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Abstrakt

Resultat från tidigare studier inom sexuella trakasserier hos sjuksköterskor och undersköterskor 

visar på emotionella konsekvenser som påverkar individen som blir utsatt och även organisationen 

denne verkar inom. Denna C-uppsats är en av de första kvalitativa studier, som inriktat sig på offrets

känslomässiga upplevelser från och under trakasserier, som genomförts i Sverige. Denna studie 

utökar den tidigare förståelsen av vilka faktorer som påverkar upplevelsen i situationen och hur 

personerna hanterar känslor efter att ha blivit trakasserad. Syftet med denna studie var att undersöka

levda erfarenheter, känslor och emotioner av sexuella trakasserier hos personer i lågstatusyrken 

inom vården i Sverige. Följande genomfördes intervjuer med sex personer vilka arbetade som 

undersköterska eller vårdbiträde i en kommun i norra Sverige. Teorin grundas i huvudsak från Arlie 

Russel Hochschild och Allan G Johnson. Analysen visade att samtliga deltagare varit utsatta för 

sexuella trakasserier och detta har medfört känslor av chock, irritation, rädsla och pinsamhet. 

Känslorna från dessa situationer har hanterats genom att personerna byggt upp mentala 

skyddsbarriärer genom att vara medvetet otrevliga mot personer som har en tendens att vara 

trakasserande,samt att känslomässigt avtrubba sig och distansera sig från sitt arbete. I denna studie 

kommer sexuella trakasserier likställas med begreppet ovälkomna närmanden av sexuell natur och i 

avsaknaden av ett användbart samlingsbegrepp för vårdbiträden och undersköterskor kommer dessa

benämnas som skötare och sköterskor. 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, feeling rules, genusroller, förhandlingsutrymme, känslor, 

emotioner, ovälkomna närmanden.
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1. Inledning

Sexuella trakasserier är ett känt problem inom vård och omsorg. Flera studier har genom åren 

försökt ge en övergripande förståelse för hur problemet uppenbarar sig och vilka konsekvenser det 

medför. För att ge ett exempel så rapporterar 37 procent av sjuksköterskorna i Turkiet; 56 procent 

av sjuksköterskorna i Japan1. En meta-studie över 136 studier visade att i genomsnitt var fjärde 

sjuksköterska eller undersköterska råkat ut för sexuella trakasserier2. Dessa studier visar att kvinnor 

löper större risk än män att bli offer för sexuella trakasserier och att gärningsmännen oftast är just 

en man. Forskare är dock oeniga angående vilken position gärningsmännen har. Vissa studier visar 

att patienter är de främst förekomna förövarna. Medan andra studier visar på att läkarna står för den 

största delen sexuella trakasserier. Inte helt överraskande mår de som blivit offer för sexuella 

trakasserier dåligt av händelserna och flera besväras av känslomässigt lidande som yttrar sig i form 

av stress, rädsla, ilska och ångest3. 

Vidare visar studier även på ett samband mellan sexuella trakasserier och ett arbete som på 

något vis kräver fysisk närhet både till brukare/kunder och till kollegor. Att arbeta inom 

vårdsektorn, speciellt att arbeta som undersköterska eller sjuksköterska, verkar vara mer riskabelt än

vad som är gällande för övriga yrken4. Detta på grund av att det ligger i arbetsuppgifternas natur att 

fysiskt beröra patienter, prata om och beröra olika kroppsdelar. Dock kan det vara på sin plats att 

poängtera att majoriteten av forskningen om sexuella trakasserier har en internationell 

utgångspunkt, med det sagt finns det en avsaknad av liknande studier på området inom Sverige och 

Skandinavien.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering som definieras som ”ett uppträdande av 

sexuell natur som kränker någons värdighet” och detta regleras i 1 Kap § 4 tredje stycket i 

Diskrimineringslagen5. Om arbetsgivare får höra talas om att en arbetstagare känt sig trakasserad av

en annan arbetstagare har de en skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier

2 kap § 3 första och andra stycket Diskrimineringslagen6. I de fall där arbetstagaren blivit 

trakasserad av en patient eller en anhörig till patient så regleras detta i arbetsmiljölagens 3 kap § 2 a 

första stycket har arbetsgivaren en skyldighet att systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö7.  

Sexuella trakasserier är uppenbart en olovlig handling som regleras i svensk lag.

Vård och omsorg utgör en av Sveriges största branscher och de två största yrkesgrupperna 

1 Celik & Celik 2006:204, Hibino et.al 2008:127
2 Spector, Zhou & Che 2013:78
3 Celik & Celik 2006:205 
4 Hibino, Ogino & Inagaki 2006:403, Celik & Celik 2006.203, Dan, Pinsof & Riggs 1995:576
5 Göransson 2013:111 
6        Ibid... 2013:112 
7     Ibid... 2013:264 
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inom branschen är undersköterskor med 160 000 personer varav 93 procent är kvinnor, samt 

vårdbiträden med 124 000 personer varav 81 procent är kvinnor8. Det är en institution som syftar till

att främja människors välmående och tillfrisknade. Den största skillnaden på sjuksköterskor och 

undersköterskor är utbildningsnivån. Sjuksköterskan blir behörig efter en treårig 

högskoleutbildning, medan undersköterskor genomgått en treårig gymnasieutbildning alternativ en 

ett och ett halvårig Komvuxutbildning.  Den största praktiska skillnaden mellan yrkena är att 

undersköterskors arbete i stort handlar om omvårdnad, medan sjuksköterskor även har ett 

administrativt ansvar.

Vi människor söker ofta vård när vi själva är i prekära situationer och efterfrågar att bli 

omhändertagna av personal som själva är närvarande och engagerade. Men då sköterskornas 

arbetsmiljö bidrar till en försämrad hälsa för dem, samt att organisationerna blir lidande av mindre 

engagerad personal, finns det relevans att vidare studera området med syfte att förbättra personalens

situation. Även om det kan uppfattas som vanligt förekommande att personer inom vård sektorn blir

utsatt för sexuella trakasserier, kan jag anta att det är många som inte blivit utsatta och andra 

problem inom arbetet, som arbetsbördan, våld och hot, kan vara mer aktuella än just sexuella 

trakasserier.

En viktig del i den tidigare forskningen har varit att genom statistik påvisa omfattningen och

allvaret i sexuella trakasserier. Dock har kritik framförts att det genom oklara definitioner av 

begreppet sexuella trakasserier och vilka beteenden som inringas som sexuella trakasserier, 

föreligger risk att studier om dess omfattning är missvisande, på grund av deltagarnas olika 

uppfattningar av begreppet9. Lamesoo utvecklar detta och beskriver följande ”However, there has 

been no public debate about sexual harassment and little academic research on the topic, beyond 

surveys”. Den kunskapslucka denna studie avser att täppa igen, är vad individer känner då de blir 

sexuellt trakasserade och hur de resonerar runt begreppet. 

Vid inläsning på forskningsområdet upptäcktes en avsaknad om hur offren känslomässigt 

upplever och hanterar ovälkomna närmanden. Samt kunde väldigt lite forskning hittats gällande 

sexuella trakasserier med män som den utsatta gruppen10. Vidare råder det även brist av forskning 

inom sexuella trakasserier hos vårdpersonaler i Skandinavien, en målsättning med denna studie är 

att bidra till att minska denna lucka. Denna studie avser att gå djupare och ge en förståelse för hur 

det kommer sig att känslor av nedstämdhet, irritation, utanförskap och rädsla uppstår och fokus 

kommer ligga på hur respondenterna upplever ovälkomna situationen och hur de känslomässigt 

resonerar runt fenomenet sexuella trakasserier. I förlängningen hoppas studien kunna bidra med 

8     Statistiska centralbyrån 2012:20 vanligaste yrkena för kvinnor
9     Lamesoo 2013:137 
10  Konrad & Gutek 1906:424, Bucchianeri 2013:724
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kunskap angående, dels begreppet sexuella trakasserier, dels genom en djupare förståelse över 

fenomenet sexuella trakasserier som sådant. Det bör vara synnerligen vanligt att människor har 

olika tolkningar av begrepp och fenomen och sexuella trakasserier är uppenbarligen svårdefinierat. 

För att förstå hur det kommer sig att medarbetare inom vården har så olika föreställningar angående 

begreppet och fenomenet, behöver vi djupare undersöka deras känslor i relation till sexuella 

trakasserier. Kontexten sägs spela roll, men hur resonerar vårdpersonalen om vad i  kontexten det är

som spelar roll? Hur relaterar den känslomässiga reaktionen till situationen? Och på vilket sätt 

påverkar situationen den begreppsliga tolkningen? Med en djupgående undersökning kan vi få dessa

svar.

1.2 Syftet

Syftet med denna studie är att undersöka levda erfarenheter, känslor och emotioner av ovälkomna 

närmanden av sexuell natur, hos personer i lågstatusyrken inom vården i Sverige.

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever individen ovälkomna närmanden av sexuell natur?

 Hur hanterar individer situationer av sexuell natur?

 Vad får ovälkomna närmanden för emotionella konsekvenser för individen? 

 Vad är det som är ovälkommet av sexuella trakasserier?

2. Tidigare forskning 

De databaser som genomsöks efter tidigare forskning är utifrån den tillgång jag som student har via 

Umeå Universitets bibliotek och dess databaser. Studier eftersöktes på ett brett spektrum av 

sökalternativ, med målet att få en övergripande förståelse för området sexuella trakasserier och dess 

relation till vård och omsorg. Grundsökningen gav träff på ungefär 50 studier, vilket sedan 

reducerades till runt 20 studier som jag ansåg tillföra något relevant och olika typer av resultat. För 

min uppsats identifierades signifikanta aspekter i studierna och parades i nästa skede ihop utifrån 

det teman uttalanden kunde härledas till. Dessa teman blev följande: 

 Definitioner av sexuella trakasserier 

 Omfattningen av sexuella trakasserier 

 Hälsoaspekten hos individen och problemen för organisationen 

 Genusrollers inverkan på sexuella trakasserier 

 Maktförhållandens påverkan 
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 Emotioner hos offren 

 Åtgärder

2.1 Definitioner av sexuella trakasserier 

Tidigare studier inom området beskriver att de deltagande individerna uttryckt väldigt olika 

uppfattningar angående vad sexuella trakasserier bestod av. Forskare som undersökt sexuella 

trakasserier inom vård och omsorg hänvisar till US. Equal Employment Opportunity Commission´s 

(EEOC) riktlinjer och definitioner av sexuella trakasserier11. EEOC definierar sexuella trakasserier 

som ”ovälkomna sexuella närmanden, förfrågan om sexuella tjänster och andra verbala och fysiska 

trakasserier av sexuell natur”12. Det har dock framförts kritik riktat mot EEOCs definition och andra

av liknande sort, på grund av dess breda definitioner. Fördelen som beskrivs med en bred definition 

är dess iakttagelse av beteenden på en stor skala, men detta anses även medföra svårigheter för dess 

praktiska användbarhet. Patricia Linenberger förklarar att riktlinjerna mest är praktiskt användbara 

vid de mest uppenbara fallen. Samtidigt som ansvaret i de mindre uppenbara fallen, ligger hos 

personalansvariga att utifrån varje specifik situation, fatta de svåra besluten angående vilka 

beteenden som bör falla inom ramen för sexuella trakasserier och inte13. 

En del studier har specifikt inriktat sig på att klargöra innebörden av begreppet sexuella 

trakasserier. I studierna visades en skillnad mellan män och kvinnor. Forskare hävdar att män 

möjligen kan ha en smalare definition av vad som associeras till sexuella trakasserier, medan 

kvinnor anses inneha en bredare definition av begreppet och vilka beteenden som är förknippade 

med sexuella trakasserier14. Vidare, anses det att skillnaden mellan män och kvinnor kan grundas i 

missförstånd mellan individerna på arbetsplatser samt attityder om könsroller. Gutek & Konrad 

menar att skillnaden mellan män och kvinnor i detta avseende till viss del kan grundas i den 

samhälleliga kontexten vi lever i där männen oftare förväntas agera som initiativtagare vid sexuella 

närmanden15. En utveckling av detta är att män möjligen anser sig ha rätten till ett större spektrum 

av vilken kommunikation med sexuellt inslag som är användbart i ett förförelsesyfte. 

Resultatet från studierna ger sällan någon tillfredsställande diagnos angående begreppet 

sexuella trakasserier, främst beroende på att individernas naturligt subjektiva uppfattningar 

försvårar möjligheten till en konkret definition. Vidare, är det troligen inget uppseendeväckande att 

forskare har olika uppfattningar kring samt tolkningar av begrepp. Men den subjektiva skillnaden 

11 Hibino, Ogino & Inagaki 2006:401, Konrad & Gutek 1906:422  
12 US. Equal Employment Opportunity Commission 2014:definition sexuella trakasserier 
13 Linenberger 1983:237-238
14 Konrad & Gutek 1986:436
15 Ibid... 1986:422
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som verkar finnas hos deltagare i studierna, bör medföra en relevans för vidare studier kring hur 

individer upplever fenomenet sexuella trakasserier och vilka känslor som under själva situationen 

framkallas hos individen. När det är oklart hur individer upplever och tolkar begreppet sexuella 

trakasserier, finns det en risk att den statistiska omfattningen av fenomenet kan vara missvisande. 

2.2 Omfattningen av sexuella trakasserier

Studier inom området sexuella trakasserier inom vården, beskriver hur varannan till var fjärde 

kvinna som deltagit, ansett sig blivit sexuellt trakasserad16. Resultatet från dessa studier visar att 

utförandet av arbetsuppgifter som medförde nära fysisk kontakt och omhändertagande av andra, blir

oftare utsatts för sexuella trakasserier än kvinnor inom andra yrken än vårdyrken. De tidigare 

studierna antyder att sexuella trakasserier är ett utbrett fenomen, även om rapporterna skiljer sig åt 

angående begreppsdefinitionen och den statistiska omfattningen. Vidare informerar forskare att, 

även om män också blir utsatta, verkar det mest vanligt förekommande att kvinnlig personal utsätts 

för trakasserier av sexuell natur17. Det finnas en samstämmighet hos forskarna att det oftast är män 

som är förövare, men det verkar finnas en viss oklarhet angående vilken position förövarna oftast är

i. Vissa studier beskriver att det är främst läkare som utför trakasserierna18. Andra studier visar att 

det främst är patienterna19. Dock är det oftast någon av dessa källor, läkare eller patienter, följt av 

kollegor och familj och vänner till patienter, som är förövarna. Sjuksköterskor verkar identifiera fler

sexuella trakasserier än undersköterskor och detta förklaras delvis med hjälp av sjuksköterskors 

högre utbildning20. Denna högre utbildning tenderar att medföra en högre medvetenhet angående ett

jämställdhetsperspektiv på arbetsplatsen och med en högre medvetenhet av detta anses individerna 

lättare kunna avkoda vilka situationer som är sexuellt trakasserande. 

En försvårande omständighet gällande resultaten från dessa studier är att de deltagande 

individernas definition av begreppet sexuella trakasserier, är beroende av den kontext studien 

genomfördes inom. Detta är forskarna väl medvetna om samt att detta medför svårigheter gällande i

vilken utsträckning resultaten från en studie kan jämföras mot en annan studie21. En osäkerhet 

angående statistikens innebörd som verkar vara beroende av individernas skilda uppfattningar, ger 

stöd åt relevansen att vidare utforska individernas personliga uppfattning av fenomenet sexuella 

trakasserier. Vare sig det går att klargöra hur den statistiska omfattningen ser ut eller ej, bekräftar 

individerna som råkat ut för trakasserier att detta påverkat deras mentala och fysiska hälsa.

