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Barn och ungdomar spenderar mycket tid på internet vilket medför 
risker att utsättas för grooming. Detta kan påverka deras psykiska 
hälsa, skolprestationer och framtida arbetsliv. Lärare utgör en viktig 
yrkesgrupp som kan upptäcka och förebygga elevers utsatthet på 
internet. Studiens syfte var att belysa lärares oro, uppfattningar och 
attityder avseende elevers utsatthet för grooming samt att undersöka 
lärares åsikter om sin och skolans roll i frågor beträffande detta. En 
enkätundersökning genomfördes med 207 högstadie- och 
gymnasielärare som respondenter. Lärarna var oroliga för att elever 
ska utsättas för grooming och hade låg tilltro till sin egen förmåga 
att identifiera och hantera utsatta elever. De ansåg i hög utsträckning 
att skolan har ett ansvar i frågan och efterfrågade mer kunskap. 
Kvinnliga lärare, högstadielärare samt de med egen erfarenhet av 
grooming uttryckte större oro jämfört med övriga. Utbildning av 
lärare om vilka följder grooming kan få gällande elevers 
skolprestation kan bidra till att de kan uppmärksamma unga som 
blivit utsatta. 

 
 
Skolan ska främja elevers lärande och sociala utveckling (SFS 2010:800). Förutom 
att förmedla kunskap har lärare i uppgift att verka för en trygg och icke-
diskriminerande skolmiljö för eleverna att vistas i. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 
ska skolan inom ramen för verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att 
motverka olika former av kränkande behandling av eleverna. Lärare och övrig 
skolpersonal är skyldig att aktivt arbeta med denna problematik och rektorn bär 
yttersta ansvaret för att de har de verktyg som krävs för att göra detta. Till följd av 
ökad internetanvändning har kränkningar i form av nätmobbning och grooming 
kommit att utgöra en risk för ungdomars välbefinnande. Med grooming avses att en 
vuxen kontaktar barn eller ungdomar i sexuellt syfte, exempelvis via internet. 
Eftersom lärare har en skyddande funktion gentemot eleverna är denna nya aspekt 
viktig för dem att ha ingående kunskaper om. Flertalet studier har gjorts på lärares 
uppfattningar om nätmobbning (Cassidy, Brown & Jackson, 2012; Eden, Heiman & 
Olenik-Shemesh, 2013; Li, 2008; Stauffer, Heath, Coyne & Ferrin, 2012; Williford, 
2015), däremot finns inga tidigare publicerade studier tillgängliga beträffande 
lärares uppfattningar om grooming. Denna studie kommer att belysa detta område 
närmare i ett försök att fylla kunskapsluckan. 
 
Lärares roll 
Barn och ungdomar spenderar majoriteten av sin vakna tid i skolan. Enligt 
Skollagen (SFS 2010:800) är lärares uppgift att förmedla kunskap och att verka för 
en lärofrämjande miljö. För att elever ska uppnå förväntade läromål krävs att de har 
såväl pedagogiskt som socialt och emotionellt stöd, något som lärare förväntas förse 
dem med (SFS 2010:800). Mobbning och kränkningar mellan elever är ett stort och 
återkommande problem i många skolor (Holt, Finkelhor & Kantor, 2007; Modecki, 
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Minchin, Harbaugh, Guerra & Runions, 2014; Pellegrini, 2002). Preventivt arbete 
med detta faller inom ramen för vad lärare enligt kravet på elevers likabehandling 
ska ägna sig åt (SFS 2010:800). Lärare spelar en betydande roll när det gäller 
förebyggande arbete med mobbning (Kallestad & Olweus, 2003; Rodkin & Hodges, 
2003). För att lärare ska kunna agera på dessa problem krävs att de har kännedom 
om dem samt att de känner viss oro och engagemang beträffande dessa företeelser 
(Pellegrini, 2002). Attityder är i alla möjliga avseenden avgörande för hur individer 
beter sig. Enligt theory of planned behavior (Ajzen, 1991) är just attityder, 
uppfattningar och upplevd självförmåga att klara av något (eng. self-efficacy) det 
som främst påverkar ens beteende. En studie på lärares attityder till mobbning och 
dess inverkan på eleverna visade att ju mer engagerade lärarna uppfattades av 
eleverna när det gällde att minska mobbning, desto mindre förekommande var 
mobbning bland eleverna (Veenstra, Lindenberg, Huitsing, Sainio & Salmivalli, 
2014). Detta indikerar att lärares inställning till en specifik problematik är viktig 
och påverkar även elevers attityder och beteende. Ytterligare en studie visade att hur 
stort problem lärare ansåg att förekomsten av mobbning var hade betydande 
inverkan på hur framgångsrik implementeringen av ett anti-mobbningsprogram blev 
(Kallestad & Olweus, 2003). 
 
Lärare har i sin yrkesroll möjlighet att upptäcka och stötta utsatta elever som råkat 
ut för exempelvis mobbning (Stauffer et al., 2012). De ska även enligt Skollagen 
(SFS 2010:800) arbeta förebyggande med elevers utsatthet för kränkningar. Deras 
arbete inbegriper således en skyddande aspekt. För att lärare på ett givande sätt ska 
kunna hjälpa utsatta elever krävs kunskap samt utrymme att ägna sig åt detta utöver 
själva undervisningen (Pellegrini, 2002). Huruvida lärare i praktiken har medel och 
motivation att arbeta med dessa frågor är dock inte självklart. Enligt en rapport om 
attityder till skolan från Skolverket (2015) uppfattade nio av tio grundskole- och 
gymnasielärare sitt arbete som meningsfullt samtidigt som hälften av lärarna alltid 
eller ofta uppgav att de kände sig stressade i sin yrkesutövning. Enligt Skolverket 
(2015) var det faktum att många elever hade behov av extra hjälp och stöd den 
största orsaken till lärarnas stress. Hög arbetsbelastning kan försämra lärares 
möjligheter att fånga upp varningssignaler på att elever mår dåligt och stress kan 
även minska deras motivation att ta sig an ytterligare ett ansvarsområde (Stauffer et 
al., 2012). 
 
Internetanvändning 
Internet är idag ett av våra viktigaste medel för kommunikation och 
informationsspridning. Det är numera en naturlig del av våra liv och användandet 
kryper ner i åldrarna. En rapport från Internetstiftelsen i Sverige (2015) visade att sex 
av tio barn redan i tvåårsåldern är internetanvändare. Ungdomar i tonårsåldern 
använder sig av internet i princip dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2015; 
Statens Medieråd, 2015; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2014). Över 90 procent av 
ungdomar mellan elva och 19 år har tillgång till egen smartphone och bland svenska 
högstadie- och gymnasieelever använder mellan 96-99 procent sig av sociala medier 
regelbundet (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Majoriteten av alla barn över tolv år 
spenderar dagligen mer än tre timmar på internet, vilket enligt Statens Medieråd 
(2015) gör dem till högkonsumenter av internet. 
 
På internet kan barn och ungdomar förutom att tillskansa sig ny kunskap även träffa 
och lära känna nya människor, inleda relationer, via olika forum utforska sin 
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sexualitet och få känna gemenskap. Svenska elevers attityder till internet är 
generellt sett mycket positiva (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Anonymiteten på 
internet kan i kontrast till skolans och föräldrars översyn upplevas som lockande 
och befriande (Rogland & Christianson, 2012). Fördelarna med nätet är många men 
den ökande internetanvändningen har även en baksida. IT-utvecklingen har skapat en 
ny arena för gärningsmän att verka på (BRÅ, 2007; Shannon, 2008). Den anonymitet 
som internet erbjuder har möjliggjort utvecklingen av brott som näthat och grooming 
(Shannon, 2008; von Marées & Petermann, 2012). Förövarna kan nå ett stort antal 
offer vilket ökar chanserna för manipulation och utnyttjande (BRÅ, 2007). 
Forskningsstudier (Modecki et al., 2014; Montiel, Carbonell & Pereda, 2016; 
Shannon, 2008; Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech & Collings, 2013a, 2013b; 
von Marées & Petermann, 2012; Zych, Ortega-Ruiz & Del Rey, 2015) har visat att 
barn i skolåldern utsätts för såväl nätmobbning som grooming, företeelser vilka 
inverkar på inlärningsprocessen och medför konsekvenser för elevernas prestationer 
i skolan (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra, Diener-West & Leaf, 2007). 
 
