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Bakgrund: Sexuella trakasserier är en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar. Idag är sexuella trakasserier en del av elevers vardag och livsvärld.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av skolpersonalens hantering av 

sexuella trakasserier mellan elever.  

 

Metod: Metoden för studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Skriftliga 

intervjuer genomfördes med femtio gymnasielever via social media plattformen Facebook, 

där eleverna svarade på en övergripande fråga utifrån syftet. Data analyserades med 

innebördsanalys. 

 

Resultat: Gymnasieelevernas upplevelse sammanställdes i en essentiell innebörd och fem 

innebördsteman. Fysisk och psykologisk trygghet som essentiell innebörd och fem 

innebördsteman, otillräcklig hantering, god hantering, skolpersonalen är inte närvarande, 

ingen återkoppling och eleverna förväntas hantera situationen själva.  

 

Konklusion: Gymnasieeleverna beskriver skolpersonalens hantering av sexuella 

trakasserier mellan elever som betydelsefull i förhållande till upplevelsen av trygghet. 
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Background: Sexual harassment is affecting children and adolescent’s mental health and 

sexual harassment is today a part of student’s everyday life and life world.  

Aim: The purpose is to describe high school student’s experience of the school staff's 

handling of sexual harassment between students. 

Method: The method of study is qualitative with a phenomenological approach. Interviews 

were conducted with fifty high school students on social media, Facebook, where the 

students answered a question based on the purpose. Data were analyzed using meaning 

analysis. 

Result: The students' experience of school staff handling of sexual harassment between 

students was compiled in an essential meaning and five meaningful subjects. Physical and 

psychological security as an essential meaning and the five meaningful experiences. 

Insufficiently management, good management, school staffs are not present, no feedback 

and expectations to handle the situations by themselves. 

Conclusion: Highschoolstudents describe how schoolstaff handling sexual harassment 

between students as an important factor in relation to the safetyexperience in the lifeworld.  
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INLEDNING 
 

Psykisk ohälsa orsakat av diskriminering är ett stort problem på samtliga samhällsnivåer i 

samhället. Sexuella trakasserier ingår i diskrimineringsspektrumet och är olagligt enligt 

svensk lagstiftning (SFS 2008:567). På samtliga skolor i Sverige finns det stadgar och 

föreskrifter avseende nolltolerans gällande sexuella trakasserier (SFS 2010:800). Sexuella 

trakasserier avser trakasserier med sexuellt innehåll eller anspelning och innefattar ett 

oönskat beteende som kränker den andra personens värdighet. Det är den person som blir 

utsatt för sexuella trakasserier som bestämmer om just handlingen eller agerandet upplevs 

som sexuellt trakasserande (SFS 2008:567). Psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat med 

över hundra procent de senaste tio åren och sexuella trakasserier är en bidragande faktor 

till psykisk ohälsa (Hjärnfonden, 2017; Socialstyrelsen, 2017).  

 

Det är skolsköterskan som enligt Socialstyrelsen har den specifika kunskap som lämpar sig 

bäst för att förebygga ohälsa och främja elevens hälsa i skolan. Skolsköterska är en 

profession som träffar eleven regelbundet och som kan uppmärksamma tecken på psykisk 

ohälsa, men de bör samarbeta med övrig skolpersonal i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet (Socialstyrelsen, 2016). 

 

På en gymnasieskola arbetar flera olika yrkeskategorier som exempelvis rektor, lärare, 

skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog (Clausson & Morberg, 2012). I detta 

arbete beskrivs dessa yrkeskategorier som skolpersonal.  

 

 

BAKGRUND 

Skolpersonal i gymnasieskolan 

Enligt Skolverket (2013) är gymnasieskolan en frivillig och avgiftsfri skolform för 

ungdomar mellan 16 till 20 år. För att som elev vara behörig till gymnasiet krävs 

genomförd och avslutad grundskola. De olika gymnasieprogrammen eleverna kan välja har 

olika antagningskriterier där varierande antal godkända betyg från grundskola är en 

förutsättning för att bli antagen.  På ett yrkesförberedande program krävs godkända betyg i 

svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt ytterligare 5 ämnen. 

Ett högskoleförberedande program kräver utöver godkänt i svenska eller svenska som 

andraspråk, matematik och engelska och ytterligare 9 andra ämnen med godkänt betyg från 

grundskola. Alla gymnasieprogram är treåriga och bedrivs under veckodagarna måndag till 

och med fredag, ca 185 dagar om året (ibid.). 

Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att en lärare är en skolpersonal med lärarlegitimation 

och rätt att undervisa inom sitt ämnesområde på en förutbestämd nivå. En gymnasielärare 

har behörighet att undervisa elever på gymnasienivå. Skolverket (2013) tydliggör att lärare 

är den skolpersonal som träffar elever under skoldagen.  
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla elever från förskoleklass och upp till gymnasiet 

rätt till elevhälsa. Det betyder att alla gymnasieelever i Sverige ska ha tillgång till samtliga 

kompetenser inom elevhälsa. Skollagen tydliggör vidare att kompetenserna som skall 

finnas inom elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialpedagog. 

Clausson och Morberg (2012) framför vikten av ett välfungerande samarbete mellan dessa 

professioner i skolan för att möjliggöra bästa tänkbara hälsa för eleven. Detta samarbete 

kallas elevhälsoteam och leds av respektive skolas rektor. Elevhälsoteamets olika 

kompetenser ska komplettera varandra med fokus på förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete. Inom elevhälsoteamet beskrivs skolsköterska och skolläkare som EMI, 

vilket betyder elevhälsans medicinska insats. Socialstyrelsen (2016) uppger att en hög 

omvårdnadskvalitet kräver ett utvecklat teamarbete med ett tvärprofessionellt kunnande, 

också inom skola. Med detta menar de att samtlig skolpersonal bör samarbeta med 

varandra för att nå gemensamma mål och tillvarata allas kompetenser. Clausson och 

Morberg (2012) tydliggör att samarbetet mellan elevhälsoteamet och övrig skolpersonal 

kan förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan. 

Skolsköterskans profession 

Clausson och Morberg (2012) beskriver att den första skolsköterskan anställdes 1919 i 

Stockholm. Historiskt så var skolsköterskans främsta uppgift att passa upp på skolläkaren 

på dennes mottagning samt att stödja skolhygienen såsom att närvara vid skolbad, 

bekämpa huvudlöss, loppor och skabb. I takt med att samhället har förändrats över tid så 

har också skolsköterskans profession förändrats i förhållande till samhällsutveckling och 

elevernas behov. Idag är förebyggande och hälsofrämjande arbete skolsköterskans 

huvudområde i förhållande till den unika elevens livsvärld. För att en profession skall få 

kallas för just profession krävs att den värderas högt av samhället, ger en personlig 

legitimation, är autonom, följer etiska regler och är ett eget kunskapsområde som vilar på 

vetenskaplig grund samt att professionen tillhör en nationell organisation. Sjuksköterskans 

uppdrag värderas och respekteras högt av samhället, ger sjuksköterskelegitimation efter tre 

års högskoleutbildning, vilar på omvårdnad som vetenskaplig grund, har autonomi över det 

egna kunskapsområdet, tillhör svensk sjuksköterskeförening som organisation samt följer 

ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (ibid.). 

Svenska sjuksköterskeförening (2017) framhåller att sjuksköterskans etiska kod är en 

direkt översättning från International cauncil of nurces, ICN som antogs 1953. Detta 

gjordes för att samla och vägleda världens alla sjuksköterskor oberoende av landslagar, till 

förmån för mänskliga rättigheter och den unika människan. Den etiska koden handlar 

bland annat om att respektera och ta hänsyn till den unika människans vanor, värderingar 

och tro i omvårdnaden samt respektera självbestämmande och företräda patientens 

intressen på ett ödmjukt sätt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar enligt ICN beskrivs som 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ibid.). 

Enligt riksförening för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2016) är 

skolsköterskans profession en specialisering av sjuksköterskans profession där 

påbyggnadsstudier på specialistnivå krävs vilket ger magisterexamen i omvårdnad och 

specialistsjuksköterskeexamen. Specialistsjuksköterskeexamen till skolsköterska leder till 

en kunskapsmässig fördjupning inom omvårdnadsämnet och skolsköterskans 
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professionsspecifika fördjupningsområden som är förebyggande och hälsofrämjande 

omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Skolsköterskans uppdrag är att 

främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt stödja elevernas utveckling till att nå 

utbildningens mål. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete inriktar sig mot att främja fysisk 

hälsa och den förebyggande insatsen mot att förebygga psykisk ohälsa, genom bland annat 

att minska riskfaktorer och stärka skydds- och friskfaktorer. Skolsköterskans 

kompetensbeskrivning har grundats från de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskor, 

säker vård, evidensbaserad vård, informatik, förbättrings- och kvalitetsutveckling, 

samverkan i team och personcentrerad vård (ibid.).  

