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Sammanfattning: 

Syftet med denna studie är att belysa kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. Studiens empiriska material består av citat från ett tjugotal 

vittnesmål skrivna av kvinnliga socialarbetare och publicerade på metoo-orosanmalan.nu. 

Genom att studera vittnesmålen uppmärksammade vi synen och responsen på sexuella 

trakasserier och dess påverkan på skam och andra känslor. Studiens utgångspunkt har ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv med fokus på Judith Butlers genusteori samt Michel 

Foucaults maktbegrepp. I analysen har vi implementerat Norman Faircloughs kritiskt 

diskursanalytiska, tredimensionella modell i vilken vi tillämpat alla tre dimensioner för att 

analysera våra tre frågeställningar utifrån resultatet. De lyder; 1) Hur konstruerar och 

reproducerar kvinnorna diskurser om sexuella trakasserier på olika myndighetsorganisationer 

inom socialt arbete?, 2) Hur framställs responser från chefer samt kollegor i olika situationer 

av sexuella trakasserier och vilken inverkan har dessa på den diskursiva och sociala 

praktiken? samt 3) Vilka känslor skildras i de kvinnliga socialarbetarnas vittnesmål och vilka 

potentiella konsekvenser medför de diskursiva praktikerna för den sociala praktiken? 

Samtliga frågor besvarades genom identifierade diskurser i det empiriska materialet som vi 

framförde i en resultatpresentation och en genomgående analys. 

 

Resultatet vi fått fram visar exempelvis att trakasserier av sexuell form som de kvinnliga 

socialarbetarna utsätts för på arbetsplatsen ofta objektifierar deras kroppar och förminskar 

deras kompetens. I de flesta fall är meningsskiljaktigheter kring gängse arbetsförhållanden 

den framkallande faktorn för denna typ av trakasserier. Kvinnorna förmodas vara intresserade 

av männen utanför arbetet vilket även kan identifieras i den respons som beskrivs. Chefer och 

kollegor reagerar antingen med förminskning och misstro eller inte alls. De utsatta kvinnorna 

svarar då med tystnad som i kombination med trakasserierna medför skam och andra känslor 

som hotar sociala band och kvinnornas självbilder. Resultatet synliggör likaledes sambandet 

mellan maktrelationer och kön och vem som får säga vad. Tidigare studier visar bland annat 

att tystnaden tvingar kvinnorna att ta på sig ansvaret för att inte riskera att förstöra 

stämningen och för att inte bli exkluderade av sina medarbetare. 

 

 

Nyckelord: #MeToo, sexuella trakasserier, arbetsplatser, kvinnor, socialarbetare, genus, 

makt, socialkonstruktionism, tystnadskultur, skam. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Tarana Burke startade år 2006 en organisation vid namn “Just be inc” vars syfte var att stärka 

kvinnors hälsa och välbefinnande genom att främja självförtroende och självkänsla för att på 

så sätt skapa en positiv självbild hos kvinnorna. Organisationen vände sig till unga kvinnor 

som på grund av sin hudfärg blev utsatta, marginaliserade och särbehandlade. Ett specifikt 

möte med en ung flicka som berättade om sina erfarenheter av sexuella övergrepp fick Tarana 

Burke att komma till insikt om att hon inte hade tillräckliga resurser för att möta flickan där 

hon var och att hon istället för att visa empati, reagerade avvisande. Burke insåg att hon inte 

klarade av att lyssna på flickan på grund av hennes egna erfarenheter av sexuella övergrepp 

och hon insåg vilken enorm styrka och mod det krävdes för att berätta om dessa typer av 

erfarenheter. Efter detta möte skapade Tarana Burke MeToo-programmet som syftade till att 

bryta tystnaden kring sexuellt våld och trakasserier. Syftet var att skapa en plats för 

kvinnorna att finna styrka i att dela erfarenheter och höra om varandras berättelser. Hon valde 

begreppet MeToo just för att det var ett enkelt uttryck som bekräftade att den utsatte blev 

sedd, hörd och förstådd. Begreppet gav på ett enkelt sätt uttryck för att personen inte var 

ensam i sin upplevelse och att denne blev tagen på allvar (Just be inc, 2013). 

 

Hösten 2017 blev hashtagen #MeToo ett viralt fenomen efter en tweet av den amerikanska 

skådespelerskan och aktivisten Alyssa Milano. Hon twittrade om sina egna berättelser och 

erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp inom filmbranschen. Hon uppmanade alla 

som blivit sexuellt trakasserade att kommentera hennes tweet med just #MeToo. Syftet med 

alla retweets och kommentarer var att bryta tystnadskulturen och starta en kamp mot 

patriarkala strukturer. Alyssas tweet blev en början på vad som ledde till enorma massor av 

vittnesmål om sexuella trakasserier. Kvinnor i alla olika åldrar, yrken och professioner delade 

med sig av erfarenheter för att protestera mot sexuella brott som genom alla tider 

normaliserats och tystats ner. Den internationella spridningen inspirerade personer som ser 

sig vara kvinnor över hela världen att berätta om sina upplevelser och på så sätt styra den 

feministiska diskursen i en ny riktning. Vid 2017 års slut hade #MeToo lett till drygt 50 

kampanjer inom olika yrken och professioner på den svenska arbetsmarknaden (Johansson, 

Johansson & Andersson 2018, s.419). 
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En av de professioner som slöt sig an #MeToo-kampanjen och valde att bryta tystnaden var 

det sociala arbetets profession. Som ett svar på #MeToo skapades en grupp för kvinnliga 

socialarbetare vars berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatser runt 

om i landet publicerades på daglig basis. Facebookgruppen som hette #orosanmälan och 

skapades 17:e November 2017, uppgick till 11.000 medlemmar efter drygt en vecka och fler 

än 200 erfarenheter delades. Erfarenheterna vittnade om en utbredd normalisering av 

objektifiering, sexualisering och stereotypa könsroller samt transfobi och homofobi. Inläggen 

publicerades av socialarbetare över hela fältet, allt från skolkuratorer och boendestödjare till 

handläggare och enhetschefer i alla åldrar från hela landet. De erfarenheter som publicerades 

i Facebook-grupperna samlades ihop, avidentifierades och publicerades sedan på kampanjens 

officiella hemsida under rubriken “Vittnesmål” där allmänheten får där ta del av deras 

erfarenheter i syfte att belysa problemet med sexuella trakasserier inom socialt arbete (metoo-

orosanmälan, 2018). 

 

Förutom de offentliga vittnesmålen har administratörerna, det vill säga skaparna till gruppen 

och hemsidan, även publicerat en text som väcker tankar och oro kring sexuella trakasserier 

och socialarbetare som profession. De skriver på hemsidan att när socialarbetarna, som bör 

vara de som hjälper de mest utsatta i samhället, själva finner sig i en utsatt situation har de 

ingen de kan vända sig till: 

 

“Vi socialarbetare är en avgörande byggsten i vårt svenska 

välfärdssamhälle, många av oss arbetar inom skattefinansierad 

verksamhet och är beroende av medborgarnas förtroende. Vi stöttar, 

vägleder, lyssnar och hjälper de som behöver oss, de som är de mest 

utsatta i vårt samhälle. Men vad händer när vi är de som blir utsatta – 

av våra egna. Vem vänder vi oss till? Vem lyfter, stöttar och vägleder 

oss? I ropet av #MeToo väljer även vi att bryta tystnaden. Socialt arbete 

är inte en skonad bransch utan en bransch som likt många andra präglas 

av en tystnadskultur kring sexuella trakasserier, övergrepp, övertramp 

och kränkningar” (metoo-orosanmalan, 2018). 

 

Som vittnesberättelserna visar är problematiken kring sexuella trakasserier, övergrepp och 

kränkningar utbredd inom det sociala arbetets praktikfält och präglas av en tystnadskultur 

samtidigt som relevant forskning saknas. Den tillgängliga forskningen visar att det saknas 
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studier om sexuella trakasserier inom socialt arbete. Studierna behandlar andra delar av 

världen och saknar en svensk kontext samt att socialt arbete som profession inte finns 

representerad i många av de befintliga studierna (Johansson, Johansson & Andersson, 2018 

s.424; Wood & Moylan 2017, ss.720-726). Med utgångspunkt i den tidigare forskningen samt 

de publicerade vittnesmålen är det av allra största vikt att belysa och synliggöra företeelserna 

då vi ser ett behov av mer kunskap. Vår studies bidrag till forskningsfältet och praktiken 

inom det sociala arbetet grundar sig i ett synliggörande av arbetsförhållanden för vår 

profession. Vår förhoppning med denna studie är att initiera en diskussion kring ämnet och 

bidra till potentiella framtida förbättringar av socialarbetares arbetsförhållanden. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa och analysera kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella 

trakasserier på sina arbetsplatser utifrån makt- och genusteori samt addera en svensk kontext 

till ämnet. Vårt syfte är att visa hur den språkliga praktiken och diskursordningen inverkar på 

den diskursiva praktiken inom vårt ämnesområde. Syftet är även att belysa potentiella 

konsekvenser för den sociala praktiken som den diskursiva praktiken medför. Detta bryter vi 

ner i en övergripande forskningsfråga och tre underliggande frågeställningar utifrån en kritisk 

modell för diskursanalys: 

 

● Hur konstruerar kvinnliga socialarbetare diskurser om sexuella trakasserier utifrån 

sina vittnesmål av sexuella trakasserier på arbetsplatsen? 

 

○   Hur konstruerar och reproducerar kvinnorna diskurser om sexuella 

trakasserier på olika myndighetsorganisationer inom socialt arbete? 

○   Hur framställs responser från chefer samt kollegor i olika situationer av 

sexuella trakasserier och vilken inverkan har dessa på den diskursiva och 

sociala praktiken? 

○   Vilka känslor skildras i de kvinnliga socialarbetarnas vittnesmål och vilka 

potentiella konsekvenser medför de diskursiva praktikerna för den sociala 

praktiken? 
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1.3 Disposition 

I kapitel ett presenteras studiens problemformulering, syfte samt frågeställningar. I kapitel två 

redogör vi för studiens centrala begrepp. Kapitel tre innehåller bakgrunden med en historisk 

kontext samt relevant lagstiftning. Vidare presenteras i kapitel fyra en forskningsöversikt där 

vi redogör för tidigare forskning med relevanta artiklar för vår studie. I kapitel fem beskrivs 

de teorier och perspektiv som tillämpas i studien. Det sjätte kapitlet innehåller en redogörelse 

av metoden i form av en presentation av det insamlade datamaterialet samt dess 

avgränsningar, studiens tillvägagångssätt, analysmetod, etiska överväganden och alternativa 

tillvägagångssätt. Kapitel sju utgör studiens analys och resultat som presenteras utifrån 

frågeställningarna, med en koppling till teori och tidigare forskning. I det åttonde kapitlet förs 

en diskussion där studien kopplas till tidigare forskning, i detta avsnitt dras även slutsatser ur 

de resultat vi presenterat. Kapitel nio innehåller ett slutord bestående av en kritisk reflektion 

över studiens resultat och vår position som uppsatsförfattare. Slutordet består även av ett 

resonemang kring studiens kunskapsbidrag samt vilka studier vi önskar ska genomföras kring 

ämnet i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Studiens centrala begrepp 

2.1 Kvinnor 

När vi skriver om kvinnor i studien syftar vi inte bara på de individer av det biologiska könet 

kvinna, utan inkluderar alla individer som identifierar sig som kvinnor. Det empiriska 

materialet vi studerar inkluderar alla med denna erfarenhet, inklusive cis-, trans- och 

ickebinära kvinnor. Vi förhåller oss därmed till det socialkonstruktionistiska synsättet som 

betraktar kön som socialt konstruerat (metoo-orosanmälan, 2018). 

2.2 Socialarbetare 

I vår studie väljer vi att använda begreppet socialarbetare istället för socionomer vilka ligger 

till grund för vårt empiriska material då de är författare till de vittnesmål vi studerar. 

Hemsidan där vittnesmålen är publicerade benämner det feministiska branschuppropet 

#orosanmälan som ett upprop från socialarbetare, där socialarbetare innefattar personer som 

jobbar över hela fältet; från boendestödjare till enhetschefer, skolkuratorer, handläggare och 

högskolestudenter inom socialt arbete (metoo-orosanmalan, 2018). Huruvida vittnesmålen är 

skrivna av socionomer eller inte, kan vi inte utläsa då alla publicerade vittnesmål är 

anonymiserade. Eftersom vi inte vet om vittnesmålen är skrivna specifikt av socionomer 

väljer vi att använda oss av det mer omfattande begreppet socialarbetare i vår studie, vilket 

således innefattar personer som är verksamma inom socialt arbete. 

2.3 Tystnadskultur 

För att förklara vad tystnadskultur är som begrepp kommer vi i studien att använda oss av 

Maud Eduards förklaring. Eduards diskuterar inte MeToo-kampanjen i synnerhet, men hon 

presenterar tankar om kvinnlig organisering, tystnadskultur och sexuella trakasserier inom 

politiken i allmänhet. Detta gör hennes verk applicerbart på vår studie beträffande det faktum 

att socialarbetare ofta är verksamma inom politiskt styrda organisationer samt att det finns en 

rådande tystnadskultur gällande sexuella trakasserier även inom detta praktikfält, som till 

synes utgörs av en kvinnlig majoritet. Eduards menar att maktordningen står till männens 

fördel och att kvinnornas underordning upprätthålls genom ett snävt handlingsutrymme då 

rådande regel- och normsystem ger männen större handlingsutrymme (Eduards 2002, s.16). 

Eduards använder begreppet homosocialitet för att återge en bidragande faktor till 

tystnadskulturen där män håller varandra om ryggen i en tyst lojalitet. Homosocialitet 
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förklarar exempelvis varför män, påstådda förövare inte lyssnar förrän andra män protesterar 

mot en handling. (Ibid 2002, ss.106-107). Eduards menar också att det ofta är de utsatta som 

diskuteras och inte de som utsätter och att detta är vad som upprätthåller tystnadskulturen. I 

många fall försvåras situationen för kvinnorna då de genom att berätta, skuldbeläggs och 

anklagas för manshat (Ibid 2002, ss.116-118). 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden redogör vi för det sociala arbetets framväxt i Sverige med fokus på kvinnornas 

betydelse för det sociala arbetets praktik och utbildning inom socialt arbete. Vi redovisar för 

professionens uppkomst och gör ett medvetet val genom att presentera de kvinnor som 

skapade Centralförbundet för socialt arbete (CSA). I detta avsnitt presenterar vi vidare 

jämställdhetslagen (1991:433) där vi beskriver arbetsgivarens skyldigheter gentemot 

arbetstagaren gällande sexuella trakasserier. Vi redovisar även de delar i 

diskrimineringslagen (2008:567) som behandlar sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

3.1 Historisk kontext 

Det sociala arbetets framväxt och historik går att återge med flera olika perspektiv och genom 

flera olika synvinklar som fokuserar på händelser som är av betydelse för professionen. I 

denna studie väljer vi att återge professionens framväxt genom de starka kvinnoinitiativ som 

skedde i början av 1900-talet samt genom en historisk tillbakablick på 

organisationsforskningen ur ett genusperspektiv. 

 

År 1903 skapades den frivilliga sociala organisationen centralförbundet för socialt arbete av 

drivstarka kvinnor vars tankar och idéer än idag präglar och påverkar det sociala arbetet. 

Gerda Meyerson, Emilia Broomé och Agda Montelius var några av de kvinnor som 

engagerade sig i det förändringsarbete som kom att ske tack vare CSA. Deras syfte var att 

sprida kunskap och kartlägga sociala problem. CSA:s kartläggningar av sociala problem 

resulterade bland annat i krav på reformer. Kartläggningarna har även legat till grund för 

inrättandet av nya myndigheter. Förutom att kartlägga de sociala problemen var en del av 

syftet också att utbilda personer inom socialt arbete. Initiativtagarnas eftersträvan har vägletts 

av idéen om en balans mellan socialt arbete som profession och som frivilligt arbete och det 

är tack vare dessa kvinnors engagemang som landets första socialhögskola inrättades 

(Lindholm 1993, ss.25-27). Allt eftersom det sociala arbetet blev etablerat och i takt med att 

kvinnor i Sverige fick rösträtt minskade engagemanget från deras sida, främst på grund av att 

andra arenor öppnades för dem att medverka och vara aktiva inom (Ibid 1993, s.32). 