Mobbning har länge varit ett problem som lärare och övrig skolpersonal har behövt 
arbeta med (Holt et al., 2007; Modecki et al., 2014; Pellegrini, 2002). I och med 
spridningen av internet har en ny plattform för kränkningar erbjudits och senaste 
tidens IT-utveckling har även medfört en förändring i mobbningens karaktär 
(Modecki et al., 2014; von Marées & Petermann, 2012; Zych et al., 2015). Näthat 
och nätmobbning har kommit att bli ett allvarligt och vanligt förekommande 
problem hos många skolelever och har i och med detta blivit något som lärare 
behöver ha kännedom om (Eden et al., 2013; Veenstra et al., 2014). Detta dels på 
grund av de negativa effekter nätmobbning har på elevers välmående, men även 
med anledning av att nätmobbning har en indirekt påverkan på lärares framgång 
med undervisningen (Ybarra et al., 2007). 
 
Lärares attityder har betydelse för hur effektivt skolan kan arbeta med att motverka 
såväl traditionell mobbning (Kallestad & Olweus, 2003; Pellegrini, 2002; Veenstra 
et al., 2014) som nätmobbning (Cassidy et al., 2012; Eden et al., 2013; Li, 2008; 
Stauffer et al., 2012; Williford, 2015). I en undersökning om lärares attityder till 
nätmobbning fann Eden et al. (2013) att lärare var oroliga för att eleverna skulle bli 
utsatta för detta och att de ansåg att skolan bör vara ett forum för förebyggande 
arbete med nätmobbning. Studien visade även att lärarna kände sig otrygga i sin 
förmåga att identifiera och hantera problem med elevers utsatthet på internet samt 
att de efterfrågade mer utbildning om nätmobbning. Kvinnliga lärare, lärare som 
undervisade yngre elever och lärare med egen erfarenhet av nätmobbning uttryckte 
även större oro jämfört med övriga. Eden et al. (2013) menade att medvetenhet om 
och förståelse för dessa uppfattningar är nödvändiga för att kunna skapa riktlinjer 
för hur skolan ska förebygga att elever utsätts. I en studie av Stauffer et al. (2012) 
framkom att lärares attityder och engagemang till att arbeta preventivt med elevers 
utsatthet för nätmobbning påverkade hur effektiva skolans insatser för att motverka 
nätmobbning var. Utöver nätmobbning har grooming lyfts fram som en ytterligare 
aspekt av internetrelaterade kränkningar som är nödvändig för lärare att ha 
kännedom om. Alla som vistas på internet kan råka ut för kränkningar online, men 
när det gäller grooming är det barn och ungdomar som riskerar att bli utsatta (BRÅ, 
2007; Whittle et al., 2013b). 
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Grooming 
Grooming kan förstås som en manipulationsprocess där förövaren genom att etablera 
en förtroendefull relation successivt bryter ner barnets motstånd till att medverka i 
sexuella handlingar. Denna relation underlättar dels övergreppen i sig och gör det 
också mindre troligt att barnet senare berättar om dem (BRÅ, 2007; Craven, Brown & 
Gilchrist, 2006; Rogland & Christianson, 2012). Målet är att få offret att medverka i 
sexuella aktiviteter online och ibland även att skapa en situation offline där ytterligare 
sexuella övergrepp kan ske. Groomingprocessen inleds med ett kontaktskapande 
mellan barnet och den vuxne. Förövaren utger sig ofta för att vara barnets vän, någon 
med liknande intressen eller någon som lyssnar på barnets problem och erbjuder stöd 
och förståelse. Med olika strategier vinner förövaren barnets tillit och förbereder 
denne för framtida sexuella inviter. Att använda sexualiserat språk, visa pornografiskt 
material eller ständigt föra in sexuella teman i samtalen bidrar till att normalisera ett 
sexuellt beteende. Smicker, presenter, pengar, mutor och hot är också vanliga inslag i 
manipulationsprocessen. (BRÅ, 2007; Shannon, 2008; Whittle et al., 2013a). 
Grooming på internet erbjuder möjligheten att för gärningsmän ta kontakt med ett i 
princip obegränsat antal barn, på ett stort antal olika plattformar och på ett relativt 
anonymt och säkert sätt jämfört med grooming som sker offline (BRÅ, 2007; Whittle 
et al., 2013a). 
 
Barn och ungdomar är i många avseenden en tacksam målgrupp för gärningsmän av 
olika slag. Det finns situationer såväl online som offline där barn och ungdomar 
saknar både den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna upptäcka fara eller 
säga ifrån. Kön och ålder har betydelse för hur troligt det är att utsättas för 
grooming. Att flickor är mer utsatta för grooming har visats av en rad studier 
(Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2010; BRÅ, 2007; Mitchell, Finkelhor & 
Wolak, 2007; Montiel et al., 2016; Shannon, 2008; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
2014; Wachs, Wolf & Pan, 2012; Whittle et al., 2013b). Detta är inte förvånande 
med tanke på att förövarna, trots en i övrigt mycket heterogen grupp avseende ålder 
och tillvägagångssätt, i de flesta fall är män (BRÅ, 2013; Shannon, 2008; Whittle et 
al., 2013a). Enligt Rogland och Christianson (2012) har flickor högre krav på sig i 
form av stränga utseendeideal och är till följd av detta mer bekräftelsesökande när 
det gäller att känna sig vackra och speciella än vad pojkar är, vilket bidrar till ett 
mer riskfyllt beteende på internet. En intervjustudie gjord på svenska och engelska 
ungdomar pekade även den på att flickors behov av uppmärksamhet kan förklara ett 
riskfyllt beteende online (Jonsson, Cooper, Qualyle, Svedin & Hervy, 2015). Studien 
visade att sexting, det vill säga att skicka sexuella bilder eller meddelanden till 
varandra, idag är en vanlig och bland ungdomar accepterad företeelse. Jonsson et al. 
(2015) fann i denna studie en mindre grupp, där majoriteten var flickor, som på 
grund av olika anledningar hade ett extra stort behov av bekräftelse och 
uppskattning. De tenderade att skicka sexuella meddelanden till fler och mer 
riskabla kontakter, vilket gjorde att de i högre utsträckning utsatte sig för risker på 
internet. Även om flickor oftare utsätts för sexuella kränkningar på nätet innebär 
inte det att pojkarna är skonade. Mitchell et al. (2007) fann att 21 procent av de 
ungdomar som blivit utsatta var pojkar. Bland pojkar och unga män kan en 
osäkerhet beträffande sin sexuella identitet göra dem mer sårbara för eventuella 
gärningsmän. Enligt Whittle et al, (2013b) kan detta förklara varför homosexuella 
pojkar ofta befinner sig i riskzonen att bli groomade. Troligtvis finns även ett stort 
mörkertal i antal anmälningar till följd av det negativa stigma som finns beträffande 
pojkar som blir sexuellt utnyttjade (Whittle et al., 2013b). 
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I fråga om ålder är forskningen mer tvetydig. Ungdomar i de lägre tonåren har ett 
behov av att frigöra sig från sina föräldrar (Jonsson, Warfvinge & Banck, 2009) och 
med detta följer att de söker sig till nya kontakter utanför familjen, exempelvis på 
internet, för umgänge och bekräftelse. Forskning har dock visat att barn under tolv 
år inte utsätts för grooming i samma utsträckning som äldre barn och ungdomar 
(BRÅ, 2007). Flertalet studier visar att ungdomar i de äldre tonåren löper störst risk 
att bli utsatta för grooming (Baumgartner et al., 2010; Montiel et al., 2016). 
 