Skolsköterskans uppdrag är beräknat och anpassat till 400 elever per heltidstjänst beskriver 

Riksförening för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening (2016). Professionens 

två huvudansvarsområden är hälsoundersökningar där hälsosamtal ingår och 

vaccinationsverksamhet. Ansvaret för dessa övertar skolsköterskan på gymnasiet från 

grundskolans skolhälsovård (Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskan utför vaccinationer 

enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Samtliga elever i grundskola ska erbjudas 

minst tre hälsosamtal med en grundläggande skolspecifik hälsoundersökning samt minst ett 

hälsosamtal under gymnasietiden (Folkhälsomyndigheten, 2016). De skriver vidare att 

dessa elever ska av skolsköterskan erbjudas vaccinationer enligt det svenska 

barnvaccinationsprogrammet, hälsosamtal, tillväxtundersökning med längd och vikt, 

synundersökning, hörselundersökning och skoliosscreening av rygg. Eleverna skall också 

vid behov ha tillgång till en öppen skolsköterskemottagning för oplanerade besök, 

skolläkarundersökningar samt ha tillgång till ett komplett elevhälsoteam, enligt 

ovanstående förening. Detta program av förebyggande och hälsofrämjande insatser utför 

skolsköterskan under ett läsår, från höstterminens start till vårterminens avslut skriver de 

vidare. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är tydliga med att all elevhälsa bygger 

på frivillighet. 

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 

 

Socialstyrelsen belyser att ungdomars levnadsvillkor kan vara en bidragande faktor till den 

ökande psykiska ohälsan hos ungdomar (Socialstyrelsen, 2017). Psykisk ohälsa definieras 

av världshälsoorganisationen som en icke fullgod upplevelse av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande där människan inte kan förverkliga egna möjligheter, vara produktiv, 

klara vanliga påfrestningar och kunna bidra till det sociala sammanhang där han eller hon 

befinner sig (WHO, 2013). Enligt barn och ungdomspsykiatrin, BUP definieras psykisk 

ohälsa utefter upplevda symtom vilket definieras av den person som beskriver symtomen. 

Symtom som är varaktiga, som orsakar lidande hos barnet, som hindrar barnet från att 

utvecklas optimalt och fungera i vardagen klassas som ohälsosymtom. Det finns ingen 

beskrivning av vad dessa symtom i saklig mening är utan de utgår ifrån barnens egna 

individuellt beskrivna upplevelser (Vårdguiden, 2018). Enligt folkhälsoinstitutets 

årsrapport tyder sammanställningen på en fortsatt ökande psykisk ohälsa bland Sveriges 

befolkning. Speciellt bland landets barn och ungdomar i förhållande till övriga 

befolkningen så ökar psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

 

Skolsköterskan kan med sin kunskap identifiera och bidra till att främja elevers hälsa. 

Professionen kan därmed bidra till en bättre förutsättning för skolelevers hälsa både lokalt 
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och globalt (Haddad, Butler & Taylee, 2010). Tidiga insatser vid misstänkt eller 

identifierad psykisk ohälsa hos en elev är av största betydelse och vidtas inga insatser 

förväntas besvären bli mer omfattande och påverka elevens hälsa negativt upp i vuxen 

ålder. Åtgärder bör erbjudas eleven utan att den aktivt själv söker stöd då psykisk ohälsa 

kan upplevas som tabubelagd av samhället (Wagner, Zeiler, Waldherr, Philipp, Truttmann, 

Dur & Karwautz, 2017). 

 

Elever i grundskola med behörighet till gymnasiet upplever en högre grad av psykisk hälsa 

än elever som inte uppfyller målen inför gymnasiet eller som inte slutför sina 

gymnasiestudier. Motsatsen kan ses bland elever som inte genomfört sin 

gymnasieskolgång.  De påvisar i högre grad psykisk ohälsa än elever med godkänd 

gymnasieskolgång. Sämre socioekonomisk standard är en riskfaktor för psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar i skolan. Utanförskap och diskriminering är en betydande utmaning 

inom den svenska folkhälsan idag och är en av de främsta riskfaktorerna till psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Forum i grupp, både på Internet och fysiska möten ger en 

större förutsättning för samspel och diskussion mellan elever. På så sätt kan en diskussion 

kring levda levnadsvillkor ge eleverna bättre förutsättningar för upplevd hälsa (Larsson, 

Johansson Sundler & Ekebergh, 2012). 

Sexuella trakasserier  

Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2017) beskriver att det finns sex former av 

diskriminering, där sexuella trakasserier är en av dessa former. Övriga 

diskrimineringsformer skriver de är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 

bristande tillgänglighet, trakasserier samt instruktioner till att diskriminera. De redogör 

också att trakasserier är ett agerande från en annan människa som kränker eller inskränker 

någon annan människas värdighet samt är ett oönskat beteende av handlingens eller ordets 

mottagare. Exempel som går under titeln trakasserier är nedvärdering, generaliseringar och 

förlöjliganden med koppling till en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. De 

tydliggör diskrimineringslagens diskrimineringsförbud genom de sju 

diskrimineringsgrunderna där ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön 

ingår. 

Sexuella trakasserier avser trakasserier med sexuellt innehåll och kan vara kommentarer 

och ord, såsom anspelningar, inbjudningar och ovälkomna komplimanger och jargonger. 

Det kan också vara att någon tafsar, är ovälkommet närgången, fryser ut, skickar bilder 

eller ger närgångna blickar till en annan människa som uppfattar handlingen som sexuellt 

trakasserande. För att omfattas av diskrimineringslagen måste den som utför den sexuella 

trakasserihandlingen förstå hur agerandet upplevs av den person som handlingen eller 

ordet riktas till (DO, 2017). Diskrimineringslagen är tydlig med att den personen som 

upplever sig vara sexuellt trakasserad skall klargöra att ordet eller handlingen upplevdes 

som ett sexuellt trakasserande (SFS 2008:567). Ovanstående författningssamling säger 

dock att det finns fall där diskrimineringen är så pass tydlig att klargöranden inte är 

nödvändiga.  

Mitchell, Finkelhor, Wolak, Ybarra och Turner (2011) redogör för att sexuella trakasserier 

är ett vanligt förekommande fenomen i ungdomars livsvärld. De uppger också att cirka var 
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tionde ungdom någon gång blivit sexuellt trakasserad. Några andra skribenter synliggör att 

sexuella trakasserier grundar sig i dåliga relationer och samspel mellan individer i grupp. 

Andra riskfaktorer som gör att sexuella trakasserier förekommer är låg arbetsmässig 

produktivitet, dålig tidshantering och otillräckligt stöd från ledning och ledare (Menendez, 

Snyder, Scherer & Fisher, 2012). Ytterligare forskning visar att sexuella trakasserier är ett 

komplext och ett mångfacetterat fenomen som i dagens samhälle ofta är tabubelagt. 

Problemet med sexuella trakasserier upplevs idag som svårt att lyfta till personer i 

ledningsposition. De har ofta inte full insyn i övriga gruppens vardag och är ofta ovetandes 

om frekvensen av upplevda sexuella trakasserier i gruppens vardagsmiljö. Samt att i de 

allra flesta fall finns ingen förebyggande hantering av problemet med sexuella trakasserier 

(Nielsen, Kajer, Aldrich, Madsen, Friborg, Rugulies & Folker, 2017). 

Sinclair, Bauman, Poteat, Koening och Russell (2012) redogör för att sexuellt 

trakasserande ofta sker via Internet i olika forum och sociala media. Många av de som 

uppger att de någon gång blivit sexuellt trakasserade på Internet berättar att de också blivit 

sexuellt trakasserade i fysiska möten.  Skribenterna beskriver att ungdomar som upplever 

sexuella trakasserier både i verkliga livet och på nätet hade större risk att begå självmord 

än elever som inte blivit utsatta. De framhåller att risken var nästan åtta gånger så stor att 

en ungdom skulle begå självmord om hen blivit utsatt för sexuella trakasserier. De skriver 

vidare att elever som blivit utsatta för sexuella trakasserier både på internet och i mänskliga 

möten löpte större risk att få problem kring sin skolgång samt alkohol och drogmissbruk 

jämfört med icke utsatta. Risken blev större relaterat till att eleven då upplevde en högre 

grad av psykisk ohälsa efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier (ibid.).  

Chiodo, Wolfe, Crooks, Hughes och Jaffe (2009) framställer att det fanns en viss skillnad 

kring hur ungdomar beskriver sin utsatthet och symtomen av upplevda sexuella 

trakasserier. Flickor upplevde mer av sexuella skämt, kommentarer och oönskat 

kontakttagande och pojkar erfor en högre grad av antydningar relaterat till homosexualitet 

eller oönskade sexuella andra kommentarer. Flickors symtom efter att ha blivit utsatta för 

sexuella trakasserier var självskadebeteende genom diet eller hudskada, 

substansanvändning och en känsla av osäkerhet i skolan medan pojkar upplevde symtom 

som substansanvändning och osäkerhet i skolan.  

