och på så sätt kan de känna sig självsäkra i sina 

arbeten som skolkuratorer. Handlingsutrymmet hos intervjupersoner som uttryckte att de 

saknar kunskap kring området påverkas enligt Svensson et al (2008) då kunskap är en 

viktig del för att socialarbetaren ska veta hur denna individ ska arbete samtidig som den 

håller sig inom organisationens ramar. Det vill säga att dessa intervjupersonerna kanske 
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inte gör allt de kan göra för att hjälpa elever eftersom de saknar kunskap som skulle 

vägleda i hur de ska ha ett mer effektivt arbetssätt kring sexuella övergrepp.  

 

Som intervjupersonerna nämnde, samt SOU (2009) ingår inte behandling i 

skolkuratorernas arbetssätt. I de fall de behövs remitteras eleven vidare. Även om 

intervjupersonerna inte behandlar utan ska remittera innebär detta inte att de inte kan göra 

något för att hjälpa eleven, vilket Evans och Harris (2014) talar om att handlingsutrymmet 

inte utgörs av organisationens regler, utan denna utgörs av möjligheten att handla mellan 

organisationens ramar. Intervjupersonerna i denna studie talade om att de kan vara 

problematiskt med de långa väntetiderna som kan uppstå vid utredning av ärendet men 

att de under denna period kan finnas som stöd för eleven under processen.  

 

Något som kan komma att påverka intervjupersonernas arbetssätt gällande sexuella 

övergrepp är hur de talar om sexuella övergrepp. Majoritetens av studiens 

intervjupersoner uttryckte att sexuella övergrepp är någonting de upplever att de själva 

samt eleverna har svårt att tala om, då detta område ses som tabu belagt i vårt samhälle. 

Rubins (1992) teori om sexualitet talar om att det tillkommer, i det västerländska 

samhället en negativ syn på sexualitet där det finns en negativ bild på sexualitet vilket 

kan leda till att det uppstår svårigheter med att tala om allt som associeras med sex, vilket 

sexuella övergrepp gör. De intervjupersoner som uttryckte att de inte hade svårigheter 

med att tala om sexuella övergrepp sa att det beror på deras arbete som barnutredare och 

har därmed arbetet med individer i utsatthet. Här kan vi se återigen det Svensson et.la 

(2008) menar att kunskap och erfarenheter påverkar handlingsutrymme. Det vill säga att 

dessa skolkuratorer har tack vara den kunskap de fick av deras erfarenheter som 

barnutredare lättare att våga prata om sexuella övergrepp och kanske hjälpa mer elever 

än de övriga skolkuratorerna.    

 

En annan bidragande faktor till intervjupersonernas arbetssätt som skolkurator är som 

Kress et al (2003) nämner gällande att uppmuntra eleven att söka stöd hos sitt egna 

nätverk såsom hos föräldrarna. Dock uttryckte hälften av intervjupersonerna i denna 

studie att man bör vara försiktig med att ta kontakt med föräldrarna då de kan vara 

förövaren. Vidare talade hälften av intervjupersonerna i samma spår som Fernandez 
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(2011) om att det är viktigt att skapa en förståelse för bakgrunden och omfattningen av 

övergreppen.  

 

Sammanfattningsvis har skolkuratorerna inte så stort handlingsutrymme när det kommer 

till deras arbete med sexuella övergrep, utan ska oftast meritera vidare. Dock påverkas 

skolkuratorernas handlingsutrymme av den kunskap och erfarenheter de har när det 

kommer till deras arbete kring sexuella övergrepp. Det blev tydlig i denna studie att de 

intervjupersoner som hade bakgrund som barnutredare använder sig av sitt 

handlingsutrymme på ett mer effektivt sätt än de andra intervjupersoner.  De hade även 

lättare att tala om sexuella övergrepp trots att detta upplevs av de andra skolkuratorer som 

svårt då det finns en negativ bild i samhället på allt som associeras med sex.  

Det blev även tydligt i studien att beroende på hur mycket ansträngning 

intervjupersonerna lägger i att bygga en tillit till eleven påverkar deras handlingsutrymme 

och hur mycket de kan hjälpa eleven.  

