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Abstract 

Sexual harassments have since long been an issue all over the world and schools have not been 

an exception. Reports from Swedish secondary schools show how 47% of the female pupils state 

that they have, sometime during their time in school, been the victim of sexual harassment. Other 

studies claim that pupils exposed to sexual harassments will develop low self-esteem and a 

decreased sense of self. The Swedish curriculum state that all children shall have the right to a 

harassment free school environment, but still many pupils claim to be exposed to sexual harassment 

in school. Several studies have theorized about why sexual harassment is so prevalent in schools 

but what do the pupils think? This study aims to reveal and analyze pupil opinions about sexual 

harassment; what do they think it is and why do they think it occurs? This will be done from a 

post-structural feminist point of view with focus on the shaping of identity among the respondents.      

The collected results of this study indicate that sexual harassment is mostly due to a dominant 

form of the heterosexual male ideal where sexual harassment against both men and women is used 

to secure ones position as a dominant male and to gain access to the hegemonic male group. 

According to the respondents, sexual harassment have little to do with the victims and in the 

discussion an alternative approach to handle sexual harassment in school is discussed. 

 

Keywords 
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Inledning 

Ord son ”hora” och ”bög” ekar i korridorerna och vissa elever undviker uppehållsrum och 

skåphallar för att de vet att de där kan bli utsatta för sexuella trakasserier. Att växa upp i Sverige 

idag är att växa upp med sexuella trakasserier. Både som elev och som lärare i det Svenska 

skolsystemet har jag varseblivit att sexuella trakasserier i mångt och mycket är vardag. Flertalet av 

mina kvinnliga vänner har under åren berättat om hur de blivit verbalt trakasserade och tafsade på 

av killar i sin egen ålder utan att vuxna inom skolan egentligen gjort så mycket åt det. Detta har lett 

till att vissa blivit osäkra och hållit sig undan från killarna i skolan medan andra blivit förbannade 

och gjort motstånd.  

Allt detta har gjort mig intresserad av mekanismerna bakom sexuella trakasserier och hur dessa 

påverkar identiteten hos eleverna som går i den svenska skolan. Detta ledde till slut till frågan om 

elevernas egna upplevelser och hur deras uppfattning kunde vara en del av systemen kring 

könsskapande, vilket också är det som ligger till grund för denna studie. 

 

Tack 

Jag vill tacka min handledare, Julia Nordblad, och min man, Andreas Lindén. Utan dessa personers 

idéer och glada tillrop är det inte säkert att denna uppsats blivit mer än en notis i ett 

anteckningsblock. 
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Bakgrund 

2012 publicerar Dagens Nyheter en artikel med rubriken ”Sexuella trakasserier är vardag” (Jällhage, 

2012). Den vardag som den syftar på är vardagen som elever och lärare lever i Sveriges skolor idag. 

Flera vetenskapliga studier finns som visar att sexuella trakasserier inte är något som skolvärlden 

har blivit förskonad från. Skolverket publicerade 2002 en studie där de beskriver hur bland annat 

1 av 10 elever i årskurs 8 uppger att de blivit ”tafsade” på och flera elever uppger även att de även 

blivit kallade könsord eller andra sexuellt laddade ord (Skolverket, 2002, s. 17). Flera andra studier 

har också konstaterat att diskriminering i form av sexuella trakasserier inte är ovanliga i skolan 

(Kullenberg & Ehrenlans 1996; Gillander Gådin 2012). 

Vad sexuella trakasserier är ett uttryck för är fortfarande en tvistefråga men en riktning inom 

genusforskningen menar att det inte handlar om individers inställning eller bristande sociala 

färdigheter utan sätter det i ett större sammanhang där kulturella värderingar och maktrelationer 

står i centrum av orsaksbilden (Robinson, 2005, s. 20). Vissa hävdar också att det är en del av ett 

större patriarkalt system där sexuella trakasserier är en av de metoder som används av män för att 

behålla dominans över kvinnor eller de som avviker från den heterosexuella mansnormen (Tomas 

& Kitzinger 1997, s.1). 