#Metoo #Tystiklassen 

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har alla skolelever rätt att inte bli sexuellt 

trakasserade av andra elever eller vuxna på skolan. Diskrimineringsombudsmannen 

berättar om att när anställda på skolan får vetskap om sexuella trakasserier har skolan och 

rektor som ytterst ansvarig, skyldigheter att vidta åtgärder, utreda vad som hänt samt 

förebygga att det inte händer igen eller fortsätter att ske. Diskrimineringsombudsmannen 

hävdar vidare är det skolans ansvar att arbeta förebyggande och främjande gentemot 

diskriminering. Skolan har som ansvar att genom aktiva åtgärder undersöka risker, 

analysera orsaker, genomföra åtgärder samt följa upp och utvärdera vid all typ av 

diskriminering, också vid sexuella trakasserier (DO, 2017).  

Kaltiala-Heino, Saviaja, Fröjd och Marttunen (2018) beskriver att det är vanligare att 

ungdomar med sexuella kontakter och andra romantiska upplevelser med annan människa i 
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högre grad upplevde sexuella trakasserier. De sexuella trakasserierna var mer utbredda hos 

de ungdomar som hade flera sexuella partners än hos de som hade färre. Samma 

upplevelse av färre utbredningar hade de som ännu inte sexuellt debuterat. I miljöer där 

sexuella upplevelser erfars har såväl positiva som negativa upplevelser större risk att 

uppstå (ibid.) 

Nationalencyklopedin (NE, 2018) skildrar att hösten 2017 fick en rörelse kallad Metoo-

rörelsen spridning i Sverige. Den synliggjorde i första hand övergrepp och sexuella 

trakasserier mot kvinnor. Den ville även belysa problematiken i den patriarkala 

samhällstruktur som finns i världen idag. Rörelsen Metoo startade i USA relaterat till att 

skådespelaren Alyssa Milano uppmanade alla kvinnor som blivit sexuellt trakasserade att 

svara på hennes tweet på sociala median Twitter med orden me too, jag med på svenska. 

Alyssa Milanos tweet lyder ”If  all the women who have been sexually harassed or 

assaulted wrote ’me too’ as a status, we might give people a sense of the magnitude of the 

problem” ( Alyssa Milano, 171015, Twitter).Ur hennes tweet som skapades 15 oktober 

2017 växte hashtagen metoo fram, #Metoo.  Att relatera inlägg på social media med 

#Metoo skapade spridning i hela världen och synliggjorde sexuellt trakasseriutsatta som 

tystats av samhällets tabu.  Metoorörelsen har varit en ögonöppnare kring ämnet sexuella 

trakasserier i samhället och har visat dess tydliga utbredning (NE, 2018). 

Lärarnas riksförbund (2017) beskriver att hashtagen tyst i klassen, #Tystiklassen växte 

fram ur Metoo rörelsen som en röst för att synliggöra sexuella trakasserier inom grund och 

gymnasieskola. 1700 elever från grundskola och gymnasieskola deltog aktivt och vittnade 

om sexuella trakasserier som ett stort problem även i skolan. Grundarna till #Tystiklassen 

var gymnasieungdomarna Disa Horner och Julia-Desiree Obitian och de vittnar om 

hundratals skrivna berättelser utav barn som blivit utsatta för sexuella trakasserier i skolan.  

Livsvärld  

Wiklund, Gustin och Bergbom (2017) framhåller att livsvärld är ett vårdvetenskapligt 

begrepp och betyder den värld som den unika individen befinner sig i och upplever, alla 

upplevelser inkluderade. De beskriver vidare att begreppet är filosofiskt och avser den 

subjektiva förnimbara världen som varje människa dagligt upplever. En människas 

livsvärld blir till genom och påverkas av vardagliga erfarenheter och upplevelser, 

handlingar, tankar och tro och är därför unik för varje människa. Begreppet utvecklades av 

filosofen Edmund Husserl som verkade i Tyskland på tidigt 1900-tal. En livsvärld kan 

uppmärksammas genom att se till ett helhetsperspektiv kring människan, med en samtidig 

förståelse för att dennes förnimbara subjektiva värld är en del av dennes verklighet och 

påverkar allt hen gör och upplever. Tearne, Allen, Herbison, Lawrence, Whitehouse, 

Sawyer och Robbinson (2015) synliggör att barn i skolåldern påverkas av den fysiska och 

psykosociala miljö de befinner sig i. Den här miljöpåverkan speglar barns upplevelse av 

hälsa. Författarna belyser vidare att det ofödda barnets hälsa under graviditeten påverkas 

av sammanhanget och den miljö där barnet befinner sig. Också under uppväxten och 

skolåren påverkas barns hälsa utifrån sammanhanget där barnet befinner sig. Eftersom barn 

automatiskt är i beroendeställning till föräldrar och andra vuxna är barns livsvärld 

beroende av vuxna (ibid.).   
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Doty, Gower, Rudi, McMorris och Borowsky (2017) redogör för att barn och ungdomar 

med god förmåga till kontakt, samspel och relation till sin omgivning, exempelvis 

familjemedlemmar, lärare och skolkamrater hade mindre risk att utsättas för sexuella 

trakasserier, annan diskriminering och mobbing. Ungdomar som kan samtala med sina 

föräldrar på ett välfungerande sätt och som känner sig sedda av sina lärare har en mindre 

risk att utsättas för sexuella trakasserier än de som inte har en välfungerande relation till 

vuxna.  Goda relationer och gott samspel i grupp är skyddande faktorer för att inte utsättas 

för sexuella trakasserier i skolan (ibid.).  

Martin (2008) beskriver att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande fenomen hos 

ungdomar som påverkar deras livsvärld. Skolpersonal kan stödja elever att minska de 

sexuella trakasserierna i skolan genom ökad kunskap i ämnet. Genom undervisning kan 

elever få kunskap som leder till att de vågar rapportera problemet till lärare och ledning 

som därigenom kan hjälpa eleven till en lösning på problemet. Kunskap om sexuella 

trakasserier leder till ett minskat tabu och kunskap gör att problemet vågas lyftas (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Psykisk ohälsa bland skolelever har successivt ökat under de senaste åren och förutspås 

fortsätta öka om trenden inte bryts. Levnadsvillkoren för barn och ungdomar som hamnat i 

ett utanförskap relaterat till psykisk ohälsa måste förbättrats. Vuxna och skolpersonal har 

därför en viktig roll relaterat till förekomst av sexuella trakasserier. Skolan är en viktig 

plats att identifiera och åtgärda tecken till psykisk ohälsa. Skolsköterskan fyller en 

betydelsefull funktion genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att 

identifiera symtom på ohälsa hos eleven. Barn och ungdomar står i beroendeställning 

gentemot vuxna och vuxna har en viktig uppgift att stödja barns livsvärld. När sexuella 

trakasserier är ett vanligt förekommande fenomen måste det åtgärdas på ett adekvat sätt. 

Tydliga samband finns mellan upplevelse av sexuella trakasserier och psykisk ohälsa. 

Problemet med sexuella trakasserier måste därför tas på största allvar så att den psykiska 

ohälsan hos barn och ungdomar ska kunna minska. 

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av skolpersonalens hantering vid 

sexuella trakasserier mellan elever.  
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METOD 

 
Metoden för studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats och data har analyserats 

med beskrivande innebördsanalys. Metoden är adekvat för studien då studien har som mål 

att beskriva gymnasieelevers upplevelse av ett fenomen, hur skolpersonal hanterar sexuella 

trakasserier mellan elever.  

 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod betyder att 

forskningen avser att studera fenomen och erfarenheter i informanternas livsvärldar. De 

menar att i kvalitativa studier med fenomenologisk ansats finns inget som kan vara fel eller 

absolut sant. Dahlberg (2014) synliggör att i en beskrivande innebördsanalys ämnas att 

beskriva hur fenomen och erfarenheter upplevs av informanterna. Författaren skriver 

vidare om hur viktigt det är att få tillgång till informanternas upplevelser av erfarenheter. 

Det innebär att vara intresserad och vilja förstå genom att vara följsam för både likheter 

och olikheter kring fenomenet som studeras.  

 

 

Urval 
 

Urvalet av informanter är utfört via strategiskt urval då studien inriktat sig mot 

gymnasieelever. Dahlberg (2014) beskriver att urval i studier med avsikt att studera 

upplevelser i livsvärlden bör vara just strategiska då en viss erfarenhet krävs för att svara 

på syftet. Urval är ett aktivt ställningstagande av författaren om vilket urval som bäst 

svarar mot syftet.  

Den målgrupp som valdes ut som lämplig för studiens syfte var gymnasieelever och den 

skolform som har störst antal elever som är över 15 år är gymnasieskolan. 

 

Inklusionskriterierna för informanter i föreliggande studie var att de gick på gymnasiet i 

Sverige och var över 15 år samt hade tillgång till social medier.  Enligt (SFS 2003:460 

§18) kan samtycke inhämtas från ungdomar över 15 år då de själva anses kunna ta 

ställning till om deltagande i studier vid denna ålder. 