16 Spector, Zhou & Che 2013:78 Celik & Celik 2006:204, Hibino et.al 2008:127
17 Hibino, Ogino & Inagaki 2006:401, Celik & Celik 2006:203
18 Celik & Celik 2006:204
19 Hibino, Ogino & Inagaki 2006:403
20 Hibino et al. 2008:128-129 Lamesoo 2014:134 
21 Linenberger 1983:244
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2.3 Hälsoaspekten hos individen och organisationen

De flesta som blivit utsatta för sexuella trakasserier berättar om hur deras mentala hälsa och fysiska 

hälsa har påverkats negativt och att detta även påverkat deras arbetsutförande. Symtom som nämnts 

har handlat om bland annat huvudvärk, depressionssymtom, frustration och ångest. Flera studier 

visar hur individer som blivit utsatta för trakasserier ofta får sämre självförtroende och tappar 

förtroende för sin arbetsgivare, vilket kan resultera i ett lägre engagemang att utföra sina 

arbetsuppgifter22. Forskare beskriver att deras studier visar att sexuella trakasserier från läkare riktat

mot sköterskor, medfördes en risk att offret började känna sig alienerad från organisationen och 

dess målsättningar. Alienationskänslan, det förfrämligande eller utanförskap som kan kännas, 

relateras till känslan av att bli utlämnad av personer med högre organisatorisk makt än offret i fråga,

ett missbruk av denna makt, som kan medföra ett minskat förtroende från den anställdes sida mot 

sin arbetsgivare. Känslan av alienation verkar vara aktuell när individerna upplever det lönlöst att 

rapportera sexuella trakasserier till sin arbetsgivare, eftersom de tror detta inte skulle leda till något 

aktiv åtgärd för att motverka problemen som personen upplevt23.

Andra har intresserat sig för hur strukturer inom en organisation bidrar till att sexuella 

trakasserier reproduceras. Sexuella trakasserier utförs av individer och enbart förövarna kan ställas 

till svars för sina handlingar, men forskare menar att det är ett för snävt synsätt att enbart titta från 

individens synvinkel, då även strukturer verkar spela roll för reproduktionen av sexuella 

trakasserier24. Forskare har argumenterat för hur politik, utbildning och organisationsformen allt för 

ofta tar ett patient perspektiv och att sköterskorna anses ska hålla sig professionella och förstående 

angående i detta fall patienters sexuella antydningar25.

2.4 Genusrollers inverkan på sexuella trakasserier

Studier har intresserat sig för hur genusroller och konservativa tolkningar av manlighet och 

kvinnlighet hänger samman med sexuella trakasserier. Resultatet visar att kvinnor inom 

könsintegrerade yrken löpte en mindre risk att bli sexuellt trakasserad än i andra yrken26. 

Könsintegrerade yrken handlar om de arbeten vilka män och kvinnor, till liknande omfattning, 

arbetar och har en jämn fördelning av maktpositioner. Män som arbetade i könsintegrerade yrken 

definierade i större utsträckning sexuellt laddade kommenterar som trakasserande, jämfört mot män 

som arbetade inom könssegregerade yrken. Detta förklarar forskarna genom att män inom 

mansdominerade yrken i större utsträckning såg maskulina stereotyper som förenliga med 
22 Celik & Celik 2006:204, Dan, Pinsof & Riggs 1995:575, Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen 2014:85
23 Hibino et al. 2008:129, Celik & Celik 2006:205
24 Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen 2014:92 
25      Ibid...2014:88-89
26 Konrad & Gutek 1986:435-436 
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yrkesrollen, vilket även medförde en smalare definition av sexuella trakasserier. Män inom 

kvinnodominerade yrken ansågs i större utsträckning än i könsintegrerade yrken behöva försvara sin

manlighet genom att agera ifrån maskulina föreställningar angående sexuella närmanden. Kvinnor i 

kvinnodominerande yrken löpte större risk för trakasserier, eftersom sexuella närmanden möjligen 

kunde anses tillhöra yrkesrollen och att kvinnorna förväntades se positivt på detta. Det har även 

visat sig att individer inom yrkesgrupper så som sjuksköterskor och undersköterskor anses både 

behöva tolerera och förvänta sig sexuella trakasserier på grund av den stereotypa könsrollen med att

sköterskorna ska vara förstående och sympatiska27. Inom kvinnodominerande och mansdominerade 

yrken kan jag misstänka ett stort mörkertal eftersom det dels inom kvinnodominerande yrken anses 

tillhöra rollen att ta emot sexuella närmanden, samt att män inom mansdominerade yrken troligen 

inte ser sexuella trakasserier som förenligt med rollen och är därmed möjligen mer benägna att även

de behöva ”tåla” trakasserier.

Vidare visar forskningsunderlag att vissa män ansåg att kvinnor får tolerera sexuella 

närmanden på arbetet genom att de klär sig på ett sådant sätt som drar till sig uppmärksamhet, samt 

att vid fall där kvinnor tagit arbete i ett mansdominerat yrke, fanns attityder att detta var 

självförvållat28. Förutom det maktförhållande som är mer eller mindre närvarande mellan män och 

kvinnor på arbete, finns även ytterligare en till dimension i detta, nämligen om män innehar en mer 

socialt legitim maktposition jämfört med kvinnor på arbetet, i form av chefstjänster.

2.5 Maktförhållandens påverkan

Forskare inom området sexuella trakasserier har även argumenterat för hur män som befinner sig i  

maktpositioner över kvinnor, på grund av deras tjänstefattning, ger uttryck för en dubbel 

maktposition29. Följaktligen, maktförhållanden mellan individerna är en starkt bidragande faktor till 

hur trakasserierna upplevs och hur de tolereras. Kvinnorna upplevde det värre att bli trakasserad av 

en läkare än en patient. Detta på grund på grund av deras auktoritära roll och missbrukandet av 

denna formella och även informella makt tillsammans med det faktum att det uppstår en 

förtroendekris för offret. Denna organisationsmakt var även den starkaste anledningen till den 

tidigare nämnda alienation från arbetsuppgifter och ansvarsområden på arbetet som offren kunde 

känna. Vidare, visar studier även att kommunikation med sexuella anspelningar i större utsträckning

tilläts från läkare, jämfört från patienter. Detta på grund av sköterskornas maktposition i relation till 

patienterna. Men en annan studie som jämfört två olika maktstrukturer med varandra ansågs visa 

det motsatta, att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika maktförhållandena 

27 Dan, Pinsof & Riggs 1995:576, Konrad & Gutek 1986:436
28 Banerjee & Sharma 2011:24 
29 Lamesoo 2014:134-135
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gällande sexuella trakasserier både i antalet fall och från vilken position förövaren hade30. Forskarna

i denna studie ville inte bortse från att makt har en påverkan, men att detta troligen inte är den 

huvudsakliga anledningen som orsakar sexuella trakasserier inom arbetslivet. Vare sig makt har en 

stor påverkan på hur individen upplever trakasserier eller inte är den ändå aktuell för vissa kvinnors 

emotionella upplevelse av fenomenet.

2.6 Emotioner hos offren

Vissa studier har intresserat sig för de emotionella aspekterna hos individer som blivit utsatta för 

trakasserier och resultatet visar att offren känt sig frustrerade, arga och ledsna över det inträffade. I 

de flesta fall använde sig sköterskorna av en strategi vid trakasserier som innebar att låtsas inte  

märk av trakasserierna, alternativt att de la märke till trakasserier, men valde att inte göra något åt 

det. Studier visar även på i vissa fall då offret har sagt ifrån, har det givit en mental tillfredsställelse.

Men i de flesta fall valde sköterskorna att inte rapportera händelserna på grund av känslan att de 

inte skulle bli tagna på allvar av sina chefer och kollegor31. Forskare ger deltagarna medhåll i denna 

aspekt och utvecklar en anledning till att så få rapporterar händelser är relaterade till tron att de ändå

inte kommer leda till någon konkret åtgärd. Andra strategier, förutom att rapportera händelserna, var

att hantera känslorna genom att prata med familj och vänner om det inträffande, vilket alltså 

fungerade som en slags social buffert32.

Studier visar hur kvinnor känslomässigt skapar barriärer för vad som kan tillåtas och inte, 

när individer klart går över dessa gränser säger kvinnorna ifrån. Det kan vara så att kvinnor på en 

arbetsplats tillsammans sätter gemensamma informella regler kring vad man anses kunna acceptera 

och inte. Den som protesterar emot trakasserier kan komma att anses ”förstöra” för övriga genom 

att lyfta upp händelser som kan anses vara för milda gällande det man kollektivt försöker hantera 

genom att tillåta mycket. Men vid situationer som är mer i gränszonen verkar det vara mer vanligt 

att nonchalera trakasserierna. Även om offren har egna strategier för att motverka de negativa 

effekterna av trakasserier, har arbetsgivarna skyldighet att skapa en arbetsmiljön för sina anställda 

där de inte riskera hälsan i relation till utförande av arbetsuppgifter

2.7 Åtgärder

Vissa studier visar att i de fall som sköterskor rapporterar händelser och cheferna konfronterar 

förövaren så upphör trakasserierna, medan andra studier visar fall där situationen snarare kan bli 

30 Barak 1995:510 
31 Hibino et al. 2008:129
32 Hibino, Ogino & Inagaki 2006:404
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ännu mer hotfull om offret ifrågasätter beteendet33. Reaktionen från offret bör även ha ett samband 

med om det är en chef/läkare, kollega, anhörig eller patient som är förövaren.

Men ändå verkar många offer känna sig tveksamma inför att rapportera. En anledning till 

detta, menar forskare beror på i vilken utsträckning sexuella trakasserier har pratas om i 

utbildningen. Resultat visar, som visserligen är från ett par år tillbaka, att åtta procent av de 

tillfrågade sköterskorna menade att sexuella trakasserier hade tagits upp under deras utbildning34. 

Åtgärder som nämns är att politiker tar sexuella trakasserier på allvar och inför en nolltolerans med 

tydliga riktlinjer för området. Samt att chefer och sjukhusledningar skapar tillräckliga procedurer 

för hur händelser av sexuell natur ska hanteras35. Även om det är individer som utför trakasserierna 

menar vissa att det finns mycket mer organisationer kan göra för att motverka detta36. Mer specifikt 

tros utbildning inom genus och jämställdhet för både individer som arbetar inom yrket samt utbildar

sig för att i framtiden arbeta inom yrket ha betydelse. Dessutom anser Celik & Celik att 

sköterskorna behöver samlas och gemensamt rapportera händelserna så att sjukhusledningarna 

måste ta det på allvar37. 

2.8 Sammanfattning

Alla fält inom ett forskningsområde, som i detta fall är sexuella trakasserier inom sjukvård, tillför 

på olika sätt nödvändiga delar till helhetsförståelsen av det ämne som är under studie. Utifrån den 

forskning som ovan presenterats finns det vissa delar, just för denna studie med inriktning på 

emotioner för individen som blir utsatta, som är av större eller mindre intresse. Vi har kunnat läsa 

att offren för trakasserier upplever känslor av alienation, ångest och frustration. Denna studie vill 

bidra till detta fält genom att förstå vilka känslor som är aktuella och genom att gå ett steg längre 

kunna bidra till en mer djupgående förståelse till de bakomliggande resonemangen av 

känsloupplevelserna hos deltagarna. Det har framkommit att offren använder sig av olika strategier 

för att hantera sexuella trakasserier och vissa tar stöd av sin familj och sin nära omgivning. Vissa  

”sätter ned foten” och säger till förövarna, medan andra nonchalerat trakasserierna. Denna studie 

vill undersöka hur individerna resonerar angående val av strategi och hur de utvecklar en tankegång

angående sitt val av strategi.

Ett område inom den tidigare forskningen har handlat om hur olika maktrelationer påverkar 

individens upplevelser av sexuella trakasserier. Vidare har det beskrivits att inom kvinnligt 

dominerande arbetsplatser anses fler sexuella trakasserier äga rum jämfört mot könsintegrerade 
33 Dan, Pinsof & Riggs 1995:576
34 Ibid... 1995:577
35 Celik & Celik 2006:204 
36 Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen 2014:93
37 Celik & Celik 2006:205
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arbetsplatser, samt att det finns en maktrelation inom sjukvårdsbranschen som är ett ytterligare filter

till upplevelsen. Denna studie avser mindre att klargöra vilka olika maktrelationer som finns, utan 

mer hur de känslomässigt förhåller sig till maktrelationer och hur detta påverkar offrets upplevelser 

av trakasserier. Ett annat viktigt område i den tidigare forskningen har utgjort vilka åtgärder som 

anses viktiga för att motverka sexuella trakasserier och en av dessa åtgärder anses vara mer 

utbildning om sexuella trakasserier och jämställdhet för de anställda. Min studie avser att fördjupa 

sig inom hur individers föreställningar om jämställdhet påverkar deras känslomässiga upplevelse av

situationen. Vi vet från tidigare forskning att individer uppfattar begreppet sexuella trakasserier på 

olika sätt beroende på situationen och kontexten och denna studie avser att skapa en förståelse över 

hur individer resonerar angående relationen mellan begreppet sexuella trakasserier och den egna 

upplevelsen av detta. 

3. Teoretisk referensram

Det har för denna studie varit betydelsefullt att använda angränsade teoriområden till genusteori, 

detta på grund av en brist på forskning inom de emotionella aspekterna av sexuella trakasserier. 

Denna studie vilar på teoridiskussioner, om genus och makt, skrivna av Arlie Russell Hochschild 

och Allan G Johnson. 

3.1 Makt och genus

Makt är ett centralt fenomen i vår vardag, alla sociala relationer innehar någon form av 

styrkeförhållande mellan två eller flera parter. Maktförhållanden är aktuella bland annat i relationer 

mellan en förälder och sitt barn, i vänskapsrelationer, på arbetet, vid mobbning och trakasserier. 

Allan Johnson beskriver begreppet makt genom patriarkatet och mäns dominans över kvinnor på 

samhälls och individnivå38.

Ett samhälle är patriarkal till den grad den främjar manligt privilegium genom att vara mansdominerat, 

manligt identifierat, och manligt centrerat. Det är också uppbyggt kring en besatthet av kontroll och 

innebär en av sina viktigaste aspekter i ett kvinnoförtryck.

Ett patriarkalt samhälle kan ta sig till uttryck i den strukturella löneskillnaden mellan män och 

kvinnor. Det kan även ta sig till uttryck i hur klassiska roller mellan män och kvinnor påverkar 

fördelningen av hushållsarbetet och huvudansvaret att sköta vardagen för barnen och individernas 

känslor inför detta.  

Eftersom kvinnor och män lever i en gemensam tillvaro, trots dess olika åtnjutande av 

38 Johnson 2014:5-7

13



tillgångar och status, så reproduceras patriarkatet gemensamt. Trots att kvinnor blir missgynnade av 

patriarkala föreställningar, menar Johnson att det verkar som många kvinnor ändå acceptera rollen 

detta medför. Dock utvecklar Johnson detta och menar att bara för att kvinnor finner sig i rollen 

behöver de inte tycka att den är attraktiv, och jämför vidare detta med 1900-talet första halva av 

förtryck mot svarta i USA39. Hos den svarta minoriteten rådde en viss konsensus om att inte utmana 

det oförändrade tillståndet mellan vita och svarta, för att inte råka illa ut av den vita dominansen. I 

alla samhällen menar han att det existerar ett visst samförstånd, för att inte riskera en upplösning av 

samhällsordningen, som medför att vi kan leva på ett någorlunda organiserat sätt och detta kan i 

förlängningen också stödja patriarkatet. Det är troligen så att många situationer i våra liv präglas av 

mäns officiella och inofficiella makt jämfört med kvinnors. Men med det sagt behöver detta inte 

vara gällande i alla situationer och än mindre behöver deltagarna för denna studie uppleva denna 

ojämna maktfördelning som viktig i relation till sexuella trakasserier på deras arbete. 