Det är främst två grupper av ungdomar som ligger i riskzonen för att bli groomade 
(BRÅ, 2013). Barn som har psykiska problem eller lider av svårigheter på andra plan 
i livet, exempelvis i familjen eller skolan, tenderar att befinna sig mer i riskzonen när 
det gäller denna typ av sexuella kontaktförsök (BRÅ, 2007). Den andra gruppen som 
anses extra utsatt är de ungdomar som tar stora risker på internet. Med risker avses 
exempelvis att dela känslig information och sexuella bilder, agera utåtriktat och 
sexualiserat gentemot andra på internet eller att efter att ha fått kontakt med en person 
online träffa denne i verkliga livet (Mitchell et al., 2007; Whittle et al., 2013a). 
Förövare kan utnyttja deras nyfikenhet och risktagande för att begå sexuella 
övergrepp online och i vissa fall även offline (BRÅ, 2013). 
 
Risktagande i allmänhet antas vara en faktor som spelar in när det gäller vilka som 
utsätts för grooming (Mitchell et al., 2007; Whittle et al., 2013a). Wachs et al. (2012) 
fann att de ungdomar som var mer villiga att träffa okända personer offline också 
löpte större risk att utsättas för grooming på internet. Baumgartner et al. (2010) fann 
dock ingen skillnad i sexuellt riskbeteende på internet mellan ungdomar och vuxna 
och inte heller att riskmedvetenheten skiljde sig åt med åldern. I kontrast till detta har 
ytterligare studier visat att yngre och äldre barn visserligen är lika medvetna om 
riskerna på internet men att äldre barn i högre utsträckning uppvisar ett riskfyllt 
beteende online jämfört med yngre barn (Mishna, McLuckie & Saini, 2009; Schilder, 
Brusselaers & Bogaerts, 2016). Att ungdomar är välinformerade om riskerna på 
internet verkar enligt dessa studier således inte spela någon roll för hur de faktiskt 
agerar online. 
 
Beträffande hur många barn och ungdomar som utsätts för grooming via internet 
tillfrågades närmare 6000 svenska gymnasielever om deras erfarenheter av oönskade 
sexuella närmanden online (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2014). Mer specifikt 
undersöktes huruvida eleverna hade varit med om att någon de kommit i kontakt med 
via internet, och som de visste eller misstänkte var minst fem år äldre än de själva var, 
hade försökt få dem att antingen prata om sex, visa avklädda bilder på sig själva, 
träffa dem för att göra något sexuellt eller själva skickat avklädda bilder till dem. 
Ungefär en fjärdedel (23,2 %) av de tillfrågade hade varit med om någon av dessa 
former av grooming och drygt sju procent hade erfarenhet av samtliga uppräknade 
kontaktförsök (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2014). I en liknande undersökning av 
Nelander och Shannon (2010, refererad i BRÅ, 2013) tillfrågades närmare 6900 
elever i årskurs nio om de haft sexuell kontakt över internet med någon de trodde var 
minst fem år äldre än de själva var. En femtedel av flickorna (21 %) och sex procent 
av pojkarna uppgav att de hade haft sådan kontakt. 
 
Internationell forskning redovisar liknande siffror när det gäller barn och unga som 
blivit kontaktade via nätet i sexuellt syfte. En undersökning av Montiel et al. (2016) 
visade att 17,2 procent av spanska ungdomar i åldern 12-17 hade blivit utsatta för 
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groomingförsök via internet. I en liknande studie på tyska ungdomar i åldern 12-16 
rapporterade en femtedel (21,4 %) av de tillfrågade att de kommit i kontakt med en 
person de mött online som försökt manipulera dem till sexuella handlingar (Wachs 
et al., 2012). Flertalet studier presenterar siffror på hur många barn och ungdomar 
som utsätts för groomingförsök, men huruvida dessa leder vidare till faktiska 
sexuella handlingar mellan förövare och offer framgår inte alltid (Montiel et al., 
2016). Antal polisanmälningar skulle kunna ge en indikation på hur situationen ser ut. 
Det kan dock vara problematiskt att lägga mycket fokus på antal anmälningar 
eftersom ett stort mörkertal förväntas finnas vid dessa typer av brott (BRÅ, 2007; 
Whittle et al., 2013b). Starka känslor av skuld och skam över att ha blivit lurad och 
över att ha utfört sexuella handlingar gör att det ofta svårt för offren att berätta om 
groomingen (Rogland & Christianson, 2012; Whittle et al., 2013a). Med tanke på 
tidigare nämnda riskgrupper, och det relativt stora antalet kontaktade barn och unga 
är det dock rimligt att anta att en del av dessa försök har resulterat i övergrepp 
(BRÅ, 2007). 
 
Grooming – konsekvenser för skolarbetet 
Trots svårigheter att veta exakt andelen barn och ungdomar som utsätts för 
grooming visar forskning att det förekommer och förblir ett problem. Elever drabbas 
av såväl nätmobbning och grooming, företeelser som allvarligt inverkar på deras 
psykiska hälsa och som kan resultera i långtgående konsekvenser. Kränkningar 
online kan följas av depressioner och självskadebeteenden, aggressioner, alkohol- 
och narkotikamissbruk och framtida problem med sexualitet och intimitet (Rogland 
& Christianson, 2012; Ybarra et. al., 2007). Forskning har även visat att denna typ 
av övergrepp ofta medför konkreta konsekvenser som avspeglar sig i skolarbetet, 
exempelvis i form av försämrade prestationer, hög frånvaro och avbrutna studier 
(Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et al., 2007). Detta kan i förlängningen även 
påverka elevernas möjligheter på arbetsmarknaden och därmed få en avgörande 
betydelse för deras liv. 
 
Föräldrar, vänner och andra personer i ungdomarnas närhet spelar en viktig roll för 
att fånga upp signaler på att något inte är som det ska. Ofta utgör föräldrarna den för 
barnet mest trygga punkten i tillvaron. Detta gäller dock inte alla barn och 
ungdomar. Ybarra et al. (2007) fann att unga som utsattes för internetrelaterade 
kränkningar ofta hade dåliga känslomässiga relationer till sina föräldrar. Att räkna 
med att föräldrarna kontrollerar och tar ansvar för sina barns beteenden online är av 
denna anledning, menar Ybarra et al. (2007), inte alltid effektivt. Professionella som 
arbetar med ungdomar, exempelvis lärare, bör enligt forskarna erbjuda ett forum för 
samtal där unga som saknar trygga familjerelationer kan få stöd och hjälp av en 
vuxen. 
 
Grooming via internet förekommer vanligtvis inte på skoltid (Ybarra et al., 2007) 
och eftersom det rör sig om vuxnas kontakt med barn sker detta i de flesta fall inte 
heller mellan två individer som båda har en koppling till skolan. Skolans ansvar 
gällande elevers trygghet och välmående avser endast sådant som kan kopplas till 
verksamheten. Huruvida grooming faller inom kravet för vad lärare och övrig 
skolpersonal aktivt ska arbeta med är därmed inte alltid tydligt. Forskning har dock 
visat är att kränkningar på internet ofta medför hög frånvaro och försämrade 
skolprestationer hos drabbade elever (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et al., 
2007). Skolans huvuduppdrag är att hjälpa eleverna att tillgodose sig den kunskap 
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som krävs för att klara läromålen (SFS 2010:800). Även om grooming och dess 
specifika koppling till skolans verksamhet kan verka diffus avseende 
likabehandlingsplanen är elevers utsatthet för grooming och dess inverkan på 
inlärningen desto tydligare (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et al., 2007). 
 