 

Social media valdes ut som lämplig plattform till studien då deltagande i social media är 

frivilligt. Information om studien samt urvalskriterier fanns att tillgå på författarens 

Facebook. Informanter kunde själva söka upp studien på Facebook och urvalet bygger på 

informanternas eget ställningstagande att genom deltagande så samtyckte de till att 

inkluderas i studien.  

 

 

Datainsamling 
 

Datainsamling gjordes via en plattform i social medier, Facebook där informanterna fick 

delta i en kvalitativ intervju. Datainsamlingen till studien gjordes genom en skriftlig 

intervju där informanterna besvarade en övergripande intervjufråga med följdfrågor, bilaga 

1. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) bifogades intervjufrågorna i ett formulär via 

Facebook.  
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På författarens egen Facebooksida tydliggjordes i text att personer i alla åldrar är välkomna 

att dela inlägget och formuläret för spridning av studien, men att studien sedan enbart 

vänder sig till gymnasieelever över 15 år. Facebookinlägget med formuläret delades och 

var tillgänglig för alla Facebookanvändare genom inställningen offentlig. Informanterna 

som frivilligt har svarat på intervjufrågan har använt sig av egna ord med obegränsat 

svarsutrymme. Kvale och Brinkman (2014) säger att de egna orden ger utrymme för att 

inte värdera eller ha en förförståelse inför svaret. 

 

Informanterna som via Facebook svarade på formuläret skickade in sitt svar direkt i 

formuläret, direkt till studieförfattaren som hade privat åtkomst till formuläret. 50 svar 

inkom under ca 4 veckor.  

 

 

Analys 
 

Analysmetoden som används i studien är beskrivande innebördsanalys. Dahlberg (2014) 

uppger att beskrivande innebördsanalys är lämplig att använda som analysmetod av 

upplevelser kring levda erfarenheter i syfte att förstå upplevelsen av ett fenomen. Enligt 

Författaren i föreliggande studie läste igenom det omfattande datamaterialet tills det 

kändes bekant. Efter det grupperades meningar, stycken och beskrivningar med liknande 

innebörder genom färgkodning till meningsenheter. Dahlberg (2014) stödjer detta 

arbetssätt då analys av ett material enligt författaren först ska läsas igenom grundligt ett 

flertal gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. Därefter plockas meningsbärande 

enheter såsom meningar, stycken och beskrivningar med likande innebörder ut ur 

materialet. I föreliggande studie utmynnade de meningsbärande enheterna i 5 olika 

innebördsteman och en essentiell innebörd.  Dahlberg (2014) anser att meningsenheter ska 

bearbetas och därefter sammanföras till innebördsteman som fokuserar innebörden. 

Innebörder som förenar variationer i olika innebördsteman kallas enligt ovanstående 

författare för essentiella innebörder. 

 

De innebördstema som framkom var: otillräcklig hantering, god hantering, skolpersonalen 

är inte närvarande, ingen återkoppling och eleverna förväntas hantera situationen själva. 

Datamaterialet sammanställdes också i en essentiell innebörd som förenar alla 

variationerna i ovanstående innebördsteman. Den essentiella innebörd som framkom var 

fysik och psykologisk trygghet. 

 

 

Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden är betydelsefulla vid all typ av forskning. Vid humanforskning är 

kravet på etiska överväganden av särskild stor vikt, då den påverkar människor och 

samhälle. Individer som deltar i forskning skall kunna känna sig förtrogen med strukturen 

och att forskningsutförandet genomsyras av ett etiskt ställningstagande (Kvale & 

Brinkman, 2014). Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) handlar forskningsetik om 

hur forskningen skyddar och tar hänsyn till deltagarnas integritet och informanter som 

berörs av den  
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I föreliggande studie har de fyra etiska grundprinciperna beaktats. De etiska 

grundprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt  

konfidentialitetskravet (Medicinska forskningsrådet, 2003). Informationskravet har 

beaktats genom att författaren i föreliggande studie noggrant har beskrivit för deltagarna 

om hur genomförandet av studien kommer att gå till. Samtycke till deltagande i studien 

inhämtades genom att informanterna besvarade intervjufrågorna och därefter skickade in 

sitt svar via Facebook. Deltagande i studien var frivilligt och informanterna kunde välja att 

avsluta sin medverkan utan att ange varför. Nyttjandekravet har efterföljts genom att 

materialet som samlats in endast har använts för föreliggande studie och skall inte 

användas i annat syfte. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att inga obehöriga har 

haft tillgång till materialet som deltagarna sände till författaren av föreliggande studie. 

Informanternas identitet och integritet skyddades genom att deltagarnas svar inte kunde 

härledas i studiens resultat. Detta styrks av Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) som 

tydliggör att konfidentialitetskravet ska följas gällande skyddande av personuppgifter och 

eventuella andra åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda informanternas privatliv.   
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RESULTAT 
 

Resultatet har sammanställts i en essentiell innebörd och fem olika innebördsteman. Fysisk 

och psykologisk trygghet som essentiell innebörd samt innebördstemana otillräcklig 

hantering, god hantering, skolpersonalen är inte närvarande, ingen återkoppling och 

eleverna förväntas hantera situationen själva.  

 

 

Fysisk och psykologisk trygghet 

 
Upplevelsen av fysisk och psykologisk trygghet kännetecknades av sin relation till ett 

sammanhang i livsvärlden. Trygghet värderades som något som gymnasieeleverna strävade 

efter att känna vid skolpersonalens hantering av sexuella trakasserier mellan elever. Det 

var också ett mått på om hanteringen var bra eller dålig. Det kunde vara en upplevd känsla 

i ett rum, där människor utan att interagera med varandra utstrålade trygghet. Fysisk 

rumslig trygghet kunde eleverna känna i olika fysiska miljöer och i olika 

gruppkonstellationer. En känsla av trygghet i samspel med andra människor där 

interaktionen gav upplevelsen av trygghet påverkade både enskilda eller samtliga parter. 

Trygghet kunde vara individers känsla i en tanke där tankemönster och tidigare 

erfarenheter bidrog till grad av trygghet i olika situationer. Också i relation till självkänsla 

och självförtroende upplevdes fysisk och psykologisk trygghet och då som att trygghet 

kom från det inre jaget och identitetsupplevelsen.  

 

Grad av trygghet ansågs ha flera nivåer, från fysisk och psykologisk trygghet till fysisk och 

psykologisk otrygghet. Otrygghet var ett mått på utebliven hantering, bristande hantering, 

samt rädsla för att det skulle hända igen eller drabba den enskilde individen.  

 

 

Otillräcklig hantering 
 

Gymnasieeleverna beskrev att de upplevde att skolpersonalen gör någonting om de hör, ser 

eller får reda på att det hänt något på gymnasieskolorna som varit sexuellt trakasserande 

för någon elev. Flera elever uppgav att de uppfattade att skolpersonalen sa till direkt vad 

som är rätt och fel när de hörde eller såg sexuella trakasserier på skolan. Gymnasieeleverna 

beskrev också upplevelsen av att skolpersonalen endast sa till för stunden och att det inte 

löste problemet på sikt. En tillsägelse för stunden tycktes av flera som att de sexuella 

trakasserierna slutade för stunden men fortsatte senare. Ändå kändes det tryggt och bra för 

flera gymnasieelever att skolpersonalen uppmärksammade situationen genom att säga till 

direkt. Att skolpersonalen direkt sade till de eleverna som sexuellt trakasserade upplevdes 

av vissa gymnasieelever som en bekräftelse på att de inte var ensamma och de kände sig 

mindre utsatta genom den hanteringen. Att de elever som sexuellt trakasserat fått en 

tillsägelse på att de gjort fel kunde erfaras som tryggt för den eller de utsatta 

gymnasieeleverna. En gymnasieelev beskrev sin upplevelse som.  

”Vuxna säger bara inte såna ord här på skolan”. 

En annan gymnasieelev summerade sin upplevelse som. ”Personalen gör inget annat än 

tystar på eleverna åt det men man skulle behöva göra mycket mer och ta det på allvar från 
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början enligt mig”. En tredje gymnasieelev sammanfattade sin upplevelse som. ”En i min 

klass kallade min kompis för hora, läraren sa då inte såna ord!”. Känslan hos 

gymnasieeleverna var att skolpersonalen gjorde någonting vid sexuella trakasserier mellan 

elever men det var inte samma sak som en god hantering. God hantering erfors först när de 

sexuella trakasserierna hade upphört helt. En annan gymnasieelev refererade sin upplevelse 

som ”Då sa läraren bara till när hon gick förbi och det kändes inte bra hanterat”. Det var 

viktigt för gymnasieeleverna att läraren sade till direkt om de var närvarande när de 

sexuella trakasserierna ägde rum. 

 

 

God hantering 
 

Att en händelse med sexuella trakasserier hanterats bra gav gymnasieeleverna en 

upplevelse av trygghet i skolan och att de inte var ensamma i situationen. 