 

6.2 Förebyggande arbetet 

Ett förebyggande program underlättar för de som utsatts för sexuella övergrepp att våga 

tala om tidigare eller pågående sexuella övergrepp (Carlsson & Nyman, 2002). 

Resultatet i denna studie visade dock på att ingen av intervjupersonerna har något 

förebyggande arbete som specificerar sig på sexuella övergrepp och att de därför inte 

har något konkret sätt att underlätta för eleverna att våga tala om de övergrepp de varit 

med om. Backlunds (2007) visade på att det var ovanligt att det förebyggande arbetet i 

skolor skedde då fokus låg mer på insatser till enskilda elever. Skolkuratorer önskade att 

det förebyggande arbetet hade större plats i deras arbetsuppgifter än vad det i dagsläget 

har för att kunna förbättra skolmiljön. Det bör skapas en bättre balans mellan det 

individuella arbetet och det förebyggande (Backlund, 2007; Lee, 2012). Denna studies 

intervjupersoner uttryckte att det hade önskat att de hade mer förebyggande arbete på 

respektive arbetsplats. Att det förebyggande arbetet inte sker kan bero på som 

akademiska förbundets (2014) undersökning nämner att det är på grund av tidsbrist. 

Dock uttryckte intervjupersonerna i denna studie att de själva inte valde bort det 

förebyggande arbetet, utan det var att skolan överlag inte la så mycket fokus på det, 

gällande sexuella övergrepp.  
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Det var tydlig att vissa av studiens intervjupersoner hade mer omfattande arbete kring 

sexuella övergrepp än andra, såsom exempelvis gästföreläsare, temadagar, gruppsamtal 

med elever. Om man utgår från Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori innebär 

detta att skolkuratorerna har olika handlingsutrymme för att arbeta förebyggande mot 

sexuella övergrepp. Det vill säga att det förebyggande arbete påverkas av de 

förutsättningar de har såsom möjligheter att kunna ha temadagar, bjuda in gästföreläsare 

eller ha gruppsamtal med elever om sexuella övergrepp. Det framkom dock inte i 

studiens resultat om det är intervjupersonerna själva som tar initiativet att exempelvis 

bjuda in gästföreläsare eller om det är skolan som bestämmer själv. De möjligheter som 

skolkuratorer har för att arbeta förebyggande beror delvis på att de själva tar initiativ att 

tala om det men även att skolan ger dem utrymme samt resurser för att kunna arbeta 

förebyggande mot sexuella övergrepp.   

 

D-Wester (2005) talar om att det som skolkurator ska man inkludera både elever, lärare 

och föräldrar i det främjande lärandet. Denna studie visar på att bara en av 

intervjupersonerna nämnde att de bjuder in elevernas föräldrar till exempelvis 

temadagar för att försöka skapa att konversationen om sexuella övergrepp sker även 

hemma.  

 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att lära barn om beteenden som är fel och kunna 

känna igen vad sexuella övergrepp innebär (Carlsson & Nyman, 2002). Det talades om 

olika informationen kring detta hos intervjupersonerna i denna studie. En del handlar 

om att informera om vad våldtäkt innebär och att det inte endast sker av en främling 

utan det är förekommande att det sker av någon man känner. En annan del det talades 

om var hur mycket alkohol kan påverka. Carlsson och Nyman (2002) resonerar kring 

detta att lära barn att känna igen situationer där risk för sexuella övergrepp finns.  

 

Backlund (2007) skriver att skolkuratorer hade önskat att det förebyggande arbetet hade 

en större plats i deras arbetsuppgifter. Som resultatet i denna studie visar på fanns det 

inte något kontinuerligt förebyggande arbete gällande sexuella övergrepp. Det 

förebyggande arbetet skedde vid få tillfällen men följdes inte upp, vilket 

intervjupersonerna ansåg hade gett mest effekt. Vidare nämnde majoriteten av 

intervjupersonerna att det förebyggande arbetet bör ske i tidigare ålder än på elever som 
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befinner sig på gymnasiet. Detta kan leda till att barn skapar sig förmåga i en tidig ålder 

att känna igen, som Carlsson och Nyman (2002) nämner om att vissa beteende som är 

fel.  