  

Sverige har historiskt och internationellt sett haft höga siffror vad gäller kvinnliga 

förvärvsarbetare, vilket välfärdssamhället och uppbyggnaden av den offentliga sektorn 

bidragit till. Den höga sysselsättningen bland kvinnor har dock inte per automatik förutsatt en 
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jämställdhet på arbetsmarknaden. Kvinnornas största yrkesområden har varit och är 

fortfarande hälso- och sjukvårdsarbete och socialt arbete, medan männens motsvarighet är 

tillverkningsarbete. Att kvinnor och män är verksamma inom olika branscher är inte i sig ett 

problem. Problemet med arbetsdelningen är att kvinnodominerade yrken nedvärderas i lön, 

arbetstider, karriärmöjligheter och anställningsförhållanden, vilket gör att Sverige har en högt 

könssegregerad arbetsmarknad (Herz & Wallroth 2012, ss.72-73). Det finns en del forskning 

som behandlar könsstrukturella aspekter av placering i organisationer ur ett historiskt 

perspektiv. Rosabeth Moss Kanter (1977) studerade strukturella aspekter av kvinnors och 

mäns beteenden och orsaker till deras placering i organisationer. Hennes studie visade att 

bilden av manlighet och kvinnlighet fanns inbyggda i funktioner och positioner. Studien 

visade att organisationsstrukturen begränsade kvinnornas möjlighet och att de huvudsakligen 

befann sig i de mest underordnade positionerna. Ulla Ressner (1985) argumenterade för att 

det skapas två parallella strukturer med en dold och en öppen hierarki i organisationer; dels 

byråkrati som hierarki och dels patriarkat som hierarki. Undersökningen visade att kvinnor 

haft problem på alla nivåer i organisationer till följd av de två parallella hierarkierna. Det har 

historiskt sett funnits små möjligheter för kvinnor att utvecklas på de lägre positionerna inom 

socialt arbete och kvinnorna har tenderat att fastna i karriärstegen. På de högre positionerna 

har problemet varit kvinnornas minoritetsstatus som lett till svårigheter. Studien visade 

således att kvinnorna, i den till synes kvinnodominerade professionen, tenderade att hamna i 

periferin i förhållande till maktens centra och att männen ofta hamnade i organisationens topp 

(Herz & Wallroth 2012, ss.76-78). 

3.2 Lagstiftning 

I detta avsnitt presenterar vi diskrimineringslagen och jämställdhetslagen vilka båda är 

relevanta rättsregler kopplat till studiens ämne om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Syftet med avsnittet är att läsaren ska få en förståelse för vilka lagar som reglerar 

arbetsgivarens ansvar i fall av sexuella trakasserier på arbetet. Syftet är också att öka 

förståelsen för innehållet hos läsaren i vittnesmålen som presenteras i resultatdelen. Med en 

juridisk utgångspunkt kan framställningarna av chefer och kollegors respons få ett annat djup 

och ge en dynamik till läsningen. 
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3.2.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har till syfte att motverka diskriminering och på andra 

sätt främja rättigheter oavsett kön, sexuell läggning med mera. I lagens 4 § avses med 

diskriminering bland annat sexuella trakasserier. Det är ur denna lag som den svenska 

juridiska definitionen av sexuella trakasserier beskrivs (Bondestam & Lundqvist 2018, s.13). 

Sexuella trakasserier definieras av den 4 § vara “ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker någons värdighet”. 

 

I diskrimineringslagens andra kapitel, 3 § finns arbetsgivarens ansvar kring sexuella 

trakasserier på arbetet beskrivet. Det framgår att i händelse av att arbetsgivaren får kännedom 

om att en arbetstagare anser sig, i samband med arbetet ha blivit utsatt för sexuella 

trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren har denne 

skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. 

Vidare framgår i samma kapitel, 18 § att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för 

repressalier på grund av att arbetstagaren avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens sexuella 

trakasserier. I diskrimineringslagens tredje kapitel som behandlar aktiva åtgärder för att 

förebygga diskriminerande handlingar på arbetsplatsen, finns i 6 § beskrivet att arbetsgivaren 

ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra bland annat sexuella 

trakasserier. Vidare behandlas i det femte kapitlet påföljderna i händelse av lagbrott; den som 

bryter mot förbuden mot diskriminering eller repressalier eller som inte uppfyller sina 

skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier enligt denna lag ska betala 

diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär. Ersättningen skall då 

betalas till den som kränkts av överträdelsen. 

3.2.2 Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagens (SFS 1991:433) ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga 

om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lagen 

siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. Även i denna lag, närmare 

bestämt i 6 § beskrivs arbetsgivarens ansvar kring åtgärder och dess skyldighet att arbeta för 

att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för bland annat sexuella 

trakasserier. Vidare framkommer av 22a § att en arbetsgivare är skyldig att utreda 

omständigheterna om en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av en 

kollega. I förekommande fall ska denne vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
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förhindra fortsatta trakasserier. Förutom detta så får en arbetsgivare inte själv diskriminera en 

arbetssökande eller arbetstagare genom exempelvis sexuella trakasserier, vilket framgår av § 

16a. Vidare i samma paragraf, tredje stycket återges vad som avses med sexuella trakasserier; 

ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller 

arbetstagares värdighet, vilket således är samma som i diskrimineringslagen. I 

jämställdhetslagens 22 § framkommer att en arbetsgivare inte får utsätta arbetstagare för 

repressalier på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden, 

anmält arbetsgivaren för diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning 

enligt denna lag. 
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4. Tidigare forskning 

Vår studie fokuserar på #MeToo och #Orosanmälan som utgör en kampanj och ett specifikt 

branschupprop inom det sociala arbetet. Rörelsen startade hösten 2017 vilket innebär att 

studier inom det svenska forskningsfältet inte hunnit genomföras. Det finns en del studier 

som behandlat sexuella trakasserier på arbetsplatsen som handlat om konsekvenserna av 

trakasserierna, dock inte om orsaken till deras uppkomst. Studierna har även nödvändigtvis 

inte behandlat specifikt sexuella trakasserier och antalet studier som handlar om just 

trakasserier i arbetslivet är begränsade (Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Vårt fokus 

har varit att hitta studier som på olika sätt belyser sexuella trakasserier på arbetsplatser i 

Sverige och internationellt. Vi presenterar forskningen under fyra kategorier som berör 

sexuella trakasserier inom det sociala arbetets praktikfält, responsen på sexuella trakasserier 

inom olika professioner, kunskap kring sexuella trakasserier samt dess negativa hälsoeffekter. 

4.1 Sexuella trakasserier inom det sociala arbetets praktikfält 

I flera internationella studier undersöks hur utbredd problematiken kring sexuella trakasserier 

verkar inom flera branscher. För relevans till vår studie lägger vi fokus på forskning i vilket 

socialt arbete och socialarbetare undersöks. I två studier i vilka både socialarbetare och 

socionomstudenter medverkat i framkommer det att majoriteten av de utsatta är kvinnor, cis-, 

trans- och ickebinära personer. I den första, en australiensisk studie, i vilken verksamma 

socialarbetare deltog svarade över 1000 socialarbetare på ett frågeformulär som fokuserar på 

förekomsten samt erfarenheter av sexualiserat våld och trakasserier mot socialarbetare på 

arbetsplatsen. Majoriteten (67%) uppgav att de någon gång upplevt minst en form av våld 

under de senaste tolv månaderna och 15% av alla tillfrågade som svarat ja på första frågan 

hade utsatts för sexuella trakasserier. Verbala trakasserier till följd av hot och sexuella 

övergrepp var vanligaste formen av våld. 88% av alla deltagande specificerade att de var 

kvinnor (Koritsas, Coles & Boyle 2010, ss.262-263). I den andra, en amerikansk studie, 

lägger författarna Carrie Moylan och Leyla Wood fokus på sexuella trakasserier i 

utbildningsmiljöer i vilka socionomstudenter är utsatta. I studiens undersökning deltog över 

500 studenter i vilken mer än 50% angav att de upplevt minst en incident av denna karaktär 

under sina verksamma tider inom det sociala arbetets praktikfält som studenter och 

praktikanter. Ur studien framkommer att de mest utsatta studenterna är kvinnor, cis-, trans- 

och queerpersoner. Studenterna berättar även att förövarna oftast är kollegor och 

brukare/klienter (Moylan & Wood 2016, ss.406, 411-412). 
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4.2 Responser kopplat till sexuella trakasserier inom olika 

professioner 

I vår studie är vi intresserade av hur responsen från kollegor, chefer och andra 

yrkesverksamma på arbetsplatsen ser ut när en kvinna blir sexuellt trakasserad. Reaktionerna 

från omgivningen på arbetsplatsen är av vikt då den rådande tystnadskulturen ofta bidrar till 

skamkänslor hos den utsatta och bortser från förövarens handlingar. I en svensk studie 

analyseras 150 vittnesmål som publicerats på Instagram under hashtagen #slutavverkat under 

slutet av 2017 och början av 2018. Som ett svar på #MeToo skriver yrkesverksamma kvinnor 

inom skogssektorn om olika typer av sexuella trakasserier och kränkningar de upplevt på sin 

arbetsplats. Studiens resultat visar bland annat ett tydligt samband mellan den maskulina 

kulturen som råder i samhället samt skogsbranschens syn på kompetens och sexuella 

trakasserier. Skogssektorn är väldigt mansdominerad till skillnad från det sociala arbetets 

praktikfält och studiens resultat visar även att kvinnorna utesluts genom att inte uppfylla de 

normer som råder. De anses inte ha de rätta kunskaperna och färdigheterna för att bli en 

uppskattad och respekterad medarbetare. I flera av vittnesmålen talas det om förekomsten av 

ovälkomna komplimanger och renodlade hatkommentarer. Kvinnorna upplevde inte bara att 

de var objektifierade utan att deras utbildningsbakgrund och kompetens inte ansågs vara av 

värde. Resultatet blev nedtystade och rädda kvinnor. En rad vittnesmål pekade på att mannen 

utgör normen för arbetsplatsen medan kvinnan får bära skulden och tåla sexistiska skämt och 

trakasserier. Genom att förstöra stämningen och säga ifrån blev kvinnorna desto mer 

exkluderade och riskerade att frysas ut från arbetsgruppen helt. Detta bidrar till en 

tystnadskultur där det istället blir kvinnor som får anpassa sig till den situation de befinner sig 

i. I artikeln nämns att över 50 kampanjer uppstått för att belysa problemet och dess 

omfattning i arbetslivet efter #MeToos genombrott i slutet av 2017, däribland det sociala 

arbetets praktikfält (Johansson, Johansson & Andersson 2018 s.419). 

 

Majoriteten av de yrkesverksamma inom socialt arbete är kvinnor. Trots det visar två studier 

utförda i Irland och USA bland socialsekreterare att kvinnor som säger ifrån tenderar att bli 

uteslutna från sina arbetsgrupper, precis som kvinnorna inom skogssektorn (Johansson, 

Johansson & Andersson 2018 s.419). På grund av risk för utfrysning och förminskning blev 

de rädda för att säga något och fick ofta bära skulden efter trakasserierna (Ibid 2018, s.422; 

O’Reilly & Garrett 2017, ss.112-113; Maypole 1986, ss.30-31). Förutom att rädsla och skuld 

hindrar kvinnorna från att berätta om trakasserierna är ännu en orsak till tystnaden att offren 
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råkar mer illa ut än de påstådda förövarna. I flera vittnesmål beskriver kvinnorna att de fått 

bli omplacerade eller självmant sagt upp sig till följd av trakasserierna. Det finns även 

beskrivet att kvinnorna i vissa fall blev anklagade för falsk ryktesspridning och att deras 

reaktioner varit överdrivna. Eduards (2002, ss.116-118) menar att dessa företeelser är en del 

av tystnadskulturen; att det ofta är de utsatta som diskuteras och inte de som utsätter. I många 

fall försvåras situationen för kvinnorna, då de genom att berätta skuldbeläggs och anklagas 

för manshat. 

 

Dessa internationella artiklar inom ämnet socialt arbete är av stort intresse för oss, främst ur 

en tidsaspekt. Studierna utfördes på 80-talet respektive nuvarande decenniet och i relation till 

senare genomförd forskning har inte mycket ändrats beträffande responsen kring sexuella 

trakasserier på socialarbetares arbetsplatser. Kvinnor är fortfarande rädda för att säga ifrån på 

grund av att omgivningen, chefer och arbetskollegor, inte anser att sexuella trakasserier är 

hotfulla nog för att arbetsplatsens harmoni ska rasera. Då vi studerar problematiken ur en 

svensk kontext kan vårt resultat addera till hur den internationella bilden och responsen på 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen ter sig. 

4.3 Utbildning och förebyggande insatser 

En annan studie undersöker den förberedande utbildningen studenter får kring sexuella 

trakasserier och hur socialarbetare hanterar dessa situationer, främst om klienten är förövaren. 

Resultatet visar att utbildningen är otillräcklig och att studenter inte är förberedda nog på 

hanteringen av sådana situationer i det kommande arbetslivet samt att sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen är vanligare än vad det talas om (Wood & Moylan 2017, ss.720-726). Även om 

vår studies syfte inte är att undersöka hur vanligt förekommande sexuella trakasserier är på 

arbetsplatser inom socialt arbete, är resultaten från ovanstående studier av intresse då det 

visar på problematikens bredd och ämnets angelägenhet att studeras. Ur en del vittnesmål, så 

gamla som flera decennier, framgår det att utsatta kvinnor inte bedömt vissa händelser vara 

sexuella trakasserier förrän efter #MeToos genombrott. En anledning till detta kan vara 

bristen på information socionomstudenter under sin utbildning får om var gränsen går för 

sexuella trakasserier och hur likartade ärenden tas vidare. 

 

En dimension av förebyggande insatser kring sexuella trakasserier lyfts i en amerikansk 

studie som belyser fackföreningarnas roll inom bekämpandet av sexuella trakasserier på 
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arbetsplatsen. Studien erbjuder förslag som fackföreningarna kan anta. Exempelvis att 

fackföreningarna bör undersöka påståenden om trakasserier och inte endast överlåta ansvaret 

till arbetsgivaren samt att bilda ett skyddsnät för de utsatta som är rädda att förlora sina jobb 

eller bli exkluderade vid en anmälan om sexuella trakasserier (Avendaño 2018, ss.257-259). 

4.4 Känslomässiga och hälsorelaterade effekter av sexuella 

trakasserier 

De konkreta hälsoeffekterna som sexuella trakasserier medför är inte något som kommer att 

analyseras i vår studie. Konsekvenserna för denna typ av utsatthet är likväl av relevans för att 

kunna förstå problematiken i sin helhet och på så sätt även förstå kvinnornas erfarenheter som 

kommer analyseras. I en amerikansk studie undersöks könsdiskriminering och sexuella 

trakasserier samt den påverkan de har på den mentala och fysiska hälsan hos verksamma 

inom olika yrkesområden i landet. Resultatet i studien visar en skillnad mellan kvinnors 

självskattade hälsa; de som blivit utsatta för könsdiskriminering och sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen har sämre hälsa än dem som inte har varit utsatta (Harnois & Bastos 2018, 

ss.288-290). I ytterligare en studie visar resultaten att anställda som trakasseras av kollegor, 

handledare eller underordnade har en högre genomsnittlig nivå av depressiva symtom än 

anställda trakasserade av klienter (Friborg, Hansen, Aldrich, Folker, Kjær, Nielsen, Rugulies 

& Madsen 2017, ss.8-9). 

 

Andra effekter av sexuella trakasserier som är av mer relevans för vår studies syfte är de 

känslor som uppstår hos kvinnorna efter att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. I en 

norsk studie undersöks skammen som uppstår när kvinnorna blir sexuellt trakasserade och 

hur debatten som uppstått efter #MeToos genombrott kan trigga denna skam ytterligare. 

Resultaten visar att kvinnorna känner att de tvingas bära på skulden för att ha blivit utsatta för 

trakasserier och våld av sexuell natur i sammanhang där manskulturen dominerar. De 

upplever att de endast har dem själva att lägga skulden på och att denna skuld uppkommer 

när de inte lyckas komma undan kommentarer, trakasserier och våld av sexuella slag. Skuld 

och skam dras helt från förövaren till offret (Soggiu 2018, ss.1-12). I ytterligare en artikel om 

skam och andra känslor i relation till sexuella trakasserier beskrivs skam som ett kulturellt 

konstruerat sätt för offer att handskas med sexuella trakasserier utifrån deras bestämda kön. 