Trygghetskänslan kom först när eleverna själva kunde avgöra att de sexuella trakasserierna 

hade upphört. Det kunde vara i ett möte med en annan gymnasieelev som tidigare hade 

sexuellt trakasserat och som inte längre gjorde det, som upplevd trygghet infann sig hos 

gymnasieeleverna. Trygghetskänslan erfors också genom att andra elever blivit medvetna 

genom skolpersonalens hantering av att sexuella trakasserier ägt rum och därefter stöttat de 

utsatta gymnasieeleverna. Beskriven trygghet delade dock känsloutrymme med en liten 

känsla av obehag och otrygghet hos vissa elever. Den känslan av obehag kom då eleverna 

ställdes inför att hantera eller närvara i liknande situationer som de tidigare sexuella 

trakasserierna hade ägt rum, trots att de nu upphört. En elev summerade sin upplevelse som 

”Man visste ju att det var lugnt men det var obehagligt ändå”. 

Känslan av att skolpersonalen hanterat situationen bra avgjordes till stor del av om de 

sexuella trakasserierna hade fått ett avslut. Gymnasieeleverna redogör också för sina 

iakttagelser av skolpersonalens hantering som att det hjälpte att blanda in en vuxen, att den 

som sexuellt trakasserat genom den hanteringen fick en ögonöppnare och slutade ofta 

därefter. De skildrar också att då läraren hjälpte dem att komma i kontakt med exempelvis 

rektor och efter att rektorn samtalat med alla parter så löste sig situationen och de sexuella 

trakasserierna upphörde. Vissa gymnasieelever sammanfattade att de erfor en känsla av 

god hantering samtidigt som de upplevde en känsla av dålig hantering. Upplevelsen av god 

hantering, att de sexuella trakasserierna hade slutat jämfördes då med känslan av dålig 

hantering. Vad som kännetecknade en mindre god hantering hos dessa elever var att de 

sexuella trakasserierna hade ägt rum och drabbat dem själva eller andra gymnasieelever i 

deras närhet. Gymnasieelever vars beskrivning av skolpersonalens goda hantering av en 

händelse med sexuella trakasserier som inte hade drabbat dem själva uppfattade en liten 

obehagskänsla av att det eventuellt också kunde hända dem själva. 

 

 

Skolpersonalen är inte närvarande 
 

När inte skolpersonalen är närvarande kunde de inte uppfatta klimatet på samma sätt enligt 

vissa gymnasieelever. Gymnasieelevernas upplevelse beskrevs som att skolpersonalen inte 

kunde höra eller uppmärksamma uttryck, jargonger eller ett avvikande beteende hos 

somliga gymnasieelever på samma sätt som skolpersonalen skulle ha gjort om de var mer 

närvarande. ”Lärare kan inte förstå hur vissa elever pratar mot varandra och säger mot 

varandra när de själva inte är med. Och om de skulle förstå sig på är det garanterat värre 
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än när de är med själva”. Uppfattningen hos en stor del av gymnasieeleverna var att de 

sexuella trakasserierna ägde rum när ingen skolpersonal eller annan vuxen var i närheten 

och kunde göra någonting åt situationen. En elev beskrev sin upplevelse såhär. 

 

Jag har varit med om att elever slängt någon sexuell kommentar mot andra elever 

och ingen har riktigt gått med det till personalen. Jag har dock reagerat emot och 

gjort det jag kunnat göra. När dem förstått felet har dem bett om ursäkt och 

ursäkten godkändes. 

 

Bedömningen av skolpersonalens hantering var enligt vissa gymnasieelever ingen 

hantering alls eller dålig hantering enligt andra med liknande upplevelser. En elev 

summerade sin upplevelse som ”Det är oftast andra elever som säger till för lärare och så 

är oftast inte där”. Flera gymnasieelever beskrev att de skulle vilja att skolpersonalen 

alltid gjorde någonting åt sexuella trakasserier och även hade vilja att förbättra klimatet i 

skolan för att någon förändring skulle kunna ske. Flera elever uppfattade att alla elever 

måste kunna känna sig trygga i skolan och att lärarna borde finnas där för dem. En elev 

skildrade sin upplevelse på detta sätt.  

 

Jag tycker det är jätteviktigt att elever trivs och är trygga i skolan där dem måste 

kunna koncentrera sig och även prestera bra. Ifall tryggheten inte finns där kan 

detta resultera dåliga resultat på elevernas arbete och även närvaro. Därför tycker 

jag det är viktigt att skolpersonalen är med och gör en så stor sak som möjligt när 

dessa trakasserier kommer så att man kan stoppa detta. Elever kommer tycka om att 

vara i skolan om det finns trygghet och säkerhet. 

 

Flera elever beskrev en känsla av att otryggheten för att drabbas av sexuella trakasserier på 

skolan var som störst när inte lärare eller någon annan vuxen var närvarande. Vuxnas 

närvaro upplevdes som en trygghet och flera gymnasieelever redogjorde för att de kände 

sig säkrare i vuxnas närvaro av att inte drabbas av sexuella trakasserier. ”för man känner ju 

sig mer trygg när lärarna är omkring”. 

 

 

Ingen återkoppling 
 

Gymnasieelevernas känsla av att inte få återkoppling när de kontaktade skolpersonalen vid 

sexuella trakasserier uppfattades som ett uteblivet svar på om någon hantering i ärendet 

gjorts. En gymnasieelev sammanfattade sin upplevelse som ”kanske att det hanteras bra 

eller dåligt, man får ju inte veta vad som händer sen”. Vissa gymnasieelever redogjorde 

för att inte bli tagna på allvar när ingen skolpersonal återkopplade till dem vad som hände i 

ärendet. Upphörde därefter inte de sexuella trakasserierna redogjorde vissa gymnasieelever 

som att skolpersonalen struntade i att hantera ärendet. När gymnasieeleverna erfor att 

skolpersonalen struntade i ärendet sjönk också förtroendet för skolpersonalen. Vissa elever 

uppgav att de inte skulle kontakta skolpersonalen igen i liknande ärenden, då deras 

upplevda förtroende hade sjunkit och känslan därigenom var att ingenting gjordes. En elev 

beskrev sin upplevelse som ”man kan ju nästan tro att inget görs men det görs säkert 

mycket fast man inte vet om”. Gymnasieeleverna skildrade en känsla av tillit, att de litade 

på att skolpersonalen skulle hantera situationen bra efter att de berättat om en situation med 

sexuella trakasserier mellan elever för skolpersonalen. Tvärtemot redogjorde andra elever 
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för sin upplevelse som att de ville veta vad som hände i hanteringen och de upplevde att 

det blev tyst från skolpersonalens sida efter att de berättat om en situation med sexuella 

trakasserier för dem. Att inte få återkoppling sammanfattades av dessa gymnasieelever som 

en dålig hantering av situationen och när skolpersonalen handlade på detta sätt gav det 

gymnasieeleverna en upplevelse av fysisk och psykologisk otrygghet i skolan.  

 

 

Eleverna förväntas hantera situationen själva 
 

Flera gymnasieelevers redogörelse var att de borde hantera situationer med sexuella 

trakasserier själva. Somliga skildrade också att klimatet och toleransen för sexuella 

trakasserier var hög eller blivit hög och att vuxna kanske inte tyckte att det var så farligt i 

alla sammanhang eller befogat att säga till. En gymnasieelev framställde sin upplevelse 

som ”Till en viss nivå verkar det som vi förväntas klara av det själva. Eller så tycker de 

inte det är så farligt.”. Gymnasieeleverna berättade också att det berodde på i vilket 

sammanhang de sexuella trakasserierna förekom om skolpersonalen tog det på allvar eller 

inte. Om de sexuella trakasserierna förekom mellan vänner upplevde eleverna att 

skolpersonalen inte alltid reagerade och gav en tillsägning. Att kalla en vän för ord med 

sexuell trakasseriinnebörd kändes som att skolpersonalen tog lättare på denna handling 

enligt gymnasieeleverna, än om det skulle komma från någon utomstående. En 

gymnasieelev summerade skolpersonalens hantering av sexuella trakasserier mellan vänner 

som. ”De skrattade bort det vilket enligt mig inte är bra”. Gymnasieeleverna redogjorde 

också för att toleransen för sexuella trakasserier var hög och när vissa saker tilläts blev det 

svårt att veta vad som var på skoj och tillåtet och vad som inte var det. Flera vittnade också 

om att toleransen för vad som var tillåtet var högre i vissa elevgrupper och lägre bland 

andra. Upplevelser beskrevs av att jargonger med hårt klimat och hårdare språkbruk 

gentemot varandra kunde vara svåra för skolpersonal att hantera och avväga om de skulle 

ingripa eller inte. Andra elever skildrade att det kan vara svårt att säga ifrån själv när inte 

lärarna gjorde det. Gymnasieeleverna berättade om en upplevelse av misstro gentemot 

skolpersonalen när de inte hanterade en situation alls fast de enligt gymnasieeleverna borde 

ha sett vad som hände eller hört vad som sagts i vissa situationer. En elev framställde sin 

upplevelse som. ”Personalen gjorde inget men de borde sett eller hört”.  