 

Hälften av studiens intervjupersoner nämnde att det förebyggande arbetet är mer 

inriktad i att tjejer utsätts. Brås (2018) statistik visar på att tjejer är mer utsatta än killar 

men det betyder inte att de inte också utsätts. Det finns myter gällande att män inte kan 

våldtas (Stuckman & Stuckman, 1992; Coxel & King, 2010). Det finns föreställningar 

hos vissa av studiens intervjupersoner att det är viktigare att arbete förebyggande för att 

skydda kvinnor från sexuella övergrepp då det anses att män inte är lika utsatta. Dessa 

föreställningar kan ses utifrån Rubins (1975) teori om att sexualitet skapas genom 

föreställningar av att det finns två typer av män som kompletterar varandra, vilket 

resulterar i ett undertryckande av naturliga likheter mellan könen samtidigt som det sker 

ett förstärkande av skillnader (Rubin, 1975). Resultatet visar på att hälften av 

intervjupersonerna utgår från tanken att den utsatta är tjejen och förövaren är killen. Det 

vill säga att de utgår från föreställningar om att killar har de egenskaper som passar in 

på förövarrollen och tjejer har de egenskaper som passar in på offerrollen.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att intervjupersonerna inte har någon direkt 

handlingsplan för det förebyggande arbete gällande sexuella övergrepp, delvis på grund 

av tidsbrist men även att andra ämne inom skolmiljön prioriteras högre. Slutsatsen dras 

att omfattningen av det förebyggande arbete de utför beror delvis på om de själva tar 

initiativet, som att exempelvis bjuda in gästföreläsare, samt att skolan ger dem 

utrymmet att kunna utföra det förebyggande arbetet.  I denna studie framkom det även 

att det tillkommer skillnader gällande kön när det kommer till det förebyggande arbete. 

Detta på grund av att killen oftast ses som förövaren och tjejen som offret, vilket har lett 

att det förebyggande arbete är kanske mer inriktad på att tjejen är offret.  

 

6.3 Skillnader gällande elevens kön  

Intervjupersonerna i denna studie uttryckte att deras arbete inte skiljer sig beroende på 

elevens kön. Dock så framkom det att hälften av intervjupersonernas förebyggande 

arbete var mer inriktad på att tjejer är de som utsätts.  
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I resultatet framkom det att intervjupersonerna skiljde sig i frågan gällande 

könsneutralitet. De som hade mest könsneutralt talesätt var intervjupersonerna som var 

HBTQ legitimerade samt intervjupersonen som var nyutbildad. Detta kan bero på som 

Svensson et al (2008) skriver att socialarbetarens handlingsutrymme påverkas av 

individens kunskaper och erfarenheter som hen utvecklar inom sitt yrke. Jacksons 

(1999) teori talar om att sexualitet konstrueras och de sexuellas innebörd skapas av 

samhället och är historiskt och kontextuellt föränderlig. Vissa av studiens 

intervjupersoner gick sin utbildning för exempelvis 20 år sedan, då sexualitet hade en 

annan innebörd vilket kan leda till att det skapas en annan syn och att det därmed blir att 

man tänker mer att killar är förövare och tjejer offer. Dock menar Jackson (1999) att 

konstruktionen av sexualitet skiljer sig beroende på olika kontext, det vill säga 

förutsättningar. Det behöver alltså inte betyda att bara för de intervjupersoner i denna 

studie som utförde sin utbildning för ett tag sen att deras syn på sexualitet är annorlunda 

än de som gick sin utbildning nyligen. Det kan finnas andra faktorer som har lett till att 

vissa av intervjupersonerna talar mer eller mindre könsneutralt än de andra och att 

därmed kommer eller kommer inte deras arbetssätt påverkas av elevens kön. I vår studie 

kom vi fram till att en av dessa faktorer är då vad skolkuratorerna ha för yrkesbakgrund 

och erfarenheter.  