Studien utgår från en undersökning med brottsoffers berättelser från the National Crime 

Victimization Survey som visar på att 13% av offer för sexuella övergrepp upplever skam 
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och skuldbeläggning till följd av händelserna. De känner sig bland annat förnedrade och 

rädda för vad allmänheten ska tycka om dem. I studien skiljs kvinnlig och manlig skam 

utifrån kulturella ideologier kopplat till kön och sexualitet. För kvinnor är skam kopplat till 

idén om att de förtjänade att bli utsatta, att de blir förtalade och förminskade av 

viktimiseringen. Den kulturella uppfattningen av kvinnor som faller offer för sexuella 

övergrepp lägger skulden på kvinnorna och bidrar till att offerpositionen ses som skamfylld 

och hotfull mot deras kvinnliga jag. Kvinnorna ses inte längre som feminina, lugna och 

accepterande (Weiss 2010 ss.286, 303), vilket går att koppla till Judith Butlers teori om 

genuskonstruktioner och att kvinnor ska bete sig på ett visst sätt för att kunna klassificeras 

som feminina individer. Skillnaden mellan kvinnlig och manlig skam och är att männen 

annars ses som starka och sexuellt överlägsna och inte kan klassas som offer. Skammen hotar 

istället att ha en negativ inverkan på deras maskulinitet och den sociala konstruktionen av hur 

en man ska vara (Ibid 2010, ss.303-304). 

 

I en annan studie undersöks sambandet mellan känslor och makt i sociala relationer på 

arbetsplatsen. Resultatet visar samspelet mellan dessa komponenter och hur stort inflytande 

kön har i relation till de känslor som uppstår i olika arbetsrelaterade situationer och hur 

känslorna i sin tur påverkar möjligheten till makt. Kvinnor förväntas vara bärare av 

egenskaper som medkänsla, värme och omtänksamhet medan män förväntas visa sig starka 

och självsäkra. Detta i sin tur leder till att kvinnor utstrålar mindre interpersonell makt än vad 

männen gör och de löper bland annat en mindre chans att inta ledarpositioner. Män som 

tenderar att visa aggression och ilska tolkas vara kraftfulla och stadiga medan kvinnor blir 

sedda ur ett negativt perspektiv om de agerar med ilska (Ragins & Winkel 2011, ss.377-378). 

Studien belyser att kvinnor upplever känslor mer intensivt och ofta i motsats till män samt har 

tendens till att uppvisa känslor som kan relateras till avsaknad av makt (Ibid, ss.379). 

4.5 Diskussion av forskningens relevans för vår studie 

När vi gått igenom relevant forskning för vår studie och dess syfte har vi funnit att kvinnor 

inom de flesta branscher vare sig de är mansdominerade eller inte, blir sexuellt trakasserade. 

Även annat sexuellt våld är vanligt förekommande. Flera internationella studier visar på att 

skam ofta triggas av omgivningens respons samt hur kollegor och framförallt chefer agerar 

eller inte agerar till följd av trakasserierna (Soggiu 2018, ss.1-12; Weiss 2010 ss.286, 303). 

Skam och andra känslor uppstår även när kvinnan som säger emot blir utfryst och exkluderad 
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från resten av arbetsgruppen och tvingas skuldbelägga sig själv för att ha skapat dålig 

stämning på arbetsplatsen. Dessa resultat är ytterst relevanta för oss i och med att vi valt att 

undersöka diskursen kring sexuella trakasserier och genus ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. I och med att skam och andra känslor är ett resultat av den tystnadskultur som 

råder kring alla typer av sexuellt våld är det intressant att synliggöra den makt 

tystnadskulturen har över utsatta kvinnor både internationellt och inom de skandinaviska 

gränserna. 

 

Vi avser inte att studera förekomsten av sexuella trakasserier inom det sociala arbetets 

praktikfält men resultaten från Wood och Moylans studie från 2017 gav oss en bild av hur 

utbredd problematiken i relation till utbildningen är. Ur en del vittnesmål, så gamla som flera 

decennier, framgår det att utsatta kvinnor inte bedömt vissa händelser vara sexuella 

trakasserier förrän efter #MeToos genombrott. En anledning till detta kan vara bristen på 

information socionomstudenter får under sin utbildning om var gränsen går för sexuella 

trakasserier och hur likartade ärenden tas vidare. 
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5. Teoretisk inramning 

Vår vetenskapsteoretiska ansats utgörs av det socialkonstruktionistiska perspektivet och mer 

specifikt två grenar inom det som behandlar genus och makt. Teorierna med dessa perspektiv 

kan förklara den konstruktion och de diskurser som skapas av de kvinnliga socialarbetarnas 

vittnesmål vad gäller sexuella trakasserier. Vi inleder detta avsnitt med att redovisa vår 

vetenskapsteoretiska synvinkel för att sedan presentera Michel Foucaults maktbegrepp och 

Judith Butlers genusteori. Efter detta redogör vi för Thomas Scheffs teori om skam och Karen 

Weiss begreppsliggörande om skam och andra emotioner i relation till kön och sexuella 

trakasserier. Då många vittnesmål beskriver situationer som resulterar framförallt i skam, 

men även andra känslor ville vi fördjupa oss i detta begreppsligt för att kunna koppla det till 

makt och genus för att på så sätt skapa dynamik i framställningen av vittnesmålen. 

5.1 Socialkonstruktionism 

Vi har använt oss av socialkonstruktionistisk teoribildning då vår genusteoretiska 

utgångspunkt och förståelse för problemet med sexuella trakasserier är att normbilder kring 

kvinnors beteende är en social konstruktion. Vi väljer att se på de kvinnliga socialarbetarnas 

vittnesmål som delar i en samhällelig diskurs som belyser aspekter av makt och genus. Vi 

väljer att använda oss av uttrycket konstruktionism framför konstruktivism då det 

förstnämnda tillämpats mer under senare år (Sohlberg & Sohlberg 2013, s.267). Begreppet 

kan förklaras och beskrivas genom att “människor i interaktion konstruerar meningar, 

positioner och regler” (Ibid 2013, s.274). Flera studier inom feministisk forskning använder 

sig av socialkonstruktionismen då forskare ser styrkor i att studera hur kvinnlighet och 

manlighet konstrueras och hur det sociala könet, genus, används som en genomgående 

princip för att organisera samhällen (Ibid 2013, ss.267-268). Detta synsätt blir användbart för 

oss då vi vill studera diskursen kring sexuella trakasserier ur de kvinnliga socialarbetarnas 

perspektiv. För att nå en djupare förståelse vill vi studera konstruktionen av makt och dess 

relation till genus, samt hur normbilder kring kvinnors beteende skapas och förändras av 

omgivningens respons mot de sexuella trakasserierna. 

 

Socialkonstruktionismen kan ses som en kritisk kraft då den inte tar de direkta eller 

omedelbara företeelserna för givet, utan ser företeelserna som ytliga fenomen som styrs av 

bakomliggande konstruktioner. Den säger inte sanningen om verkligheten utan ifrågasätter de 

förgivettagna sanningarna och möjligheten till en enda och objektiv sanning. Sociala 
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handlingar anses vara naturliga endast i ytlig bemärkelse, om de analyseras djupare så 

kommer vi se att handlingarna inte är naturbestämda utan socialt konstruerade. Sociala 

handlingar ska utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet således inte ses som 

naturliga handlingar, i den bemärkelsen att de inte skulle kunna vara annorlunda, utan som 

sociala konstruktioner (Wenneberg 2010, ss.10-11). En socialkonstruktionist skulle hävda att 

alla upplevelser av omvärlden är socialt konstruerade och att vår kunskap och vetande likaså 

är socialt konstruerade faktorer. De skapas i det språk vi tillägnar oss då språket är det som på 

förhand strukturerar verkligheten för oss. Vi förstår saker och företeelser genom begreppen 

som finns i språket och uttryckssätten som bildas är något som människor skapar. Språket är 

således en social konstruktion och därmed även vår uppfattning och kunskap om verkligheten 

(Ibid 2000, s.12). 

5.1.1 Michel Foucaults maktteori 

För att granska hur sexuella trakasserier konstrueras och avvikande människor marginaliseras 

kommer vi att använda oss av poststrukturalisten Michel Foucaults definitioner av makt, 

normalitet och avvikelse. Foucault beskriver makt som beroende av kunskap, hur olika 

företeelser av maktutövning både berikar och styr diskurser samt studerar hur diskurserna 

utövar makt över människors sätt att tänka och förstå världen (Foucault 1993, s.7; Foucault 

2002, s.110; Heikkinen 2014, s.193). Han betonar exklusionsprinciper som kategorisering 

och uteslutning av avvikande människors beteenden. Foucault talar även om tre olika 

utestängningsprocedurer som en beskrivning av ageranden vid avvikande beteenden, vilka 

även påverkar diskursen; förbudet, avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning. Vi 

kopplar utestängningsprocedurer till vår studie där socialarbetare som blivit utsatta för 

sexuella trakasserier förväntas agera på ett accepterande sätt. Förbudet är den vanligaste 

utestängningsprocedurer som Foucault nämner och som sätter ramarna för vad som får talas 

om och vem som får tala om det (Foucault 1993, s.7, 14). Vi kopplar Foucaults uttalande om 

förbudet till den tystnadskultur som råder kring sexuella trakasserier inom yrkeskåren. 

  

Makt är något av ett fundament i varje social relation och är som tidigare nämnt beroende av 

kunskap. Foucault talar om att det finns en dynamisk växelverkan mellan dessa två 

komponenter som skapar möjlighet till att påverka och förändra. Foucault menar även att det 

uppstår motmakt i varje interaktion där det finns makt. Interaktionerna kan vara 

asymmetriska och hierarkiska, men är föränderliga och flexibla och således inte självgående. 

Det innebär att alla individer kan utöva makt i en relation, oavsett om individerna befinner sig 
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i asymmetriska positioner (Foucault 1980, ss.117-130; Lindgren 2007, ss.255-257). Vi 

kopplar Foucaults utlåtande om motmakt och sociala relationer som föränderliga till de 

kvinnliga socialarbetarnas berättelser och hela #MeToo-rörelsen i helhet. #MeToo-

kampanjerna agerar som en slags motmakt till det patriarkaliska samhället och de normer 

som råder på arbetsplatserna till männens fördel. 

5.2 Judith Butlers teori om genus 

Ett centralt begrepp i vår studie är socialt konstruerat kön. Vårt empiriska material, de 

kvinnliga socialarbetarnas vittnesmål, genomsyras av idealet om hur kvinnor respektive män 

bör samt får bete sig och handla. För att förklara hur de maskulina och feminina normerna 

påverkar vår syn på vilka beteenden som är socialt accepterade och inte, kommer vi att 

använda oss av poststrukturalisten Judith Butlers genusteori. Butler menar att genus, kön och 

sexualitet är sociala konstruktioner och konsekvenser av den tid vi lever i och dess norm vi 

strävar efter att uppnå. Kön konstrueras genom språk, människors interaktion med varandra 

och våra egna förväntningar på oss själva, vilket oupphörligt tillför till 

konstruktionsprocessen. Eftersom vi konstant bidrar till konstruktionen av genus, kön och 

sexualitet har vi även möjlighet att påverka alla normer som sätter ramarna för hur män 

respektive kvinnor bör och får vara. Genom att kvinnor och män bär en viss typ av kläder, 

pratar och handlar utifrån vissa föreställningar skapas femininitet och maskulinitet, vilket i 

sin tur stärker omvärldens uppfattning om vad som är feminint och maskulint. Genom att vi 

uppmärksammar och synliggör olika sätt att vara man och kvinna på, bidrar vi till en mer 

öppen syn på vad maskulinitet respektive femininitet innebär (Butler 2004, ss.58-60; 

Mattsson 2015, s.49). 

 

Butler lyfter sexuelitetens betydelse i konstruktionen av kön. Hon talar om den heterosexuella 

matrisen och menar att den reproduktiva heterosexueliteten ligger till grund för könets 

konstruktion och könsmaktssystemet, vilket bidrar till den allmänna tolkningen av att kön är 

biologiskt och att heterosexuelitet är den naturliga sexualiteten. Mannen och kvinnan ställs i 

motsats till varandra, både kroppsligt och beteendemässigt och förväntas heteronormativt åtrå 

och begära varandra. Heterosexuella matrisen är på olika sätt tvingande och begränsande. 

Denna uppfattning är mest förekommande då den är prediskursiv, alltså som något som är 

egentligen är givet och inte konstruerat av oss. Butler pekar på att det inte finns något kön 

eller sexualitet som är mer naturlig är någon annan och att alla uppfattningar är resultat av 
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människors perceptioner. Det som är riktigt är olika konstruktioner av vad som är maskulint 

och feminint respektive naturligt och onaturligt. Då heterosexualiteten är reproduktiv och 

bygger på begär som riktas mot olikhet, att kvinnor dras mot män och män mot kvinnor, 

betyder det i sin tur att kön ska skiljas åt. Det tankesätt att kön ska skiljas åt patologiserar, 

alltså onormaliserar alla andra begär förutom heterosexueliteten och alla människor som inte 

uppfyller de förväntningar som finns om femininitet och maskulinitet (Butler 2005, ss.10-11). 

 

Performativitet menar Butler är tal och kroppsliga handlingar som anordnas och skapar kön. 

Genom själva görandet och språket upprätthåller vi tankar och föreställningar kring redan 

befintliga kön. När vi uppträder på ett sätt som inte uppfattas som typiskt kvinnligt eller 

manligt ifrågasätts och görs det motstånd mot föreställningar om definitiva sanningar kring 

kön, genus och sexualitet (Butler 2004, ss.11, 199-200). Subversivitet är handlingar som 

beskriver motståndshandlingar mot stabila kön och genus. Butler menar att alla kön på något 

sätt är parodiska och att alla slags parodier mot de biologiska könen kan vara subversiva. 

Subversivitet utförs av bland annat transvestiter, transgenders och dragkings eller queens. 

Dessa grupper parodierar heteronormativa system och skapar ett motstånd mot föreställningar 

av kontextuella fenomen (Butler 2005, ss.14-17). 

5.3 Skam och andra emotioner 

Skam är en emotion med många sociala och psykosociala funktioner i interaktionen och 

samspelet mellan människor. Skammen är känslan som signalerar moraliska överträdelser 

utan att ord måste användas, känslan är grunden för samvetet och den agerar som en slags 

moralisk kompass. En annan aspekt av skam är dess hot mot sociala band. Våra sociala band 

är viktiga och vid uppkomsten av skam som reaktion hotas de sociala banden, som handlar 

om att upprätthålla de ideal och förväntningar som finns bland omgivningen och som hänger 

på oss som individer att upprätthålla. Om ens beteende avviker från idealet eller normen 

uppstår ett hot mot de sociala banden. Ytterligare en dimension av skam är dess förmåga till 

reglering av uttryck och hur vi förhåller oss till våra andra känslor. Människan är benägen att 

hålla tillbaka på känslor av ilska och sorg på grund av rädslan för att skämmas över att dessa 

uppstår (Scheff & Starrin 2015, ss.190-191). Personer som befinner sig i socialt underläge, 

som exempelvis kvinnor, ses inte bara som underlägsna av omgivningen. De tenderar att inta 

de dominanta, männens, attityder och således se på sig själva genom deras ögon (Ibid 2015, 

s.201). 
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I Weiss artikel från 2010 begreppsliggörs skam och andra känslor som ett kulturellt 

konstruerat sätt för offer att handskas med sexuella trakasserier utifrån deras bestämda kön. 

Weiss utgår från en undersökning från the National Crime Victimization Survey som visar på 

att 13% av offer för sexuella övergrepp upplever skam och skuldbelägger sig själva till följd 

av deras erfarenheter. Känslor av förnedring och förminskning är ofta förekommande och det 

råder en konstant rädsla för vad allmänheten ska tycka om dem. Weiss presenterar ett resultat 

som skiljer på kvinnlig och manlig skam utifrån kulturella ideologier kopplat till kön och 

sexualitet. Skam kopplas även till känslor som påverkar människors självkänsla och identitet 

(Weiss 2010 ss.286-310). Resultatet visar att skam hos kvinnliga offer relateras till en 

samhällskonstruerad idé om att kvinnor förtjänar att bli utsatta, förtalade och förminskade 

genom att gå ut som offer. Den kulturella uppfattningen av kvinnliga offer för sexuella 

övergrepp skyller på kvinnorna, vilket bidrar till omgivningens syn på kvinnans offerposition 

som skamfylld och hotfull mot deras femininitet (Weiss 2010 ss.286, 303). Att kvinnornas 

feminina jag och kvinnliga bild utåt hotas går att koppla till Judith Butlers teori om 

genuskonstruktioner och att kvinnor ska bete sig på ett visst sätt för att kunna klassificeras 

som feminina individer. Skillnaden mellan kvinnlig och manlig skam är att männen annars 

ses som starka och sexuellt överlägsna och inte kan klassas som offer. Skammen hotar istället 

att påverka deras maskulinitet och den sociala konstruktionen av hur en man ska vara (Ibid 

2010, ss.303-304). 