Gymnasieeleverna beskrev även känslan tidsbrist hos skolpersonalen och att eleverna 

därigenom fått upplevelsen av att de borde hantera sexuella trakasserier mellan elever på 

skolan själva. Enligt gymnasieeleverna upplevdes lärarna ha skapat en förskjutning av 

gränser som utgick från elevernas egen gränssättning och inte lärarnas principfasta. Det här 

skapade en mer tillåtande miljö för sexuella trakasserier mellan elever enligt 

gymnasieeleverna, vilket skapade otrygghet i skolan för dem.  

 

 

Resultatsammanfattning 

 
Resultatet beskriver att gymnasieeleverna upplever av det är viktigt att skolpersonalen 

agerar vid sexuella trakasserier mellan elever i skolan. Det är betydelsefullt enligt 

gymnasieeleverna att sexuella trakasserier hanteras professionellt och att detta sker först 

när de sexuella trakasserierna har upphört och eleverna kan känna sig både fysiskt och 

psykologiskt trygga. Ofta händer det att skolpersonalen endast kan få trakasserierna att 

upphöra för stunden, men att detta är ingen åtgärd för ett långsiktigt resultat. För att de 
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sexuella trakasserierna ska upphöra på sikt behövs fler åtgärder, enligt gymnasieeleverna. 

Gymnasieeleverna upplever att skolpersonalens närvaro ger trygghet och att deras frånvaro 

skapar en miljö som gynnar sexuella trakasserier. De sammanfattar kommunikationen vid 

hantering av ärenden med sexuella trakasserier som betydelsefull. Bristfällig eller 

utebliven kommunikation och återkoppling resulterade i misstro och spekulationer kring 

utebliven hantering, vilket ger otrygghet. Känslan av att förväntas hantera situationen själv 

grundas i att personalen är närvarande, verkat höra och se men gör inget åt situationen på 

ett adekvat sätt, eller nonchalerar situationen vilket skapar otrygghet, enligt 

gymnasieeleverna. Trygghetsupplevelsen som innefattar både fysisk och psykologisk 

trygghet återfinns i alla innebördsteman. Studien påvisar att trygghetsupplevelsen är av 

central betydelse och någonting som gymnasieeleverna eftersträvar att uppleva. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva gymnasieelevers upplevelse av skolpersonalens 

hantering vid sexuella trakasserier mellan elever. Metoden för insamling av data till den 

här studien var kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Den kvalitativa metoden med 

fenomenologisk ansats beskrev gymnasieelevernas upplevelser utifrån deras egna 

erfarenheter, vilket utifrån syftet ansågs vara en relevant metod till att studera fenomenet. 

Dahlberg (2014) beskriver att kvalitativa studier med fenomenologisk ansats syftar till att 

kunna beskriva informanters egna upplevelser av olika fenomen ur informanters egna 

livsvärldar. Metoden anses adekvat och relevant i förhållande till studiens syfte. 

 

Henricsson (2012) beskriver att pilotstudier och/eller metodprövning kan förbättra studiers 

kvalitet utifrån att forskaren kan analysera både styrkor och brister och därmed överväga 

dessa. Metodprövning kan ses som en styrka för resultatets trovärdighet och kvalitet. 

Författaren i föreliggande studie testade två skilda datainsamlingsmetoder innan den 

slutgiltiga datainsamlingsmetoden trädde fram. En metod förkastades med argumentet att 

metoden inte var anpassad i förhållande till val av informanter och inte var tillräckligt 

lättillgänglig för informanterna att genomföra. Informanterna skulle enligt denna metod 

söka upp studien på Facebook för att sedan svara på studien via författarens studentmail. 

Efter första metodprövningen inkluderades studien i ett formulär. Då inkom svar från 

informanter som helt saknade upplevelser av skolpersonalens hantering vid sexuella 

trakasserar mellan elever. Den metoden förkastades med argumentet att inte vara tydlig 

nog i förhållande till syftet. 

 

Genom prövning av datainsamlingsmetod kunde författaren av föreliggande studie komma 

fram till valet av lämplig datainsamlingsmetod i förhållande till syftet, vilket stärker den 

här studiens kvalitet i förhållande till syfte och anpassning till informanter (Henricsson, 

2012). Prövning av datainsamlingsmetod resulterade i att metoden blev mer lättillgänglig 

för informanterna via sociala medier där informationen delades via Facebook.  

 

Studiens slutgiltiga datainsamlingsmetod vars frågeställning utgjorde underlag för 

resultatet var en fråga riktad till gymnasieelever. Det var 50 gymnasieelever som frivilligt 

valde att söka upp studien på Facebook och svara på dess fråga. Den skriftliga 

intervjufrågan var inkluderad i ett formulär där gymnasieeleverna kunde svara direkt i 

formuläret utan att behöva använda andra forum för att svara. Svarsutrymmet var 

obegränsat vilket gav utrymme för informanterna att kunna beskriva den egna upplevelsen 

i livsvärlden utan att författaren av föreliggande studie har haft förförståelse inför svarets 

omfattning, vilket är en styrka i studien. Dahlberg (2014) beskriver att författare bör ta 

hänsyn till sin egen förförståelse för att inte själva riskera att påverka resultatet.  

 

Författaren av föreliggande studie har arbetat med förförståelsen genom att ha ett öppet 

och följsamt förhållningssätt och inte bestämma det obestämda. I detta arbete har 

diskussioner med handledaren förts kring förförståelse. I datainsamling och analys har 

studieförfattaren följsamt och öppet inväntat resultatet och innebörden i det insamlade 

datamaterialet. Dahlberg (2014) skriver att det är speciellt viktigt med förhållningssättet 
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gentemot förförståelsen när författare studerar fenomen i livsvärldar och riskerar att med 

egen förförståelse påverka resultatet.   

 

Insamling av datamaterial skedde via en skriftlig intervju där informanterna fick svara på 

en öppen fråga som tydliggjorts med beskrivande undertext i förhållande till syftet. Inga 

följdfrågor ställdes relaterat till författaren av föreliggande studies förhållningssätt 

gentemot förförståelse som genom följdfrågor kan påverka resultatet. Att ovanstående 

valde att inte ställa följdfrågor är också ett hänsynstagande med tanke på etik. Dahlberg 

(2014) beskriver att informanter kan riskeras att dela med sig kring mer än de själva 

bestämmer och vill i intervjuer genomförda utan etisk ställningstagande vilket är av stor 

vikt för författare att ta ställning till. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att då 

skribenter inte fysiskt närvarar vid intervjuer är risken att de påverkar svaret mindre än om 

de skulle involveras aktivt i intervjun. Detta är en styrka för denna studiens trovärdighet.  

 

50 gymnasieelever valde att frivilligt ingå i studien via strategiskt urval. Det strategiska 

urvalet skedde genom att tydligt beskriva på Facebook att studien riktade sig till ungdomar 

över 15 år och som går på gymnasiet. Deltagarna har alla upplevt sig själva vara över 15 år 

och studera på gymnasium. Det är en svaghet i studien att inga ytterligare åtgärder 

vidtagits av skribenten i föreliggande studie för att bekräftande exempelvis ålder och 

gymnasiebehörighet. I enlighet med (Henricsson 2012) beskrivs dock att det viktigaste är 

att informanterna, i detta fall gymnasieeleverna har den erfarenhet som krävs för att svara 

på syftet, vilket alla genom att svara uppgett att de har. Om skaparen av föreliggande 

studie hade ställt frågor och bekräftat ålder och gymnasieskola hos informanterna hade 

ovanstående fortfarande inte kunnat säkerställa att all data var sann. Ovanståendes kritiska 

granskande av metoden resulterade i ett bekräftande av att Internet inte är en säker metod 

till bekräftande av den andra personens eller ickepersonens varande (UMO, 2018), vilket är 

en svaghet i studien.  

 

Val av analysmetod testades först av skribenten till föreliggande studie och slutligen valdes 

innebördsanalys enligt Dahlberg (2014). Denna metod ansågs mest lämplig i förhållande 

till syftet då innebördsanalys bäst beskriver upplevelsen av levda erfarenheter med syfte att 

förstå fenomenet ifråga. Innebördsanalys ger en mer djupgående analys och vill synliggöra 

fenomenet bortom orden och bortom vad informanten säger och mer mot vad informanten 

menar och upplever (ibid.).  

 

Henricsson (2012) skriver att trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är begrepp som 

avväger resultatets kvalitet i kvalitativa studier.  