 

Det finns föreställningar angående att tjejer ska vara på ett visst sätt, det vill säga att de 

finns förväntningar som ställs om vad det innebär att vara tjej (Ambjörnsson, 2003). Det 

framkommer i studiens resultat att dessa föreställningar kan ha påverkat hälften av 

intervjupersonerna då de talade om tjejer som offer och killar som förövare. Hur dessa 

föreställningar skapas kan vi se genom Jacksons (1999) teori om att sexualitet skapas på 

olika nivåer, såsom exempelvis på strukturellnivå att det finns en bild i samhället att 

kvinnan ses som offer och mannen som förövare när det gäller sexuella övergrepp. 

denna uppfattning påverkar i sin tur skolkuratorernas arbete kring området. Det talades 

även om föreställningar att skulden ligger hos tjejen om hur är exempelvis klädd på ett 

visst sätt och utsätts för sexuella övergrepp. Hur dessa föreställningar möts av 

intervjupersonerna för att reducera skillnaden i arbetet beroende på elevens kön var, 

enligt hälften att genom att se arbetet som ett könsneutralt arbete och inte utgå ifrån vad 

för kön eleven bär. De talade vidare om att detta är ett problem som måste arbetas med 

på samhällsnivå. 
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Connell (2009) skriver om genusteori och talar om att det finns en maktskillnad mellan 

män och kvinnor. Detta är något resultatet i studien visar på att dessa maktskillnader tar 

man hänsyn till på ett gymnasium då det fanns fler skolkuratorer, både manliga och 

kvinnliga som hade ansvar för olika program. Intervjupersonerna nämnde att de kan tala 

med elever som inte tillhör deras program. Detta berodde på att fokus låg i att eleven 

ska känna sig bekväm i att kunna tala om det hen utsatts för. Det kan handla om att en 

tjej (elev) känner sig mer bekväm mer att tala med en kvinnlig skolkurator, vilket 

Hirdman (1989) talar om i sin teori att de föreställningar som finns om vad som är 

manligt och kvinnligt kan begränsa oss i hur vi beter oss. Resultatet i studien visar här 

på att det tillkommer skillnader i arbetet beroende på elevens kön, men det behöver inte 

betyda att de skillnaderna är något negativt. I detta fall kan det vara något positivt att 

könet tas i beaktande eftersom vissa elever känner sig mer bekväma med att tala med en 

skolkurator av samma kön.   

 

Sammanfattningsvis hade många av intervjupersonerna ändå en viss bild av killar som 

förövare och tjejer som offer även om de nämnde själva att de arbetar könsneutralt. 

Dessa förställningar kunde studien, med hjälp av teori se kunna bero på grund av hur 

man ser på man och kvinna i samhället. Vidare visade det på att det inte alltid behöver 

handla om hur längesen eller nyligen man gick sin utbildning utan att det finns andra 

faktorer som kan komma att spela roll. Vi kunde dra slutsatsen att arbetet kring området 

samt hur intervjupersonerna ser på sexuella övergrepp behöver vara mer könsneutralt 

och det finns i nu läge en stor risk att man missar många elever som utsatts på grund av 

föreställningar som finns om sexuella övergrepp. 

 

7. Diskussion 

Vår studie har väckt många tankar hos oss gällande skolkuratorernas arbetssätt både 

gällande sexuella övergrepp men även överlag. I arbetssättet ingår även det 

förebyggande arbetet. Vi är medvetna om att det resultat vi fick inte kan generalisera 

skolkuratorernas arbetssätt då vi intervjuat sex personer, vilket inte är så många om man 

tittar på hur många det finns i Sverige. De uppfattningar våra intervjupersoner har 

behöver alltså inte betyda att andra skolkuratorer i Sverige har samma uppfattning. Våra 

tankar kommer alltså utgå ifrån vår tidigare forskning, teori samt vårt resultat.  
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Tidigare forskning visar på att det finns en begränsning gällande skolkuratorers 

arbetssätt. Vår empiri visar på att de inte har något specifikt arbetssätt gällande sexuella 