Att bli utsatt för grooming inverkar allvarligt på ungdomars psykiska hälsa, 
skolprestationer och framtida arbetsliv (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et 
al., 2007). Lärare utgör en viktig yrkesgrupp som dels kan upptäcka elever som 
råkat ut för grooming och som dels i samband med undervisningen har möjlighet att 
förebygga att fler unga drabbas (Ybarra et al., 2007). Att hjälpa elever som mår 
dåligt och att se till att anmäla till rektor, skolhälsa eller andra instanser vid 
misstanke om brott kan tyckas vara en självklarhet. För att lärare ska kunna 
uppmärksamma och hjälpa utsatta elever krävs dock både kunskap och god 
inställning till att arbeta med denna typ av problematik (Ajzen, 1991; Cassidy et al., 
2012; Kallestad & Olweus, 2003; Pellegrini, 2002; Stauffer et al., 2012; Veenstra et 
al., 2014; Williford, 2015). Unga som har utsatts för grooming och andra sexuella 
övergrepp berättar sällan om det i efterhand (Rogland & Christianson, 2012). 
Kunskap om förekomsten av grooming samt om vilka konsekvenser utsatthet för 
grooming kan få för elevers skolprestationer kan medföra att lärare vågar fråga unga 
om detta (Ybarra et al., 2007). Ökad medvetenhet om grooming hos lärare kan 
således bidra till att fler utsatta elever kan uppmärksammas. 
 
Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av ovan förda resonemang var studiens syfte att belysa lärares oro, 
uppfattningar och attityder avseende elevers utsatthet för grooming samt att 
undersöka lärares åsikter om sin och skolans roll i frågor beträffande detta. Då 
forskning på området saknas var föreliggande studie av explorativ karaktär. 
Följande frågeställningar låg till grund för studien: 
 

i. Hur oroliga är lärare för att elever ska utsättas för grooming; hur trygga är de 
i sin förmåga att identifiera och hantera elever som misstänks ha blivit 
utsatta; vad har de för åsikter om sin egen och skolans roll när det gäller 
arbetet med dessa problem; hur viktigt anser de att utbildning om grooming 
är för lärare? 

ii. Finns det ett samband mellan lärares oro över grooming, deras tilltro till sin 
förmåga att hantera utsatta elever, deras åsikter om skolans roll när det gäller 
detta samt deras åsikter om vikten av utbildning i frågan? 

iii. Finns det en skillnad i lärares uppfattningar om grooming med avseende på 
kön, undervisningsbakgrund samt egen erfarenhet av grooming? 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
Sammanlagt deltog 207 lärare mellan 25 och 69 år (M = 44,96 år, s = 10,73 år) av 
vilka 132 (63,8 %) var kvinnor och 75 (36,2 %) var män. Av dessa tjänstgjorde 108 
lärare (52,2 %) på högstadiet och 99 lärare (47,8 %) på gymnasiet. Bland 
högstadielärarna var könsfördelningen 76 kvinnor respektive 32 män och bland 
gymnasielärarna 56 kvinnor respektive 43 män. I föreliggande undersökning 
lämnade två deltagare ofullständiga svar vilket resulterade i ett internt bortfall på två 
personer vad gäller Index 1 (se nedan). 
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Undersökningsdeltagarna rekryterades från sammanlagt 30 skolor i 
Stockholmsområdet. Via kontakter kunde lärare på fem skolor (två högstadieskolor 
och tre gymnasieskolor) tillfrågas. Inledningsvis valdes ytterligare åtta 
högstadieskolor och sju gymnasieskolor ut från två listor över respektive skolor i 
Stockholms stad. Detta för att lika många av respektive typ av skola skulle 
tillfrågas. Genom att med en penna slumpmässigt peka på listorna bestämdes vilka 
skolor som skulle kontaktas. Då det visade sig att antalet anställda lärare skiljde sig 
markant åt på de valda högstadie- respektive gymnasieskolorna valdes ytterligare tio 
högstadieskolor ut för att erhålla en mer jämn fördelning mellan antal tillfrågade 
lärare. Undersökningsdeltagarna rekryterades således från 20 högstadieskolor och 
tio gymnasieskolor. Lärarna erhöll ingen ersättning för sitt deltagande. 
 
Material 
Datainsamlingen skedde med hjälp av en webbenkät som skapades utifrån ett 
frågeformulär som Eden et al. (2013) använde i sin studie om lärares uppfattningar 
om nätmobbning. Detta frågeformulär var i sin tur baserat på en enkät om 
förskolelärares uppfattningar om nätmobbning ursprungligen konstruerat av Li 
(2008). Då Eden et al. (2013) hade en tydligare kodning av sina påståenden och 
även hade skapat index av frågorna valdes denna enkät som utgångspunkt för 
föreliggande studies frågeformulär. Forskarna kontaktades med en förfrågan om att 
få använda deras enkät. De godkände detta och skickade de ursprungliga frågorna 
via mail. Enkäten översattes från hebreiska med hjälp av ett översättningsprogram 
på internet och jämfördes med Lis (2008) enkät på engelska för att säkerställa att 
inga språkliga misstag gjordes. Begreppet ”nätmobbning” byttes ut mot 
”grooming”. Utöver detta gjordes några mindre ändringar för att frågorna skulle 
vara applicerbara på det svenska skolsystemet och vara aktuella för lärare i Sverige. 
Detta gjordes efter att två lärare konsulterats och gett sina synpunkter angående 
enkäten. Två av det ursprungliga frågeformulärets påståenden exkluderades på 
grund av att de inte gick att tillämpa på ämnet grooming. Ytterligare tre påståenden 
valdes bort på grund av att de inte var aktuella för föreliggande studies syfte. 

 
Den slutgiltiga enkäten bestod av tre delar (se Bilaga 1). Enkätens första del 
innehöll fyra demografiska frågor om lärarnas kön, ålder, nuvarande arbetsplats och 
undervisningserfarenhet i antal år. Den andra delen bestod av 17 påståenden som 
mätte lärarnas uppfattningar och åsikter om grooming. Dessa besvarades med hjälp 
av en femgradig likertskala (1 = instämmer inte alls; 5 = instämmer helt). Enkätens 
sista del innehöll fyra frågor om lärarnas erfarenheter om grooming, huruvida de 
själva hade blivit utsatta för grooming och om de kände till att en elev blivit det 
samt hur de i så fall hade hanterat detta. 
 
Andra delen i Edens et al. (2013) enkät bestod av 22 påståenden som tillsammans 
bildade fyra index. I föreliggande studie användes motsvarande frågor för att bilda 
samma index med den skillnaden att denna undersökning behandlade ämnet 
grooming. Då fem påståenden exkluderades i föreliggande studie var dock antalet 
frågor som bildade två av indexen (Index 1 och 2) färre än i motsvarande index i 
Edens et al. studie. I denna undersökning mätte tre påståenden lärares oro 
beträffande grooming (Index 1). Två påståenden mätte lärares tilltro till sin förmåga 
att kunna identifiera och hantera en situation där en elev har eller misstänks ha blivit 
utsatt för grooming (Index 2). Tio påståenden mätte lärares åsikter om skolans roll när 
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det gäller arbete med elevernas utsatthet för grooming (Index 3) och slutligen mätte två 
frågor lärares uppfattningar om vikten av utbildning om grooming (Index 4). 
 