Johnson menar att samhällssystem i grunden är organiserade för att skydda den dominerande

gruppen, de som har fördelar går vidare i livet som vanligt och har svårt att se hur de är 

privilegierade och vilka som är offren. Johnson beskriver att en stor nackdel med att tillhöra en 

minoritetsgrupp i ett maktförhållande är att missgynnande främst syns för de som just är i minoritet,

vilket i förläningen medför att de dominanta sällan behöver känna sig skyldiga till att minoriteten 

förtrycks40. Tidigare studier inom sexuella trakasserier verkar ha svårigheter med att klargöra vad 

begreppet innebär, samt i vilken omfattning trakasserier verkligen sker i våra samhällen. Johnson 

menar att en stor anledning till att patriarkatet lever vidare är männens förmåga att osynliggöra dess 

existens41. 

Kvinnor och män som försöker föra oväsen emot den patriarkala ordningen är oftast de som 

inte äger stora medel att göra sig hörda med. Men att föra oväsen medför även risker och gruppen 

kan äventyra sin bräckliga ställning. Johnson beskriver hur det i de amerikanska samhället tillåts en 

viss upproriskhet, men till en viss gräns kommer den dominerande gruppen att säga ifrån42. Vidare 

beskriver han att risken att utmana ett mäktigt system, medför att den situation kvinnor ofta är i 

accepteras av dem eftersom det är de bästa de kan få. Det bör dock poängteras att Johnson beskriver

sina tankar ur ett amerikanskt perspektiv, vilket gör gällande att det nödvändigtvis inte behöver vara

exakt så från ett Skandinaviskt perspektiv, och även om Johnson för fram logiska argument, så är 

hans teorier mindre empiriskt grundade. Även om de flesta individerna i samhället känner till de 

olika genusrollerna och vilka fördelar och nackdelar som dessa för med sig, behöver det inte enbart 

39  Ibid.:154
40  Ibid.:150
41  Ibid.:145
42  Ibid.:151
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vara förenat med missnöje. Det finns säkerligen de personer som tar en kvinnlig genusroll och som 

är medveten om dess associationer och ändå inte känslomässigt behöver känna sig förtryckt eller 

orättvist behandlat enbart på grund av deras biologiska kön. Johnson för fram en dramatisk syn 

angående kvinnors position, även om detta kan vara nödvändigt för att visualisera problematiken, så

genomsyrar det troligen inte den mentala närvaron hos alla, i alla givna situationer. Precis som 

människor i olika ekonomiska och statusklasser i samhället har de olika maktfördelning och är 

något som de flesta av oss förhåller oss till dagligen, men det behöver inte medföra ett ständigt  

känsloarbete av negativa känslor som är relaterat till detta. Även om ojämställdhet genomsyrar 

många delar av samhället behöver det inte genomsyra individens känslomässiga status i varje 

situation. 

Ett sätt att visualisera kvinnors missgynnade av rådande samhällsordning, är att problemen 

mellan könen ses som en kvinnofråga. Samtidigt som problemet definieras som en ”kvinnofråga”, 

blir det manliga könet osynliggjort. Problemet med att definiera könsrelaterade problem som en 

”kvinnofråga” är att diskussionen riktas mot hur denna grupp med speciella intressen, hur de själva 

behöver arbeta för att lösa sina bekymmer43. En konsekvens jag ser att sexuella trakasserier 

diskuteras som en ”kvinnofråga” är att det förutsätter en klassisk genusrelation mellan män och 

kvinnor, därmed riskerar andra synsätt att glömmas bort, så som sexuella trakasserier mellan 

personer med samma biologiska kön, och riskerar även att negligerade de män som blir offer för 

sexuella trakasserier.

 Olika åtgärder som har föreslagits för att motverka sexuella trakasserier är bland annat att 

vårdpersonalen ska få mer utbildning om genus och könsjämställdhet, vilket anses förbättra deras 

möjligheter att mer korrekt kunna tolka situationer. Johnson menar att, genom att vi accepterar 

patriarkatet och gemensamt medverkar till dess fortlevnad, blir systemet svårare att överblicka och 

svårare att förändra44. 

3.2 Makt och sexualitet

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok ”Vad är queer” om begreppet genus och den sociala 

konstruktionen av kön. Ambjörnsson skiljer förklarar att ur ett historiskt perspektiv har teoretiker 

skiljt åt begreppet genus och kön. Genus har använts som en förklaring på den sociala 

konstruktionen av manligt och kvinnligt. Medan kön har betytt de biologiska kroppsliga accessoarer

hos män och kvinnor. Men istället för att se kön som något biologiskt betingat menar Ambjörnsson 

att de biologiska tillbehör som könen anses ha  kan ses av den sociala konstruktion som vi 

43  Ibid.:147 
44   Ibid.:153
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människor gemensamt gett dessa45. Vilket betyder att för att en kvinna ska kunna upplevas som 

kvinna, behöver denne dels ha ett fysiskt attribut och ett beteende som socialt kan ses som kvinnligt,

samt att personen längtar efter en manlig partner. Med detta menar hon att ramen vår sociala 

tillvaron levs inom ger möjlighet för två olika roller, manligt och kvinnligt, dessa ställs i motsats till

varandra och förväntas ha ett sexuellt begär till varandra. Även om manligt och kvinnligt har en 

stark koppling till det biologiska könet, bör det ändå ses som en social konstruktion av de värden 

och beteenden vi ger detta. Eftersom människor är i ständig utveckling förändras även vilka 

associationer som anses vara manligt och kvinnligt över tid. Att agera manligt idag behöver inte ha 

ansetts vara det för 100 år sedan, än mindre behöver manlighet inte ses på liknande sätt i Sverige 

jämfört mot ett land vars kvinnor har en låg status som Afghanistan. 

I ett patriarkalt samhälle åtnjuter könen olika typer av erkännanden. Johnson beskriver att 

kvinnor visserligen får uppskattning i samhället, men detta utifrån deras praktiska duglighet för 

männen i form av romantiska och sentimentala värden. I tidigare forskning angående genus och 

sexuella trakasserier har jag tagit upp att forskare menar att kvinnor som arbetar inom 

könssegregerade yrken ses mer få förvänta sig trakasserier eftersom när kvinnor är i majoritet på en 

arbetsplats anses deras yrkesroll associeras med  traditionella och stereotypa synen på kvinnor. 

Johnson menar att trots att många kvinnor underordnar sig patriarkatet får de lite i utbyte mot att 

agera i linje med den kvinnliga rollen46. Män och andra sidan, de kan associeras med attityder som 

är högt värderade i samhällena så som, manlighet, mod, kontroll, dominans, känslomässigt 

kontrollerade, tuffa, visa och intellektuella. Förutom att män blir värderade genom att agera som 

män, blir män också uppskattade då de bryter mönstren genom att utföra uppgifter som ses som 

kvinnliga. En man som arbetar i ett kvinnodominerat yrke och utför arbetsuppgifter som är 

kvinnligt markerade, menar Johnson att denna person både lyfter upp sig själv och andra runt 

omkring honom gör detsamma.

Vidare menar Johnson att sexualitet ses i våra samhällen som något kvinnor har som sin 

ägodel, en egendom som männen vill åt och kvinnor kontrollerar47. Det är troligen så att kvinnor 

sexualiseras på ett mer exotiskt vis än vad fallet är för män, vilket kan medföra både positiva och 

negativa känslor för individen. Dock är detta troligen aktuellt för män, även om det då kan handla 

om andra attityder som familjeförsörjaren, karriärist, hegemonisk maskulinitet, som kan medföra 

både betungande, men även upplyftande känslor, det kan ses som ett givande och tagande angående 

känsloarbete.

Både kvinnor och män behöver känslomässigt bearbeta olika attityder som ens genusroll 

45  Ambjörnsson 2006:109-113
46    Johnson 2014:155
47  Ibid.:143
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medför, problemet med detta är dock att när kvinnor deltar i produktionen av patriarkatet så har de 

inte samma möjlighet att forma patriarkatet. Då kvinnor blir värderade efter romantiska och 

sentimentala värden menar Johnson att det står det i kvinnornas natur att ta kontroll över det 

inflytande som de har och med inflytande över sensualitet menar han att kvinnor använder detta till 

sin fördel gentemot männen48. En delförklaring till det tidigare forskning visat angående att sexuella

trakasseriers är relativt omfattande, kan jag relatera till att förövarna vet om och förhåller sig till den

föreställningen att kvinnor ses inneha en sexuell essens som heterosexuella män ej innehar och 

agerar för att komma åt och därmed legitimerar sitt beteende genom detta. En del i tidigare studier 

är att vissa män ansåg att kvinnor får skylla sig själva när de klär sig på ett utmanande sätt som kan 

ge grund för sexuella antydningar49. 

Som tidigare nämnt kan skadan av sexuella trakasserier vara omfattande för individen och 

för organisation denne verkar inom. Johnson bekräftar detta, men påstår även att anledningen till att

skadan hos individen blir mer djupgående än att individen mår dålig, är på grund av att sexuella 

trakasserier ligger i linje med det övergripande förtrycket mot kvinnor50. I och med att 

trakasserierna mindre riktas mot en individs specifika egenskaper, utan det riktas mot individen på 

grund av att den just är kvinna, bekräftas de patriarkala värderingar som kvinnoförtrycket vilar på. I 

och med denna bekräftelse av förtrycket menar han att individen kan bli alienerad eftersom deras 

individuella egenskaper mindre blir utvärderade utan snarare deras egenskaper utifrån traditionella 

värderingar utifrån den kvinnliga rollen. 

3.3 Emotioner och känslor

Emotion är ett svävande ord som vi många gånger i vardagen använder som en synonym till ordet 

känslor. Distinktionen mellan dem kan vara problematisk att begripa, men Hochschild använder 

ordet emotion som relationen mellan det kroppsliga och medvetandet, medan i denna mening 

känslor är mindre kopplat till det kroppsliga51. Emotioner är i denna mening mer universella, något 

som alla människor har någon relation till än vad fallet är med känslor, som är mer specifika för en 

individ. Dualismen mellan dessa begrepp kan hjälpa till i förklaringen med hur svårdefinierat 

sexuella trakasserier är, både som begrepp och som fenomen. I denna mening bör Hochschild mena 

att människor har en universell emotion angående ovälkomna sexuella närmanden, men varje 

individ drar själv gränsen vad den finner som opassande i en specifik kontext. 

När Hochschild diskuterar känslor och emotioner är hon noga med att poängtera kontextens 

48 Ibid.:155
49 Banerjee & Sharma 2011:24
50   Johnson 2014:159
51 Hochschild 2003:75
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påverkan på dessa. Hon beskriver hur varje kultur har sitt unika emotionsordförråd och hur olika 

kulturer förhåller sig till känslor på olika sätt52. Hon menar att individer i specifika kulturer känner 

emotioner på olika sätt. Sexuella trakasserier hos individer upplevs därmed olika om de levde under

1960-talet än under 2010-talet, på grund av att kontexten och kulturen påverkar och ger värde till de

emotioner individerna känner. En del av kritiken mot forskning inom området för sexuella 

trakasserier har just varit dess bundenhet till en viss kontext, som medfört svårigheter att dra stora 

generaliserande mönster av uppgifterna från en studie.

Hochschild undersöker även maktens påverkan på känslor och framhåller att sanktioner och 

ilska sällan riktas mot personer som äger mer makt än en själv. Enligt henne riktas oftast dessa 

negativa uttryck en trappa ned i den hierarkiska stegen och oftast inte mot den ”rätta” källan53. 

Gällande strategier som individer använder sig av för att hantera sexuella trakasserier beskriver 

offren att de oftast pratar med familj och vänner, och oftast inte med chefen eller med förövaren om 

det inträffade.

Vidare understyrker hon att individer som är lägre ned i samhällshierarkierna får mer 

negativa känslor att hantera, medan de som redan har en god ställning i samhället får mer positiva 

känslor att hantera. Hochschild beskriver begreppet emotionsarbete och hur de lägre 

samhällsklasserna och de med arbeten av lägre status ofta behöver genomföra mer emotionsarbete 

än övriga54. Precis som Allan Johnson skriver Hochschild mycket ur ett amerikanskt perspektiv, 

dock med en större empirisk grund i sina argument och för fram användbara tankegångar om 

känslor och emotioner som individer kan uppleva i relation till genus och makt.

Hochschild använder sig av begreppet ”feeling rules” för att beskriva hur individer tolkar 

situationer55. Feeling rules handlar om vad vi anser att vi bör känna och vad vi inte borde känna i 

olika situationer. Hochschild beskriver tre kriterium som individer använder för att avgöra om en 

känsla är olämplig. Dessa består av; A, rent objektivt består lämplighet av vad en normal, frisk 

människa godtar som lämpligt; B, moralisk lämplighet relateras till vad som är acceptabelt 

moraliskt legitimt och C, social situations lämplighet relateras till vad som är relevant för den 

specifika situationen och kontexten. Precis som tidigare förklarats verkar upplevelsen och känslorna

av sexuella trakasserier vara dels beroende på vilken ställning förövaren har, delvis beroende på 

tolkningen av den specifika situationen och kontexten. Tidigare har jag nämnt strategin att 

nonchalera förövaren för att inte ställa till oväsen, men forskare har även beskrivit att denna strategi

använts då trakasserierna kan ses tillhöra gränszonen, som gör det svårt att avgöra om det verkligen 

52 Ibid.:122
53 Ibid.:84
54 Ibid.:85
55 Ibid.:82
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är trakasserier eller inte. Rollen som personer tar i olika kontexter kan bidra till denna svårighet att 

tolka om det är trakasserier eller inte, för exempel förväntar sig personer olika typer av beteenden 

från sin omgivning om denne är på krogen eller på arbetet. På krogen kan ett visst typ av 

uppvaktning förväntas, jämfört mot vad som individer kan förvänta sig av deras sociala kontakter 

under en vanlig arbetsdag. 

Skillnaden i hur känslor upplevs och tolkas symboliserar Hochschild genom hur män och 

kvinnor ger varandra könsöverskridande gåvor genom begreppet ”missrecived gift”56. Hon 

beskriver hur mannen, i ett äktenskap, som hjälper sin fru med hushållssysslor anser sig hjälpa sin 

fru med hennes arbetsuppgifter, att han ger henne en gåva genom att bistå henne i dennes 

ansvarsområde. Medan frun mindre ser detta som en gåva av hennes man, utan som att han tar en 

del av sitt ansvar och detta ansvar ska naturligt fördelas mellan parterna oberoende om det är 

”kvinnliga” eller ”manliga” uppgifter. Friktionsytan som kan uppstå då en person anser sig ge en 

gåva genom att hjälpa någon annan, medan den som mottar ”gåvan” mindre uppskattar detta som en

gåva, kan en ”missrecived gift” uppstå.

Hochschild är noga med att poängtera att emotioner och känslor är ett område som är mindre

utforskat inom sociologin. Hon förklarar detta genom att området har haft svårt att få ett rättvist 

erkännande och att forskare kan ha svårt att distansera sig från empirin då de själva är en del av 

samma samhälle som är under studie57. Hochschild erbjuder välriktade teorier utifrån intervjuer och 

resonemang som är kopplade till genusroller, men även hon visar en svårighet att förhålla sig till 

individers emotioner och känslor. Hennes arbete är så nära vi kan komma detta, men hon har en 

tendens att mindre analysera från individens uppfattningar, utan lägger mer vikt på att förklara 

universella emotioner, som till vis del går ifrån kärnan av personernas beskrivningar. Men som ändå

är högst användbara för vidare analyser inom området.

3.4 Förhandlingsutrymme

Stina Jeffner beskriver i sin bok ”Liksom våldtäkt, typ”, en modell hur personer känslomässigt kan 

förhålla sig till våldtäkt utifrån olika genusroller, som hon benämner ”förhandlingsutrymme”.