 

Ragins och Winkel belyser sambandet mellan känslor och makt i sociala relationer på 

arbetsplatsen. De uppvisar samspelet mellan dessa element samt könens påverkan på känslor 

som uppstår i olika arbetsrelaterade situationer. Allmänhetens förväntningar på kvinnor är att 

de ska vara medmänskliga, utstråla värme och vårda sin omgivning medan män förväntas 

visa sig starka och självsäkra. Ragins och Winkel menar då att kvinnor utstrålar mindre 

interpersonell makt än vad männen gör och de riskerar bland annat att gå miste om 

ledarpositioner. Genom att handla aggressivt förstärks den maskulina sidan hos männen då de 

ses som kraftfulla, medan samma känsloyttring ses som något negativt hos kvinnorna (Ragins 

& Winkel 2011, ss.377-378). 
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras det material som vår studie baseras på inklusive de avgränsningar 

vi har valt att göra samt analysmetod. Vi går igenom hur urvalet av empirin gått tillväga och 

vi presenterar Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Avsnittet avslutas en 

reflektion kring de etiska aspekterna i vår studie och alternativa tillvägagångssätt för studiens 

genomförande. 

6.1 Material och avgränsning 

Vårt empiriska material består av anonyma, relativt korta berättelser insamlade och 

avidentifierade från de slutna Facebook-grupperna #orosanmälan och #orosanmälan 2.0 som 

administratörerna, det vill säga skaparna till gruppen och hemsidan publicerat på en öppen 

hemsida. Efter att ha kontaktat administratörerna till grupperna och hemsidan fick vi ett 

godkännande om att använda de anonyma vittnesmålen som var publicerade på www.metoo-

orosanmalan.nu. De publicerade berättelserna som är cirka 300 till antalet, benämns som 

“vittnesmål” vilket är anledningen till varför även vi använder oss av begreppet när vi skriver 

om erfarenheterna i studien. Vi är medvetna om att termen är juridiskt laddad och att 

begreppet vittnesmål följs av att aktörerna i berättelserna kan anses vara förövare respektive 

offer samt att händelserna som utspelar sig är olagliga och därmed brottsliga. Vi lägger dock 

inte den rättsliga värderingen i begreppet när vi använder oss utav det, utan använder det som 

en benämning som finns i vår empiri. 

 

Vi har begränsat antalet vittnesmål som används i vår studie till 27 stycken, detta för att vi 

vill analysera diskurser i berättelserna snarare än att kartlägga fenomenet och dess spridning. 

Vi väljer att använda oss av vittnesmål där chefer är involverade. Ett kriterium är att de 

antingen utför de sexuella trakasserierna eller tystar ner dem. Utöver detta är en 

urvalsavgränsning vittnesmål innehållande beskrivningar av omgivningens, det vill säga 

kollegor och övriga chefers respons vid sexuella trakasserier. Ytterligare en avgränsning är 

vittnesmål som beskriver sexuella trakasserier kopplade till skam och andra känslor. Vårt 

urval består av vittnesmål där arbetsplatser är diverse myndighetsorganisationer inom socialt 

arbete. Alla vittnesmål måste inte uppfylla samtliga krav, utöver att en chef är involverad i 

vittnesmålen så räcker det med att ett kriterium är uppfyllt. Det innebär således att vissa 

vittnesmål innehåller aspekter av skam och andra känslor, medan andra innehåller 

http://www.metoo-orosanmalan.nu/
http://www.metoo-orosanmalan.nu/
http://www.metoo-orosanmalan.nu/
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beskrivningar av omgivningens responser. Vittnesmålen som uppfyller urvalskriterierna väljs 

ut randomiserat, där vi gör ett slags stickprovsurval av slumpmässig karaktär. 

 

På den öppna hemsidan finns det ett fåtal vittnesmål där chefer beskrivs agera aktivt för att 

motverka sexuella trakasserier. Detta skulle till viss del kunna påverka vilka svar analysen 

ger, men då dessa var så få till antalet och då vår studie syftar till att synliggöra den allmänt 

förekommande hanteringen, valdes dessa vittnesmål bort. Samtliga vittnesmål som vi tagit 

med i studien är publicerade i textform. De videoinspelade vittnesmålen som finns på 

hemsidan har vi valt att inte ta med då vi anser att övriga vittnesmål som finns i textform är 

tillräckliga för att kunna analysera och besvara våra frågeställningar med. 

6.2 Materialbearbetning och analysmetod 

Studiens vetenskapsteoretiska ansats är socialkonstruktionism och analysmetoden utgörs av 

en kritisk diskursanalys. Vi kommer således att utföra en fördjupad studie av språkliga 

diskurser och de potentiella sociala konsekvenserna dessa medför. Genom att studera 

diskursens uppbyggnad kommer vi få en överblick av normer och förväntningar som skapas 

och hur de påverkar uppfattningen om sexuella trakasserier (Stommel & Koole 2010, s.360). 

 

Vi har avgränsat diskursanalysen till att granska hur de kvinnliga socialarbetarna framställer 

de sexuella trakasserierna de upplevt på arbetsplatsen samt hur de upplevt att omgivningen 

reagerat. Eftersom vi vill analysera deras erfarenheter av händelserna i relation till chefers 

agerande, omgivningens reaktioner samt skam och andra känslor, har vi anpassat urvalet av 

vittnesmål till dem som innehåller dessa aspekter. Urvalet beror således på vilken diskurs 

som vi ska identifiera och kan komma att ändras under processens gång. Materialet som 

samlas in behöver vara av relevant karaktär för respektive diskurs för att på så sätt återspegla 

de perspektiv som ligger till grund för vår analys. För att skapa en överblick över den aktuella 

diskursen har vi tidigt i arbetsprocessen läst vårt empiriska material. Detta tillvägagångssätt 

har gett oss en inblick i vad som är viktigt i diskursen och gett oss en förståelse för hur 

arbetet ska fortskrida (Boréus 2015, ss.183-185). 

 

Förutom att vi läst igenom materialet tidigt under processens gång har vi arbetat utifrån våra 

urvalskriterier och gjort ett numreringssystem där vittnesmålen fått ett tilldelat nummer 

utifrån den ordning de legat i ett sammanställt dokument. När vi valde ut vittnesmålen som 
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ligger till grund för vår studie, med chefer som passiva eller aktiva aktörer, sorterade vi in 

dem i tre olika kategorier. I det sammanställda dokument där alla vittnesmål fanns uppradade 

markerade vi delar av citaten utifrån våra tre frågeställningar. Vi färgmarkerade citaten eller 

delar av dem utifrån dess innehåll. Ett citat som innehöll beskrivningar av själva sexuella 

trakasserierna tilldelades en färg, medan vittnesmål som beskrev skam och andra känslor fick 

en annan. När vittnesmålet innehöll omgivningens responser markerades den texten eller de 

meningarna med ytterligare en annan färg. Vissa vittnesmål fick endast en färg, medan längre 

vittnesmål som innehöll flera komponenter fick flera olika färger. På så sätt kunde vi tydligt 

hitta vilka citat och delar av citat som tillhörde respektive frågeställning. Tillvägagångssättet 

möjliggjorde att vi på ett enkelt sätt kunde sammanställa citaten utifrån deras tillhörighet och 

färg för att på så sätt kunna identifiera likheter, skillnader och framförallt mönster i dem.  

6.2.1 Diskursanalys 

Diskurs som begrepp skulle kunna förklaras som ett sätt att tala om och förstå världen. Den 

kan ses som en tvingande och bestämd talordning som möjliggör vissa sätt att tala om och 

förstå världen, samtidigt som andra sätt omöjliggörs och utesluts. Diskurserna innefattar en 

viss struktur eller mönster för hur språket används inom just den specifika diskursen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000 s.7). Sociala konstruktioner och diskurser undersöks genom att se 

på vad och hur något sägs samt vem som får tala (Börjesson 2003, s.23). Analys av diskurser 

kan ske på många olika sätt, med olika vetenskapliga ansatser och inom flera olika sociala 

områden. Gemensamt för de olika sätten att förhålla sig till diskursanalys är att våra sätt att 

tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, identiteter och sociala relationer utan spelar en 

aktiv roll i skapandet och förändringen av dem. Genom att studera diskursens uppbyggnad 

kommer vi få en överblick av normer och förväntningar som skapas och hur de påverkar 

uppfattningen om sexuella trakasserier och stigmatiseringen kring den (Stommel & Koole 

2010, s.360). 

6.2.2 Kritisk diskursanalys 

Vi väljer i studien att använda oss av kritisk diskursanalys som angreppssätt för analysen 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000 s.7). Kritisk diskursanalys ställer upp teorier och 

metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan 

diskursiv praktik samt social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Även inom 

den kritiskt diskursiva analysen finns flera angreppssätt som har likheter och skillnader, det 
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går dock att urskilja fem gemensamma drag som gör det möjligt att identifiera den kritiska 

diskursanalysen som en enskild inriktning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000 ss.66-67). 

 

Den första aspekten av de fem gemensamma dragen är synsättet kring att de diskursiva 

praktikerna grundar den sociala världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer 

genom produktion och konsumtion av texter. Genom att skapa texter och genom att motta 

och tolka dem skapas en diskursiv praktik som leder till social och kulturell reproduktion 

eller förändring. Kritisk diskursanalys syftar till att kasta ljus på de sociala och kulturella 

förändringarna som tal-, skrift, och bildspråk bidrar till. Den andra aspekten av kritisk 

diskursanalys är att diskurs ses som en form av social praktik som både konstituerar den 

sociala världen och som konstitueras, det vill säga att den utgör och utgörs av den sociala 

världen. Diskursen bidrar inte bara till att forma och förändra sociala strukturer och processer 

utan speglar dem också. I kritisk diskursanalys är språk som diskurs både en form av 

handling genom vilken människor kan påverka världen och en form av handling som är 

historiskt etablerad och står i ett motsatsförhållande till andra aspekter av det sociala 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000 ss.67-68). Den tredje aspekten i den kritiska 

diskursanalysen är språkbruket i en text eller social interaktion. Den fjärde aspekten handlar 

om synen på diskursiva praktiker och dess inverkan på skapandet och reproduktionen av 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper såsom exempelvis mellan kvinnor och 

män. Kritisk diskursanalys har i uppgift att belysa den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av den sociala värld och sociala relationer som innebär ojämlika 

maktförhållanden. Dess syfte är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika 

maktförhållanden både vad gäller kommunikation och samhället i helhet. Slutligen är den 

femte aspekten av kritisk diskursanalys att den utgör ett kritiskt angreppssätt som är politiskt 

engagerat i social förändring. Angreppssättet ställer sig på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida genom att avslöja den roll som en diskursiv praktik spelar för att 

upprätthålla ojämlika maktförhållanden. Avsikten är att resultaten ur en kritiskt diskursanalys 

ska användas i kampen för social förändring (Ibid, 2000 ss.68-70). 

6.2.3 Faircloughs tredimensionella modell 

Inom Norman Faircloughs perspektiv är ett centralt synsätt att diskurser ses som en viktig 

form av social praktik, som både reproducerar och förändrar kunskap, sociala identiteter och 

sociala relationer, inklusive maktrelationer samt att de formas av redan befintliga sociala 

praktiker och strukturer. Faircloughs angreppssätt är en textorienterad diskursanalys som 
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utgår från tre traditioner som han med sin modell sammanväver. Den första traditionen är en 

lingvistisk analys, det vill säga en detaljerad, språklig textanalys genom vilken sambandet 

mellan text och samhälleliga och kulturella processer och strukturer belyses. Den andra 

traditionen är makrosociologisk analys av social praktik där sociala strukturer och 

maktrelationer analyseras och belyses då de skapas som sociala praktiker utan att människor 

är medvetna om processerna. Den tredje traditionen är mikrosociologisk analys där vardagen 

skapas genom att människor tar en uppsättning gemensamma regler i anspråk och 

reproducerar “sunt förnuft- beteenden” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000 ss.70-72). 

 

Enligt Fairclough ska två dimensioner tas i beaktning när en analys av diskurs görs; den 

kommunikativa händelsen, det vill säga ett fall av språkbruk som i vårt fall är vittnesmålen 

samt diskursordningen som är summan av de diskurstyper som används inom en viss social 

domän, vilket i vårt fall är den feministiska rörelsen. I de kommunikativa händelserna har 

språkbruket tre dimensioner: 

 

●   den är en textanalys; i denna studie de vittnesmål som valts ut 

●   den är en diskursiv praktik; i denna studie författarna till vittnesmålen samt 

läsaren av vittnesmålen och användningen av dem 

●   den är en social praktik som påverkar och påverkas av samhället; i denna studie 

överväganden om huruvida diskursiva praktiken reproducerar eller förändrar den 

redan existerande diskursordningen samt eventuella konsekvenser vittnesmålen 

för med till den bredare sociala praktiken (Ibid 2000, ss.74-75). 

 

 

Fig. 1: Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen, Phillips, 2000, s.74). 
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Modellen är en analytisk ram som kan användas för diskursanalys av en kommunikativ 

händelse genom att se på textens egenskaper, de produktions- och konsumtionsprocesser som 

är förbundna med texten samt den breda sociala praktiken som den kommunikativa händelsen 

är en del av (Winther Jörgensen & Phillips, 2000 s.74). 

 

Det finns en viss kritik riktad mot denna modell som handlar om att, trots att den är 

sofistikerad, anses vara oklar om vart gränsen mellan diskursanalysen och den sociala 

praktiken går. Det finns ingen tydlig riktlinje som talar om vilken mängd social analys som 

ska inrymmas samt vilka former av sociologisk och kulturteori som man ska eller kan 

använda sig utav. Fairclough understryker att diskurser bidrar till att konstruera sociala 

identiteter och relationer och kritiken här gäller hans svaga teoretiska förståelse av 

gruppbildningsprocesser och frågor om subjektivitet och människors omfattning av kontroll 

över sitt språkbruk. Detta påstående anses ha minst teoretisk tyngd i hans teori (Ibid 2000, 

ss.93-94). 

 

Det primära målet med en kritisk diskursanalys är att kartlägga huruvida det finns 

förbindelser mellan språkbruket och den sociala praktiken. Vårt fokus kommer riktas mot den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och den potentiella 

sociala förändringen. Detta kommer vi göra genom att analysera de konkreta fallen av 

språkbruk, det vill säga de kommunikativa händelserna som utgörs av de kvinnliga 

socialarbetarnas vittnesmål, som en del av diskursordningen (Ibid 2000, s.76). 

 

För att analysera vittnesmålen börjar vi med att ordna citaten och presentera dem antingen 

som hela citat eller delar utav dem. Flera snarlika vittnesmål skrivs om till en gemensam text 

för att skapa en helhet. Efter citatens presentation kopplar vi dem till teori och tidigare 

forskning utifrån Faircloughs tredimensionella modell. Analysen påbörjas med att studera 

innehållet som en text i vilken vi tolkar och analyserar begrepp, företeelser och uttryck. I 

detta stadium ses vittnesmålen som enskilda berättelser med konstruktioner som ligger till 

grund för analys. Vidare i analysprocessen ses dessa vittnesmål som delar av en 

diskursordning, vilka tillsammans utgör en så kallad diskursiv praktik. Här undersöks således 

texternas produktion och dess förhållande till den diskursiva praktiken utifrån den rådande 

diskursordningen. Den sista aspekten av analysen kräver att vittnesmålen ses som en helhet 

som syftar till att kopplas till den sociala praktiken och samhället i stort. Då vi inte kunnat 

undersöka konsumtionen av texterna och de potentiella konsekvenserna samt de eventuella 



28 
 

sociala förändringarna har vi diskuterat detta i mer övergripande termer. Förbindelserna 

mellan diskursiv och social praktik har således kunnat diskuteras utifrån teorierna samt 

framställas som potentiella konsumtioner och konsekvenser. 