Procedur 
Enkäten skapades i webbformat med hjälp av Google Drive och skickades ut 
tillsammans med en skriftlig förfrågan om att delta i undersökningen till samtliga 
lärare på 25 skolor samt till fem lärare på ytterligare fem skolor som sedan spred 
enkäten vidare till sina kollegor. Kontaktuppgifter till lärarna fanns tillgängliga på 
skolans hemsidor på internet. Lärarna informerades skriftligt om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt, att de var anonyma och att deras uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt samt endast användas i forskningssyfte. Kontaktuppgifter 
till rapportens författare fanns med på enkätens första och sista sida för deltagarnas 
eventuella frågor om enkäten eller undersökningen. Enkäten låg tillgänglig för 
deltagarna att besvara under en tvåveckorsperiod (16-04-15 – 16-04-29). Ingen 
påminnelse om att delta i undersökningen skickades ut till lärarna. 
 

Resultat 
 
Resultatet från föreliggande undersökning redovisas utifrån fyra index och indikerar 
att lärarna var oroliga för att eleverna ska bli, eller har blivit utsatta för grooming. De 
hade låg tilltro till sin egen förmåga att identifiera och hantera elever som har eller 
misstänks ha blivit utsatta. Lärarna ansåg i hög utsträckning att skolan är och bör vara 
en plats för arbete med elevers utsatthet för detta. De efterfrågade även mer utbildning 
om grooming samt tyckte att frågan är viktig för lärare att ha kunskap om. Deskriptiv 
statistik (inklusive mått för intern konsistens) presenteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1: Medelvärden, standardavvikelser och reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa) 
för Index 1-4 vilka mäter lärares uppfattningar om grooming (N = 207). 

    M  s  α 
1. Lärares oro    2,85  0,94  0,71 
2. Lärares tilltro till förmåga  2,36  0,98  0,63 
3. Skolans roll    3,60  0,97  0,91 
4. Utbildning    3,09  1,24  0,74 
 
Korrelationer mellan Index 1-4 beräknades med hjälp av Pearsons 
korrelationskoefficient (se Tabell 2). Analysen visade på starkt positivt samband 
mellan lärarnas åsikter om att utbildning är viktigt för lärare och åsikter om att skolan 
på olika sätt bör ansvara för frågor som har med elevers utsatthet för grooming att 
göra. Vidare fanns ett positivt samband mellan hur oroliga lärarna var över att 
eleverna ska utsättas för grooming och åsikter om att skolan bör spela en aktiv roll i 
arbetet med problematiken kring grooming. Det fanns även ett positivt samband 
mellan lärarnas oro och deras åsikter och önskemål om ytterligare utbildning i frågan. 
Ett svagt men signifikant positivt samband erhölls mellan lärarnas åsikter om vikten 
av utbildning och hur de skattade sin förmåga att kunna identifiera och hantera en 
situation där en elev blivit utsatt för grooming. 
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Tabell 2: Korrelationer för Index 1-4 vilka mäter lärares uppfattningar om grooming 
(N = 207). 
Index     1  2  3  4 
1. Lärares oro    - 
2. Lärares tilltro till förmåga  0,037  -     
3. Skolans roll    0,384** 0,096  -   
4. Utbildning    0,272** 0,159*  0,717** - 
*p < 0,05. 
**p < 0,01. 
 
Separata t-test för oberoende mätningar utfördes avseende skillnader i lärarnas 
skattningar utifrån könstillhörighet. Signifikanta effekter erhölls för Index 1, 3 och 4 
(se Tabell 3). Kvinnliga lärare uttryckte mer oro över att eleverna skulle bli utsatta för 
grooming, ansåg i högre utsträckning att skolan bör vara en plats för arbete med 
elevers utsatthet för grooming samt efterfrågade mer utbildning i ämnet. Ingen 
skillnad kunde påvisas mellan kvinnor och män för Index 2. 
 
Tabell 3: Skillnader i lärares uppfattningar om grooming (Index 1-4) utifrån 
könstillhörighet. 

   Kvinnor Män 
   (n = 132) (n = 75) 

  M s M s t  df d 
1. Lärares oro  3,02 0,91 2,56 0,93 3,405*** 203 0,48 
2. Lärares tilltro 2,36 0,99 2,35 0,96 0,073  205 0,01 
till sin förmåga 
3. Lärares åsikt om 3,71 0,94 3,38 0,99 2,384*  205 0,33 
skolans roll 
4. Lärares åsikt om 3,31 1,24 2,71 1,16 3,470*** 205 0,48 
vikten av utbildning 
*p < 0,05. 
***p < 0,001. 
 
Separata t-test för oberoende mätningar utfördes avseende skillnader i lärarnas 
skattningar utifrån undervisningsbakgrund (se Tabell 4). En signifikant skillnad 
erhölls beträffande indexet för lärares oro. Högstadielärarna var mer oroliga över 
elevernas utsatthet för grooming jämfört med gymnasielärarna. Inga signifikanta 
skillnader erhölls för Index 2, 3 eller 4. 
 
Då könsfördelningen bland högstadie- och gymnasielärarna var ojämn utfördes en 2 X 
2 oberoende ANOVA med kön (kvinna, man) och undervisningsbakgrund 
(högstadiet, gymnasiet) som oberoende variabler och oro beträffande grooming som 
beroende variabel. Detta för att kontrollera för kön som en eventuell bakomliggande 
variabel till skillnaden i oro (Index 1) avseende undervisningsbakgrund. Ingen 
signifikant interaktionseffekt erhölls, F(1,201) = 1,97, p = 0,16. Det fanns således 
ingen signifikant skillnad i hur oroliga högstadielärarna var beroende av kön. 
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Tabell 4: Skillnader i lärares uppfattningar om grooming (Index 1-4) utifrån 
undervisningsbakgrund. 

Högstadiet Gymnasiet 
(n = 108) (n = 99) 

   M s M s t  df d 
1. Lärares oro  3,15 0,91 2,53 0,86 4,996*** 203 0,70 
2. Lärares tilltro 2,46 0,98 2,25 0,94 1,521  205 0,21 
till sin förmåga 
3. Lärares åsikt om 3,67 0,92 3,51 1,01 1,150  205 0,16 
skolans roll 
4. Lärares åsikt om 3,16 1,24 3,03 1,23 0,763  205 0,11 
vikten av utbildning 
***p = < 0,001. 
 
Av sammanlagt 207 undersökningsdeltagare rapporterade 23 lärare att de hade en 
personlig erfarenhet av grooming. Fyra lärare (1,9 %) uppgav att de själva hade blivit 
utsatta för grooming och 19 (9,2 %) lärare hade någon gång kommit i kontakt med en 
eller flera elever som hade utsatts för grooming. Med separata t-test för oberoende 
mätningar mättes skillnader i lärarnas uppfattningar om grooming utifrån deras egna 
erfarenheter av grooming (se Tabell 5). Signifikanta skillnader erhölls för Index 1, 2 
och 3. Lärare som hade kommit i kontakt med grooming uttryckte större oro för att 
eleverna skulle bli utsatta jämfört med de lärare som inte hade kommit i kontakt med 
grooming. Lärare med erfarenhet av grooming ansåg sig även tryggare i sin förmåga 
att kunna identifiera och hantera en situation där en elev blivit utsatt för grooming. 
Lärare med erfarenhet av grooming ansåg i högre utsträckning att skolan bör arbeta 
med elevers utsatthet för grooming jämfört med övriga lärare. Ingen signifikant 
skillnad mellan lärare med eller utan egen erfarenhet av grooming kunde påvisas för 
Index 4. 
 
Tabell 5: Skillnader i lärares uppfattningar om grooming utifrån egen erfarenhet av 
grooming. 