Förhandlingsutrymmet utgår från ett bästa scenario där båda parter i en sexuell akt är vida överens 

om aktiviteten som utförs och att den även grundas på gemensamma romantiska känslor till sin 

motpart. Det sämsta läget i förhandlingen beskrivs av allt som sker i en sexuell akt efter att tjejen 

visat att hon inte vill och/eller sagt nej58. Det som existerar mellan vad som kan anses var en 

våldtäkt respektive ett godtyckligt samlag varierar mellan könen utifrån dess förhandlingsutrymme. 

56 Ibid.:104-105
57 Ibid.:75-76
58 Jeffner 1997:237
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Förhandlingsutrymmet består av; 1, sättet att säga nej, om tjejen har varit otydliga på något sätt 

försvagas hennes ställning angående om det verkligen varit ett ”nej”; 2, kärlekens betydelse, ifall 

personerna är kära i varandra förutsätta att det inte kan förekomma några våldtäkter; 3, 

alkoholpåverkan, männen anses ha ett större utrymme att skylla på alkoholpåverkan än tjejer om de 

utfört ett tveksamt beteende; 4, avvikande killar, att det är bara killar som är annorlunda och läskiga 

som kan utföra våldtäkter; 5, förställningen om ”horan”, om en tjej har ett rykte av att vara lössläppt

väger hennes ord mindre; 6, konsekvenser för tjejer, om det inte givit grava känslomässiga och 

fysiska konsekvenser kan en våldtäkt inte ha ägt rum59. Jeffner menar att offren, förövarna och 

samhället i stort förhåller sig till ett sexuellt övergrepp utifrån olika situationsenlig faktorer som 

påverkar. Om förövaren är alkoholpåverkad, har ett avvikande sexuellt intresse så förklaras dennes 

beteende genom detta, medan offret i denna mening blir dömd efter dennes tidigare rykte av 

sexuella kontakter, om offret varit alkoholpåverkad och därmed själv äger ett visst ansvar. Dessa 

tankegångar kommer användas i analysen av sexuella trakasserier och hur förhandlingen ser ut 

gällande hur offren resonerar angående förmildrande omständigheter för förövarnas . 

4. Metod

En kvalitativ metod valdes till studien med anledningen av det kunskapsglapp som identifierats. 

Avsaknaden av djupgående undersökningar av essensen om sexuella trakasserier var därför av 

intresse och på grund av dess komplexa grund var det av intresse att förmedla en detaljerad 

förståelse av deltagarnas upplevda erfarenheter från sin egen hemmiljö. En grundtanke med denna 

studie var att alla deltagarna som skulle intervjuas hade erfarenheter av att själv blivit utsatt för 

sexuella trakasserier. Dock har människor, vare sig de varit närvarande vid en ovälkommen 

situation av sexuell natur som  varit riktade mot dem själva, alternativt att någon annan berättat för 

dem deras upplevelser, så har alla människor någon känslomässig förhållning till sexuella 

närmanden i sociala sammanhang. Situationen som sådan behöver nödvändigtvis inte handlat om en

konkret situation där sexuella trakasserier helt uppenbart är i fråga. Det kan även handla om 

situationer i arbetslivet där sex och samlevnad debatterats och du som individ varit antingen 

delaktig eller att debatten utgått från dig. Vi människor känner ofta till våra egna sociala gränser 

angående sexualitet och vilka faktorer som medför att negativa eller positiva känslor skapas. 

Personligen, som själv arbetande inom vårdsektorn, har jag egna erfarenheter av ovälkomna 

närmanden och trakasserier, men i denna studie kommer fokus ligga på att beskriva mina 

respondenters erfarenheter och tankar i relation till fenomenet.

59 Ibid.:239
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4.1 Genomförandet, underlaget och urval för studien

Studien genomfördes under november månad 2014 i en kustbelagd kommun i norra delen av 

Sverige. De personer som deltagit i undersökningen arbetade inom äldreomsorgen, samt ett par 

inom handikappomsorgen. Deltagarna arbetade vid fem olika arbetsplatser och hälften av dem var 

utbildad till undersköterska. Deltagarna lovades anonymitet, vilket har inneburit omformulering och

borttagandet av information som kan röja deras person och arbetsplats, samt användandet av fiktiva 

namn; Mohamed, Nadine, Abdul, Fatima, Hussein och Asima. Namnen valdes med utgångspunkten 

om att försvåra identifikationen av personerna bakom dem. 

Ett strategiskt urval genomfördes till studien och detta styrdes på basis av att respondenterna

skulle arbeta som undersköterskor alternativt undersköterskor. En kontakt togs via gemensamma 

bekanta med 3 kvinnor och 3 män. Individerna valdes på basis av deras olika ingångar till yrket 

gällande utbildning, där vissa genomfört en gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning eller 

personer som saknat formell utbildning. På grund av ämnets känsliga natur behövdes även deltagare

kontaktas efter vilka individer som tros ha mycket att berätta om ämnet, samt deras vilja att dela 

med sig av känsliga detaljer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett standardiserar 

frågeformulär och öppna frågor med tre kvinnor och tre män. Anledningen till en lika fördelning av 

deltagarna är dels att kvinnor anses vara de främst utsatta personerna och män de som främst är de 

som är initiativtagare till sexuella trakasserier. Av specifikt intresse är dock inte om männen utfört 

sexuella trakasserier utan mer hur de upplever att vara utsatt för trakasserier. Anledningen till 

studiens val av undersköterskor som deltagare är att deras arbetsuppgifter mycket handlar om 

omvårdnad och därmed sätter dem i större risk för utsatthet än andra grupper.

De sex intervjuer som studien grundar sig på, genomfördes alla i hemmiljö hos 

respondenterna och pågick under 35-60 minuter. På grund av att ämnet kunde vara känsligt för 

respondenterna att diskutera och för att skapa en avslappnad och öppen dialog mellan deltagarna 

och intervjuaren, valdes dem att genomföras i deras hem. Intervjuerna genomfördes alla under de 

två sista veckorna i november månad 2014. Intervjuerna spelades in, med respondenternas 

medgivande,  med hjälp av en diktafon och transkriberades i nära anslutning till intervjun. Vid 

intervjutillfällena har respondenterna blivit informerade om syftet med studien, samt möjligheten de

har att avbryta intervjun när som helst, och vidare att de fram till dess att studien är inlämnad för 

betygsättning har möjlighet att ta tillbaka sin medverkan. Intervjuerna har utgått från en 

semistrukturerad variant med ett frågeformulär som mer skulle ses som diskussionsunderlag, med 

målet att ha en mer avslappnad samtalsform. Vidare intervjuades först alla kvinnor och sedan alla 

män, detta på grund av deltagarnas praktiska möjlighet att delta, föll sig denna ordning naturlig. 

Några av deltagarna ville att jag skulle ställa frågorna utifrån intervjuguiden medan andra var mer 
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bekväma att själva diskutera frågorna. Varje intervju avslutades med att deltagaren frågades om jag 

som intervjuvare glömt att fråga om något centralt för deras upplevelse av sexuella trakasserier. 

Träffarna genomfördes  under avslappnade förhållanden med fria diskussioner. Slutligen kan det 

tilläggas att flera av deltagarna, under pågående intervju, bad mig att inte ta med vissa detaljer i 

deras kommentarer som kan ses som mer känsliga, detta kommer studien att förhålla sig till. Värt att

notera är att under samtliga intervjuer berättade deltagaren först om sin bakgrund för att efter sex till

sju minuter in på intervjun berätta om sina erfarenheter av sexuella trakasserier. Detta kan dels 

förklaras av utformningen av intervjuguiden, samt att det möjligen är en vanlig process 

informanterna tog sig igenom innan de började berätta om sina erfarenheter. Det bör tilläggas att en 

kompletterande kontakt togs via telefon med den första personen som intervjuades, då jag missat en 

följdfråga vid det första tillfället, behövdes detta följas upp.  

4.2 Analysmetod

Denna studies analysmetod vilar på Brown och Clarkes tematiska analysmodell som innebär att 

analysera och redogöra för mönster i datamaterialet. Med målsättningen att på ett systematiskt sätt 

ta hänsyn till hela datamaterialet fanns det anledning till att finna stöd i just denna modell60. 

Kodningen genomfördes manuellt och de sex olika stegen i analysmodellen användes som vägkarta 

i arbetet för att lyfta upp ett antal punkter ur ett stort datamaterial med målet finns en 

abstraktionsnivå som gör det möjligt att dra teoretiska kopplingar. I och med att jag själv genomfört 

och transkriberat intervjuerna kan det vara värt att nämna att detta medfört att jag som författare tar 

med mig vissa förkunskaper om materialet till analysprocessen. En annan punkt som är viktig i 

sammanhanget är att analysen utgick från en semantisk strategi där jag främst var intresserad av vad

respondenterna faktiskt sagt61. För det första transkriberades den verbala kommunikationen från de 

sex intervjuerna till ett 66 sidor långt datamaterial för att sedan först genomföra en passiv 

genomläsning av materialet, för att i nästa skede aktivt läsa materialet samtidigt som noteringar och 

tankar skrevs ned. För det andra genomfördes initial kodning genom att specifika uttalanden och 

ord markerades med gul färg. För det tredje sammanställdes de initiala koderna till en lista och de 

olika koderna sattes in och bredare teman skapades. 

För det fjärde reflekterades det över dessa initiala teman, som gjordes i tredje steget, här 

slogs vissa teman ihop till ett större tema. Ett tema som initialt handlade om att ”acceptera 

trakasserier då förövaren är dement” och ”acceptera våld och hot då det tillhör jobbet” separerades 

och inkluderades var för sig som underteman inom andra teman. För det femte namngavs tre teman:

60 Brown & Clark 2006:77-101
61 Ibid.:84
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begreppet sexuella trakasserier, känslor medan sexuella trakasserier och hur känslor hanteras. För 

det sjätte skriva och färdigställa analysen och rapporten.

Figur.1 Förklaring över processen att identifiera teamet ”begreppet sexuella trakasserier”.

4.3 Etiska förhållningssätt

Först och främst fick jag ett godkännande av min handledare att utföra denna studie, med fokus på 

de grundläggande kraven som institutionen förväntar sig av en C-uppsats. Vidare har det etiska 

arbetet i studien utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav, vilka är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet62. Syftet med studien förklarades i 

breda termer för deltagarna inför och under intervjutillfället. De har skriftligt fått godkänna att delta 

och mer djupgående fått en beskrivning av syftet, samt informerats om att uppgifterna från 

intervjuerna enbart kommer att användas till den aktuella studien. Åtgärder har införlivats för att 

garantera anonymitet till deltagarna genom att använda alias i texten och att inte redovisa åldern 

eller deltagarna arbetsplats. Vidare skyddades deltagarnas anonymitet genom att vissa specifika citat

som är väldigt känsliga har omformulerats för att inte information ska kunna skada deltagarna, 

vidare så sparas inte dokument som kan härledas till deltagare. Ett speciellt förhållningssätt 

behövdes för att hantera faktumet att två personer arbetade inom samma arbetsplats och därför har 

ingen information tagits med gällande organisationsutformningar som kan härledas till 

informationskällans specifika arbetsgrupp. 

Eftersom informanterna förväntades förmedla känsligt material, gjordes en plan för att 

hantera problematiska situationer, genom klargörande av vilka personer deltagarna kan vända sig 

till om känslor blir svårhanterliga och vilka juridiska rättigheter de har. Slutligen har studien 

förhållit sig till Umeå universitets regler angående plagiering och hantering av källor, citat och att 

62 Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 
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sammanfatta text med mina egna ord63. Tidigare studier och forskning har använts som inspiration 

och som stöd i utformning av design och struktur, men texten är skriven enhetligt av författaren, 

källor och referenser är angivna i texten och i slutet av uppsatsen. 

5. Resultat och analys

I detta avsnitt kommer jag att presentera de erfarenheter och upplevelser som deltagarna förmedlat i

intervjuerna med undersköterskorna och vårdbiträdena angående sexuella trakasserier. Detta 

kommer analyseras med startpunkt utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska 

referensramarna som presenterats i tidigare avsnitt. Efter att varje huvudteam och dess respektive 

undertema har redovisats kommer detta efterföljas av en analys. Dessa teman är följande:   

 Huvudtema:Begreppet sexuella trakasserier

Undertema: Trakasserier på arbete eller privat

 Huvudtema: Känslor under sexuella trakasserier

Undertema: Sexuella anspelningar

Undertema: Förövarna är sjuka

 Huvudtema: Hur känslor hanteras

Undertema: Se från förövarnas perspektiv

Undertema: Chef och organisation

Undertema: Finns värre saker än sexuella trakasserier

Undertema: Känslor om att arbeta som undersköterska och vårdbiträde

5.1 Begreppet sexuella trakasserier

Med deltagarnas erfarenheter av sexuella trakasserier upplever många att individerna vet om vart 

deras egen gräns går gällande vad som känns opassande eller inte, undersköterskan Mohamed 

beskriver sexuella trakasserier som ”ett övertramp” och utvecklar detta ”för mig är sexuella 

trakasserier, när du gör något som någon annan inte är med på. Alltså, har du sunt förnuft så vet du 

ju vad som är okej och vad som inte är okej, tänker jag”. Nadine förklarar vad sexuella trakasserier 

är för henne; ”Det är en sak om man bara är trevlig, men när man känner att det är äckligt på något 

sätt”. Boendeassistenten Abdul berättar vad sexuella trakasserier är för honom:

”Det går kanske inte bara att greppa vad det är, det kanske mer är en känsla, att de kanske kliver över 

gränsen”. (Abdul)

63 Umeå universitet: fusk och plagiat
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Ovan nämnda Nadine och Abdul beskriver att enbart en känsla av ovälkommet närmade hos 

individen kan räcka för att vara sexuella trakasserier. Men de flesta av deltagarna berättar hur de 

anser att det finns en konflikt mellan deras uppfattning och vad de tror den sociala normen är. 

Vårdbiträdet Hussein beskriver hur begreppet för honom har en nära koppling med distinktionen 

mellan den subjektiva uppfattningen av när en situation är opassande och vad han upplever att den 

objektiva förståelsen av sexuella trakasserier är för något: 

Sexuella trakasserier för mig, är långt ifrån vad jag tror det betyder för andra, om man känner att det 

kan vara lite för överdrivet trevligt, från personalen. Vi är inte bästa vänner, vi är kollegor och jag vet 

skillnaden mellan kollegor och anspelningar. Det känns opassande. (Hussein)

Vårdbiträdet Asima beskriver detta på ett liknande sätt:

När man kollar på personen, så ser man att den inte kollar på en person som i vanliga fall, utan man kan 

se i blicken och egentligen behövs det inte så mycket mer. I mitt fall kan jag känna att man har en känsla 

inom sig och jag skulle väl inte gå till en chef och säga att jag blivit trakasserad för att någon kollar på en 

konstigt. Sexuellt trakasserad, det låter så grovt, det låter nästan som en våldtäkt. (Asima)

Fatima beskriver: ”Jag tycker väl lite, med ordet trakasserier, för mig är det ju inte att nån tar 

mig på röven, då börjar jag inte säga att jag har blivit trakasserad”. Hon beskriver under 

intervjun hur hon ser begreppet kopplat till frekvensen av handlingarna och utvecklar detta 

”Det är kanske om det upprepas väldigt mycket, ganska kraftigt och att inget görs liksom” och 

menar att det har en betydelse om cheferna gör något åt händelserna. Komplexiteten i begreppet

utvecklar Asima på följande sätt:

Sexuella övergrepp låter nästan som[...]som att det är fängelsestraff på det. Hade man ett ord som inte var 

så laddat så tror jag fler hade kunnat prata om det. Och fler skulle kunna rapportera det till en chef.

Ovälkomna inviter eller närmanden kanske? (Asima) 

5.1.1 Trakasserier på arbetet eller privat

Som ovan beskrivits är deltagarna för denna studie ganska överens om att känslan av att vara 

trakasserad är lätt att själv identifiera, men att de anser det är svårare att sätta fingret på var 

deltagarna tror att deras chefer, övriga medmänniskor och kollegor sätter ribban för vad som  

anses vara sexuella trakasserier. Det är inte bara relationen mellan individ och samhälle som är 

aktuellt för deltagarna, det finns även en relation mellan deltagarnas privatliv och arbetsliv. 