6.3 Etiska överväganden 

Ämnet och materialet som utgör vår empiriska data är av känslig art då vittnesmålen som vi 

använder oss av är skrivna av personer som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Materialet 

som används i studien kommer från början från en sluten grupp på Facebook som skapades i 

samband med #MeToo-kampanjen men som anonymiserats och publicerats på en öppen 

hemsida. Vi har således endast tillgång till de anonymiserade vittnesmålen som finns 

publicerade på den öppna hemsidan vilket innebär att någon anonymisering av uppgifter från 

vår sida inte är aktuell. Vi har inte träffat personerna bakom vittnesmålen vilket ur en etisk 

aspekt gör oss som forskare mer neutrala då vi inte behöver tänka på att anonymisera 

eventuella uppgifter (Ahrne & Svensson 2015, s.28-29). Vi är emellertid medvetna om att 

uppgifter som finns i vittnesmålen kan vara av känslig karaktär som kan innebära att 

identiteter som vi kommer använda oss av i studien, kan röjas. Den avvägningen har å ena 

sidan gjorts av personerna själva, genom deras medvetna val av att godkänna publiceringen 

av vittnesmålen offentligt. Å andra sidan har den avvägningen även gjorts av 

administratörerna då de bedömt det godtagbart att publicera dem. Huruvida de har tagit 

hänsyn till etiska principer är för oss okänt. Då vi inte träffat personerna som står bakom 

vittnesmålen har vi inte kunnat begära samtycke från dessa eftersom vi under studiens gång 

inte har haft någon personlig kontakt med dem. Däremot samtycker de indirekt till att deras 

vittnesmål öppet läses och används av allmänheten när de godkänt att vittnesmålen publiceras 

på en öppen hemsida. För att försäkra oss om att vi tar hänsyn till de etiska aspekterna har vi 

ändå valt att ta kontakt med administratörerna till hemsidan för att få ett godkännande att 

använda oss av vittnesmålen (Ahrne & Svensson 2015, s.28-29). 

 

När forskning på internet bedrivs finns några riktlinjer som är viktiga att följa för att studien 

ska kunna anses vara forskningsetiskt försvarbar. En riktlinje att förhålla sig till är att 

tillgängligt material som är offentligt publicerat kan uppfattas som privat av vissa deltagare. 

För att minimera risken väljer vi att studera ett öppet forum i form av en hemsida öppen för 

allmänheten där medlemskap inte krävs. Vi har stämt av med administratörerna om att de fått 
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ett samtycke att publicera vittnesmålen samt ett godkännande från dessa att använda oss av de 

publicerade vittnesmålen (Berg 2015, s.155). 

 

En annan etisk aspekt som är av relevans för vår studie handlar om en medvetenhet kring att 

vissa deltagare skriver på ett specifikt sätt som gör det lätt att identifiera dem trots att 

vittnesmålen är anonymiserade vid publicering. Det finns även sökmotorer som kan urskilja 

citat, vilket bör tas i beaktande vid citatanvändning i studien (Ibid 2015, s.155). 

 

I svenska samhällsvetenskapliga studier finns för vana att förhålla sig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som togs fram 1990. De fyra principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet medför en 

skyldighet för forskaren att informera om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt 

att de kan välja att avbryta sin medverkan närhelst under studiens gång. I vår studie har 

kontakt med inläggsskaparna inte varit möjlig då vi endast haft tillgång till anonymt material, 

de har således inte kunnat delges information om att deras berättelser ingår i vår studie. Då 

det empiriska materialet är publicerat på en öppen hemsida har författarna till vittnesmålen 

inte kunnat avbryta sin medverkan i studien. Vidare innebär samtyckeskravet att målgruppen 

som forskaren vill studera ska ha möjlighet att själva bestämma om de vill delta i 

undersökningen. För att informera att de publicerade vittnesmålen kommer studeras har vi 

tagit kontakt med hemsidans administratörer för att få ett medgivande till detta. Eftersom 

materialet är publicerat på en öppen hemsida har vi inte haft möjlighet att få ett individuellt 

samtycke från vittnesmålens skribenter. Konfidentialitetskravet behandlar individens rätt till 

anonymitet vilket innebär en skyldighet för forskaren att behandla uppgifterna på ett sätt som 

inte riskerar att individens identitet utläses av utomstående. Eftersom vittnesmålen är 

anonyma i sin publicerade form så har behovet av ytterligare avidentifiering från vår sida inte 

varit nödvändig. Slutligen handlar den fjärde principen om nyttjandekravet som förutsätter att 

personuppgifter inte får användas för annat syfte än det som studien syftar att uppnå. 

Eftersom vårt empiriska underlag inte innehåller personliga uppgifter har vi kunnat möta 

detta krav. Dokumentet med alla vittnesmål har raderats och allt material som inte används i 

studien finns inte längre kvar (Vetenskapsrådet 2002, ss.9-14). 
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6.4 Alternativt tillvägagångssätt 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att samla in empiriskt material till vår studie skulle kunna 

vara att genomföra intervjuer med socialarbetare på olika myndighetsorganisationer och 

använda narrativ innehållsanalys som metod. Genom att använda metoden läggs fokus på 

vittnesmålen som berättelser och inte som delar av diskurser. Vid användningen av denna 

metod skulle vittnesmålen analyseras med fokus på handlingar, med händelser av bestämd 

karaktär som inträffar i en tidsmässig följd för att hitta strukturer i dem. Med denna metod 

skulle vi således kunna analysera vittnesmålen som berättelser med fokus på handling och 

roller som återfinns i dem (Boréus 2015, ss.169-170). Vidare skulle ett alternativt 

tillvägagångssätt kunna vara att genomföra en enkätundersökning med en kvantitativ design 

som skulle ge oss en mer statistisk överblick kring vilken typ av sexuella trakasserier som 

förekommer på arbetsplatser eller vilken reaktion som är vanligast förekommande hos chefer 

och kollegor exempelvis. Med kvantitativ metod hade vi kunnat analysera samband mellan 

olika faktorer och variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss.137-141) men då 

målet med vår studie är att förstå snarare än att kartlägga med statistik bedömer vi den 

kvalitativa metoden som mer adekvat. 

 

Ett alternativ till vår kritiska diskursanalys skulle kunna vara diskurspsykologi som är en 

annan socialkonstruktionistisk gren inom det diskursanalytiska fältet. Analysen inom denna 

typ av metod riktar sitt fokus på studera sociala interaktioner och språkbruket i kontexter där 

det utvecklas. Det läggs, till skillnad från den kritiska diskursanalysen ett fokus på attityder, 

sociala grupper, mentala processer och identiteter (Winther Jörgensen & Phillips 2000, ss.97-

105). Angreppssättet studerar diskursers inverkan på upprätthållningen och förändringen av 

människors förståelse av världen och vilka konsekvenser de diskursiva konstruktionerna 

medför (Ibid 2000, ss.112-113). 
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7. Resultatredovisning och analys 

Vi har bearbetat vår empiri utifrån Faircloughs tredimensionella modell samt analyserat 

materialet utifrån teori och presenterar här vårt resultat. Vi har delat upp analysen efter de tre 

dimensionerna i modellen; språkbruket i texten, textens produktion och konsumtion och 

slutligen den sociala praktiken. Vi behandlar frågeställningarna utifrån dessa tre steg och 

presenterar resultatet utefter de frågeställningar som vår studie lutar sig emot. Vi presenterar 

de konstruktioner vi har funnit i de kommunikativa händelserna, den diskursordningen och 

diskursiva praktiker som vi identifierar samt de potentiella sociala förändringarna som dessa 

medför. Vi kommer att använda oss av Faircloughs textanalys som är den första dimensionen 

i hans modell, sedan även den diskursiva och sociala praktiken där vi identifierar diskurser 

och de makt- och genusaspekter som finns samt känslomässiga effekter och samhällets 

förväntningar utifrån dessa perspektiv. 

7.1 Konstruktioner av sexuella trakasserier 

Framställningen av de sexuella trakasserierna i vårt empiriska material är situationsbundna 

och kan se ut på olika sätt. För att ordna de olika konstruktionerna i en sammanhängande 

helhet har vi valt att sortera dem utefter dess karaktär. I framställningarna identifierade vi två 

typer av sexuella trakasserier; de av verbal och de av fysisk karaktär. 

7.1.1 Verbala trakasserier 

I vittnesmålen framställs två olika typer av sexuella trakasserier; verbala och fysiska. Vi 

kommer att analysera hur kvinnorna konstruerar och reproducerar diskurser om sexuella 

trakasserier. I majoriteten av de vittnesmål vi använt oss utav framställs kränkande 

kommentarer som sexuella trakasserier. 

 

I flera vittnesberättelser beskrivs en åldersskillnad mellan chefen eller kollegan som utsätter 

och kvinnan som blir utsatt. I ett vittnesmål framställs förövaren som “gubbe”. 

 

“När jag var nyanställd som behandlare på socialtjänsten stod chefen 

för försörjningsstöd (en gubbe ca 50) bakom mig vid en buffé . Han sa 

“måste du stå här med din sexiga häck för då kan jag inte 

koncentrera mig.” (...) Han benämnde också sina anställda som sina 
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pullor dvs hönor, kommenterade alltid utseende, bröststorlek, 

klädval.” (Vittnesmål #8). 

 

I vittnesmålet framkommer hur chefen använder metaforiskt språkbruk i det sexualiserande 

talet om kvinnorna på arbetsplatsen. En annan chef uttrycker att han känner sig som en “tupp 

i en hönsgård” då hans kvinnliga medarbetare framför klagomål gällande arbetsmiljön. Han 

framställer sig själv som den som förstår mest och är överlägsen och kvinnorna som tjatiga, 

vars åsikter inte är av vikt. I andra vittnesmål förekommer kommentarer som “lilla gumman” 

i syfte att förminska och kränka när kvinnorna uttrycker en annan åsikt än hans. 

 

Johansson, Johansson och Andersson (2018) skriver i sin forskning att kvinnor på sina 

arbetsplatser inte anses ha de rätta kunskaperna och färdigheterna som krävs för att anses vara 

respektabla medarbetare. Detta kan vi identifiera i den vittnesberättelse i vilken männen 

ifrågasätter kvinnans kompetens och anser att hon kommit till sin position genom att utföra 

diverse tjänster och inte tack vare sin befogenhet (Johansson, Johansson & Andersson 2018 

s.419). 

 

“På mitt första jobb efter utbildningen hade jag en manlig chef i 35-

årsåldern, själv var jag 22 år. Under ett möte uttryckte jag en åsikt 

som gick emot hans, varvid han svarade ”Lilla gumman, nu vet du 

inte vad du pratar om!”. (...) När jag efter ytterligare några år skulle 

byta jobb igen ringde jag den gamla chefen för att fråga om han 

kunde vara min referens. Han hade då avancerat och var nu chef på 

högre nivå. Vi kom överens om att han skulle skicka sina 

kontaktuppgifter i ett mejl. När mejlet kom inleddes det med ”Jag höll 

på att ramla av stolen när jag hörde din röst igen. Inte så sunt för en 

gift 40-årig man med barn!” (Vittnesmål #7). 

 

Förutom att kvinnornas utbildningsbakgrund och kompetens misskrediteras så objektifieras 

de av omgivningen (Johansson, Johansson & Andersson 2018 s.419). I vittnesmålen 

framställer kvinnorna således objektifierande kommentarer som sexuella trakasserier. 

Kommentarer som objektifierar deras kroppar och får dem att framstå som sexuella: 
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“Inför att jag skulle börja ett nytt jobb sa min då blivande (manliga) 

chef till en (manlig) kollega: ”när hon börjar får vi iallafall något fint 

att titta på.” (Vittnesmål #13). 

 

“Vid ett tillfälle kom en föreläsare till oss. Han sa obetänksamt till oss 

andra som stod nära, “den där fasta fina rumpan har jag sett många 

gånger på friskis och svettis.” (Vittnesmål #25). 

 

Följande vittnesmål beskriver sexuella trakasserier i två dimensioner. Den ena dimensionen 

handlar om kollegor som kommenterar kvinnans kropp och framställer den som ett objekt; de 

förnedrar henne och ifrågasätter hennes moral och kompetens. Den andra dimensionen 

handlar om chefen som upprätthåller diskursordningen och därmed de manliga medarbetarnas 

kommentarer genom att godta deras beteenden. Detta kan även förklaras med Eduards (2002) 

homosocialitet, där männen håller varandra om ryggen i en tyst lojalitet (ss.106-107). I 

vittnesmålet beskriver kvinnan att hon får ta till sig mod för att berätta om trakasserierna till 

chefen, hon framställer inte sitt handlande som något självklart, utan något som krävt en 

kraftansträngning. 

 

“Under min utbildning fick jag jobb som samordnare inom vården, 

vilket inte uppskattades av 2 anställda män. Tydligen hade de 2 varit 

ute efter jobbet en längre tid och här kom jag, ung och oerfaren, och 

tog de ifrån dem! Jag fick dagligen kommentarer som “Jaha, vem låg 

du med för att få de här jobbet då?” & “Du säger säkert viktiga saker 

men jag orkar inte lyssna, roligare att bara kolla på dig. Du har ju ett 

utseende iallafall”. Fick även dagligen sms med sexuella inviter från 

de båda.. Jag tog modet till mig och berättade för min chef, en äldre 

man (...) fick till svar att “Ja, men dem 2 bara är så! Du är inte den 

första, höhö, ta de med en nypa salt & tänk att de faktiskt är 

komplimanger”.. Direkt efter detta valde jag att säga upp mig, efter 3 

veckors arbete. Blev helt enkelt bortjagad.” (Vittnesmål #52). 
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7.1.2 Fysiska trakasserier 

Förutom vittnesmålen i vilka verbala trakasserier framställs, fann vi i det empiriska materialet 

även en annan diskurs där sexuella trakasserier av fysisk karaktär framställs genom 

kroppsspråk och fysiska ageranden. 

 

“Som nyutexaminerad socionom arbetade jag på en stor myndighet 

som handläggare. Jag ifrågasatte vid ett gruppmöte med gruppchef 

närvarande hur det kom sig att några av männen i min arbetsgrupp 

högljutt vägrade delta i en obligatorisk utbildning gällande hbtq 

frågor samt hur arbetsplatsen tänkte jobba med att männen i samband 

med detta yttrade homofobiska och sexistiska värderingar. En av 

männen väntade sedan in mig en sen kväll på jobbet, trängde upp mig 

mot en vägg när jag försökte gå förbi och sade hotfullt ‘lilla du ska 

passa dig riktigt noga…” (Vittnesmål #9). 

 

Som utlösande faktor till de sexuella trakasserierna framställer kvinnorna i 

vittnesberättelserna ofta en inledande dispyt eller motstridiga ställningstaganden mellan dem 

och männen. Såväl som i de verbala trakasserierna, som i de fysiska grundar sig ofta 

problematiken i att kvinnorna säger emot, ifrågasätter eller klagar på rådande 

arbetsförhållanden. Michel Foucault talar här om maktordning och att det finns bestämda 

ramar för vem som får säga vad. De som går utanför dessa ramar anses ha ett avvikande 

beteende vilket medför konsekvenser (Foucault 1993, ss.7-8). 

 

Judith Butler talar om den heterosexuella matrisen som ligger till grund för könets 

konstruktion och bidrar till att heterosexualitet ses som naturlig. Matrisen ställer kvinnan och 

mannen i motsats till varandra och förväntas heteronormativt åtrå och begära varandra liksom 

förväntningar om femininitet och maskulinitet som olika normbildningar (Butler 2005, ss.10-

11). Följande vittnesmål återspeglar detta: 

 

“(...) Har haft planeringsmöte med högre chef kring eventuell 

samverkan mellan två förvaltningar. Första mötet- han var trevlig 

men hade ändå fokus på sakfrågan. Andra mötet- när vi avslutade 
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mötet kom han närmare, försökte kyssa mig och sa att vi borde kanske 

fortsätta möten mer privat.” (Vittnesmål #19). 