Erfarenhet Ingen erfarenhet 
(n = 23) (n = 184) 

   M s M s t  df d 
Lärares oro  3,78 0,89 2,74 0,88 5,384*** 203 0,76 
Lärares tilltro  3,00 1,18 2,28 0,92 2,827** 205 0,39 
till sin förmåga 
Lärares åsikt om 4,15 0,73 3,53 0,97 2,961** 205 0,41 
skolans roll 
Lärares åsikt om 3,57 1,33 3,04 1,22 1,940  205 0,27 
vikten av utbildning 
**p = < 0,01. 
***p = < 0,001. 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att belysa lärares oro, uppfattningar och attityder 
avseende elevers utsatthet för grooming samt att undersöka lärares åsikter om sin 
och skolans roll i frågor beträffande detta. Undersökningen visade att lärarna är 
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oroliga över att eleverna ska bli utsatta för grooming och att de har låg tilltro till sin 
egen förmåga att identifiera och hantera en situation där en elev har eller misstänks 
ha blivit utsatt för grooming. Lärarna ansåg i hög utsträckning att skolan har ett 
ansvar när det gäller att arbeta med elevers utsatthet för grooming samt efterfrågade 
mer kunskap om ämnet. Tidigare studier beträffande lärares uppfattningar om 
grooming saknas, däremot finns motsvarande studier när det gäller nätmobbning, 
som kan ses som ett liknande problem i fråga om skolans ansvar och påverkan på 
eleverna. Resultaten från föreliggande studie ligger i linje med vad Eden et al. 
(2013) fann i sin undersökning om lärares uppfattningar om nätmobbning. På samma 
sätt som i föreliggande studie skattade lärarna i Edens et al. (2013) undersökning att 
de var oroliga över att eleverna skulle utsättas för nätmobbning. De hade låg tilltro 
till sin förmåga att identifiera och hantera problem med utsatthet på internet och de 
ansåg att skolan bör ta ett stort ansvar när det gäller arbetet mot nätmobbning. 
Lärarna efterfrågade mer utbildning om nätmobbning samt ansåg att frågan var 
viktig för lärare att ha kunskap om (Eden et al., 2013). Även Li (2008) fann att 
förskolelärare var oroliga över att elever skulle bli utsatta för nätmobbning, hade låg 
tilltro till sin förmåga att hantera problem med nätmobbning och efterfrågade mer 
utbildning i ämnet. Nätmobbning och grooming via internet är liknande företeelser i 
sin natur och i sin koppling till skolan (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et al., 
2007) vilket kan förklara lärarnas snarlika uppfattningar i dessa frågor. 
 
Beträffande korrelationer mellan Index 1-4 erhölls ett positivt samband mellan 
Index 4 som mätte lärarnas önskemål om ytterligare utbildning om grooming och 
alla övriga index. Eden et al. (2013) fann motsvarande korrelationer i sin studie om 
nätmobbning. Lärare som var oroliga över att eleverna ska bli utsatta efterfrågade 
mer utbildning om grooming. Detta visar att lärarna känner ett visst engagemang i 
frågan om elevers utsatthet för sexuella närmanden via internet. Enligt theory of 
planned behavior (Ajzen, 1991) är attityder, uppfattningar och upplevd 
självförmåga att klara av något det som främst påverkar individers beteende. 
Forskningsstudier har visat att lärares attityder har betydelse för hur effektivt skolan 
kan arbeta med att motverka såväl traditionell mobbning som nätmobbning (Cassidy 
et al., 2012; Kallestad & Olweus, 2003; Pellegrini, 2002; Stauffer et al., 2012; 
Veenstra et al., 2014; Williford, 2015). Lärarnas attityder till problematiken kring 
elevers utsatthet för grooming antyder att de med rätt utbildning kan vara mottagliga 
att arbeta med dessa typer av frågor. 
 
Lärares skattningar angående sin förmåga att identifiera och hantera grooming 
korrelerade även den med en önskan om ytterligare utbildning. Detta kan tyckas 
motsägelsefullt, lärare som anser sig kunna identifiera en elev borde inte anse sig 
behöva ytterligare kunskap. Dock mätte detta index även ifall lärarna ansåg att 
utbildning om grooming var viktigt för lärare att ha vilket skulle kunna förklara 
detta samband. Det är även möjligt att det är lärarnas attityd till problematiken som 
bidrar till ett positivt samband mellan dessa index (Ajzen, 1991). Lärare som redan 
har en viss förförståelse för vad grooming är skulle kunna anse att det är ett viktigt 
ämne och att de därför efterfrågar mer utbildning (Ajzen, 1991; Eden et al., 2013). 
Eventuellt anser de lärare som inte känner till grooming heller inte att det är viktigt 
eller att det har med deras yrkesutövning att göra. Stauffer et al. (2012) menade att 
lärare kan vara motvilliga att ta sig an ytterligare ansvarsområden än de som explicit 
ingår i deras arbetsuppgifter, i synnerhet när det gäller företeelser som sker utanför 
ramen för skolans verksamhet. Då sambandet mellan dessa index var svagt i 
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föreliggande undersökning är möjligt att även de lärare som känner låg tilltro till sin 
förmåga att hantera grooming efterfrågar mer utbildning i ämnet. 
 
Analysen av lärarnas skattningar visade även på ett positivt samband mellan lärarnas 
åsikter om att ytterligare utbildning är viktigt och deras åsikter om att skolan på olika 
sätt bör ansvara för frågor som har med elevers utsatthet för grooming att göra. För att 
lärare, som är en del av skolan som organisation, aktivt ska kunna uppmärksamma 
elevers utsatthet för grooming krävs att de har en viss kunskap om problematiken 
(Eden et al., 2013; Li, 2008; Ybarra et al., 2007) vilket skulle kunna förklara detta 
samband.  Det är möjligt att de lärare som anser att skolans uppdrag innefattar 
preventivt arbete med elevers utsatthet på internet även anser att skolan bör förse 
personalen med den kunskap som krävs för att göra detta, vilket ytterligare skulle 
kunna förklara hur lärarnas skattningar i dessa index hänger samman. 
 
Slutligen erhölls ett positivt samband mellan hur oroliga lärarna var över att eleverna 
ska utsättas för grooming och åsikter om att skolan bör spela en aktiv roll i arbetet 
med att identifiera och hantera problem med grooming. Även detta samband ligger i 
linje med vad Eden et al. (2013) fann i sin studie om lärares uppfattningar om 
nätmobbning. Oroliga lärare ansåg i högre utsträckning att skolan bör arbeta för att 
hantera dessa problem. Attityder och uppfattningar påverkar individers beteende 
(Ajzen, 1991) vilket kan förklara varför oroliga lärare verkar villiga och engagerade i 
att arbeta aktivt med elevers utsatthet på internet. En studie beträffande lärares 
attityder till nätmobbning visade att över hälften av de undersökta lärarna var 
kritiska till införandet av ett anti-nätmobbningsprogram (Stauffer et al., 2012). 
Forskarna menade att anledningen till detta till stor del var en avsaknad av intresse 
och engagemang från lärarnas håll. Föreliggande studie visar, till skillnad från vad 
Stauffer et al. (2012) fann i sin undersökning, att lärare har ett intresse för 
internetrelaterade kränkningar vilket ökar chanserna för att arbete med 
problematiken kring grooming skulle kunna vara verksamt. 
 