Men hur påverkar de sexuella trakasserierna i skolan egentligen eleverna? I vårt samhälle är 

skolan en av de platser där barn och unga spenderar mest tid under sin uppväxt, och därför blir 

också skolan viktig i diskussionen kring ungas identitetsskapande (Ambjörnsson 2004, s.30). 

Tidigare forskning har också konstaterat att sexualitet och identitetsskapande är tätt 

sammankopplat och att sexuella trakasserier används både för att reglera ovälkomna sexualiteter 

och beteenden (Lundgren & Sörensdotter 2004). Enligt detta skulle alltså inte sexuella trakasserier 

primärt handla om sex utan om makt och kontroll över de som avviker från normen. Enligt detta 

perspektiv skulle sexuella trakasserier alltså inte enbart påverka eleverna tillfälligt utan hela deras 

identitetsskapande. Tidigare studier visar att elever som blir utsatta för sexuella trakasserier känner 

sig mindre självsäkra, blir mer självkritiska och känner sig mer förvirrade kring sin identitet (Conroy 

2013, s.344).  

Men vad tror eleverna själva om detta? Denna studie syftar till att undersöka elevers åsikter kring 

sexuella trakasserier. Vad anser elever att sexuella trakasserier är och vad tror de att de är ett utryck 

för, samt finns det skillnader i hur kvinnliga respektive manliga respondenter ser på sexuella 

trakasserier? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Att definiera sexuella trakasserier 

Begreppet sexuella trakasserier (sexual harassments) anses ha myntats av andra vågens feminister i 

New York under 1970-talet (Thomas & Kitzinger 1997, s.2). Nuförtiden är det ett allmänt känt 

begrepp som används i lagstiftning både i Sverige och internationellt. Vad sexuella trakasserier kan 

bestå av är däremot omdiskuterat.  

I forskning och myndighets dokument som ligger till grund för denna studie kan man skönja 

två grundinställningar till vad sexuella trakasserier är. Jag har valt att sammanfatta dessa 

grundinställningar som ett handlingsperspektiv och ett upplevelseperspektiv. Handlingsperspektivet har 

större fokus på vilka handlingar det är som klassas som sexuella trakasserier medan 

upplevelseperspektivet har mer fokus på offrets känsla och det blir då den som får avgöra ifall en 

händelse är sexuella trakasserier eller inte. Dessa perspektiv har utformats som ett verktyg för att 

analysera de åsikter respondenterna i denna studie presenterar. 

Den svenska diskrimineringslagen säger att sexuella trakasserier är ”ett uppträdande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet” (Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). Vad som 

återkommer i flera lagar och dokument är också att den sexuella handlingen är oönskad av den som 

blir utsatt (Kullenberg & Ehrenlans 1996, s.6). 

 En något annorlunda definition presenteras i en australiensisk studie (Robinson 2005, s.21). 

Där definieras sexuella trakasserier som : 

any physical, visual or sexual act experienced by a person from another person at the time or later, 

which asserts a person’s sexual identity over their identity as a person, which makes them feel all or 

any of the following: embarrassed, frightened, hurt, uncomfortable, degraded, humiliated or 

compromised; which has the further result of diminishing a person’s power and confidence. 

(Robinson, 2005, s.21) 

Man kan här se skillnader mellan sexuella trakasserier så som de presenteras i 

diskrimineringslagen och den definition som Robinson presenterar. Man kan för det första se 

skillnader i graden av specificitet där Robinsson kan anses vara tydligare i sin beskrivning; han tar 

upp fler exempel på handlingar och känslor de kan leda till. Man kan också hävda att Robinsson, 

mer än diskrimineringslagen, utgår från ett upplevelseperspektiv där offrets upplevelse hamnar i 

fokus då det enligt hans definition är offrets känsla som är ytterst avgörande. Diskrimineringslagens 

definition kan inte heller sägas vara helt fri från upplevelseperspektiv men kopplingen är inte lika 

tydlig som hos Robinsson.  