 

Den manliga chefen förväntar sig att den kvinnliga medarbetaren är intresserad av honom. I 

vittnesmålet framställs mannen som trevlig. Språkbruket indikerar en positiv erfarenhet av 

mannen vid första mötet då han varit trevlig i sitt bemötande och förhållit sig på ett 

professionellt sätt. Vid andra mötet framställs hans beteende som olämpligt och 

gränsöverskridande. Hans tolkning av att vara trevlig skiljde sig från hennes; han ser på 

trevlighet som en sexuell invit medan hon tolkar det som en vänlig gest vilket återspeglar de 

konstruerade feminina och maskulina normerna och förväntningarna, som Butler (2005) 

beskriver. Butler förklarar att feminiteten och maskulinitet skapas och förstärks genom en 

viss typ av språkbruk och handlingar (Butler 2004, ss.58-60). Det finns en förutfattad mening 

om att kvinnor ska tillfredsställa männen och att detta är något som tas för givet av männen. I 

följande vittnesmål beskrivs hur en manlig chef tar sig rätten att röra, prata och iaktta en 

kvinnlig kollega på ett objektifierande sätt: 

 

“Mitt första jobb på socialtjänsten. (...) Han ”råkar” röra vid min 

rumpa flertalet gånger i korridoren, tar på mig när han pratar med 

mig, kommer obehagligt nära, ändrar sättet han pratar på osv. Han 

placerar sig ofta strategiskt, vid möte så att han kan titta på mig med 

en väldigt obehaglig blick. Han kommenterar att min rumpa blir extra 

snygg i vissa byxor och säger att jag borde använda dem oftare” 

(Vittnesmål #10). 

7.1.3 Makt och motmakt som diskursiv och social praktik  

De vittnesmål som presenteras ovan, tillsammans med alla de andra publicerade på hemsidan 

utgör tillsammans en så kallad diskursiv praktik. Författarna som producerat texterna som 

sedan publicerats offentligt i syfte att bryta tystnadskulturen kan tolkas agera med en slags 

motmakt. Foucault (1980) menar att det i varje interaktion där det finns makt även finns en 

motmakt samt att dessa interaktioner är flexibla och förändringsbara (ss. 117-130). Den 

rådande diskursordningen kan således vara asymmetriska och hierarkiska, men är inte statiska 

per automatik. Den diskursiva praktiken kan förändras och leda till en förändring av den 

redan existerande diskursordningen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000 ss.74-75). De 

publicerade vittnesmålen utgör tillsammans en diskursiv praktik där produktionen och 
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konsumtionen av texterna i detta fall förändrar den rådande diskursordningen vad gäller 

sexuella trakasserier och möjliggör därmed en eventuell social förändring. Den sociala 

praktiken som utgörs av #MeToo-rörelsen och samhället i helhet påverkas av den 

förändringen som sker i diskursordningen och de samlade redogörelserna kan medföra ett 

flertal konsekvenser. Till att börja med kan detta innebära att sexuella trakasserier får mer 

plats i samhällsdebatten, ansvaret och fokus kan riktas mot förövare och inte de utsatta. 

Ansvaret som arbetsgivare och chefer bär på kan synliggöras och den förbättringspotential 

som finns i hanteringen av sexuella trakasserier på arbetsplatser kan påvisas. Vidare kan ett 

sådant skifte också innebära en attitydförändring för den sociala praktiken för vad som är 

tillåtet och inte samt en förändring av synen på maskulinitet och femininitet. Förutom 

möjligheten till en social förändring så kan den diskursiva praktiken å andra sidan innebära 

potentiella sociala konsekvenser så som motreaktioner, ilska och ännu större klyftor i 

uppfattningen om sexuella trakasserier och vad som är socialt acceptabelt beteende. Det kan 

leda till en mindre mottaglighet hos konsumenterna, vilket i sin tur skulle kunna innebära en 

svårighet i att uppnå en samsynad uppfattning kring detta och därmed leda till en hårdare 

samhällsdebatt (Ibid 2000, ss.74-75). 

7.2 Responsen från chefer och kollegor: mellan disciplinering och 

tystnad 

En dimension i vittnesmålen avhandlar responsen från omgivningen, det vill säga kollegors 

och chefers reaktioner vid förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I dessa 

framställningar identifierade vi fyra diskurser som beskriver responsen; ett upprätthållande av 

konstruktioner genom passivitet och genom förminskning av händelserna, en misstro där 

förövaren försvaras samt tystnad som diskurs. 

 

“Flera samtal har förts med olika chefer, som säger sig haft flertalet 

samtal med honom. Detta har pågått i ca 2,5 år för mig… För inte så 

längesedan, blir jag inkallad på samtal med två chefer. Där får jag 

stå till svars för att i princip hela förvaltningen vet om hans beteende 

gentemot en del av oss unga kvinnliga kollegor. Att jag spridit detta 

och att det inte är rättvist mot honom, att alla vet men inte han. Jag 

får också svara på frågor, om jag tydligt visat att jag inte uppskattar 

hans beteende, om jag tydligt sagt att han kommit för nära mig och 
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även stå till svars, varför jag fortfarande pratar med honom. Jag får 

som råd att sluta prata med honom, trots att vi till en viss del måste 

samarbeta för att kunna utföra ett bra jobb och att säga stopp till 

honom när han kommer för nära. Samtalet avslutas med att det inte 

känns bra för cheferna att detta spridits bland kollegor, eftersom att 

andra medarbetare tror att cheferna inte vidtagit några åtgärder 

gällande hans beteende. 

 

Ingen förändring har skett, han jobbar kvar trots att hans beteende är 

välkänt inom större delen av förvaltningen, även bland cheferna. 

Trots att han fått hålla på under flera års tid inom samma 

förvaltning” (Vittnesmål #10). 

 

I vittnesmålet identifieras samtliga diskurser där cheferna framställs försvara den påstådda 

förövaren genom att ställa offret till svars. Cheferna beskrivs ge henne dåligt samvete för att 

detta spridits bland kollegor och hon anklagas ha förstört ledningens rykte genom att bryta 

tystnaden. Eduards (2002) beskriver detta fenomen och menar att upprätthållningen av 

tystnadskulturen just beror på att situationen för kvinnorna försvåras då de väljer att berätta; 

de skuldbeläggs och anklagas för manshat (ss.116-118). Författaren till vittnesmålet 

framställer även en passivitet och ett ointresse hos cheferna att vidta åtgärder för att hantera 

situationen på ett adekvat sätt. Den påstådda förövaren jobbar kvar. 

7.2.1 Lilla gumman 

I flera vittnesmål presenteras chefers passivitet. I några vittnesmål framställs initiativlösheten 

som något som kan tolkas vara nonchalant beteende från chefernas sida då deras respons 

kring förekomsten av sexuella trakasserier beskrivs som likgiltig och som ett oväsentligt 

fenomen som förekommer på arbetsplatsen. Vidare framställs i ett vittnesmål hur en manlig 

kollega under en intervju ställt frågor som uppfattades vara personangrepp snarare än 

relevanta frågor för tjänsten, frågor som berörde vilka egenskaper författaren hade som 

kvinna och inte hur hon var i sin yrkesroll. Kvinnan skriver i vittnesmålet: 

 

“...När jag gick till chefen och ifrågasatte bemötandet jag fått under 

intervjun, ryckte hon på axlarna och sa “ja men du vet hur han är” 

(Vittnesmål #33). 
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I ett annat vittnesmål beskrivs att cheferna trots kännedom om de sexuella trakasserierna inte 

ingripit eller tagit sin skyldighet att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 

och i förekommande fall vidtagit de åtgärder som kan krävas för att förhindra trakasserier i 

framtiden, trots att dennes skyldighet framkommer i diskrimineringslagens andra kapitel, 3 §. 

 

“Cheferna visste om hans beteende men ansåg att varje (kvinnlig) 

medarbetare fick hantera det. En av cheferna var också känd för att 

tafsa på kvinnliga medarbetare men arbetade kvar år efter år. Jag är 

glad att jag slutade där” (Vittnesmål #43). 

 

Förutom en bristfällig initiativförmåga och förminskning av situationerna har vi identifierat 

ett annat mönster i berättelserna. Många av vittnesmålen börjar med att beskriva en slags mod 

så som “... Vi samlade ihop oss och gick till deras chef… ” (Vittnesmål #32) och “Jag tog 

tag i saken” (Vittnesmål #49) eller “Den här gången höll jag inte tyst, jag och andra som 

känt sig utsatta lyfte det till arbetsledning” (Vittnesmål #54). Dessa vittnesmål handlar om 

chefer som utsätter sina medarbetare för sexuella trakasserier, samtidigt som det är dessa 

personer som bär ansvaret för att utreda och vidta åtgärder vid förekomsten av sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. Detta tillför ytterligare en dimension i det asymmetriska 

maktförhållandet mellan chef och medarbetare (Foucault 1993, s.8-9). Den kvinnliga 

socialarbetaren är dubbelt utsatt då hon utsätts av den som hon förväntas kunna anmäla 

sådana händelser till. I en amerikansk studie erbjuds förslag som fackföreningar kan antas 

ägna sig åt för att skapa ett skyddsnät för de utsatta som är rädda att förlora sina arbeten eller 

som riskerar att exkluderas vid en anmälan. Studien föreslår att ansvaret om att undersöka 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska delas mellan arbetsgivaren och facket. Genom det 

delade ansvaret skulle utsattheten hos de anställda minska och missförhållanden skulle kunna 

anmälas och hanteras på ett bättre sätt (Avendaño 2018, ss.257-259). 

 

Kvinnorna beskriver alltså att det krävts en kraftansträngning från deras sida att bryta 

tystnadskulturen och berätta om de sexuella trakasserierna för deras chefer. De ovanstående 

utdragen från citaten fortsätter sedan med en beskrivning av att “tiden gick och inget hände” 

(Vittnesmål #32) och att männen inte fått några konkreta påföljder för de sexuella 

trakasserierna de utsatt de kvinnliga socialarbetarna för. En kvinna beskriver att hon trots 
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flera samtal med personalchefen inte upplevde någon bättring, hon skriver att hon 

“...uppmanades att hålla ut, om något år skulle han ju gå i pension” (Vittnesmål #18). 

 

Att kvinnorna i vittnesmålen ofta tystades ner och fick acceptera det faktum att bli 

sexualiserad är något som hör till konstruktioner av kvinnlighet. Butler (2004) förklarar att 

männens handlingar och kommentarer viftas bort av omgivningen just på grund av att de är 

män, vilket då betyder att det är accepterat att en man säger eller handlar på ett visst sätt. Det 

är dessa maskulina och feminina normer som påverkar vår syn på vilka beteenden som är 

socialt accepterade och inte (ss.58-60). Vid avvikande agerande fortsätter Foucault med att 

beskriva de utestängningsprocedurer som personen “straffas” med. Vi kopplar begreppet till 

vår studie där socialarbetare som blivit utsatta för sexuella trakasserier förväntas agera på ett 

accepterande sätt för att inte bli exkluderade. Hon tas inte på allvar av män på högre 

maktposition när hon påtalar ett socialt beteende som inte är acceptabelt enligt henne, utan 

förväntas vara förstående och hålla ut, eftersom männen tolkning av vad som är socialt 

acceptabelt beteende till synes skiljer sig från hennes uppfattning (Foucault 1993, ss.16-17). 

 

Ytterligare en dimension i responsen är förminskningen. Genom att förminska kvinnornas 

upplevelser, erfarenheter och känslor upprätthåller cheferna diskursordningen och 

konstruktionen av sexuella trakasserier. I två vittnesmål identifierade vi uttalanden från 

chefers sida som vi tolkade vara härskartekniker och sätt att förminska kvinnorna på 

arbetsplatsen. Det handlar om uttryck, ord och gester; 

 

“Samma chef beskrev även mina äldre kvinnliga kollegor inför mig 

som ”gnällkärringar” för att de belyste missförhållanden i 

arbetsmiljön. Hörde honom aldrig tala illa om de män på 

arbetsplatsen som belyste missförhållanden” (Vittnesmål #13). 

 

(...) Jag tog modet till mig och berättade för min chef, en äldre man, 

då jag trodde att vi hade en god relation, men fick till svar att “Ja, 

men dem 2 bara är så! Du är inte den första, höhö, ta de med en nypa 

salt & tänk att de faktiskt är komplimanger” (...)” (Vittnesmål #52). 

 

Återigen kan vi här tala om Judith Butlers teori om uppfattningen av maskulina och feminina 

beteenden som anses vara socialt acceptabla (Butler 2004, ss.58-60). Den kvinnliga 
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medarbetarens uppfattning om vad som är acceptabelt skiljer sig uppenbarligen från den 

manliga chefens uppfattning om vad som är godtagbart beteende. Han förminskar hennes 

upplevelse i vittnesberättelsen genom att förvänta sig att hon ska agera på ett accepterande 

sätt gentemot männens kommentarer. Han möter henne inte där hon är, utan menar att hon 

borde bli smickrad istället för kränkt. Genom att uttrycka att hon “inte är den första” adderas 

ytterligare en dimension av förminskning då han markerar henne som betydelselös, som en i 

mängden. 

7.2.2 Är du verkligen säker på att han gjorde så? 

 

“För inte så längesedan, blir jag inkallad på samtal med två chefer. 

Där får jag stå till svars för att i princip hela förvaltningen vet om 

hans beteende gentemot en del av oss unga kvinnliga kollegor.” 

(Vittnesmål #10). 

 

Ett annat mönster vi kunnat identifiera i vittnesmålen gällande responsen är en tendens till att 

förvränga situationen där den utsatta kvinnan misstros av omgivningen. Hitintills har fokus 

legat på den utsatta kvinnan vid förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Uppmärksamheten från omgivningen beskrivs vara riktad mot henne och inte den som hon 

blivit utsatt av. Kvinnorna beskrivs ha fått stå till svars med anklagelser och misstro som 

respons från chefer och kollegor. Följande vittnesmål är intressant på så sätt att detta fokus 

beskrivs skifta till den som utsätter: 

 

“När jag gick till min chef svarade han att detta var en av hans mest 

kompetenta medarbetare och att han aldrig skulle kunna tänka sig att 

han kunde göra något sådant, det måste vara ett rent 

missförstånd..det hjälpte inte att jag hade sällskap av en till kollega 

vid mötet som också berättade om liknande erfarenheter av samma 

man. Inget mer hände” (Vittnesmål #9). 

 

I detta vittnesmål skiftar således fokus från den utsatte till förövaren, skillnaden är här att 

koncentrationen riktas mot något annat. När uppmärksamheten skiftar till mannen som 

utsätter läggs hans känslor och anseende i fokus. När fokus ligger på kvinnan beskrivs det 

handla om att hon får ställas till svars, medan fokus på den manliga förövaren handlar om ett 
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försvarande från omgivningens sida. Det är således två olika slags saker som blir 

uppmärksammade beroende på om det gäller den utsatta kvinnan eller den utsättande 

mannen. Chefer tenderar i dessa vittnesmål att konstrueras som orättvisa och som personer 

vars felaktiga fokus riktas mot den manliga förövaren istället för den utsatta kvinnan. 

Cheferna beskrivs gå i den manlige medarbetarens försvar genom att lyfta dennes känslor, där 

de förväntar sig få kvinnornas förståelse och uppmanar dem att dra ett streck över det hela 

och gå vidare (Vittnesmål #14). Eduards (2002) talar här återigen om homosocialitet och 

männens tendens till att “backa” varandra i en tyst lojalitet där situationer inte uppfattas som 

så allvarliga om de inte bekräftas av en man. Hon menar att detta kan förklaras med att det 

finns en föreställning om att kvinnor har lättare för att överdriva och att män därför uppfattas 

ha bättre förståelse för varandra. Eduards förklarar vidare att det vid fall av sexuella 

trakasserier oftast är de utsatta som diskuteras och inte de som utsätter och att detta är något 

som upprätthåller tystnadskulturen. Trakasserier av sådant slag, på en plats där individer 

förväntas agera professionellt är starkt förknippat med skam och andra starka känslor vilket 

leder till att det oacceptabla beteendet låter passeras utan att uppmärksammas eller 

tillrättavisas (ss.116-118). 

7.2.3 Tystnad som diskurs 

Tystnadskulturen som råder på arbetsplatserna förekommer i flera olika skepnader, bland 

kollegor likväl som bland chefer. Det finns vittnesmål som beskriver att kollegor varit tysta 

när chefer begått sexuella övertramp och vittnesmål där arbetsledningen suttit tyst när en 

manlig kollega betett sig illa. Trots att parterna som ingår i dessa framställningar kan anses 

befinna sig på olika positioner inom hierarkin på arbetsplatsen så tillåts dessa händelser 

passera. Vi drar en parallell mellan dessa vittnesmål och Foucaults mening om att varje 

interaktion innehåller makt och motmakt och att dessa verkar i en växelverkan oavsett vilka 

hierarkiska positioner aktörerna befinner sig inom. De är således inte statiska, utan 

förändringsbara och situationsbundna. Oavsett om en chef eller medarbetare utsätter för 

sexuella trakasserier så blir responsen tystnad från den andra parten och vice versa. Med 

andra ord så uteblir responsen, vilket i sig säger något (Foucault 1993 ss.16-17). Sexuella 

trakasserier är förknippade med skam, rädsla och obehag hos den som utsätts (Johansson, 

Johansson & Andersson 2018 s.419; Weiss 2010, ss.286, 303), men tystnaden antyder att 

omgivningen, alltså de som blir vittnen till dessa också upplever en svårighet i att säga ifrån. 