I undersökningen uttryckte kvinnliga lärare mer oro, ansåg i högre utsträckning att 
skolan ansvarar för arbete med elevers utsatthet för grooming och efterfrågade 
oftare mer utbildning i ämnet jämfört med manliga lärare. Dessa utfall 
överensstämmer med Eden et al. (2013) vilka redovisade signifikanta skillnader 
mellan motsvarande tre index, det vill säga att kvinnliga lärare uttryckte mer oro 
över nätmobbning, i högre utsträckning ansåg att skolan är en bra plats för 
utbildning av ungdomar i frågan samt efterfrågade mer kunskap om ämnet. 
Forskning har visat att kvinnor i högre utsträckning utsätts för sexuella 
kontaktförsök, grooming, sexuella trakasserier och övergrepp (Baumgartner et al., 
2010; BRÅ, 2007; Mitchell et al., 2007; Montiel et al., 2016; Shannon, 2008; 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2014; Wachs et al., 2012; Whittle et al., 2013b). 
Egna erfarenheter av någon av dessa övergrepp kan vara en förklaring till att 
kvinnliga lärare är mer oroliga än manliga. Utsatthet för oönskade sexuella 
närmanden är ett mer aktuellt problem för kvinnor (Baumgartner et al., 2010). Detta 
kan bidra till större förståelse hos kvinnliga lärare för hur allvarliga dessa 
kränkningar är, vilket skulle kunna förstärka deras oro. 
 
Beträffande undervisningsbakgrund visade undersökningen att högstadielärarna 
skattade en högre grad av oro över att eleverna skulle bli utsatta för grooming 
jämfört med gymnasielärarna. Liknande analys av Eden et al. (2013) visade att 



 14 

lärarna till de yngre eleverna var mer oroliga över nätmobbning jämfört med lärare 
som undervisade elever på gymnasienivå. Eden et al. (2013) menade att lärare till 
yngre elever kan tänkas uppleva att de har en mer beskyddande roll vilket skulle 
kunna förklara dessa skillnader. Ytterligare en möjlig förklaring är att lärare till 
äldre elever i högre utsträckning litar på att eleverna har medel att hantera 
eventuella svårigheter på egen hand (Eden et al., 2013). Gymnasielärare är generellt 
sett mer ämnesorienterade än högstadielärare vilket även det skulle förklara om 
deras huvudsakliga fokus ligger på att eleverna uppnår kunskapsmålen och att 
elevernas välmående därmed blir sekundärt (Eden et al., 2013). Att lärare känner 
oro över grooming kan tänkas vara ett första steg i att kunna uppmärksamma utsatta 
elever (Ajzen, 1991; Kallestad & Olweus, 2003; Pellegrini, 2002; Veenstra et al., 
2014). Äldre ungdomar befinner sig oftare i riskzonen för att bli utsatta för 
grooming jämfört med yngre ungdomar (Baumgartner et al., 2010; Montiel et al., 
2016). Med tanke på lärarnas önskan om mer utbildning om grooming är detta något 
de troligtvis inte känner till. Om gymnasielärarna i större utsträckning hade kunskap 
om att äldre elever är mest frekvent utsatta för grooming hade deras skattningar 
möjligtvis sett annorlunda ut. 
 
Närmare en av tio lärare hade blivit kontaktade av en eller flera elever som blivit 
utsatta för grooming. Bland lärarna själva var endast någon procent personligen 
drabbade. Lärare som hade någon typ av erfarenhet av grooming skattade i tre av 
studiens fyra index signifikant högre än de lärare som saknade egen erfarenhet av 
grooming. Dessa lärare var mer oroliga för att eleverna skulle bli utsatta, de ansåg 
sig även tryggare i sin förmåga att känna igen och hantera situationer där en elev 
blivit utsatt och de ansåg i högre utsträckning att skolan spelar en viktig roll i 
arbetet med att hantera elevers utsatthet för grooming. Även Eden et al. (2013) fann 
denna tendens hos de lärare som hade egen erfarenhet av nätmobbning. Lärare som 
hade kommit i kontakt med elever som blivit utsatta för nätmobbning skattade högre 
i alla fyra index jämfört övriga lärare. Eden et al. (2013) fann även att de lärare som 
personligen hade blivit utsatta för nätmobbning i högre utsträckning uttryckte oro 
för att eleverna skulle drabbas jämfört med övriga. En förklaring till att lärare med 
personlig erfarenhet av grooming uttryckte mer oro över eleverna kan vara att de har 
konkreta bevis för att detta förekommer och medför allvarliga konsekvenser. Att 
dessa lärare kände sig trygga i sin förmåga att hantera grooming kan bero på att de 
redan tidigare kommit i kontakt med denna problematik. Lärare med erfarenhet av 
grooming ansåg även i högre utsträckning att elevers utsatthet för grooming är något 
som skolan kan och bör hantera. I och med att de som lärare blivit kontaktade av en 
elev angående grooming är det möjligt att de jämfört med övriga lärare har större 
förståelse för att skolan kan spela en betydande roll för dessa ungdomar. 
 
Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en trygg skolmiljö och likvärdig 
utbildning. Utsatthet för kränkningar på internet medför ofta sämre förutsättningar 
för de utsatta elevernas lärande (Rogland & Christianson, 2012; Ybarra et al., 2007). 
Trots en ofta stressfylld arbetssituation (Skolverket, 2015) är lärare den yrkesgrupp 
som har i särklass störst möjlighet att nå ut till ett stort antal barn och ungdomar. 
Unga som utsatts för internetrelaterade kränkningar har ofta dåliga känslomässiga 
relationer till sina föräldrar (Ybarra et al., 2007). Även detta visar på att lärare kan 
spela en viktig roll för utsatta elever i och med att de kan erbjuda dem det stöd de 
eventuellt saknar hemifrån. Internet används allt mer frekvent av elever i 
utbildningssyfte. Shariff och Hoff (2007) menade att lärare av denna anledning bör 
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informera och varna för eventuella risker online. Föreliggande studie visar att lärare 
anser att skolan ska vara en plats där problemet med ungas utsatthet för grooming 
behandlas och även att lärare efterfrågar mer kunskap. För detta krävs utbildning 
och för att kunskapen ska tillvaratas på ett effektivt sätt krävs rätt attityder hos 
lärare (Ajzen, 1991; Cassidy et al., 2012; Kallestad & Olweus, 2003; Pellegrini, 
2002; Stauffer et al., 2012; Veenstra et al., 2014; Williford, 2015). Om lärares 
arbetssituation inte förändras kan det finnas en risk för att lärare varken har medlen 
eller motivationen att engagera sig andra frågor än den rena kunskapsförmedlingen 
(Stauffer et al., 2012). 
 
I föreliggande studie har fokus legat på högstadie- och gymnasielärare med 
anledning av att forskningsstudier visat att det är de äldre ungdomarna snarare än 
barn och yngre tonåringar som befinner sig i riskzonen att bli utsatta för grooming 
(Baumgartner et al., 2010; Montiel et al., 2016). Med det sagt kan det finnas risker 
för att grooming drabbar och kommer att drabba allt yngre barn i framtiden till följd 
av att internet, smartphones och sociala medier används allt mer frekvent och i allt 
lägre åldrar (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Lärare till yngre barn kan eventuellt 
ha större utrymme att uppmärksamma utsatta elever än vad högstadie- och 
gymnasielärare har (Eden et al., 2013). Lärares fostrande roll är troligtvis mer 
framträdande ju yngre eleverna är (Eden et al., 2013; Stauffer et al., 2012). För 
framtida studier vore det därför intressant att undersöka även låg- och 
mellanstadielärares uppfattningar och attityder till grooming. I föreliggande studie 
var antalet undersökningsdeltagare med egen erfarenhet av grooming mycket lågt. 
Framtida studier skulle därför kunna fokusera på eventuella skillnader mellan lärare 
med och utan personlig erfarenhet av grooming, möjligtvis genom att endast 
undersöka unga lärare som alla har vuxit upp med internet. Att oavsett egen 
erfarenhet av grooming jämföra om lärares uppfattningar om grooming skiljer sig åt 
med åldern vore även det intressant. I och med att nätmobbning och grooming är 
liknande företeelser på många sätt (Baumgartner et al., 2010; Rogland & 
Christianson, 2012; Wachs et al., 2012; Ybarra et al., 2007) kan det för framtida 
studier även vara intressant att undersöka likheter och skillnader i lärares 
uppfattningar om dessa. 
 