övergrepp. Vi ställer oss frågande till varför det inte lagts så stor fokus kring sexuella 

övergrepp? Intervjupersonerna nämner att de arbetar förebyggande med exempelvis 

diskriminering men det framkom att det inte finns något förebyggande arbete för 

sexuella övergrepp, detta ställer vi oss också frågande till varför? I vår analys kom vi 

fram till att detta beror på tidsbrist men även att det inte läggs lika mycket vikt på att 

arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp såsom andra ämne i skolkuratorernas 

arbete. Detta anser vi är problematisk då Statistik i Sverige visar på att kvinnor och män 

i åldrarna 16–24 år är de utsätts mest för sexuella övergrepp (Brå 18). Då gymnasiet 

elever är bland gruppen anser vi att skolan har en viktig roll i att arbeta för att reducera 

antalet som blir utsatta, speciellt då ungdomarna mest tid i veckan för att lära sig om 

viktiga ämne. I och med att skolkuratorerna ska arbeta för elevhälsan borde det innebära 

att de har ett stort ansvar för det förebyggande arbetet.   

 

Vi författare till denna studie gick på grundskolan i början på 2000-talet och vi upplever 

inte att det inte lades så mycket fokus gällande sex och sexuella övergrepp, därmed 

ställer vi oss frågande till hur kan det vara så att ungefär 10–15 år senare att det inte 

utvecklats så mycket? Detta finner vi problematiskt då statistiken visar på att sexuella 

övergrepp har ökat i Sverige och vi anser att man bör lägga mer fokus på att inom 

skolmiljön arbeta mer gällande området, både på att utveckla ett arbetssätt samt det 

förebyggande arbetet. Vi anser även att faktum att det finns brist i arbetssättet beror 

delvis på att det är tabu i samhället att prata om sex och allt som associeras med sex, 

vilket sexuella övergrepp gör. Detta försvårar därmed för skolkuratorerna att arbeta med 

området men även för elever att tala om det. Det vill säga i och med det är ett tabubelagt 

ämne att tala om leder det till att de som har blivit utsatt inte vågar tala om det för att de 

kanske inte vill riskera att hamna i utanförskapen. Vad vi menar här är att skolkuratorer 

och samhället överlag behöver blir bättre på att belysa även det som är tabu såsom 

sexuella övergrepp. Skolkuratorerna behöver kunna våga ställa frågan ifall de 

misstänker att en elev har blivit utsatta.  
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De behöver även arbeta mer förebyggande för att tala om vad som räknas som sexuellt 

övergrepp samt vad som är okej eller inte okey. Det är på dessa sätt som skolkuratorerna 

kommer kunna bidra till reducering av elever som blir utsatta men även upptäck de 

elever som blivit utsatta så att de kan få den hjälp de behöver. Vi anser även att arbetet 

kring sexuella övergrepp påverkas också av hur mycket ansträngning som 

skolkuratorerna lägger i sitt arbete samt hens kunskap kring området. I denna studie 

framkom det att skolkuratorerna inte får någon särskild utbildning i hur de ska arbeta 

med sexuella övergrepp, utan att de får själva välja att gå på föreläsningar. Detta visar i 

första hand återigen på att det inte läggs stor vikt på arbetet kring sexuella övergrepp i 

skolan. Det visar även på att skolkuratorn måste vilja och ta initiativet att utbilda sig 

själv i hur den ska arbeta på ett mer effektivt sätt.  Här menar vi då att det är viktig att 

skolkuratorer är villig att gå utöver det som är grundlig för att kunna arbeta och hjälpa 

elever på bästa sättet.   