Nadine berättar att ”ragga på jobbet, det hör väl inte hemma” och utvecklar detta ”men du har 

inte samma toleransnivå kanske om det kommer fram någon privat. Då är jag mig själv, då kan 

jag säg vad jag tycker, då behöver jag inte föregå med gott exempel för att jag är på arbetet”. 

Hussein berättar hur han ser på trakasserier i det privata kontra på arbetet:
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Hellre privat, privat så hanterar man det varje dag, det är bara att säga att man inte vill det. På jobbet är det

sånt folk man träffar hela tiden och så ska man vara trevlig hela tiden, eller man måste prata med de 

människorna. Dels för att privat är det lättare att säga ifrån, då individen ofta är i en förbipasserande 

situation, medan individer på din arbetsplats kommer man träffa på fler gånger. (Hussein)

Hussein utvecklar sin tanke och berättar ”jag vill inte ragga på någon på mitt jobb, alltså jag vill inte

ha någon anspelning på sex på mitt jobb.” I de flesta av intervjuerna framkom det hur det inte är 

passande att söka sexuella kontakter på arbetet. Asima berättar:

Till jobbet går man väl för att tjäna pengar och för att vara professionell, det känns som så konstigt om 

någon gör något annat. Det märks säkert så mycket tydligare då, eftersom man inte är där för att ragga och 

att det inte hör till det normala stället att göra det på. Därför tror jag det är uppenbart för de flesta när det 

händer. (Asima)

Abdul förklarar hur han ser på skillnaden mellan sexuella trakasserier privat kontra på jobbet:

 När man kliver in i en arbetsroll känns det som att allt ska vara så politiskt korrekt, inte för att nån av dom

som arbetar är speciellt politiskt korrekt privat. Men vi går som in i en gemensam roll, en kontext och i 

den här kontexten ska vi bete oss på olika sätt. (Abdul)

5.1.2 Analys

Inom forskningsområdet sexuella trakasserier finns det som bekant en oklarhet i relationen 

mellan den  begreppsliga definitionen och den av individen faktiskt upplevda situationen64. 

Deltagarna till denna studie verkar ha liknande uppfattningar av när trakasserier har uppstått och

konflikten gällande vad de övriga tror ska ha inträffad. Dan, Pinsof & Riggs förklarar att 

sjuksköterskor och undersköterskor får förvänta sig sexuella trakasserier på jobbet eftersom det 

anses tillhöra den stereotypa yrkesrollen65. Även Konrad & Gutek påpekar att i den samhälleliga

kontext vi lever i ses männen som de som ska vara initiativtagare till sexuella närmanden66. I 

och med att det tillhör yrkesrollen att vara omvårdande och sympatisk kan 

förhandlingsutrymmet förminskas för personer och framförallt för kvinnor inom dessa 

yrkesgrupper. Då männen anses vara de som ska ta initiativ blir förhandlingsutrymmet än 

snävare. Dessa faktorer kan dels ha påverkat individerna i deras upplevelse av om det verkligen 

var sexuella trakasserier eller bara ett ovälkommet flörtande eftersom det tillhör rollen. 

Eftersom män inte ses som potentiella offer för sexuella trakasserier kan deras 

förhandlingsutrymme bli lidande eftersom de tror att de ska behöva acceptera sexuella 

närmanden i tron om att män inte kan utsättas för sexuella trakasserier.

64 Konrad & Gutek 1986:422
65 Dan, Pinsof & Riggs 1995:576
66 Konrad & Gutek 1986:436
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Forskare menar att vårdare som har mer utbildning inom sexuella trakasserier har lättare 

att lokalisera situationer som kan vara missgynnande ur ett jämställdhets perspektiv67. Johnson 

anser att om vi ser sexuella trakasserier som en ”kvinnofråga” görs problemet till kvinnornas 

och därmed är de upp till dem själva att klara upp sina egna problem68. Johnson drar vidare en 

parallell till hur färgade människor behandlades under Jim Crow lagarna i södra USA under 

störa delar av 1800 och till mitten av 1900-talet som syftade att upprätthålla en segregerad 

ordning mellan vita och svarta. Det mest sannolika var att dessa färgade människor var, precis 

som deltagarna i denna studie, väldigt medvetna om när något diskriminerande tog plats. Att 

påstå att ökad utbildning inom området för de som riskerar att utsättas för förtryck skulle vara 

en bra lösning för att de skulle kunna lokalisera flera situationer som är missgynnande är 

troligen helt riktigt. Men om en sådan justering skulle genomföras skulle det kunna innebär att 

det blir minoritetens sak att lösa sina egna problem och i mindre utsträckning att omgivningen 

skulle behöver sätta sig in och motverka att vissa blir förtryckta. 

Fatima uttryckte sig på följande sätt  om vad sexuella trakasserier är för henne ”för mig 

är det ju inte att nån tar mig på röven”. Även om hon själv uppfattar det som ett ovälkommet 

beteende att bli tagen på stjärten, verkade hon uppfatta en skillnad mellan vad hon tror behövs 

för att sexuella trakasserier ska ha tagit plats ”Det är kanske om det upprepas väldigt mycket”. 

Dels att personerna blir vana att hantera sådant eftersom det ofta sker i deras arbetsvardag och 

personerna berättar att de får en”hög toleransnivå”, kan det troligen mer handla om det 

förminskade förhandlingsutrymmet i att bli betrodd. 

Jeffners modell angående den skuldförhandling som sker vid våldtäkt, är en liknande 

förhandling som dessa deltagarna går igenom för att förklara förövarnas beteende men även sin 

egen inställning69. Deltagarna menar att förhandlingsutrymmet dels påverkas om det sker privat 

eller på arbetet, om det sker på arbetet förminskas deras upplevda utrymme. Samtidigt som 

faktorer av frekvens nämns, att om trakasserier sker över tid och vid flera tillfällen är det lättare 

att kategorisera det som ett övertramp. Var och en av deltagarna i min studie har en tydlig bild 

av vad sexuella trakasserier är för dem och hur enbart en ”blick” eller att en person är 

”överdrivet trevliga”, kan utgöra en situation som upplevs vara obekväm och laddad och som ett

ovälkommet närmande. Deltagarna beskriver dock att deras känsla av att ha blivit objekt för ett 

ovälkommet närmande av sexuell natur nödvändigtvis inte behöver ligga i linje med vad de 

upplever begreppet sexuella trakasserier omfattar. Det kan tyckas vid första anblicken att en 

teori om förhandlingsutrymme gällande sexuella övergrepp saknar koppling till sexuella 

67 Celik & Celik 2006:204, Hibino et al.2008:129
68 Johnson 2014:147
69 Jeffner 1997:237-239
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trakasserier. Men flera av deltagarna har berättat om hur begreppet är så pass laddad att det 

”låter nästan som en våldtäkt” och att  ”sexuella trakasserier för mig, är långt ifrån vad jag tror 

det betyder för andra”. Förutom aspekten om trakasserierna sker på arbetet eller privat, över tid 

eller enstaka tillfällen, verkar deltagarnas förhandlingsutrymme begränsas av deras tro att övriga

samhället inte kommer se deras erfarenheter som ett övertramp. Precis som är gällande för 

modellen angående våldtäkt förminskas offrens utrymme utifrån flera aspekter, om offret 

upplever en situation som sexuellt trakasserande, behöver omgivningen inte se det som detta 

och offren kan uppleva förövarna ”gömmer” sig bakom denna tolkningssvårighet.

Hoschild förklarar, att för henne, står begreppet emotioner för det universella 

medvetandet vi människor har och med känslor menar hon de som är starkare relaterat till en 

specifik individ70. Det kan troligen ses som en universell emotion att känna sig trakasserad och 

det är något som både regleras juridiskt och genom kulturen i en given kontext, till exempel 

arbetet eller i det privata livet. Men varje specifik deltagare för denna studie har en egen 

uppfattning om när någon gjort ett närmande över den subjektiva gränsdragningen denna person

har för vad den klassificerar som ett ovälkommet närmande. Deltagarna vittnar om liknande 

emotionella associationer av vilket beteende ett potentiellt övertramp kan symboliseras av. Det 

finns troligen vissa beteenden som alla deltagarna skulle klassa som sexuella trakasserier, men 

det finns även lika troligt specifika situationer som deltagarna skulle tolka olika beroende på 

deras egna känslomässiga bedömning av tillståndet. (Utveckla)

5.2 Känslor under sexuella trakasserier

Alla deltagarna för denna studie har personliga erfarenheter av att bli utsatta för sexuella 

trakasserier på arbetet och förövarna är patienter, kollegor och anhöriga. De flesta situationer har 

innefattat någon fysisk beröring på mage, bröst eller stjärt, men vissa av fallen har enbart handlat 

om kommentarer från förövaren. Utifrån intervjuerna är det uppenbart att det finns en skillnad 

mellan hur individerna tror sig reagera då de blir sexuellt trakasserade, jämfört med hur de i 

verkligheten har reagerat. Undersköterskan Mohamed berättar om en situation där patienten, en 

äldre kvinna, tog honom på bröstet och att han blev ”chockad” och utvecklar detta ”jag vet att jag 

frös till is, alltså instinktivt så hade jag ju som bara velat smälla till henne med en armbåge. Men det

kan jag ju som inte göra”. Och berättar om hur han kände i en annan situation, när en manlig patient

erbjudit honom oralsex:

Man blir ju less, jag blev ändå irriterad. Jag tycker ändå att man måste kunna bete sig. (Mohamed)  

70 Hochschild 2003:75
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Nadine berättar hur hon kände efter en situation där en anhörig till en patient blev för närgången 

och tog tag i henne på ett ovälkommet sätt:

Jag tycker inte om när någon tar på mig som jag inte känner. Man blir som bara äcklad, typ snuskgubbe, 

usch. Hans mamma var typ 90, så han var väl runt 60, så det blir som bara äckligt. Äldre än min pappa och

han kollar på småtjejer, som gubbsjukt. (Nadine)

Amira berättar om en situation då en kollega betedde sig på ett ovälkommet sätt mot henne framför 

en patient ”Till slut gick det så långt att jag blev som generad och jag tror att brukaren såg att jag 

blev lite, att jag skämdes. Det kändes så oprofessionellt, jag vill vara proffsig på jobbet”. Amira 

berättar vidare om en situation då en brukare smiskade henne på rumpan då hon skulle lämna hans 

lägenhet ”Jag minns att jag blev rädd, han ser så där riktigt äcklig ut i blicken, så jag slängde bara 

igen dörren och sprang därifrån”. Fatima berättar om en händelse med en äldre kollega som slet i 

hennes tröja för att se en tatuering och berättar ”Jag tänkte direkt, att nu ser han typ mina bröst”, 

men kollegan fortsatte och frågade om Fatima också hade någon tatuering på rumpan och hon 

berättar om sin reaktion:

Om man är så att man blir lite trängd, att man inte gör någonting, i dident see it coming. Ja, jag bara står 

där. (Fatima)

5.2.1 Sexuella anspelningar

Vid situationer som deltagarna funnit som sexuellt trakasserande anser de att det inte behöver 

vara uppenbara trakasserier, utan det kan också handla om subtila anspelningar. Abdul utvecklar 

denna tanke, ”Som boendeassistent är det mycket kvinnor och få killar överlag. Då vi haft 

möten och middagar och diskuterat, så kan det vara en väldigt kvinnodominerande jargong, som

har en ganska trakasserade anspelning mot män överlag”. Abdul beskriver hur han känner sig då

han blir stött ”så känner man att det här är arbetsrollen, att du kommer hit, du bidrar med din 

del, sen får du ta avstånd från de här människorna och inte ta det personligt”. Nadine förklarar 

att när anhöriga säger att ”Små flickorna här de är ju så söta”, kan hon känna att de antyder 

något annat än just vad de säger. Fadime beskriver att hon, precis som Nadine, kan känna vissa 

anspelningar hos förövare och berättar:

Ja det kan ju hända att istället för att säga något snuskigt då, att de vill ändå få ut det, att dom då kan säga 

något sådant istället; du är bäst, du är så fin, du är den enda som kan det här. Lite sådär, att det blir lite[...]. 

(Fatima)

Som det har beskrivits ovan av Nadine, Fatima och Abdul kan sexuella trakasserier även upplevas 

då de känner att det finns vissa anspelningar och att detta kan vara stötande. Hussein ger ytterligare 

ett perspektiv angående detta och säger  ”Jag förvirrar nog folk mycket jag med. Man får inte vara 
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för trevlig tror jag. Det kan misstolkas som att man charmar tjejerna” och menar att även han själv 

behöver vara försiktig så ingen kan uppfatta hans beteende som stötande.

5.2.2 Patienterna är sjuka

En viktig del i kontexten för deltagarna i denna studie är att patienterna är sjuka och vissa så sjuka 

att de tappat vissa förmågor att agera rationellt vilket kan medföra sexuella trakasserier. När 

individen är sjuk och kan antas mindre medveten om vad dennes aktiviteter kan göra för skada, 

berättar alla deltagarna att man måste acceptera att vissa patienter har ett stötande beteende. Fatima 

berättar att det har en stor betydelse för henne om patienten som utför något ovälkommet närmande 

är medveten om att den gör det eller inte och hon säger att ”Då är det bara att ta bort handen, jag 

säger inget[...], ja då tänker jag att jag inte bryr mig” och utvecklar ”Men vet jag om att de själva 

vet om vad dom gör, då vill jag markera”. 

Vårbiträdet Hussein berättar att vissa dementa äldre damer på hans arbete ofta vill att han 

ska sova med dem, de ger sexuella inviter och går omkring nakna: 

Det känns som att det är vi i personalen som gör felet, eftersom det är vårt ansvar att det inte får pågå sånt. 

Jag blir äcklad, även fast hon är gammal så är det ändå inte okej, men det finns inget du kan göra åt 

saken(Hussein)

De ovan nämnda Hussein och Fatima påpekar att sjukdomen hos patienterna påverkar deras 

känslomässiga inställning, men att de ändå tycker att det är opassande. Men när det handlar om 

dementa patienter, menar de att det finns inget annat att göra än att acceptera deras beteende. 

Nadine utvecklar tankegången med att behöva acceptera dementa patienters beteende: 

Det går som inte att prata med dem, de har glömt det i nästa stund. De har en demens som gör att de gör 

saker som dom annars inte skulle gjort. Det är svårt att komma åt, för det är inte okej, men det blir okej för

att det inte går att komma åt. (Nadine)

Abdul håller med angående att man får acceptera vissa uttryck från patienterna då de är sjuka, men 

utvecklar även en annan sida av det. Han berättar att han visserligen ser det som ”en del av arbetet” 

att bli utsatt, men utvecklar sin syn, ”Det är rätt intressant egentligen, det är kul att kunna tackla 

sådana situationer. Man försöker vara ganska neutral för brukarna, men man är ju människa och 

kanske satsar mer på vissa”. Abdul menar att han satsar mer på de patienter som är lättare att nå 

fram till. 

5.2.3 Analys

De som har deltagit i denna studie har samtliga berättat om situationer då de blivit objekt för 

ovälkomna sexuella närmanden. Som resultat från tidigare forskning visar är sexuella trakasserier 
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för arbetande inom vård och omsorg vanligt förekommande71. Resultatet från denna studie är 

mindre möjligt att generalisera, men visar att trakasserier är vanligt på dessa arbetsplatser. 