Exempel på handlingsperspektivet kan man bland annat hitta hos forskare som presenterar 

sammanfattningar som försöker klargöra vilka handlingar som upplevs som sexuella trakasserier. 
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En sådan presenteras av Conroy (2013, s. 342) där hon presenterar följande exempel som de 

vanligaste sexuella trakasserierna i skolan:  

 (a) being put down because of one’s gender; (b) being target of sexual comments or jokes; (c) being 

target of sexual rumors; (d) being called a “fag,” “dyke,” “lezzie,” or “queer”; (e) rating of body 

parts; (f) sexual name calling; (g) making remarks about one’s sexual activity; (h) sexually harassing 

phone calls; (i) and being pressured to date peers. (Conroy 2013, s. 342) 

Att lista olika handlingar på detta sätt kan anses vara ett sätt att försöka eliminera den subjektiva 

delen i definitionen av sexuella trakasserier. Detta skulle kunna vara fördelaktigt då man på så sätt 

kan peka på en handling och säga ja det är, eller nej det är inte sexuella trakasserier. Man kan på så 

sätt till exempel urskilja sexuella trakasserier från annat beteende bara genom att se till själva 

händelsen. Att ha detta perspektiv kan vara till nytta i till exempel en skolmiljö där man snabbt vill 

kunna agera utifrån vad för beteende man ser bland eleverna. Detta kan dock göra att man missar 

handlingar som inte finns på listan men ändå sårar och påverkar den som blir utsatt. 

Att anta ett upplevelseperspektiv skulle i sin tur göra att man kan identifiera även de situationer 

där någon upplever att de blivit sexuellt trakasserade, oavsett varför de känner så. Detta skulle i 

skolan till exempel kunna minska känslan av osynliggörande hos vissa elever då de kanske skulle 

känna att deras upplevelse blev tagen på större alvar. Nackdelen med detta perspektiv är dock att 

det kräver att offret vågar berätta om sin upplevelse. Om det nu är så att sexuella trakasserier 

handlar om makt och kontroll så är risken att offret inte vågar berätta och då tas händelsen aldrig 

upp. Det blir också svårare att sätta upp riktlinjer för vad man får och inte får göra när upplevelsen 

är subjektiv. 

En sak kan i alla fall konstateras; åsikterna går isär och dessutom används begreppet sexuella 

trakasserier av olika människor i olika syfte. En forskares tolkning kanske passar bra för att beskriva 

det fenomen som hen studerar, medan en person som arbetar för myndigheter ofta måste se på 

begreppet på ett annat sätt. Hen måste ta hänsyn till hur begreppet ska tolkas i juridisk mening där 

bevisbörda och liknande kommer i spel. I exemplen ovan så kan vi se hur Conroy (ibid.) intagit en 

ställning som fokuserar mest på själva handlingen och dess karaktär. Robinson (2005, s. 21), å andra 

sidan, fokuserar mer på känslan hos personen som blir utsatt och hur det påverkar individens 

personlighet. Lagens definition kan sägas hamna någonstans där emellan där både handlingen i sig, 

och offrets upplevelse tas upp  

I denna studie har jag valt att inte ställa mig bakom någon av de definitioner som finns 

presenterade. Intentionen har snarare varit att försöka se hur eleverna ser på det i sin vardag utan 

att säga vad som är rätt och vad som är fel. Däremot kommer de definitioner som här presenterats 

diskuteras i relation till respondenterna svar.   
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Sexuella trakasserier i skolan 

Då vi har skolplikt i Sverige kan vi räkna med att skolan är en plats där många unga spenderar en 

stor del av sin dag. Eftersom många också väljer att fortsätta till gymnasiet kan vi även i den 

åldersgruppen räkna med att skolan är en av ungdomarnas primära sociala plattformar. 