 

I vår studie märkte vi även att hälften av skolkuratorerna talesätt präglades mycket av 

tankesätt att tjejer alltid är offret medan killar alltid är förövaren. Detta kunde vi 

analysera är på grund av att de föreställningar som finns i samhället där kvinnor könet 

anses vara svagare och vara mer passande i offerpositionen. Det förebyggande var även 

inriktad på att tjejer är de som utsatts. Visst är det så att statistiken visar på att tjejer är 

mer utsatta men detta utesluter inte faktum att killar är utsatta också. Våra 

intervjupersoner pratade om vikten att arbeta könsneutralt men hälften av dem var inte 

könsneutralt i deras talesätt. Vi anser att detta försvårar ännu för de killar som blivit 

utsatta att tala om det då kanske anser att det inte är vanlig för killar att blir utsatta, 

vilket sätter ett ännu större stigma på de killar som blivit utsatta.  Vi anser även att det 

är problematisk att det förebyggande arbete är oftast mer inriktad på att tjejer utsätts. 

Detta ökar även risken för att det blir mer stigmatiserande om en kille utsätts.  Det 

förebyggande arbete bör vara könsneutralt för att se till att det bidrar reducering av 

antalet som blir utsatta, oavsett kön. I vår studie blev det även tydlig att machokulturen, 

det vill säga att killar förväntas vara ”tuffa”, är en bidragande faktor till att det kanske 

blir svårare för killar att tala om de blivit utsatta men även inse när de blivit utsatta av 

tjejer. Detta på grund av machokulturen försvårar för killar att känna igen sig själv i 

offerpositionen eller att det kan bli utsatta av det könet som ska vara ”svagare” än dem, 

som är i detta fall tjejer. Denna machokulturen präglas även skolkuratorerna i vår studie 
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av då hälften talade aldrig om när tjejer utsätter killar.  Vi kan avslutningsvis dra 

slutsatsen att skolkuratorerna behöver bli mer könsneutralt när det talar om sexuella 

övergrepp men även i deras förebyggande arbete     

 

8. Förslag till vidare forskning  

Våra förslag till vidare forskning är att bland annat undersöka utsattheten gällande 

sexuella övergrepp mot killar. En annan del är att generellt forska kring skolkuratorers 

yrkesgrupp då vi anser att det inte är väl utforskat. Vi anser att det behövs mer forskning 

kring detta ämne.  
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Bilagor  

Bilaga A Missiv  

Förfrågan om medverkan vid uppsatsarbete  

Hej vi är två studenter vid Linnéuniversitetet som studerar socionomprogrammet. Vi går 

nu sista året av vår tre och halvåriga utbildning och detta innebär att vi ska skriva vårt 

examensarbete. Vi söker nu efter respondenter som är villiga att svara på några 

intervjufrågor som kommer att ligga till grund för resultatet av detta arbete. Syftet med 

det här arbetet är att undersöka hur skolkuratorer arbetar med elever som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp och även hur man jobbar förebyggande gällande sexuella 

övergrepp.  

 

Vi skickar detta till dig, då du arbetar som skolkurator och med den erfarenhet och 

kunskap du besitter tycker vi att det skulle det vara väldigt intressant för oss att få ta del 

av detta. Vi skulle mer än gärna vilja ställa några frågor till dig som berör just den 

arbetsplatsen som du befinner dig på. Vår önskan hade varit att få ha en personlig 

intervju med dig där vi sitter vid ett möte mellan oss tre och kan ställa frågorna vi har. 

Ifall du känner att det är bättre att ta frågorna över telefon är vi flexibla och det är 

såklart inga problem för oss. Vi har tänkt att intervjuerna kommer att ta mellan 30–45 

minuter.  

 

Under vårt arbetes gång kommer vi ha möjlighet till handledning av en lärare vid 

universitetet som har erfarenhet av uppsatsskrivande på avancerad nivå. Vi vill även 

informera dig om att den informationen vi kommer få under intervjun kommer att 

förvaras i säkert förvar så inga obehöriga kan nå det och du som respondent kommer 

vara helt anonym och de som läser vårt arbete kommer inte kunna koppla någon del i 

arbetet till dig.  

 

Till vårt arbete kommer vi att följa vetenskapsrådets riktlinjer och vi anser att du som 

respondent ska veta vilka etiska riktlinjer vi kommer utgå ifrån. Vi har därför bifogat 

dessa och du kan hitta dem lite längre ner. Har du mer frågor får du väldigt gärna 

kontakta vår handledare eller kursansvarig.  