Hochschild beskriver med begreppet ”feeling rules” tre kriterier som individer kan använda sig av 

för att klargöra om andras beteende är opassande i en situation72. Dessa är vad en frisk person avser 

som lämpligt, vad som är moraliskt lämpligt och kontextens betydelse. Mohamed beskriver hur han 

kände när en patient gjorde sexuella närmanden på honom: ”Jag tycker ändå att man måste kunna 

bete sig” och menar att även om patienten är sjukt, så bör den kunna förstå vad som är lämpligt 

beteende. Nadine berättar om den anhörige som närmade sig henne: ”Äldre än min pappa och han 

kollar på småtjejer, som gubbsjukt”. Amira berättar om hur en kollega borde ha insett att hon kände 

sig obekväm när han ställe för utmanande frågor: ”Jag blev som generad och jag tror att brukaren 

såg att jag blev lite, att jag skämdes” . 

Vissa av förövarna är dementa och så pass sjuka att deras beteende, även om sköterskorna 

skulle vilja säga åt dem, så är det inte alltid moraliskt försvarbart att skälla ut någon som är sjuk. På 

samma vis, eftersom vissa av de sjuka till viss del är mentalt närvarande i vissa stunder, finns det en

risk att de spelar på detta. Vissa sjuka patienter kan bete sig på ett ovälkommet sätt eftersom de vet 

om att det är svårt att ställa dem till svars, på grund av deras sjukdom. Deltagare som blivit 

trakasserade av kollegor eller av patienter som ansetts så pass friska att ett normalt beteende kan 

efterfrågas, har reaktionen för offren blivit att de chockeras och överrumplas av situationen. Samt 

att eftersom sexuella trakasserier i olika former så som nyp på stjärten eller sexuella antydningar, är 

något som tillhör yrkeslivet för deltagarna, sätts kulturen utifrån detta och troligen blir individerna 

därför mer toleranta eftersom normen och kontexten till viss del tillåter beteendet, i alla fall så 

fördöms det inte. 

Med hjälp av genusteori beskriver Ambjörnsson att både manligt och kvinnligt är socialt 

konstruerade genusroller och att en biologiska skillnad får värden genom att vi människor ger dem 

värden73. Deltagarna i denna studie har rapporterat i huvudsak om heterosexuella närmanden, även 

om det rapporterats om något enstaka homosexuellt närmande, verkar förövarna förhålla en man-

kvinna relation gällande sexuella trakasserier. Vid tidigare forskning på området för sexuella 

trakasserier har väldigt lite fokus legat på män som offer, även om vissa studier iakttar att det 

förekommer trakasserier mot män, är inriktningen huvudsakligen på kvinnor som offer74. 

Deltagarna i denna studie har alla berättat om situationer då de blivit sexuellt trakasserade och även 

om detta är ett litet urval, har ingen skillnad funnits i frekvensen av situationer mellan männen och 

71 Celik & Celik 2006:204, Hibino et.al 2008:127, Spector, Zhou & Che 2013:78
72 Hochschild 2003:82
73 Ambjörnsson 2006:109-113
74 Lamesoo 2014:123, Hibino et al 2008:124, Dan, Pinsof & Riggs 1995:563, Konrad & Gutek 1986:422
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kvinnorna. 

Johnson beskriver att kvinnor traditionellt sett får uppskattning av män genom deras 

romantiska värden och att kvinnor anses ha en inneboende sexualitet som männen vill åt75. Att 

männen uppvaktar de kvinnliga medarbetarna eller att manliga patienter gör det, kan ha kopplingar 

till det Johnson menar att kvinnor ses inneha en sensualitet som dessa män inte själv har. I relation 

till Johnson förhåller sig förövarna till den sociala tankegången att kvinnor är sensuella i sin natur. 

En förklaring till att även männen blir utsatta kan vara tron av att männen ska uppskatta sexuella 

närmanden eftersom de ses som ständigt sökande efter kvinnas sensualitet och att männen får 

”acceptera” och eftersom det inte tillhör manligheten att beklaga sig över sådant. I denna studie har 

manliga deltagare berättat om kvinnor som trakasserat dem, vilket delvis kan tänkas höra ihop med 

att dessa kvinnor använder den sexualitet som socialt ses som deras tillgång och använder den på 

det sätt som kan ge dessa kvinnor en viss känsla av makt. 

 Tidigare forskning har visat att vissa män anser att kvinnorna får skylla sig själva om de 

klär sig på ett utmanande sätt76. Hochschild beskriver detta med hjälp av begreppet ”missrecived 

gift” hur en könsöverskridande gåva från den ena parten nödvändigtvis inte behöver ses som en 

gåva för den mottagande parten77. Flera av deltagarna berättar att de förstår att förövaren för det 

mesta inte menar något illa med sina närmanden och att det till viss del kan vara smickrande att få 

uppmärksamhet. Förövarna kan möjligen skydda sig bakom att de anser sig uppvakta sin motpart 

genom att dels göra sexuella närmanden och dels genom sexuella antydningar som en gåva. Medan 

de kvinnor som trakasserar män anser att männen bör se det som något positivt att det inte alltid är 

männen som behöver göra de sexuella närmanden och därmed ger dessa män en gåva genom sitt 

initiativtagare. En del i vissa mäns sexuella trakasserier mot kvinnor kan ses som en aktivitet som är

associerade till att motverka kvinnors ökande makt i relation till männen, ett försök att markera 

deras underlägsenhet. 

5.3 Hur känslor hanteras

Alla deltagarna berättar att de varit med om ovälkomna situationer och utvecklar hur de 

känslomässigt hanterar dessa situationer. För att skydda sig själv och bygga upp barriärer för att 

klara av situationer som kan vara svåra använder de sig av olika strategier. Hussein berättar hur han,

då han ska gå in till kvinnor som har en tendens att agera opassande, ändrar sin röst och utvecklar 

”Det blir så obekvämt, man tänker ”men va tyst”, man vill inte ha dom där tankarna i huvudet. Hur 

skulle man kunna besvara hennes frågor? Det är snuskigt, det är brutala ord som kommer ur dem” 

75 Johnson 2014:143
76 Banerjee & Sharma 2011:24 
77 Hochscild 2003:104-105
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och utvecklar att han byter röst för att lindra situationerna:

Efter ett tag kom jag på att byta röst, använda en ljus röst, då har tanterna inget som helst intresse av mig. 

(Hussein) 

Fatima beskriver vikten av att ha en stark fasad utåt sett mot omgivningen på jobbet ”att dom 

känner att man kan säga ifrån och det kan hända att det är därför de inte går över gränsen”. Asima 

berättar att ”jag kan gå in till folk och medvetet ha en kortare ton, för att absolut inte verka 

inbjudande” och beskriver att det är tråkigt att behöva vara så mot människor ”Det är inte okej att 

man är så heller, men det sitter som i en att man är rädd”. Vidare beskriver hon vikten av att vara arg

och bestämd mot vissa personer:

Kommer man in till en person där man vet att det kan vara obehagligt då är man mer, alltså att det är som 

ett vapen. (Asima)

Undersköterskan Mohamed berättar om hans tankar angående vilka strategier han använder då 

känsloarbetet blir stort:

Alltså när jag jobbar, jag ser mig själv som en container. Typ, jag går hem till folk också kanske dom 

kastar skit på mig. Och sen när jag går ut därifrån så tömmer jag den, man får som låta det rinna av en på 

något sätt. Ja, jag vet inte. Det funkar ganska bra, tycker jag. (Mohamed)

Abdul berättar hur han hanterar situationer då han känner sig missgynnad och berättar att han 

brukar tänka att; ”Det här förtjänar jag väl inte” och berättar hur han känslomässigt hanterar detta: 

”Jag skulle säkert kunna bli ledsen, men jag brukar ty mig till de känslor jag känner mig mest 

bekant med. Det är sjukt att säga, men jag gillar ju ilska, mer än att vara ledsen och besviken, så jag 

projicerar fram ilska”.

5.3.1 Känslomässigt hantera sexuella trakasserier genom att se från förövarens perspektiv

Vid en del tillfällen rapporterar deltagarna att de använder strategier att se från patientens perspektiv

för att själv hantera det känslomässigt. Genom att sätta sig in i och förstå dennes situation, för att 

själv tackla dessa känslor. Hussein beskriver hur han och en kollega resonerade angående en man 

som fick erektion då han och en sköterska skulle tvätta patienten och berättar att  ”Han är i ett 

jäkligt dåligt läge. Har haft sex hela sitt liv och mänsklig kontakt är det inte ofta han får det nu” och 

beskriver närmare hur han känslomässigt hanterade detta:

Det är inte meningen att han ska göra så, det blir bara så. Det blev så, det är helt naturligt att det blir så och

vi försöker inte skylla på honom. För börjar vi skylla på honom då kommer vi inte gilla honom. Vi 

kommer se han som någon snuskgubbe. (Hussein). 

Fatima förklarar om hur hon resonerar för att själv hantera känslor angående de äldre män som gör 
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sexuella antydningar och nyansera dessa:

Egentligen så är det väl[...]trakasserier, alltså det är ju en fin gräns. Men, jag anser ju att jag kan svara för 

mig. Samtidigt är det väl lite, alltså, smickrande, om man säger så. Det är väl, alltså, det är inte någonting 

dom gör, dom är ju inte dum så. Och det är ju inte så att dom hoppat på mig och hållit fast mig. (Fatima)

Som ovan beskrivits av Fatima och Hussein använder de sig av att byta perspektiv för att själv 

kunna hantera situationen och för att se det mindre allvarligt än vad det kanske är, på grund av hur  

förutsättningar runt situationen ser ut. Det finns även ytterligare sätt att hantera känslorna som 

uppkommer. Vårdkontexten är föränderlig i den meningen att patienter är gamla och dör, samtidigt 

som intervjumaterialet även påvisar att det är stor omsättning bland personalen. Mohamed berättar 

om en situation då en äldre dam, en kollega, betett sig ovälkommet mot honom under en längre tid 

”Hon är som min mamma i ålder och hon är på mig, så det är ju liksom lite halvdrygt. Men hon ska 

sluta nu i januari så jag orkar inte göra någon grej av det”. Nadine har liknande tankar angående den

anhöriga som gjorde ovälkomna närmanden mot henne:

Hans mamma kanske inte kommer leva så länge så man kanske inte behöver stå ut så länge. Men så ska 

man ju inte behöva tänka egentligen. (Nadine)

Både Mohamed och Nadine ser det som en jobbig sitation rent känslomässigt, men hanterar det i 

form av att det är övergående situationer och att de kan hantera att känna som de gör, under en kort 

period. Och eftersom källorna till trakasserierna är i omsättning så hanterar de detta utifrån den 

förutsättningen.

5.3.2 Chef och organisation

De vårdarbetare som deltagit i denna undersökning bekräftar att sexuella trakasserier sällan är något

som diskuteras på arbetet. Det diskuteras sällan mellan kollegor eller mellan kollegor och chefer. 

Vidare uttrycker samtliga deltagare att de saknar specifik utbildning för att hantera situationer som 

kan benämnas som ovälkomna och känslomässigt jobbiga. Vidare meddelar de blandade känslor 

inför att rapportera sexuella trakasserier till sina chefer, på grund av att de riskerar att inte bli tagna 

på allvar och att cheferna ändå saknar möjligheter att faktiskt göra något åt detta problem. Nadine 

beskriver hur cheferna saknar möjligheter att påverka, och beskriver en situation då kollegor varit 

utsatta och rapporterat det till chefen ”Nä, det hände väl inget sådär så. Hon visste väl om det 

enhetschefen, men det är alltid lite känsligt när det är anhöriga, om det är en kollega så är det nog 

lättare tror jag att gå fram och typ säga till”. Och beskriver hur de anställda får lösa det istället ”Mm

vi säger att det är en tjej som varit mer utsatt, då får man försöka hjälpas åt, de man jobbar med får 

hjälpa till med att hon slippa gå in dit. Man får turas om, man löser det mer på plats än på en chefs 

34



nivå”. Hussein beskriver sin syn på chefernas möjlighet att påverka:

Du kan inte göra ett skit på jobbet, då måste du sluta arbeta där. Det blir ditt problem, chefen kommer inte 

göra något åt saken. De kommer inte flytta på tanten så någon annan blir trakasserad. Det är vården, det är 

så det är. När någon klagar då är det som att ”jaha då får du sluta jobba. (Hussein)

Nadine och Hussein beskriver att de upplever att cheferna ändå saknar möjligheter att faktiskt göra 

något åt situationer och att det mer blir personalens problem att lösa. Amira utvecklar detta och 

berättar om den gången hon blev trakasserad av en kollega, en situation som hennes chef fick reda 

på och denna berättade att de såg allvarligt på händelsen, dock utan att de sedan verkligen gjorde 

något. Hon berättar ”Cheferna säger att man måste skaffa skinn på näsan. Det finns som ingen, det 

är precis som att vi i arbetsgruppen får ta hur mycket skit som helst, eftersom cheferna inte kan säga

till personer att `vi kan inte vara er hemtjänst något mer`. Eftersom dom tjänar pengar på det. Hon 

förklarar runt den specifika situationen hennes chef fick höra talas om ”Nä, alltså eftersom jag 

kände på mig innan att ingen skulle ta det på allvar, så kändes det som skit samma när chefen tog 

upp det”.

Mohamed som också rapporterade händelsen då han upplevde sig trakasserad av en manlig 

patient, till sin samordnare och förklarade att det var ”skönt att få prata med någon” samtidigt som 

hans främsta anledning till att prata med en ansvarig var att själv inte råka illa ut. 

Anledningen till att jag berättade om det, var för att om han blir sur och kanske försöker vända det emot 

mig, typ ringa till mitt jobb och sådär. För man vet ju inte, för människor är ju jävligt underliga. 

(Mohamed)

Abdbul beskriver hur en man på hans arbete varit närgången på flera kvinnliga kollegor på ett sätt 

som dom verkar ogilla, men att det ändå är svårt för chefen att göra något

 Hans sätt att prata, det är så dubbeltolkande och när det är så dubbeltolkande så backar folk gärna. Alltså 

man ser hellre det goda i det än det onda och om han blir konfronterad så tror jag han skulle kunna falla 

tillbaka på dubbeltolkningen i det. (Abdul)

Nadine utvecklar detta angående hur lätt det kan vara för förövarna att prata bort sig och därför har 

cheferna inte så mycket att gå på ”nämen om han skulle säga `men oj, det var inte alls min mening 

så` det är så lätt att han skyller ifrån sig”. 

5.3.3 Sexuella trakasserier medför lindriga hälsomässiga konsekvenser

De känslomässiga och fysiska konsekvenser som sexuella trakasserier medfört för deltagarna 

rapporteras som milda och även om det varit negativa känslor i ovälkomna situationer, så beskriver 

ingen om några personliga konsekvenser. Dock rapporterar vissa att de undvikit vissa arbetspass 
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som kan återförena dem med förövaren. Mohamed berättar om sina erfarenheter; ”Alltså så djupa 

var dom inte. Men det kan säkert vara jättejobbigt för andra”. Fatima förklarar sin syn:

Jag måste ha en ganska hög gräns för att uppleva att det varit rent trakasserier. Jag vet, inte ens om jag 

upplevt att jag har gått att jag mått dåligt över det så”. (Fatima)

Alltså jag är inte känslig för något så. Det är inget som jag skulle behöva psykologhjälp för efteråt, utan 

mer att man kan tänka att ”fan vad opassande” och kanske att man diskuterar med arbetskamrater och jag 

tror inte jag skulle må dåligt över det. Självklart om det skulle vara ett sexuell övergrepp, att någon skulle 

kyssa en, då kanske man inte skulle bli så glad. Så länge det håller sig på en nivå där man säger saker till 

varandra. (Asima)

Asima, Fatima och Mohamed beskriver att de visserligen ser att sexuella trakasserier medfört 

negativa känslor, men att de inte gått så ”djupt” eller varit så pass allvarliga att de kommit över 

deras känslomässiga gräns av vad de anser klara av. Nadine beskriver att det finns andra saker på 

jobbet som är svårare att hantera än just sexuella trakasserier ”det jag faktiskt tycker är väldigt 

jobbigt är det med hot och våld. Det är en jobbig situation att hela tiden vara på sin vakt och vara på

spänn”. Hussein utvecklar sin syn angående våldet som han anser är vanligt ”Det är jävligt jobbigt 

för mig. Jag tycker det bara är hemskt. Vissa är så starka, en smäll av dom så knäcker dom näsan, så

man får ta i allt för att hålla i dem. Säga åt dom ”ta det lugnt, vi ska bara byta på dig” och menar att 

det är jobbigt känslomässigt att behöva hålla fast människor med våld, samt tillför han ett till filter:

När som helst kan det smälla. Det är väldigt svårt att hantera. Som svart, kan jag känna mig besvärad att 

komma in i rummet, att de kanske blir rädda för mig, en lång svart kille. Man får prata mjukt och vara 

extra vänlig för att dom inte ska bli rädda. (Hussein)

Hussein och Nadine beskriver hur våld och hot är väldigt jobbigt att känslomässigt hantera på sitt 

arbete. Vidare beskriver Hussein att det faktum att han inte är svensk till utseendet, medför att vissa 

äldre kan bli rädd för honom, vilket han behöver hantera. 