Orsaken kan vara de obehagliga känslorna som involveras eller helt enkelt avsaknaden av 

civilkurage. Det kan också bero på diskursens makt som inte tillåter en öppenhet i form av 
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motstånd och en höjd röst. I följande vittnesmål beskrivs en situation där en manlig kollega 

fäller en opassande kommentar högt och tydligt framför kollegorna vilket kvinnan blir 

obekväm av. Även här blir responsen tystnad. Hon skriver: 

 

“Av mina kollegor var det ingen som sa ifrån, men de kunde i 

efterhand bekräfta att även de upplevde honom obehaglig” 

(Vittnesmål #40). 

 

När de kommunikativa händelserna blir så många till antalet bildas en diskursiv praktik som 

hitintills, till majoriteten bestått av tystnad. Tystnaden i sig talar om att detta varit, och 

fortfarande är, något svårt att prata om vilket ofta beror på att starka känslor är involverade i 

situationerna. Att betrakta tystnad som diskurs innebär att låta den tala för sig själv då 

skammen, rädslan och andra känslor, enligt oss legat till grund för att diskursordningen 

kunnat upprätthållas. I och med att tystnaden successivt börjat brytas i samband med MeToo-

rörelsen uppstår även helt nya diskurser och dimensioner av företeelserna som förändrar 

diskursordningen från grunden då nya dimensioner synliggörs och ges utrymme på den 

samhälleliga dagordningen. 

7.2.4 Två sidor av samma mynt 

I vittnesberättelserna identifierar vi olika diskurser som tillsammans utgör en diskursiv 

praktik i vilken det finns en bestämd diskursordning. De responser som framställts i 

vittnesmålen bildar tillsammans en upprätthållning av de diskurser och återspeglar de 

samhällsattityder som finns bland män och kvinnor i samhället kring sexuella trakasserier. 

Genom de olika berättelserna har omgivningen gestaltats som passiv och tyst, vilket har 

möjliggjort en upprätthållning av den rådande diskursordningen. Den utsatta kvinnan har i 

vittnesmålen framställts som misstrodd och förminskad. Utifrån de framställda 

responshandlingarna synliggörs en “common sense” uppfattning där kvinnan förväntas 

acceptera kommentarer och fysiska ageranden som hon upplever vara trakasserier. I 

redogörelserna identifierar vi en slags förhoppning där kvinnorna räknar med åtgärder, 

tillsägelser och andra påföljder följt av besvikelser när dessa förhoppningar rinner ut i sanden. 

Texternas produktion kan tolkas vara ett sätt för kvinnorna att få frustrationen på pränt och ett 

sätt att påvisa orättvisan som finns på arbetsplatser runt om i Sverige. Det kan också vara ett 

sätt för dem att förändra den rådande diskursordningen och texternas konsumenter vars 

uppfattning kring sexuella trakasserier kan komma att ändras efter upplysningen om 
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erfarenheter och dess effekter. Den diskursiva praktiken har således möjlighet att förändras 

och därmed även den existerande diskursordningen, samtidigt som delar av den diskursiva 

praktiken reproducerar och upprätthåller den rådande diskursordningen. Detta genom 

aktörernas upprepade reaktioner och beteendemönster eller genom oförändrade synsätt och 

attityder. Reproduktionen av den rådande diskursordningen sker också genom konstruktioner 

som fastställer och fäster de rådande normbilderna. 

 

Den sociala praktiken, det vill säga MeToo-rörelsen i sin helhet och sexuella trakasserier i 

samhället, kan man förenklat säga består av två parter; den ena som utgörs av den utsatta 

kvinnan som befinner sig på ena sidan om diskursordningen och den utsättande mannen som 

befinner sig på den andra sidan. Dessa sidors diskursiva praktiker är det som tillsammans kan 

leda till en social förändring. Enligt Fairclough handlar den diskursiva praktiken om 

författaren som producerar en text och läsaren som konsumerar den samt textens eventuella 

konsekvenser (Winter Jörgensen & Phillips 2000, ss.72-75). Vi har tidigare sagt att 

vittnesmålen i sig kan ses som en slags makthandling då synliggörandet av problematiken är 

ett sätt för kvinnorna att ta över kontrollen över trakasserierna. De kommunikativa 

händelserna som sådana är ett steg i den potentiella förändringen av den rådande 

diskursordningen, men så länge responsen utgörs av passivitet, tystnad, misstro och 

förminskning så försvåras möjligheten till en social förändring som är av betydelse för 

samhällets framtida kvinnor och män. 

7.3 Känslodiskursens effekter 

I många av vittnesmålen skildras skam och andra känslor som uppstår när kvinnorna utsätts 

för sexuella trakasserier på deras arbetsplatser. I flera av dem beskriver kvinnorna att de 

kände sig förnedrade och förminskade inför sina kollegor samt att de ofta anklagade sig 

själva för att ha hamnat i den situationen. De kvinnliga socialarbetarna beskriver även 

samvetskval om huruvida de skulle berätta om händelserna till någon eller huruvida de skulle 

uttrycka sitt missnöje till exempelvis någon högre chef eller kollega. 

7.3.1 “Jag skäms idag över min reaktion” 

I flera vittnesmål har vi identifierat två dimensioner av skam och skuld. Ena skammen leder 

till tystnad medan den andra uppstår som ett resultat av tystnaden. Kvinnorna beskriver först 

och främst de skamkänslor som uppstår när de utsätts för sexuella trakasserier vilket i de 
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flesta fall leder till tystnad. Den andra dimensionen av skam beskriver kvinnorna vara den 

som uppstår för att de inte sagt ifrån eller reagerat vid tillfället när de utsatta. Båda typer av 

skam hotar de sociala banden, det vill säga upprätthållandet av de ideal och förväntningar 

samhället har på sina invånare. Kvinnorna som beskrev sig själva vara självständiga och 

erkända som duktiga medarbetare i yrkeslivet hade hamnat i situationer i vilka de fann sig 

själva vara hjälplösa, vilket inte överensstämde med deras bild av sig själva. Genom att 

kvinnorna känner skam hotas den bild de byggt upp av sig själva utifrån de normer och 

förväntningar som finns (Scheff & Starrin 2015, ss.190). Förutom att känslor av skam hotar 

de sociala banden riskerar även kvinnorna att exkluderas från arbetsgruppen genom att avvika 

från rådande ideal på arbetsplatsen, då de exempelvis säger ifrån. Rädslan att blir exkluderad 

bidrar till en tystnadskultur i vilken kvinnorna får anpassa sig utefter de rådande normerna på 

arbetsplatsen för att undvika utestängning. Denna arbetskultur kan identifieras inom flera 

branscher, vare sig de är kvinnodominerade eller inte (Johansson, Johansson & Andersson 

2018, s.419). Alltså riskerar kvinnorna att per automatik uteslutas och exkluderas på olika sätt 

till följd av både tystnad och reaktion. 

 

“Jag skäms idag över min reaktion att jag inte sa ifrån skarpt men 

blev så paff men avslutade mötet snabbt. (...) Jag både skäms, känner 

skuld över att jag var så naiv samtidigt som jag blir så förbannad 

över att jag skötte mitt jobb, är erkänd och duktig på det jag gör och 

samtidigt blev så överkörd och kränkt.” (Vittnesmål #19). 

 

Producenterna av texterna, det vill säga de kvinnliga socialarbetarna har i syfte att bryta 

tystnadskulturen och ändra diskursen. Vittnesmålen illustrerar kvinnornas sätt att klargöra att 

de inte längre skäms utan lägger över skammen på männen som sexuellt trakasserat dem, 

tystat ner och kontrollerat dem genom utestängningsprocedurer (Foucault 1993, s.7). 

 

I ett annat vittnesmål beskrev kvinnan att hon klandrade sig själv i flera år men att hon nu 

lägger över skulden på mannen som utsatte henne. Utöver att skammen kvinnorna känner 

hotar deras sociala band har den dessutom en effekt på andra känslor. Kvinnan skriver i 

vittnesmålet att hon gick hem och grät och inte vågade berätta för någon om händelsen under 

en lång tid. Människor tenderar att hålla tillbaka på känslor av ilska och sorg på grund av 

rädslan för att skämmas över dessa (Scheff & Starrin 2015, ss.190-191), vilket kan vara en 

anledning till varför kvinnan inte berättade om händelsen. Genom att tala om kränkningen 
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kan känslor av både ilska och sorg utlösas vilket i sin tur kan leda till ytterligare skam utöver 

den som uppstått över att ha blivit utsatt. Skam hos kvinnor skildras i en samhällskonstruerad 

idé om att kvinnor förtjänar att bli utsatta och förminskade genom att gå ut som offer och tala 

om vad de varit med om. Det finns en kulturell uppfattning om att kvinnor som faller offer 

för sexuella trakasserier även klandras för dessa, vilket bidrar till att kvinnans offerposition 

ses som skamfylld och hotar deras feminina bild (Weiss 2010 ss.286, 303). Judith Butler talar 

om att kvinnor måste bete sig och tala på ett visst sätt för att anses vara feminina av 

omgivningen. Genom att gå ut som offer avviker kvinnorna från de förväntningar som råder. 

 

(...) kände mig fullständigt värdelös, som mamma, arbetskamrat och 

människa. Jag gick hem och grät och skämdes så otroligt att jag inte 

vågade berätta för någon om denna kränkning på flera år. Det var 

han som skulle skämmas, inte jag!!” (Vittnesmål #24). 

7.3.2 “Jag vill anmäla kränkningen!” 

Vi identifierade även ett par vittnesmål i vilka ett mindre antal kvinnor reagerade med ilska 

och gick till chefer för att gå vidare med ärendet. De påtalade att männens beteenden inte var 

okej och anmälde händelserna. 

 

“En tid efteråt bad jag om ett enskilt samtal där jag tydliggjorde att 

agerandet inte var ok.” och “Efter en stund blir jag förbannad och 

går till min chef och säger att jag vill anmäla kränkningen.” 

(Vittnesmål #18 och #21). 

 

I en vittnesberättelse beskriver kvinnan att hon reagerat med ilska på mannens beteende men 

inte fått ett seriöst bemötande tillbaka, utan att det endast skämtades bort. Ragins och Winkel 

(2011, ss.377-378) förklarar att kön har ett stort inflytande i de känslor som uppstår i 

arbetsmiljöer och menar att känslor som uppvisas på arbetet påverkar möjligheten till makt 

och inflytande. Då kvinnor ur ett samhällskonstruktionistiskt perspektiv förväntas vara 

medmänskliga, accepterande och tålmodiga blir de sedda ur ett negativt perspektiv vid 

uppvisandet av ilska, vilket kan vara en anledning till varför deras ilska och ageranden inte 

tas på lika stort allvar som manlig ilska och reaktion gör. 
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“Påtalar för arbetsledningen att det är maktutövning, kränkande 

beteende och oacceptabelt agerande. (...) Häromdagen igen, jag 

vägrar hålla tyst och höjer rösten flera nivåer i etapper för att kunna 

tala tala färdigt vid ett arbetsmöte. När jag påtalar att hans agerande 

är respektlöst skrattar han bara och säger med nedlåtande ton att 

”nej, nej det här är inte respektlöst.” (Vittnesmål #29). 

 

Personer som befinner sig i socialt underläge, så som exempelvis kvinnor, ses inte bara som 

underlägsna av omgivningen. De tenderar att inta de dominanta, alltså männens attityder och 

således se på sig själva genom deras ögon (Scheff & Starrin 2015, s.201). Detta kan förklara 

de kvinnliga socialarbetarnas beskrivningar av osäkerhet och tvivelaktighet kring 

händelserna, om de egentligen var så allvarliga som de först tycktes vara. De ifrågasätter sina 

erfarenheter och börjar misstänka att de överdrivit vid sitt agerande. 

7.3.3 “Jag gick hem den dagen med en klump i magen…” 

Förutom skulden och rädslan för att berätta om trakasserierna beskrev kvinnorna att de oftast, 

till skillnad från de påstådda förövarna, fick ta de största konsekvenserna till följd av 

händelserna. Flera kvinnor beskrev en rädsla för att visa sig svaga, för att inte passa in, för att 

förstöra stämningen, bli av med arbetet och till slut bli utan inkomst. Rädslan resulterade ofta 

i en tystnad. Denna rädsla grundar sig i tystnadskulturen och i den allmänna diskussionen 

kring sexuella trakasserier inom vilken offren diskuteras och sätts i fokus framför förövarna. 

Kvinnorna sätts i en svår situation då de båda skuldbeläggs för övergreppet och anklagas för 

manshat vid ett eventuellt agerande (Eduards 2002, ss.116-118). 

 

“Jag var rädd för att verka svag inför dem, rädd för att inte ha rätt 

jargong.”, “Av någon outgrundlig anledning jobbade jag kvar och 

höll tyst.” och “.. jag var lite rädd och väldigt arg dock gråtande 

fräste ifrån”. (...) Inget fysiskt hände, men det var många månaders 

psykiskt lidande och rädsla för att bli utan inkomst innan jag kunde ta 

mig vidare.” (Vittnesmål #32, #35 och #37). 

  

Kvinnorna beskrev ofta en obekväm och obehaglig stämning på arbetsplatsen till följd av de 

sexuella trakasserierna. Flera av de beskrev situationer i vilka de inte visste hur de skulle 

reagera eller vad de skulle säga. En av kvinnorna beskrev att en obekväm stämning uppkom 
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när hennes chef satt väldigt bredbent vid ett möte med arbetsgruppen, vilken utgjordes av 

henne och två andra kvinnor. Judith Butler menar att vi utifrån hur vi agerar, klär oss och 

talar konstant bidrar till konstruktionen av genus, feminitet och maskulinitet (Butler 2004, 

ss.58-60). Utifrån Butlers yttranden kan vi konstatera att vi exempelvis skapat ett manligt och 

kvinnligt sätt att sitta på. Kvinnan i vittnesmålet kände ett obehag vid mötet men sade inget 

om det. Tystnaden kan även förklaras med Michel Foucaults förbud, vilket sätter ramarna för 

vad som får talas om och vem som får tala om det (Foucault 1993, s.7). Om rollerna hade 

varit ombytta, om en kvinna hade suttit mer bredbent än vad som enligt norm är acceptabelt 

under ett professionellt möte och det hade skapat obehag kan reaktionerna från omgivningen 

sett annorlunda ut. 

 

“Jag blir mycket obekväm.”, “Jag blev rätt ställd.(...) Men det kändes 

lite obekvämt” och “En tidigare chef satt alltid oerhört bredbent när 

han hade möte med min grupp på tre kvinnor. Jag upplevde det 

obekvämt att se hans kön så tydligt under möten och samtal.” 

(Vittnesmål #4, #31 och #39). 

 

Andra kvinnor som beskrev obehagskänslor skrev att de till följd av dessa bytte arbete efter 

en tid och avbröt utbildningar. Redogörelserna visar därmed på hur maktfördelningen i 

yrkeslivet speglar den maktordning som är allmänt utbredd i samhället. Då kvinnor förväntas 

vara accepterande och tålmodiga bryter de normerna genom att tala. 

 

“Jag jobbade inte så länge där, utan bytte jobb efter ca 9 månader av 

olika anledningar. Det kändes jätteobehagligt att han förvandlade 

vår, från mitt perspektiv, professionella relation till något helt annat, 

men jag var tvungen att använda honom som referens eftersom det 

var mitt enda tidigare jobb.” och “Jag gick hem den dagen med en 

klump i magen och sjukanmälde mig nästa dag på utbildningen. Jag 

gick aldrig klart den.” (Vittnesmål #7 och #56). 

7.3.4 Är det okej att visa vad vi känner? 