Begränsningar 
En del begräsningar i föreliggande studie bör noteras. Huruvida resultaten kan 
generaliseras till högstadie- och gymnasielärare i stort kan ifrågasättas då inget 
obundet slumpmässigt urval låg till grund för studien (Borg & Westerlund, 2012). 
Det stora antalet undersökningsdeltagare kan dock ses som positivt när det gäller att 
belysa vilka tendenser som finns i lärares uppfattningar om grooming men 
ytterligare studier bör genomföras för att kunna säkerställa dessa. I föreliggande 
studie var antalet lärare med egen erfarenhet av grooming mycket litet vilket 
ytterligare begränsar generaliserbarheten i just denna analys (Borg & Westerlund, 
2012). 
 
En ytterligare aspekt att beakta är att de lärare som har valt att besvara enkäten kan 
ha ett särskilt intresse av grooming eller andra kränkningar via nätet vilket kan ha 
avspeglat sig i resultatet. Exempelvis är det möjligt att alla tillfrågade lärare som på 
något sätt personligen kommit i kontakt med grooming valt att svara på enkäten 
vilket kan ha orsakat ett snedvridet resultat. Å andra sidan skulle det mycket låga 
antalet lärare som uppgivit att de själva blivit utsatta för grooming kunna vara 
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missvisande. Många av de lärare som deltog i studien var äldre och växte upp utan 
internet. Hade endast yngre lärare tillfrågats är det möjligt att antalet utsatta hade 
varit större. 
 
Det kan även finnas ett problem med social önskvärdhet beträffande lärarnas 
skattningar av enkätens påståenden. Trots att respondenterna var anonyma kan de ha 
valt att överdriva eller underdriva sina skattningar för att alternativet inte ansetts 
vara social accepterat. Detta kan ha medfört en viss diskrepans mellan lärarnas 
faktiska och skattade åsikter. I och med att lärarnas upplevelser och attityder 
efterfrågades i denna studie bör dock självskattningsformulär kunna anses vara ett 
lämpligt metodval (Spector, 1994). Det finns i föreliggande studie även en risk för 
massignifikans då ett flertal tester har utförts och några analyser kan ha blivit 
signifikanta av en slump (Borg & Westerlund, 2012). Då detta inte har korrigerats 
för bör resultaten beaktas med viss försiktighet. Dock är tendenserna i föreliggande 
studie snarlika de som återfanns i Edens et al. (2013) studie vilket talar för att dessa 
ändå skulle kunna vara representativa för en större grupp lärare. 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att lärare uttrycker oro över elevers utsatthet 
för grooming och att de känner sig relativt osäkra på att identifiera och hantera en 
situation där en elev har eller kan ha blivit utsatt för grooming. Lärare anser att 
skolan aktivt bör arbeta med att förebygga och hantera elevers utsatthet för 
grooming och de efterfrågar mer utbildning för egen del i ämnet. Kvinnliga lärare, 
högstadielärare samt lärare med personlig erfarenhet av grooming uttryckte mer oro 
jämfört med övriga. Utfallet av föreliggande studie om grooming ligger i linje med 
vad tidigare forskning om nätmobbning har visat avseende skillnader i lärares kön 
och undervisningsbakgrund, men även avseende oro och åsikter om skolans ansvar 
(Eden et al., 2013; Li, 2008). I och med att elevers utsatthet för nätmobbning och 
grooming kan medföra snarlika konsekvenser för skolarbetet (Rogland & 
Christianson, 2012; Ybarra et al., 2007) och eftersom lärare uppvisar en liknande 
oro för båda företeelserna skulle preventiva åtgärder mot dessa med fördel kunna 
samordnas. Föreliggande studie visar även att lärare har ett engagemang i att 
förhindra att elever utsätts för grooming, dock erbjuder lärares nuvarande 
arbetssituation inte alltid detta. Tung arbetsbörda samt begränsningar i kunskap 
försvårar i dagsläget lärares möjligheter att uppmärksamma och hjälpa unga som 
drabbats (Skolverket, 2015; Stauffer et al., 2012). Ytterligare kunskap är nödvändigt 
för att lärares arbete med elevers kränkningar på internet ska vara framgångsrikt 
(Eden et al., 2013; Li, 2008; Ybarra et al., 2007). Framförallt kan utbildning för 
lärare om vilka följder grooming och utsatthet på internet kan få för skolarbetet 
medföra att de ser på förändringar i elevers skolprestation ur ett nytt perspektiv 
(Ybarra et al., 2007). Medvetenhet om att internetrelaterade kränkningar kan vara en 
orsak till elevers försämrade prestationer i skolan kan bidra till att fler utsatta elever 
uppmärksammas. 
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Bilaga 1 
 
 
Enkät om sexuell grooming 
 
1. Kön: 
☐ Kvinna  ☐ Man 
 
2. Ålder: ____ 
 
3. Nuvarande arbetsplats: 
☐ Högstadiet  ☐ Gymnasiet 
 
4. Undervisningserfarenhet (antal år): ____ 
 
 
Vänligen läs igenom denna beskrivning av grooming och ta sedan ställning till 
påståendena nedan (frågorna skattades på en femgradig skala där 1 = instämmer inte 
alls; 5 = instämmer helt). 

 
Med sexuell grooming avses att en vuxen kontaktar barn och ungdomar i sexuellt 
syfte, exempelvis över internet. Grooming kan förstås som en manipulationsprocess 
där förövaren genom att etablera en förtroendefull relation successivt bryter ner 
barnets motstånd till att medverka i sexuella handlingar. Denna relation gör det 
också mindre troligt att barnet senare berättar om övergreppen. Målet är att få offret 
att medverka i sexuella aktiviteter online och ibland även att skapa en situation offline 
där ytterligare sexuella övergrepp kan ske. 
 
 
5. Det är vanligt att barn och ungdomar utsätts för grooming 
6. Grooming förekommer förmodligen bland många elever på min skola 
7. Jag är orolig för att eleverna ska bli utsatta för grooming 
8. Jag känner mig trygg i min förmåga att kunna identifiera de elever som kan ha 
blivit utsatta för grooming 
9. Jag känner mig trygg i min förmåga kunna hantera en situation där en elev har eller 
misstänks ha blivit utsatt för grooming 
10. Skolan bör utveckla riktlinjer för att kunna hantera frågor som rör grooming 
11. Skolan bör låta personalen få utbildning om grooming av professionella på 
området 
12. Skolan bör ha en plan för hur lärarna ska informera eleverna om grooming 
13. Utöver att informera, bör lärare engagera eleverna i samtal och diskussion om 
grooming 
14. Kommunen bör organisera skolövergripande aktiviteter för att hantera problemet 
med grooming 
15. Elevhälsopersonalen bör organisera aktiviteter för att hantera och arbeta med 
frågor om grooming 
16. En grupp bör tillsättas på skolan för att undersöka elevernas erfarenheter av 
grooming 
17. Frågan om grooming bör diskuteras på personalkonferenser 
18. Skolan bör diskutera grooming med elevernas föräldrar 
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19. Skolan bör erbjuda stödsamtal till elever som har blivit utsatta för grooming 
20. Jag önskar att lärarutbildningen hade inkluderat mer utbildning om grooming 
21. Jämfört med andra sociala frågor som behandlas på lärarutbildningen är 
utbildning om grooming lika viktigt 
 
22. Har en elev någon gång kontaktat dig om att hen blivit utsatt för grooming? 
☐ Ja  ☐ Nej 
 
23. Om du svarat ja på föregående fråga: hur hanterade du detta? ____ 
 
24. Har du någon gång personligen utsatts för grooming? 
☐ Ja  ☐ Nej 
 
25. Om du svarat ja på föregående fråga: hur hanterade du detta? ____ 
 
 

 