Mohamed håller med de ovan att våld och hot är en oroande faktor angående sin 

jobbsituation ”Om jag vet att jag ska till någon som kan vara lite, lite såhär[...]Alltså det behöver 

inte bara handla om just sexuella trakasserier, alltså personangrepp överlag typ. För det är många 

som är så faktiskt” och utvecklar hur han känner angående detta ”Jamen, jag kan bli lite less alltså. 

Dom får ju som ändå igen det. Alltså bemöter du någon person så, så får du ju igen det. Men det är 

samtidigt kanske inte rätt att tänka så heller”. 

5.3.4 Känslor om att arbeta som undersköterska och vårdbiträde 

Ämnet denna studie har inriktade sig på var sexuella trakasserier, men när känslor angående våld 

och hot varit ett så betydelsefullt inslag i varje intervju, behövdes deras åsikter om detta få plats i 
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denna rapport. Deltagarna förklarar att det är ett tungt arbete de utför, men samtliga deltagare anser 

även att de tycker de gör ett bra jobb och att dualismen av detta, att de gör ett bra arbete, men jobbet

är ändå känslomässigt tungt. Hussein beskriver:

 Lönen man får och vad man får jobba med, stämmer inte överens. I princip är det slavjobb man gör, man 

knäcker ryggen, knäcker hjärnan och man kan inte hantera det. Du får inte ta åt dig bara. Det är något med

jobbet som gör att du skiter i det, men man tänker på det ibland. Men eftersom vi jobbar där så förstår vi 

kanske. Det är jättekonstigt, jag kan inte ens förklara det. (Hussein)

Såna grejer kan jag väl tycka nästan är värst på en arbetsplats. Om man säger att man ska gå till 70 

personer och en person kanske behöver att du går dit 10 gånger per dag. Och sitta där i 2 timmar och göra 

ditt jobb fast dom beter sig förjävligt och så ska man ändå finns sig i det och gå dit och göra sitt jobb. 

Samtidigt känner man att du håller på att dö inombords, fast du måste gå dit för att få pengar”. (Amira)

Amira och Hussein beskriver här ovan att de tycker deras arbete är känslomässigt tungt. De 

beskriver att lönebilden inte är i symbios med arbetet och att även om det är ett hårt arbete behövs 

pengarna som tjänas från det. Mohamed har en liknande åsikt, men uttrycker sig på ett lite annat 

sätt: ”Det är som jävligt svårt att som bara, jag orkar ju inte heller ”slicka” arslet på patienterna 

heller. Jamen, man måste som kunna respektera varandra ändå”.

Undersköterskan Nadine beskriver hur hennes känsloarbete fungerar:

Man pratar mycket med dom man jobbar med, ventilerar med varandra. Men sen när man är slut och less 

då går det ut hemma, att man är på dåligt humör. Ba -`ag orkar inge mer` hehe. Så någonstans kommer det 

alltid ut. Sen vet man att det är under en period, men ibland kan vissa personer vara där under lång tid”. 

(Nadine)

Mohamed utvecklar hur hans engagemang över arbetet har förändrats över tid ”det har ju som blivit 

att man har en ganska hög toleransnivå liksom. Det mesta rinner som av en, man stänger som av  

och det är ändå tråkigt. Jag var ganska engagerad när jag började jobba, men man tappar det där mer

och mer, man blir nästan som en robot”. Nadine beskriver hur hennes övergripande tankar om 

arbetet ”Man kanske inte blir lika glad och typ den personen jag vill vara”. 

5.3.5 Analys

Utifrån materialet är det uppenbart att deltagarna saknar tilltro till sin arbetsgivares möjlighet och 

intresse av att förbättra situationen för sina medarbetare rörande sexuella trakasserier, våld och hot. 

Deltagarna i studien rapporterar över hur de själva behöver komma på ett sätt att ändra sig själva för

att ändra förövarens beteende och skaffa sig strategier för att hantera ett sådant bemötande. 

Undersköterskorna och vårdbiträdena framhäver hur de behöver ” byta röst, använda en ljus röst”,  

”medvetet ha en kortare ton”, ”att patienterna känner att man kan säga ifrån”.  ser mig själv som en 
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”container”. Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen poängterar att det alltid är en individ som kan 

ställas till svars för dennes handling, men att arbetsgivare med sin passivitet kan ses bidra till att 

sexuella trakasserier reproduceras78. Men då offrena arbetar sida vid sida med sina förövare, är de 

vare sig de vill det eller inte, även de delaktiga i att repproduktionen av organisationskulturen 

fortlever.

Vare sig om deltagarnas upplevelse i att deras arbetsgivare inte tar dem på allvar gällande 

sexuella trakasserier är riktig eller inte bidrar de ändå till den kulturella skapelsen. Med en känsla av

att chefer inte kommer genomföra någon sanktion på förövare, kan det ses som fritt fram att utföra 

sådana aktioner. Likt ett samhälle där polisverksamheten i mindre grad agerar mot personer som 

överträder lagen, förflyttas principen åt att beteendet blir normaliserat. Lamesoo diskuterar att 

offrens känsla av alienation från verksamheten blev större ju högre förövarens stod i maktposition 

över offret79. Denna studie har inte funnit något stöd för detta, i form av de få situationer där 

förövarens haft uppenbart högre maktposition, dock verkar alienationen i denna studies fall härledas

till missnöjed med den upplevda uteblivna stöd från de i maktposition.

De flesta yrken medför en form av rolltagande för den anställde. Men att arbetsmiljön är 

kulturellt utplanterad på ett sätt som medför att den anställde kontinuerligt behöver skydda sig själv.

En del i tidigare studier visar att en anledning till att offren känslomässigt behöver bygga upp 

barriärer är tron att man inte kommer bli tagen på allvar av sin chef80. Det är troligen ett naturligt 

fenomen i våra liv att behöva tåla och hantera konflikter och relationer med ett givande och ett 

tagande. Under en viss tid har vi människor en förmåga att höja vår toleransnivå om en situation är 

övergående, men då upplevelsen är att cheferna har mindre möjlighet eller vilja att agera, medför 

det att situationen mindre blir övergående och snarare att den blir konstant.  

Tidigare studier har indikerat att sexuella trakasserier kan medföra långtgående 

hälsokonsekvenser för offret81. Denna studie finner inget stöd för detta, även om deltagarna anser att

dessa situationer varit jobbiga har de inte lämnat några konkreta efterföljder. Dock verkar hälsan 

hos deltagarna påverkas av den heltäckande arbetsmiljön med inräknandet av våld, hot och att 

patienter beter sig på ett dåligt sätt. Johnson diskuterar att sexuella trakasserier främst påverkar 

personen negativt eftersom sexuella trakasserier ligger i linje med det övergripande samhälleliga 

förtrycket mot kvinnor. Resultatet i denna studie visar ingen indikation på att individerna mår dåligt 

på grund av att övergripande förtryck mot deras genusroll, utan att det snarare härleds till det 

omfattande känsloarbete som arbetet medför, detta i symbios med den upplevda avsaknaden av stöd

78 Kröjer, Lehn-Christiansen & Nielsen 2014:93
79     Lamesoo 2014:134
80 Hibino et al.2008:129 
81 Celik & Celik 2007:205, Dan, Pinsof & Riggs 1995:575 
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från deras chefer. Det finns dock en risk att chefernas uteblivna inblandning och aktioner mot den 

negativa arbetsmiljön kan ligga i linje med ett samhälleligt missgynnande av kvinnor. 

Ett annat segment som både kvinnorna och männen som deltagit har rapporterat om är att en

man som arbetar som undersköterska och vårdbiträde har det lättare rent arbetsmässigt. Kvinnorna 

beskriver sin irritation över att männen behöver ta mindre ansvar, medan männen själv är väldigt 

medveten om detta. Johnson beskriver att män associeras med attityder som är eftertraktade i 

samhället och inte nog med detta så uppskattas de män som bryter mot de traditionella 

genusrollerna genom att till exempel arbeta i ett kvinnodominerat yrke. Dessa män menar Johnson 

att omgivningen upphöjer på grund av deras mod att gå emot klassiska roller och att de även höjer 

upp sig själv för att göra detta82. Troligen är verkligheten som dessa deltagare beskriver någon 

mindre krass än den Johnson beskriver, men än dock verkar kulturen vara sådan inom dessa 

arbetsplatser att männen får mer uppskattning för det arbete de utför, samt de inte blir tillrättavisad 

på samma sätt av kollegor och patienter, där dessa verkar ha en högre toleransnivå mot männen. 

Ribban sätts något högre för kvinnorna att utföra ett kvinnligt arbete och om kulturen är klädd med 

dessa värderingar verkar det finnas inslag över att omgivningen höjer upp männen för deras 

”kvinnliga” arbete. Dock är de tre män som deltagit i denna undersökning väl medveten om detta 

fenomen och de anser mindre att de höjer upp sig själva som brytare av traditionella genusroller, 

utan de uttrycker att det är något som de anser är skämmigt och orättvist att de får denna upphöjda 

ställning. 

Makt har en påverkan i de flesta relationer och maktförhållandet på dessa arbetsplatser kan 

yttra sig på flera sätt, dels genom den vårdspecifika hierarkin av läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. Enligt Hochschild riktas oftast negativa uttryck en trappa ned i 

den hierarkiska stegen och oftast inte mot det ”rätta” källan83. Det är sällan aggressioner går ut över 

den som är förövaren i detta sammanhang. Mer sällan verkar trakasserier riktas uppåt i stegen. De 

situationer som deltagarna berättat om som är relaterade till deras kollegor har alla kommit av 

personer av lika eller högre ställning i yrkeshierarkin. De patienter som utifrån ett sjukhusperspektiv

har en lägre ställning än de arbetande, anser sig ändå ha rätten att utföra trakasserande aktioner. Ett 

steg i att vissa manliga och kvinnlig patienter försöker visa sin ställning över arbetarna genom att 

kritisera deras kompetens, att de efterfrågar en sjuksköterska och inte en undersköterska, så är 

maktförhållandet under förhandling mellan patienter och sköterskor. Vilket kan hänga samman med 

att de personer lägst ned i hierarkin möjligen behöver utstå mer ovälkomna närmanden jämfört mot 

andra, eftersom deras status är lättare att ifrågasätta och utmana. 

82 Johnson 2014:??
83 Hochschild 2003:84
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Att arbeta inom vårdyrken kan anses ha en lägre status i relation till övriga yrken och 

Hochschild understyrker vidare att individer som är lägre ned i samhällshierarkierna får även de 

mer negativa känslor att hantera. I denna mening anser hon att emotionsarbete är mer aktuellt för de

lägre klasserna84. Samtliga av de deltagande sköterskorna vittnar om att yrket medför ett stort 

emotionsarbete och att förutom att skydda sig genom olika strategier anser de att belastningen inte 

är i relation till arbetet som utförs. Inte nog med att yrken som ligger långt ned i statushierarkin är 

de yrken som är lägst avlönade så behöver de även handskas med uppgifter som är förenliga med 

denna låga status. Deltagarna har vittnat om att ”man håller på att dö inombords”, ”jobbigt att 

hantera våld och hot”, ”man knäcker ryggen och huvudet”. Vare sig cheferna har små medel för att 

motverka denna arbetssituation eller inte är det beklagligt att de personer som tar hand om 

människor som inte klarar sig på egen hand och som är så pass sjuka att de blir svåra att hantera, 

står det till de som är lägst ned i hierarkin att hantera de tyngre känslomässiga uppgifterna, och detta

medan de upplever en avsaknad av stöd från sin arbetsgivare. 

Johnson beskriver att kvinnor och män som för oväsen emot en dominant motpart till slut 

blir tystade av de dominerande, men att de i minoritet  även riskerar att äventyra sin bräckliga 

ställning85. Vi skulle kunna säga att den ställning som dessa vårdare har kanske inte skulle kunna bli

sämre än vad den redan är idag, om de för oväsen för sin situation. Därmed står det såklart till 

minoriteten och de ”förtryckta” att förbättra sin ställning själv, men att detta enbart skulle vara 

lösningen riskerar att det mer ses som en fråga för de som är i ställning och därmed deras sak att 

lösa sin egen situation. Mer står det till arbetsgivarna och cheferna att förhålla sig till de lagar och 

regler som omger oss genom diskrimineringsskyddslagen och arbetsmiljölagen och att personalen 

blir omhändertagna på ett sätt där de känner sig delaktiga. Även om det är möjligt att arbetsgivaren 

rent praktiskt har få medel att på kort sikt räta upp situationen för dessa personer, tillhör det deras 

ansvar att de anställda ska känna ett stöd från sina chefer. För att återkoppla till Jeffner och valet att 

presentera de delar i resultatet som är mindre relaterat till syftet utan var en viktig del i intervjuerna 

gällande våld och hot, detta kan ses som en tydlig förhandling gällande att ta upp vad som är värre 

än sexuella trakasserier, samt att förövarna får en viss dispens när de är sjuka86. Dels för att de 

patienter som beter stötande i vissa fall är mindre medvetna om detta på grund av sin sjukdom och 

dels för att deltagarna för denna studie känner en moralisk svårighet att utmana dessa patienter på 

grund av att de just är sjuka. Detta är en förhandling som aktualiserar relationen hur offret, 

förövaren och hur dessa anser att övriga samhället förhåller sig till en sexuellt trakasserande 

situation. Flera olika parametriserar, som förövarens demens, om trakasserierna sker privat eller på 

84 Ibid.:85
85 Johnson 2014:151
86 Jeffner 1997:237
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arbetet, påverkar förhandlingsutrymmet för offren och även förövaren. 

6. Diskussion

Syftet med denna studie är att undersöka levda erfarenheter, känslor och emotioner av sexuella 

trakasserier hos personer som arbetar inom lågstatusyrken inom vården i Sverige. 

Frågeställningarna var: Hur upplever individen ovälkomna närmanden av sexuell natur? Hur 

hanterar individer situationer av sexuell natur? Vad får ovälkomna närmanden för emotionella 

konsekvenser för individen?

Emotioner och känslor

Det empiriska underlaget visar att alla deltagarna har personlig erfarenhet av att bli sexuellt 

trakasserad och förövaren är såväl patienter och kollegor som anhöriga till patienter. Det framgår att

deltagarna kände sig ”chockad”, att ”man inte gör något”, ”blev som generad”, ”jag skämdes”, i 

själv situationen då de blivit trakasserad och så ställda av situationen att de tappat förmågan att 

motsätta sig på ett tydligt sätt. Detta är troligen helt naturligt att när händelser sker som man inte 

förväntar sig eller att det går så pass långt in på individens personliga integritet att den saknar 

inarbetade reflexer av hur detta ska hanteras. Deltagarna berättar övergripande om att sexuella 

trakasserier medför obehagliga känslor och att även om personerna är sjuka och gamla så känns det 

kämpigt att bli utsatt. Även om resultatet visar att deltagarna tycker det är läskigt och pinsamt att bli

utsatta, så anser de ändå att det på ett vis är en del av arbetet då förövarna är i ett så dåligt läge att 

de inte kan stå till svars för sina handlingar.