Samtliga vittnesmål vi presenterar under vårt tredje avsnitt uppmärksammar de känslor som 

uppstår vid sexuella trakasserier hos den utsatta kvinnan. Dessa känslor tillsammans med 

responsen från omgivningen som skildras under det andra avsnittet bidrar till 
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upprätthållningen av den diskursiva ordningen och visualiserar den givna föreställning som 

föreligger om sexuella trakasserier hos både män och kvinnor. Texterna agerar som en del av 

#MeToo-kampanjen med motmakt mot den existerande diskursordningen (Winther Jörgensen 

& Phillips 2000, ss.74-75) som under många år bestått av tystnad, vilket går att urskilja i de 

känslor som framställs. 

 

Ur ett citat identifierades en komisk jargong från männens håll då en kvinna visade 

motreaktion och påtalade att en mans beteende var respektlöst. Hon fick ett skratt och ett 

nedlåtande svar tillbaka. Ragins och Winkel (2011, ss.377-378) påtalar könets inverkan på de 

känslor vi uppvisar i arbetsrelaterade miljöer samt sambandet mellan känslorna och 

möjligheten till makt och inflytande. Det råder en föreställning om att kvinnor förväntas vara 

accepterande och tålmodiga och att ilska inte är en kvinnlig emotion. Därmed tas inte deras 

ilska på lika stort allvar som manlig ilska gör, vilket återspeglas i vittnesmålen. Den bristande 

responsen på kvinnornas motageranden bromsar den diskursförändring som i talande stund 

äger rum. 

 

Den sociala praktiken styrs av den diskursiva praktiken som i dagsläget i princip endast visar 

stadig förändring från ett håll. Vi identifierar patologisering i de allmänna föreställningarna 

kring manligt och kvinnligt, vilket implicerar att kön ska skiljas åt och åtrå varandra. 

Beteenden som inte uppfyller de förväntningar som omgivningen har om femininitet och 

maskulinitet onormaliseras (Butler 2005, ss.10-11), vilket i praktiken sätter stopp i 

kvinnornas strävan mot förändring genom att de inte blir socialt accepterade när de höjer sina 

röster. För att uppnå en balans som kan leda till en social förändring krävs att männen, som 

enligt Fairclough utgör konsumenterna i den diskursiva praktiken, tar emot den producerade 

texten med samma attityd och vilja till förändring som kvinnorna som producerat den har. Ett 

steg i rätt riktning är därmed att båda parters förhållningssätt till sexuella trakasserier 

åtminstone harmoniserar med varandra för att påbörja den förändring #MeToo sedan hösten 

2017 avsåg att initiera. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa kvinnliga socialarbetares erfarenheter av sexuella 

trakasserier på arbetsplatser runt om i Sverige samt den språkliga praktikens och 

diksursordningens inverkan på den diskursiva praktiken. Syftet har också varit att belysa 

potentiella konsekvenser för den sociala praktiken som den diskursiva praktiken medför. Vi 

har fått fram ett resultat som visar att kvinnor utsätts för verbala och fysiska trakasserier av 

sexuell natur på arbetsplatser och att de oftast sker i form av kommentarer som objektifierar 

kvinnokroppen och genom metaforer som förminskar kvinnors kompetens och anständighet. I 

båda typerna av trakasserier är den utlösande faktorn ofta meningsskiljaktigheter kring 

rådande arbetsförhållanden. Resultatet från de olika vittnesmålen är vidare en förutfattad 

mening om heteronormativ åtrå, där männen ofta tar för givet att en kvinna är intresserad av 

honom utanför den professionella ramen. Vidare visar resultaten att kvinnornas erfarenheter 

förstärks av omgivningens respons vilken vi identifierar vara passivitet, misstro, 

förminskning och tystnad. Slutligen visar resultatet att skam och andra känslor som uppstår 

till följd av sexuella trakasserier hotar sociala band och kvinnornas självbild. De manliga och 

kvinnliga offerrollerna åtskils och det tas som en självklarhet att kvinnan tar på sig ansvaret 

för att ha förstört stämningen på arbetsplatsen vilket således leder till exklusion. Resultatet 

synliggör dessutom sambandet mellan maktrelationer och kön och det är tydligt vem som får 

säga vad. Med hjälp av Foucaults utestängningsprocedurer vi kunnat identifiera den influens 

förbudet och det socialt konstruerade könet har i arbetsrelaterade- och maktförhållanden. 

 

Analysen visar att de kvinnliga socialarbetarna bidrar till en potentiell förändring av den 

sociala praktiken genom de vittnesmål som de är producenter till. De förändrar 

diskursordningen genom att bryta den rådande tystnadskulturen och flyttar över ansvaret och 

skammen från sig själva till de som utsatt dem. Samtidigt indikerar deras framställningar av 

responser på den bestående attityden kring sexuella trakasserier och dess motsträvighet till en 

förändring av diskursordningen. Omgivningen, som i vår studie utgörs av kollegor och 

chefer, visar på att det finns en tendens till att upprätthålla rådande diskurser kring de 

sexuella trakasserierna genom det gensvar som framställs i vittnesmålen. Dessa två 

motarbetar varandra vilket gör att den eventuella förändringen av den sociala praktiken 

dröjer, dock leder den förändrade diskursordningen i det ena ledet till en förändring, om än 

långsammare. För att förstå upprätthållandet av diskursordningen och den oförändrade 

situationen för kvinnorna på arbetsplatser så har Maud Eduards begreppsförklaring kring 
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tystnadskultur varit till hjälp. Hennes definition av tystnadskultur har väglett oss i förståelsen 

kring vilka aspekter som skapar och upprätthåller kulturen (Eduards 2002, ss.116-118). 

 

Analysen har också lett till en slutsats om att det finns en distinktion mellan vad som upplevs 

vara socialt acceptabelt beteende hos kvinnor och män. Här har Judith Butler genusteori 

(Butler 2004, ss.58-60) hjälpt oss att förstå hur maskulinitet, femininitet och dess normer 

påverkar våra föreställningar om vilka beteenden som anses vara socialt accepterade. Utifrån 

Judith Butlers genusteori har vi kunnat analysera materialet med utgångspunkten om att kön 

konstrueras genom språk och interaktion och att förväntningar som dessa medför, är 

föränderliga och synen på hur män och kvinnor får vara och bete sig går att förändra. Teorin 

har även hjälpt oss att synliggöra den heteronormativa attityden som finns på arbetsplatser, 

där sådant som inte uppfattas som typiskt kvinnligt eller manligt ifrågasätts. Resultatet visar 

att när kvinnans respons på mannens invit inte följer förväntningarna så får dem presenterat 

att deras beteende är avvikande från normen. Vi menar att sådana gensvar från omgivningen 

kan innebära en negativ självbild för kvinnorna genom att de konstrueras och framställs som 

normbrytande (Butler 2004, ss.11, 199-200, 208). 

 

I analysen har vi fått fram att skam och skuld från kvinnornas håll uppkommit som ett resultat 

i avsaknaden av egen reaktion vid de sexuella trakasserierna. För att få en förståelse för 

skammen och dess funktion i interaktionen mellan människor har vi använt oss av Thomas 

Scheffs skamteori och Bengt Starrins skambegrepp (Scheff & Starrin 2015, ss. 190-191). Vi 

har kunnat identifiera de sociala band som riskerar att klippas vid uppkomsten av skam och 

andra avvikande emotioner hos kvinnor. Resultatet visar att kvinnlig skam till skillnad från 

manlig är given vid sexuella trakasserier utifrån de konstruerade idéerna kring kvinnliga och 

manliga offerroller (Weiss 2010, ss.286-310) och att skammen bland annat hotar kvinnans 

självbild. Scheff och Starrin har hjälpt oss att förstå och identifiera de hinder en kvinna som 

utsätts för sexuella trakasserier tvingas manövrera till följd av skam, vare sig hon väljer att 

vara tyst eller tala. 

  

Den metod vi har använt oss av i form av Faircloughs tredimensionella modell har hjälpt oss 

att synliggöra den språkliga konstruktionen av sexuella trakasserier och responsen på dessa 

som problematiskt beteende. Genom vår analys av diskursen har vi uppnått en fördjupad 

förståelse för samhällets normer kring kvinnors sexualitet och socialt accepterade beteenden. 

Vi har också genom analysen bildat oss en uppfattning om hur det hade kunnat se ut på ett 
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annorlunda sätt, vilket även har vidgat våra perceptioner kring heteronormativitet, sexuella 

trakasserier, socialt accepterade beteenden och maktaspekter i varje interaktion. De tre stegen 

har hjälpt oss att ordna och sortera resultaten, som vi kunnat analysera utifrån olika nivåer. Vi 

har på så sätt kunnat analysera texterna som sådana, texternas innebörd i förhållande till 

konsumtion och produktion och som en del av en helhet. Vi har utifrån det sista steget i 

modellen kunnat analysera samhällsdimensionen i förutsättande termer då vår empiri inte 

sagt något om vittnesmålens konsumtion och dess konsekvenser. Denna typ av analys har 

varit både omfattande och abstrakt då den innefattat synliggörande och reflektion kring 

normer, attityder och inlärda beteenden sedan länge. 

8.1 Vem ska bära ansvaret? 

Vi vill slutligen diskutera tendensen till att den utsatta kvinnan tystas, förminskas och 

misstros. I dagens Sverige tas inte kvinnornas utsatthet på allvar utan de uppmanas att stå ut 

och acceptera sexuella trakasserier från manliga chefer och kollegor. I dessa situationer finns 

en benägenhet att rikta fokus mot den utsatta istället för förövaren och i de fall åtgärder vidtas 

är det endast medelmåttiga punktinsatser som genomförs istället för att problematiken angrips 

från grunden. Chefer bör vid förekomsten av sexuella trakasserier göra en översyn av hela 

situationen med uppkomst, orsak och påföljder som ska syfta till att förändra kulturen och 

attityder kring företeelserna på arbetsplatserna. I vittnesmålen är det kvinnan som slutligen 

tvingas flytta på sig, hon ändrar arbete, slutar eller blir sjukskriven. Vi menar att 

grundproblemet inte löses på så sätt att den utsatte flyttar på sig, utan att den som utsätter är 

den som bör sluta då en förflyttning av förövaren inte per automatik innebär ett löst problem. 

Även om personen flyttar till en annan arbetsplats så försvinner inte problemet, den som 

utsätter hittar nya kvinnliga medarbetare att trakassera. Det är enligt vår mening hög tid att 

konstruera en ny verklighet och en ny diskurs för de kvinnor som studien behandlat. För att 

den diskursiva praktiken ska kunna leda till en social förändring så krävs det ett ömsesidigt 

tagande och givande i den samhälleliga diskursen vad gäller sexuella trakasserier och socialt 

accepterade beteenden. Det är nödvändigt att skapa en verklighet där förövare alltid får 

fungera som problembärare och att kvinnans reaktion på mannens beteende och övertramp 

aldrig konstrueras som ett problem. 
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9. Slutord 

I detta avsnitt reflekterar vi kritiskt kring vår studie och diskuterar vilka forskningsalternativ 

som hade kunnat tillämpas på den. Vi lyfter de eventuella kunskapsbidragen som studien kan 

bringa och vi framför önskemål om framtida forskning inom samma område. 

9.1 Kritisk reflektion 

Att studien är kvalitativ är en styrka i sig, då vi fått ett inifrånperspektiv på problemet vilket 

gett en djupgående analys eftersom den grundat sig på kvinnornas egna erfarenheter. En 

svaghet är dock att vårt material är anonymiserat. Vi har inte haft någon personlig kontakt 

med inläggsskaparna vilket kan påverka dess trovärdighet. Vi kan i själva verket inte vara 

säkra på att alla dessa inlägg skapades och publicerades av kvinnor då det är väldigt lätt att 

dölja sin verkliga identitet på internet. Det betyder således att vi egentligen inte vet vem som 

varit inne i Facebookgrupperna och publicerat inläggen och vilken koppling de har till det 

sociala arbetsfältet. Trovärdigheten i relation till generaliserbarheten kan även påverkas vad 

gäller metodologiska överväganden då vi endast väljer att analysera en del av materialet som 

finns i vår data (Ahrne & Svensson 2015, s.25-27). 

 

Det som hade kunnat öka vår generaliserbarhet och validitet är användningen av triangulering 

vilket innebär att materialet kunnat ses från olika perspektiv, då det emellertid inte varit vårt 

syfte att generalisera resultatet har vi valt bort det (Larsson 2005, s.29). Eftersom vi använt 

oss av vissa ämnesspecifika begrepp, komplicerad analysmetod samt flera tunga teorier som 

utgångspunkt har vi fått balansera innebördesrikedomen och strukturen i studien. Detta har 

inneburit en avvägning där den enkelhet och komplexitet som Larsson (2005, s.24) resonerar 

kring fått lida genom vissa av studiens delar. Kravet på strukturen har åsidosatts till följd av 

metodologins, teoriernas och begreppens komplexitet. 

 

På den öppna hemsidan finns över 300 vittnesmål av vilka vi använder ett tjugotal. Vi väljer 

endast vittnesmål som kan besvara våra frågeställningar vilket innebär att vi inkluderar 

berättelser där chefer är inblandade, där vi kan identifiera responsen från omgivningen samt 

berättelser i vilka skam och andra känslor skildras. Vi är medvetna om att detta kan innebära 

en viss snedvridning av resultatet, trots att majoriteten av vittnesmålen är av sådan karaktär. 

Studien kan alltså, på grund av dess kvalitativa karaktär och stickprovsurval av material inte 
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generaliseras till verkligheten. Studiens omfattning och tidsram tillåter inte att alla vittnesmål 

behandlas och analyseras (Ahrne & Svensson 2015, s.25-27). 

9.2 Studiens kunskapsbidrag 

Eftersom kunskapen kring socionomers erfarenheter av sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

är begränsad, bidrar vår studie till att synliggöra kvinnornas upplevelser av händelserna. Vår 

studie bidrar till forskningen på så sätt att den adderar en svensk kontext till ämnet. Studien 

bidrar inte till att kartlägga eller undersöka hur utbrett fenomenet är utan framhäver istället 

kvinnornas upplevelser av de sexuella trakasserierna genom en analys av deras sätt att 

framställa dem. Studien kompletterar tidigare kvantitativa studier på examensnivå med 

kvalitativ kunskap. Kvalitativa data behövs för att förklara långsiktiga historiska processer 

samt för att visa på hur nya värderingar och beteendemönster uppstår (Ahrne & Svensson 

2015, s. 12). #MeToo-kampanjen skapades med syftet att förändra kvinnornas långa historia 

av sexuellt förtryck och utsatthet i det tysta. Vi vill bidra till en förändring av 

diskursordningen genom att lyfta de kvinnliga socialarbetarnas erfarenheter för att på sätt 

förhindra att denna typ av trakasserier obemärkt går förbi i framtiden. Vår förhoppning med 

studien är att kunskapen som den genererar ska bidra till att den nya diskursordningen leder 

till en social förändring där kvinnor förutsätts vara trygga på sina arbetsplatser. 

9.3 Framtida forskning 

Vi har i under studiens gång lagt märke till att det finns en brist på studier kring sexuella 

trakasserier av kvalitativt slag i allmänhet och på arbetsplatser i synnerhet. Det hade varit 

önskvärt med fler undersökningar i form av intervjuer med kvinnliga socialarbetare runt om i 

Sverige för att på så sätt nå ett annat djup i materialet. Intervjuer är till skillnad från 

netnografiskt material i form av relativt korta vittnesmål ett tillvägagångssätt som skulle 

kunna generera längre utsagor om erfarenheter av detta slag. 

 

Vi upplever även att manliga chefers attityder och tankar kring sexuella trakasserier och 

socialt accepterade beteenden hade varit av relevans att studera i framtida forskning. På så 

sätt skulle resultaten innehålla fler synvinklar vilket skulle leda till en nyanserad resultatdel 

och tillföra dynamik till studien. Det skulle även vara intressant om fler kvantitativa studier 

genomfördes inom samma ämne, där exempelvis mätningar kring medvetenhet gjordes. Det 

skulle vara av intresse att läsa om chefers medvetenhet kring den maktposition de besitter och 
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vilka skyldigheter de har som arbetsgivare. Det skulle också vara intressant att mäta 

medvetenheten hos medarbetare om rutiner för kränkningar och trakasserier samt att mäta 

frekvensen på sexuella trakasserier på olika arbetsplatser. Det skulle likaså vara av intresse att 

se om det finns skillnad på sjukskrivningar och upplevelsen av arbetsmiljön mellan de 

arbetsplatser som visar ha hög medvetenhet och de med låg medvetenhet respektive de som 

har hög frekvens av sexuella trakasserier och de som inte har det. 
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