Enligt samma författare svarar trovärdighet på om resultatet är giltigt, att rätt process har 

genomförts kring det aktuella syftet för att komma fram till ett giltigt resultat. Att 

författaren i föreliggande studie analyserat data själv och att det är densammes egen 

analysprocess som framhåller resultatets innebörder från data är en svaghet i studien då fler 

granskare hade stärkt trovärdigheten i resultatet. Ovanstående har dock diskuterat med sin 

handledare under hela studieprocessen vilket är en styrka då två personer ser mer än en 

person. Att citat har använts i resultatet stärker studiens trovärdighet då läsare själva kan 

följa granskningsprocessen. Adekvat forskningsanknytning stärker också studiens 

trovärdighet vilket framhålls i studiens bakgrund. En tydligt beskriven metod och 

analysprocess skapar också trovärdighet då läsare själva ges möjlighet att uppfatta 

trovärdigheten. Enligt samma författare svarar pålitlighet på om resultatet kan litas på. 
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Genom att studieförfattaren har ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot 

förförståelsen och inte har tidigare erfarenheter av att arbeta som skolsköterska på 

gymnasium anses vidare att studiens resultat inte beror på förförståelse och kan därför 

anses pålitligt (ibid.).  

 

Dahlberg (2014) beskriver att då författaren haft ett medvetet förhållningssätt under hela 

studieprocessen gentemot eventuell förförståelse stärker detta resultatets trovärdighet i och 

med att ett öppet och följsamt förhållningssätt gentemot livsvärlden minskar dessa risker. 

Dock framhåller Henricsson (2012) att förförståelsens inverkan aldrig helt kan uteslutas 

och risken finns att förförståelse trots följsamhet, öppenhet och medvetenhet ändå kan ha 

påverkat resultatet i föreliggande studie, vilket sänker pålitligheten.  

 

Enligt Henricsson (2012) svarar överförbarhet på om resultatet går att överföra till en 

större population. Svaret framhåller gymnasieelevers upplevelse av skolpersonalens 

hantering vid sexuella trakasserier mellan elever i skolan. Resultatet synliggör 

informanternas individuella upplevelser i deras egna unika livsvärld. Dessa svar kan inte 

överföras till en större population då de inte går att jämföra livsvärldar. Vad som 

framkommer i resultatet är enskilda upplevelser ur unika livsvärldar. Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver att inget som framkommer ur kvalitativa studier med en fenomenologisk 

ansats kan vara fel eller absolut sann då det bygger på en unik upplevelse av en erfarenhet i 

en livsvärld som inte är någon annan livsvärld lik. Elever utan erfarenhet av 

skolpersonalens hantering av sexuella trakasserier mellan elever kan därför inte tilldelas en 

överförd upplevelse kring hur hanteringen upplevs, denna är unik och går inte att överföra. 

 

Författaren till föreliggande studie hade inte förväntat sig studiens stora datamaterial och 

informantantal, men analyserat all inkommen data då bortval av data hade kunnat påverka 

resultatet enligt Dahlberg (2014). Studien hade kunnat genomföras på andra sätt, men den  

sammanfattande reflektion om vad som talar för att denna metod är den bästa i förhållande 

till ämne och informanter är att plattformen är informantanpassad, lättillgänglig, ämnet är 

dagsaktuellt, viktigt för informantgruppen och bevarar integriteten.   

 

Ny kunskap som framkom i resultatet var att gymnasieelevernas upplevelse av hanteringen 

kring sexuella trakasserier beskrivs utifrån upplevelsen av fysisk och psykologisk trygghet. 

Där hanteringen av sexuella trakasserier har betydelse för upplevelsen av trygghet i skolan. 

I kvalitativ forskning med fenomenologisk ansats kan dock allt datamaterial klassas som 

nytt och unikt då varje livsvärld är helt egen och unik (Kvale & Brinkman, 2014).  

Att gymnasieelevernas upplevelse skulle utmynna i en essentiell innebörd och fem olika 

innebördsteman var inget som författaren förväntade sig, vilket styrker resultatet att inte 

bero på förförståelse enligt Henricsson (2012).  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Vad som framkommer i resultatet är gymnasieelevernas beskrivna upplevelser av 

skolpersonalens hantering av sexuella trakasserier mellan elever. Eleverna beskriver 

upplevelsen utifrån sin egen livsvärld vilket gör att varje berättelse är unik. Upplevelser 

som de beskriver har förts samman till innebördsteman vars essens handlar om fysisk och 

psykologisk trygghet.  
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Fysisk och psykologisk trygghet inkluderas i de fem olika innebördstemana och 

sammanför dess olika variationer. Fysisk och psykologisk trygghet utifrån den egna 

livsvärlden innebär i föreliggande studie att eleverna kan uppleva tillit till hur 

skolpersonalen hanterar sexuella trakasserier. Resultatet visar att för eleverna upplevs 

sexuella trakasserier som en situation av otrygghet vilket enligt Sinclair, et el (2012) 

påvisar att det kan bidra till psykisk ohälsa.  Utsatthet i from av sexuella trakasserier 

beskrivs vidare öka risken för missbruk och en högre risk att begå suicid. En 

sammanfattande reflektion utifrån föreliggande studies resultatet kan vara att ökad fysisk 

och psykologisk trygghet i elevernas livsvärld i skolan kan bidra till högre grad av psykisk 

hälsa och därmed minska risken för psykisk ohälsa med riskerna som det medför. 

 

I föreliggande studie beskriver gymnasieeleverna betydelsen av hur skolpersonalen 

hanterar sexuella trakasserier mellan elever. För eleverna handlar detta om att de skall 

känna en trygghet och en tillit till skolpersonalen när de ingriper och får ett slut på 

trakasserierna. Detta beskriver eleverna som en god hantering. Wagner et al, (2017) 

beskriver i enlighet med föreliggande studies resultat att rätt tidig insats är betydelsefull för 

att kunna behålla eller uppnå hälsa efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Som 

skolsköterska är det av betydelse att identifiera ohälsosymtom för att därefter kunna främja 

fysisk och psykologisk hälsa. Det är viktigt att all skolpersonal känner förtroende för 

varandra och rapporterar exempelvis ett förändrat beteende hos eleven eller elevgruppen 

till skolsköterska eller elevhälsoteamet, så att ett tvärprofessionellt hanterande kan 

påbörjas. 

 

Otillräcklig hantering vid sexuella trakasserier framkommer som ett innebördstema där 

eleverna upplever att skolpersonalen utför någon form av åtgärd, men att de ser den som 

otillräcklig i situationen.  Yang, Stone, Petrini och Morris (2018) menar om det 

förekommer sexuella trakasserier kan en organisationsövergripande strategi arbetas fram 

där man identifierar riskområden och därmed åtgärder som bör göras. Åtgärder som 

behöver implementeras på olika nivåer inom organisationen. Yang et al, (2018) beskriver i 

likhet med resultatet att otillräcklig hantering av ett problem kan bero på okunskap kring 

hur ärenden bör hanteras och får därför inte ett önskvärt resultat. En sammanfattande 

reflektion kan vara att skolpersonalens otillräckliga hantering kan bero på okunskap och 

avsaknad av strategier. Rising Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) stödjer detta 

resonemang genom att beskriva att handledning och kompetensutveckling kan göra 

skillnad i det hälsofrämjande arbetet.  

 

Upplevelsen av att skolpersonalen inte är närvarande är en innebörd som framträder och 

handlar om skolpersonalens frånvaro i skolmiljön.  Detta gynnar de sexuella 

trakasseriernas varande vilket skapar både en fysisk och psykologisk otrygghet för 

gymnasieeleverna. Nielsen et al, (2017) beskriver att det inte finns full insyn i olika 

grupper vilket resulterar i att sexuella trakasserier inte alltid blir synliga, vilket i sin tur 

leder till att inga åtgärder görs. Menendez et al, (2012) synliggör också i enlighet med 

föreliggande studies resultat att frånvaro av goda ledare och undermålig ledning samt stöd 

till gruppen påverkar den upplevda hälsan inom gruppen negativt.  Det är enligt resultatet i 

föreliggande studie viktigt att skolpersonalen är delaktiga och närvarande i elevernas 

skolvardag vilket styrks enligt skollagen då skolpersonal har ett ansvar för elevernas hälsa 

och lärande (SFS 2010:800). Sammanfattningsvis visar resultatet i föreliggande studie och 
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tidigare forskning att frånvaro av skolpersonal kan ha ett samband med upplevelsen av 

fysisk och psykologisk otrygghet i skolan. Författaren kan därigenom också se samband 

mellan att skolpersonalens närvaro kan ge upplevelsen av fysisk och psykologisk trygghet i 

skolan. 

 

Ingen återkoppling är det fjärde temat vars innebörd handlar om att skolpersonalen inte 

återkopplar eller kommunicerar vilka åtgärder som vidtagits för att hantera trakasserierna. 

Øvreeide (2010) uppger att god kommunikation är av stor vikt för den upplevda utgången i 

samtliga interaktioner mellan människor. Broad, Matheson, Verrall, Taylor, Zahra, 

Alldridge och Feder (2018) menar att återkoppling är relativt sällsynt från ledning och 

nedåt i hierarkin men detsamma gäller det omvända förhållandet.  Ovanstående resultat 

från Broad et al, (2018) visar att forum för att möjliggöra återkoppling saknas eller är 

undermålig och kan förklara bristfällig återkoppling mellan ledning och övriga gruppen. 

