SEXUELLA KRÄNKNINGAR OCH TRAKASSERIER I SKOLAN
Här hittar du betydelsefull statistik och information från den Novusundersökning*
som genomförts på uppdrag av Backainitiativet och Sveriges Elevkårer.
Detta hoppas vi kan skapa en bättre förståelse för hur utbrett problemet är med sexuella kränkningar och trakasserier i skolan.
Undersökningen har också legat till grund för Backainitiativets arbete för att kunna
bidra med olika former av stöd/åtgärder till skolornas arbete för en trygg skolmiljö.

Hur skulle du förklara vad sexuella kränkningar och
trakasserier är för något? Ge gärna några exempel!
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” Det är när tex någon kallar

av

en person hora eller säger
att hon klär sig som en hora.

” När någon gör någonting som en

Eller att någon säger att du

annan känner sig kränkt eller

klär dig fult ”

obekväm av på ett ”sexuellt vis” som
om någon tafsar eller våldtar mm ”

” Jag skulle säga att sexuella trakasserier
är när man tar på någon på ett obekvämt
men inte smärtsamt sätt. T.ex. tafsning ”

Tre av tio (29%) svarar att de blivit utsatta

” Någon gör något.
Säger något som jag inte
tycker är ok! ”

för sexuella kränkningar/trakasserier
i skolmiljö. Men bara två av tio har
informerat sin skola om det.

Tänk dig att du själv skulle uppleva att en skolkamrat,
lärare eller annan skolpersonal skulle göra något av följande.
Vilka av dessa skulle du uppleva som sexuella kränkningar
eller trakasserier och vilka skulle du inte uppleva som det?

Spridit rykten om dig som handlar
om sex eller din kropp
Tagit på dig på ett sätt du inte tycker
varit okej
Skickat meddelande, bilder och filmer
med sexuellt innehåll till dig mot din vilja?
Spridit bilder på dig mot din vilja

Kallat dig för något som har med sex
att göra, på ett sätt som inte känns bra
Gett dig ovälkomna sexuella förslag

Kommenterat din kropp på ett sätt
du inte gillar

Ja, jag skulle uppleva detta som sexuella kränkningar/ trakasserier
Nej, jag skulle inte uppleva detta som sexuella kränkningar/ trakasserier
Det beror på situationen och/eller vem personen som gör/säger det är

Tittat eller visslat på dig på ett sätt
som fått dig att känna dig obekväm

Vet ej/Kan ej bedöma
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Fyra av tio (42%) av dem som informerat

35% tror att en obligatorisk

skola skulle se allvarligt på sexuella

skolan om att sexuella kränkningar/ tra-

utbildning för hela skolan

kränkningar/trakasserier om de

kasserier förekommit svarar att skolan

skulle minska risken för

förekom på skolan.

tog tag i problemet och att de sexuella

sexuella trakasserier.

9%

45%

www.backa.org
#backainitiativet
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trakasserierna slutade.
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Åtta av tio (82%) upplever att deras
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TIPS!
Det här tycker eleverna att rektor eller en
lärare skulle kunna göra för att minska risken
för sexuella kränkningar/trakasserier i skolan.
Prata och informera mer!
Var mer uppmärksamma och närvarande
i korrideorerna och på skolgården!
Säga till de som utsätter andra direkt
och informera deras föräldrar!

* Målgruppen för undersökningen är högstadie- och
gymnasieelever. Totalt har 1 010 intervjuer genomförts
under perioden 17 september – 4 oktober 2018