En annan aspekt är när sexuella trakasserier utförts av andra än patienter. Då anhöriga och 

kollegor betett sig på ett trakasserande sätt verkar det spela roll om förövaren är så pass gammal att 

detta beteende moraliskt sett inte är acceptabelt eftersom personen är så pass mycket äldre än offret 

och att detta i relation till samhället i stort medför en olustig känsla. Deltagarna verkar lägga mindre

vikt i det styrkeförhållande som existerar mellan män och kvinnor och att deras yrkesroll och 

genusroll anses medföra en högre acceptans och förståelse för  att man blir utsatta, utan det verkar 

mer handla om att förövarna beter sig på ett sätt som normala friska människor inte gör. Att bete sig 

på ett sätt som moraliskt eller situationsenlig är att gå utanför ramen verkar spela mer roll, då 

förövaren går utanför den relation den har med förövaren och går för snabbt fram i sina inviter eller 

gör det på ett sätt som socialt sett anses som onormalt. 

Det finns en risk att mörkertalet hos manliga offer är stort,  eftersom det är än mindre 

förenligt med den manliga rollen.  Det bör även nämnas att mörkertalet om kvinnliga offer troligen 

också det är omfattande.
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Känslomässig hantering

Resultatet från tidigare studier om sexuella trakasserier för de arbetande inom sjukvården har visat 

på omfattande känslomässiga konsekvenser för offren i form av stress, ångest och ett förminskat 

engagemang för sina arbetsuppgifter. Ett tänkvärt resultat från denna studie om vilka emotionella 

konsekvenser sexuella trakasserier för med sig visar att deltagarna inte anser sig lida känslomässigt 

av att bli utsatt. Sexuella trakasserier ses som något negativt och känslomässigt jobbigt, men inte till

den graden att deltagarna anser att det har påverkat dem på ett ”djupare” plan. Trots att det ses som 

obehagligt verkar de till viss del se det som något som tillhör arbetet eftersom kontexten av sjuka 

människor kan medföra sådana situationer. De negativa känslorna, eftersom deltagarna anser att 

cheferna har lite intresse och medel att hjälpa dem i situationen, behöver de själva finna strategier 

för att hantera känslorna. Det framgår att samtliga undersköterskor och vårdbiträden använder 

någon form av beteendemässig förändring i form av att ”använda en ljusare röst”, ”provocera fram 

ilska”,  se sig själv som en ”container”, och medvetet ha en ”kortare ton”. En annan strategi som 

anges är att kontexten är föränderlig av den anledning att patienter som är jobbiga går ur tiden och 

problemet med specifika individer på så vis är övergående.

Det empiriska materialet från denna studie kan inte visa på några större hälsokonsekvenser 

för individerna som blivit sexuellt trakasserade. Det kan finnas en risk att eftersom sexuella 

trakasserier är institutionaliserade och hör till det vardagliga arbetet är det svårt för individerna att 

jämföra deras hälsotillstånd mot något annat. Det kanske visar sig om personerna byter till någon 

annat yrke som inte är lika riskbenägna som att vara sköterska. Situationen gällande deltagarnas 

hälsotillstånd ser dock något annorlunda ut gällande de våld och hot som deltagarna berättat om att 

de behöver utstå. Deltagarna visar dock på ett försämrat engagemang och att de på arbetet ”mer är 

en robot” och att man inte är så glad och trevlig som man kanske vanligtvis vill vara, men detta är 

mer i relation till den problematiska arbetssituationen överlag och mindre direkt kopplat till sexuella

trakasserier. Det som i resultatet visar sig vara en av de starkaste anledningarna till att arbetet är 

hårt, är våld och hot och att patienter allmänt beter sig på ett dåligt sätt. En aspekt som de flesta av 

deltagarna berättar om är chefernas oförmåga att stå sina anställda till hjälp och att deltagarna 

känner att de står ensamma i situationen. Problemet hamnar mer hos personalgruppen att själva lösa

situationer och turas om på ett sätt som förminskar arbetsbördan för varandra. Känslan av att stå 

ensam verkar addera till känslan av att arbetet är tungt att utföra. Detta i symbios med det faktumet 

att deltagarna anser att löneutvecklingen och lönebilden för det arbete de utför och de 

känslomässiga arbete som yrkes medför inte är i relation till varandra.   

Det faktum att inte personalen får tillräckliga verktyg att kunna hantera jobbiga och 

påträngande situationer utgör även det ett stort problem och utgör ett hinder för att individen ska 
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kunna trivas med sitt arbete, må bra och känna att man gör ett bra jobb. I och med att det är ett så 

utsatt jobb borde det ju absolut ingå information kring sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

alternativt att det tas upp på kurser inom arbetsplatsen. Det handlar ju ändå om arbete inom 

sjukvården, där inte bara patienterna bör tas hand om utan även personalen om det ska fungera på 

ett tillfredsställande sätt. Annars riskerar sjukvården att bli mer belastad om även personalen får 

symptom som behöver behandlas, konsekvenserna kan bli att personalen ej trivs på sitt arbete, inte 

orkar med att göra ett bra jobb eller i värsta fall behöver sjukskrivas.

Begreppet sexuella trakasserier

En intressant detalj ur intervjuerna är att de flesta av deltagarna till en början inte ansett att de varit 

med om någon situation som varit sexuellt trakasserande, men för att i slutet av intervjun vara något

klar med att de faktiskt har varit med om flera tillfällen som de själva kan klassificera som 

trakasserande. Arbetet blir som på många andra sätt standardiserat och sexuella trakasserier blir en 

del av arbetsvardagen och begreppet får en annan betydelse. Deltagarna verkar till slut inte se det 

för vad det egentligen är, det blir så vanligt att de inte tänker på vad de utsätts för. I ett annat 

sammanhang tror de att de skulle reagerar de på ett annat sätt, men privat kontra arbete så blir det en

del av jobbet och därmed svårt att motsätta sig den större strukturen och kulturen. 

Utifrån detta empiriska material ter det sig att deltagarna varken har svårt att definiera när de

själva känner att de blivit sexuellt trakasserade eller att tolka innebörden av begreppet sexuella 

trakasserier som sådant. Problemet ligger mindre i begreppets tolkningssvårigheter utan den norm 

personerna anser att omgivningen och deras chefer lägger i begreppet jämfört mot deras egna 

subjektiva känsla av att någon gått över deras gräns för vad som känns anständigt. Det beskrivs att 

det juridiska begreppet sexuella trakasserier mer är aktuellt då någon tagit sig sådana friheter att det 

är jämförbart med våldtäkt och att bevisbördan således mindre är den subjektiva känslan hos 

individen utan att det finns synliga skador av trakasserierna. Det föreslås bland annat av Amira att 

ändra begreppet till något ord som känns mindre dramatiskt än vad fallet är idag. Begreppet är som 

sådant efter vad normen och kontexten ger det för betydelse delvis på grund av att deltagarna anser 

att cheferna har en liten möjlighet att utföra verkliga förändringar. Det hade varit på sin plats att 

presentera ett begrepp som ligger någonstans mittemellan vad deltagarna upplever och vad 

begreppet sexuella trakasserier omges för att kunna fånga upp de mindre subtila trakasserierna. 

Svaret ligger troligen någonstans där mittemellan, att det mer är kontexten och den rådande kulturen

som behöver förändras. Som arbetsgivare har de det fulla ansvaret för att personalen inte ska råka 

illa ut, de har ett ansvar att systematiskt planera och leda arbetsmiljön på ett sätt som gör att de 
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anställda får en arbetsmiljö som gynnar deras mentala hälsa. Det är således även arbetsgivarens 

skyldighet att ta sexuella trakasserier på allvar och behandla ämnet på ett sådant sätt att nivån för 

vad som anses vara trakasserier sänks till något mer anständigt. Även om arbetsgivaren anser att det

finns lite de kan göra utifrån verksamhetens förutsättningar för att motverka och flytta om patienter 

och personal som beter sig på ett tveksamt sätt, är det mindre vad som kan behöva göras. Det som 

behöver göras är att istället för att nonchalera dess existens behandla det på liknande sätt som 

mobbning behandlas och alla personers lika värde. 

Deltagarna har uttryckt att sexuella trakasserier på arbetet varken tas upp i deras utbildning 

eller att det är något som diskuteras mellan kollegor och chefer. Det faktum att trakasserier inte 

diskuteras utgör också i sig ett problem, skulle det tas upp till det gemensamma medvetandet på 

arbetsplatsen så kanske det skulle vara lättare att få chefer att göra något åt problemen och backa 

upp sin personal då de blir utsatta för press från en gemensam front från personalens sida, att det 

blir ett erkänt problem som kräver sin plats för att lösas istället för att tiga bort det. Hade det 

diskuterats mer öppet om problemet så kanske det inte hade varit ett lika stort steg att ta upp det 

med chefen heller. 

Styrkor och svagheter

En av styrkorna i denna studie är att den utförts på ett relativt outforskad inriktning av 

forskningsområdet och dess unika resultat. En ytterligare styrka har varit urvalets lika fördelning av 

män och kvinnor som givit en förståelse att både män och kvinnor resonerar något lika gällande 

sexuella trakasserier och att fyra personer av deltagarna arbetat inom den kommunala sektorn och 

två inom privatsektor. En svaghet med urvalet är avsaknaden av personer över 35 år, vilket 

begränsar möjligheten att generalisera resultatet. En ytterligare svaghet är att enbart en intervju 

genomförts ansikte mot ansikte med varje deltagare, det hade varit att föredra minst två tillfällen 

med varje deltagare för att få ännu djupare insikt i känslor i relation till fenomenet.

6.1 Framtida forskning

Kvalitativ forskning inom området sexuella trakasserier för sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden är få till antalet och är av högsta vikt att öka antalet högklassiga studier inom denna 

disciplinen. Framtida forskning skulle med fördel kunna intressera sig mer för att individers 

reaktion av sexuella trakasserier och hur det kommer sig att personer blir så chockade att de tappar 

förmåga att agera. Ytterligare ett förslag är att utreda chefernas perspektiv och se över deras känslor

angående sexuella trakasserier för sin personal. Ett avslutande förslag är att i urvalet ta med 

personer från alla olika åldrar och att omfatta även sjuksköterskor i studien. 
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Bilaga 1 Intervjuguide

Intervjufrågor

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Hur länge har du jobbat i branschen?
Hur blev du undersköterska?

 Hur kommer det sig att du ville bli undersköterska?
Vad gör du som undersköterska?
Vad tänker du om att arbeta som undersköterska?
Vilken typ av verksamhet jobbar du inom? Och vilken vårdavdelning?

Vad är sexuella trakasserier för dig?

Hur upplever du sexuella trakasserier?
Hur upplever du ovälkomna närmanden?
Vad känner du under de situationerna?
Upplever du någon gräns för vad du anser vara trakasserier?
Accepterar du viss form av trakasseri?
Spelar situationen någon roll?

Vad känner du runt arbetsmiljön på din arbetsplats?

Pratar ni om sexuella trakasserier mellan kollegorna?
Med cheferna?
Har du fått någon utbildning om sexuella trakasserier och vart du kan vända dig om du vill 
anmäla eller prata om händelser?

Har du blivit utsatt någon gång?

Hur kändes det?
Vilka känslor kommer du ihåg?
Vad fick dig att känna så?

Hur hanterade du situationen?

Vilka känslor?
Hur agerade du?
Hur hade du velat agera?
Upplever du den som trakasserade uppfatta att den gått över gränsen?

Upplever du någon skillnad vem som utför trakasserierna?

Hade det varit någon skillnad om det varit en patient?
En kollega? En som är överordnad dig? En som är närstående till patient?
Tror du den som trakasserar förstår att du kan ta illa vid dig?
Var det en av samma kön?
Är det enbart heterosexuella trakasserier?
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Vad använde du för strategi mot den som trakasserade dig?

Hade du velat stoppa personen?
Försökte du stoppa?
Hade du velat att någon annan sagt till?
Fungerade det?

Har någon i din omgivning blivit utsatt?

Hur kändes det?
Ville du säga ifrån?
Hur reagerade personen som blev utsatt?

Hur kände du efteråt?

Rapporterade du händelsen till någon ansvarig?
Pratade du med kollegor om vad som kan göras?
Upplever du att situationen fick några konsekvenser?
För din mentala och fysiska hälsa?
För hur du upplever arbetsmiljön?
Till ditt arbete och dina arbetsuppgifter?

Hur kände du om att rapportera händelsen?

Hade du blivit tagen på allvar?
Vem kunde du vända dig till?
Ville du vända dig till någon?

Upplever du några problem med att arbeta som sköterska och vara kvinna?

Upplever du några problem för de som är män som arbetar som undersköterska?
Upplever du några problem att vara sköterska och man?

Kan du komma på om du själv kan ha sagt eller gjort något som någon annan kunnat uppfatta som 
kränkande och sexuellt trakasserande?

Vad känner du om det i så fall?

Vad vill du tillägga?
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Bilaga 2 Samtycke

Sociologiska institutionen Umeå Universitet

Handledare: Åsa Gustafson Student: Tobias Tjärnström

0730-770 999 070-690 37 78

Samtycke att medverka i undersökning om sexuella trakasserier

Bekräftar att jag som informant tagit del av nedanstående information angående studien. 
Intervjuaren har förklarat att Mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta intervjun och mitt 
deltagande när som helst. Intervjuaren har också förklarat syftet med med undersökningen, hur lång 
tid den förväntas ta, vad som ska tas upp, hur svaren på frågorna kommer att användas. 

Undersökningen fokuserar på levda erfarenheter av sexuella trakasserier och vilka känslor hos 
individen som upplevt i samband med detta. Intervjun beröknas ta 45 minuter till 1 timma, men är 
beroende på hur mycket informanten reflekterat runt ämnet. Det går bra att avbryta eller pausa 
intervjun när som helst. 

För att säkerställa att all information återges korrekt kommer en inspelning att genomföras. 
Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att Jag garanteras anonymitet. 
Jag har blivit informerad att jag har rätt att se rapporten innan den lämnas in, för att kunna komma 
med synpunkter. 

Härmed intygar Jag att intervjuaren informerat mig om undersökningen, samt att jag godkänner att 
delta.
 
Underskrift och datum

--------------------------------------

Namnförtydligande

--------------------------------------
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Bilaga 3 Utdrag ur kodning
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Utdrag Intervju nr Kod
Ja, det är väl, det är ju lite det att man blir kränkt av 1
någon som tycker att de har rätt att gå in på ens 
kropp fysiskt

Och så känner jag väl lite, med ordet trakasserier, för 1
mig är det ju, upprepat ganska kraftigt. Jag tar ju inte, 
sådär, det är inte att nån tar mig på röven, då börjar
jag inte säga ”jag har blivit trakasserad”. Det är 
kanske om det upprepas väldigt mycket, och att
inget görs liksom. Men många kan säker bara dra det 
där, och säg att ”jag blivit trakasserad”.

Oj. [paus] Men typ när man känner att något går över 3
gränsen, och att gå över gränsen. Hehe. Det är väl 
när det känns obehagligt för en. Alltså att man går 
över gränsen, att man säger oförskämda saker, som
inte är i relation till jobbet, som inte hör hemma där.

Att man börjat prata om sexuella grejer, att någon tar 3
opassande på en, att man får konstiga blickar. Bara en
obehaglig känsla, att någon har ett obehagligt sätt
liksom. När man kollar på personen, så ser man att den 
inte kollar på en person som i vanliga fall, utan man 
kan se i blicken att. [Paus]

● Kränkt att gå in fysiskt

● Upprepat ganska kraftigt

● Går över gränsen

● Obehaglig känsla