Tack på förhand för din medverkan, med vänliga hälsningar: 



 

 

 

 V 

 

 

Författare: Jessica Grbic                                                              Annabelle Habonimana  

Jg222sw@student.lnu.se                                                             Ah223pq@student.lnu.se  

xxx-xxxxxxx                                                                                xxx-xxxxxxx  

Handledare: Mia Eriksson                                                           Kursansvarig: Peter 

Hultgren 

 

 

 

 

 

Vetenskapsrådets riktlinjer  

För oss är det viktigt att du som respondent ska känna dig säker när du deltar i vår 

undersökning. Vi kommer med detta utgå från etiska riktlinjer och de vi kommer 

använda oss av är riktlinjer vetenskapsrådet har utformat för forskning inom 

samhällsvetenskapens område. Det är fyra stycken riktlinjer och dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare har som plikt att informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i undersökningen och 

vilka villkor det är som gäller för deras deltagande, respondenterna har rätten att avbryta 

intervjun när de vill och att det är frivilligt. Den andra riktlinjen, samtyckeskravet 

innebär att forskaren måste få samtycke av uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagarna. Konfidentialitetskravet innefattar att du som 

undersökningsdeltagare har rätten att själv bestämma hur länge och på vilka villkor du 

ska delta i undersökningen och att du själv kan bestämma när du vill avbryta. Den fjärde 

och sista riktlinjer går hand i hand med den tredje och innebär att 

undersökningsdeltagaren gällande sitt beslut att delta och/eller att avbryta intervjun får 

inte på några villkor utsättas för påtryckning eller påverkan från varken vi som forskare 

eller omgivningen. 
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Bilaga B Intervjuguide  

1. Hur länge har du jobbat som skolkurator? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Har du under din utbildning fått lära dig om faktorer kring sexuella övergrepp? 

4. Hur ser du på din kunskap om sexuella övergrepp? Tycker du att den är 

tillräcklig för ditt arbete eller önskar du att du hade mer kunskap?  

5. Har du någon gång under din yrkeskarriär stött på ett fall då en elev blivit utsatt 

för sexuellt övergrepp? I så fall berätta om ett tillfälle du minns och hur du 

reagerade och bemötte denna 

6. Om du misstänker att en elev har blivit utsatt för sexuella övergrepp, hur går du 

tillväga för att utreda detta? 

7. Vilka delar inom arbetet kring sexuella övergrepp anser du är de viktigaste 

delarna att arbeta med?  

8. Vilka riktlinjer har ni inom skolmiljön i kommunen du är anställd hos om du 

skulle märka att en elev har blivit utsatt för sexuellt övergrepp? 

9. I samtalet kring sexuella övergrepp, hur ser arbetet ut med eleven? Erbjuds 

eleven stödinsatser och i så fall vilka?  

10. Vilka möjligheter och hinder ser du i ditt arbete när det kommer till att hjälpa 

eleverna med sin situation?  

11. Vilket förebyggande arbete har ni kring sexuella övergrepp?  

12. Det finns forskning som visar på att sexuella övergrepp kan vara svårt att tala 

om, stämmer detta överens med dina upplevelser? Hur arbetar du med elever 

som inte vill berätta?  

13. Forskning visar på att det är mest flickor i åldrarna 16–24 år som utsätts för 

sexuella övergrepp och att det diskuteras mest att killar är förövarna och flickor 

är offer, hur ser du på detta och ser du någon skillnad i arbetet kring sexuella 

övergrepp beroende på kön? 

14. Vilka attityder gentemot sexuella övergrepp har du stött på bland eleverna? 

Tycker du att de skiljer sig åt mellan killar och tjejer?  

15. Hashtagen skoluppropet som har uppkommit efter hashtagen metoo och handlar 

om att barn och ungdomar i skolor ska ha möjlighet att dela med sig om det 

sexuella övergreppet det varit med om. Detta visar på en problematik inom 

skolmiljön och att en satsning gällande arbetssättet bör ske, hur ser du på detta? 