En god kommunikation har betydelse för gymnasieelevernas upplevelse av fysisk och 

psykologisk trygghet. Enligt resultatet från föreliggande studie bör detta förbättras. 

Författaren i föreliggande studie ser den goda kommunikationens betydelse för 

gymnasieelevernas upplevelse av fysisk och psykologisk trygghet. Hon menar att 

skolpersonalens kompetens kring kommunikationens betydelse på ett förhållandevis enkelt 

sätt bör kunna bidra till trygghetsupplevelsen genom återkoppling 

 

Att eleverna förväntas hantera situationen själv är det sista innebördstemat. Det handlar om 

att skolpersonalen har flyttat gränsen av vad som är acceptabelt inom ramen för 

diskrimineringsförbuden. Resultatet visar på att skolpersonalen inte synliggör och vidtar 

åtgärder i de situationerna av sexuella trakasserier som de själv bevittnar. Resultatet i 

föreliggande studie visar också att det inte enbart är skolpersonalens närvaro utan också 

interagerande med eleverna i skolan som är betydelsefullt för trygghetsupplevelsen. Ungar 

och Ikeda (2017) framför att ungdomars mående stärks av regler som gynnar deras 

säkerhet och därmed deras hälsa. En sammanfattande reflektion utifrån studiens resultat är 

att gymnasieelever vill att skolpersonal följer lagar, regler och principer kring hur de 

sexuella trakasserierna kan lösas och inte sätta dessa gränser själv.  

 

Tearne et al, (2015) beskriver att barns livsvärld är beroende av vuxna människor.  

Föräldrabalken uppger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn tills dagen de fyller 

arton år (SFS 1949:381). Skollagen förtydligar att rektor och skolpersonal övertar detta 

tillsynsansvar som föräldrar annars har och därmed har det yttersta ansvaret för alla elever 

under skoltid (SFS 2010:800). Som elev inom gymnasieskola stöds rätten att inte behöva 

bli utsatt för sexuella trakasserier i skolan enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 

Författaren till föreligganande studie utläser ur resultatet att gymnasieleverna upplever att 

skolpersonalen har en viktig funktion för upplevelsen av fysisk och psykologisk trygghet i 

skolan. Föreliggande studies resultat menar hon synliggör att skolpersonalen bör arbeta 

förebyggande för att ingen gymnasieelev skall behöva bli utsatt för sexuella trakasserier 

vilket kan påverka livsvärlden negativt. Hälsosamtalet kan vara en plattform för samtal 

kring elevens situation i skolan och ett sätt för eleven att synliggöra livsvärlden för 

skolsköterskan.  

 

Clausson och Morberg (2012) uppger att skolsköterskan är en del av skolpersonalen på 

gymnasieskolan och har ett ansvar i professionen för den medicinska delen av elevhälsan. 

Eftersom skolsköterskan har ett lagstadgat ansvarsområde i skolan gällande hälsosamtal, 
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hälsokontroller och vaccinationer kan skolsköterskan under dessa möten bedöma elevernas 

hälsa alternativt ohälsa. Vid psykisk ohälsa orsakat av sexuella trakasserier kan 

skolsköterskan under dessa möten identifiera upplevelser och symtom och vidta adekvata 

åtgärder i förhållande till vad som bedömts i mötet med elevens livsvärld. Vad som utgör 

en del i skolsköterskans specialistkunskaper är kunskapen om vad som orsakar psykisk 

ohälsa hos barn och ungdomar och kan på så sätt arbeta förebyggande så att riskerna för 

psykisk ohälsa minskar. Skolsköterskans profession i skolan ger också förutsättning att 

tidigt kunna uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa hos elever för att främja hälsa och 

lärande i skolan (ibid.).  

 

Sexuella trakasserier påverkar individers psykiska hälsa både i nuet men också i framtiden. 

Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom adekvata 

arbetssätt med hälsa som utgångspunkt och mål (Wagner, et al, 2017). En slutgiltig 

sammanfattning kan vara att skolsköterskan med sin kunskap kring vad som orsakar 

psykisk ohälsa hos barn och ungdomar genom samverkan med övrig skolpersonal kan 

skapa större möjlighet för gymnasielever att uppleva psykisk hälsa. Detta kan identifieras 

genom hälsosamtal och vidtas via samarbete med övrig skolpersonal. Det är allas ansvar 

inom skola och samhälle att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.  

 

 

Konklusion 
 

Varje livsvärld är unik och varje upplevelse i livsvärlden är unik. Femtio gymnasieelever 

beskriver i studien sina upplevelser kring skolpersonalens hantering vid sexuella 

trakasserier mellan elever, direkt tagna ur sin livsvärld. Hanteringen av sexuella 

trakasserier är av yttersta vikt för att gymnasieeleverna skall kunna behålla en god psykisk 

hälsa eller för att om möjligt kunna främja den. Det är av betydelse att skolsköterskan ges 

möjlighet att med sina specialistkunskaper i vad som orsakar ohälsa kunna arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande med olika insatser i skolan. Det är viktigt i förhållande 

till gymnasieelevernas upplevelse av fysisk och psykologisk trygghet i hanteringen av 

sexuella trakasserier att samtidigt vuxna både inom som utanför skolan tar ett gemensamt 

ansvar för nolltolerans. I arbete mot att motverka sexuella trakasserier är det viktigt att 

skolpersonalen finns och är närvarande, förhåller sig till lagar, stadgar och policys, 

återkopplar i ärenden med sexuella trakasserier. Det är också viktigt att skolpersonalen har 

mod, kunskap i ämnet och resurser att hantera uppkomna situationer för att kunna förhålla 

sig till sexuella trakasserier mellan elever på ett adekvat sätt.  

 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 

Skolpersonalen som på uppdrag av rektorn har tillsynsansvaret och ansvar för hanteringen 

av sexuella trakasserier för gymnasieeleverna under skoltid behöver efter synliggjort 

resultat förbättra sitt arbetssätt. Förbättras på det sätt att de sexuella trakasserierna upphör 

så att ingen drabbas och att gymnasieeleverna kan uppleva fysisk och psykologisk trygghet 

i skolan. Skolpersonalen behöver arbeta förebyggande kring sexuella trakasserier, vilket 

ingen gymnasieelev beskrivit att de upplever att de gör idag. Mer forskning behövs för att 

öka kunskapen kring fenomenet och utifrån detta ta fram insatser som implementeras i 

skolans dagliga verksamhet. Vidareutbildning för skolpersonal i ämnet kan göra skillnad.  
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Bilaga 1 

 

Går du på gymnasiet och är över 15 år är du välkommen att delta i en studie 

om gymnasieelevers upplevelse hur sexuella trakasserier mellan elever 

hanteras av skolans personal.  

 
Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område och forskning visar på att ungdomar med 

upplevd ohälsa succesivt blivit en allt större grupp i samhället. Sexuella trakasserier mellan 

elever i skolan kan vara en bidragande faktor som kan leda till att ungdomar upplever 

ohälsa.  

För att öka kunskapen om sexuella trakasserier mellan elever i skolan, behövs forskning 

inom området.  

Du tillfrågas här med om deltagande i en studie som även kommer att vara min 

magisteruppsats på skolsköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 

genomföras via att du frivilligt svarar så utförligt du kan på nedanstående frågeställning 

och sänder till mig. Din medverkan kommer att hanteras enligt de fyra forskningsetiska 

principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och 

nyttjandekravet. Det är helt frivilligt att delta och genom att svara på nedanstående frågor 

och skicka dem till mig ger du ditt samtycke att delta i studien. Ingen obehörig kommer ha 

tillgång till materialet du sänder till mig och alla uppgifter du lämnat till mig kommer att 

behandlas med konfidentialitet. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera vad just du 

skrivit i ditt svar i studiens sammanställda resultat. Du kan under studiens gång välja att 

avsluta din medverkan utan att ange varför. Dina intervjusvar kommer efter godkänd 

magisteruppsats att raderas och förstöras. Studiens resultat skall kunna nyttjas och 

användas av skolsköterskor och även andra professioner verksamma kring elever i skolan.  

Syftet med studien är att beskriva gymnasieelevers upplevelse av skolpersonalens 

hantering vid sexuella trakasserier mellan elever i skolan.    

 

Svara så utförligt du kan på nedanstående frågeställning och sänd svaret till mig genom att 

klicka på knappen skicka in svar. 

 

Fråga: Tänk på en händelse med sexuella trakasserier mellan elever på din 

gymnasieskola (De sexuella trakasserierna behöver inte handla om dig). Hur 

upplever du att skolpersonalen hanterade situationen? Beskriv 

skolpersonalens hantering av situationen. Beskriv även vilka för- och 

nackdelar du upplevde med hanteringen. 
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