I en Stockholmsbaserad studie, där flickor i högstadiet och gymnasiet tillfrågades, framkom att 

nästan 47 % upplevde att de någon gång blivit sexuellt trakasserade under sin skoltid (Kullenberg 

& Ehrenlans, 1996, s.23). Av de som blivit utsatta så hade cirka 60 % berättat det för någon men 

det var bara cirka 5 % som hade berättat det för personal på skolan. De flesta av de som berättat 

hade berättat det för andra studiekamrater. Detta stämmer också överens med en intervjustudie 

genomförd 2012 där flickor på låg och mellanstadiet uppgav att de hade svårt att berätta för vuxna 

när de upplevde att de blivit sexuellt trakasserade (Gillander Gådin, 2012, s.1770). I Gillander 

Gådins studie uppgav flickorna att det var för att de var rädda att inte bli tagna på allvar eller att 

inte bli trodda. Detta skiljer sig från Kullenberg & Ehrenlans studie (1996 s.29) där de flesta som 

uppgav att de inte berättat om de sexuella trakasserierna för någon, inte hade gjort det då de inte 

upplevde det som så allvarligt. I en studie framkommer att sexuella trakasserier anses som så 

vardagligt och vanligt förekommande i skolan att många inte lägger någon stor vikt vid det (Dunkan 

1999, s.51). Dunkan beskriver vidare hur ord som ”slampa”, ”hora” och ”bög” blir så vanliga att 

de tillslut tappat sin koppling till sex och används som vilken annan förolämpning som helst utan 

att eleverna egentligen reflekterar över ordens innebörd. 

Vissa av strukturerna kring sexuella trakasserier verkar också upprätthållas av vissa lärare som 

tar udden av pojkars sexuella skällsord genom att säga att de inte menar någonting ont med det 

(Mac an Ghaill 1994). Mills (2001, s. 5) hävdar också att lärarna kan ha stor inverkan på hur sexuella 

trakasserier hanteras. Enligt Mills finns det till exempel lärare som menar att tjejer som blir utsatta 

för sexuella trakasserier får skylla sig själva om de beter sig på vissa sätt. Det finns också rapporter 

som säger att när elever berättar för skolpersonal att de blivit utsatta för sexuella trakasserier så gör 

personalen ingenting (Kopels & Dupper 1999, s. 438).  

Värt att nämna kan dock vara att studierna jag tar upp kommer från olika delar av världen, det 

vill säga man kan inte anta att de skolor studierna är genomförda i har samma syn på jämlikhet och 

lika rättigheter som Svenska skolan. 

Upplevelsen av sexuella trakasserier 

I en tidigare studie har det framkommit att olika människor ser på olika saker som sexuella 

trakasserier. Att till exempel säga ”hora” till en kille uppfattas inte på samma sätt som om man 

skulle säga det till en tjej (Ambjörnsson 2004, s.188). Andra studier på elever visar upp en varierande 

inställning i elevers syn på vad det egentligen innebär att bli kallad könsord. Tjejer på högstadiet 

hävdar i en studie att det egentligen inte är så farligt att bli kallad vissa könsord, trots det så 
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rapporterar samma studie att man i observationer sett jämnåriga killar använda könsord i 

nedsättande syfte mot dessa tjejer (Lundgren 2000).  

I Dunkans studie (1999, s.19) så tas det upp av skolpojkar i England att bli kallad ”bög” är den 

värsta sexuella trakasseri man kan bli utsatt för som kille. Dunkan diskuterar om det har med bilden 

av manlighet att göra. Ifall det kan vara så att pojkarna ser att bli kallad ”bög” som motsatsen till 

att bli kallad manlig och att det kanske påverkar dem för att de själva håller på att definiera sig som 

män.   

I Gillander Gådins (2012)studie så presenterades en bild av en skola där unga flickor (7-12 år) 

utsattes för både verbala och fysiska trakasserier. I artikeln så beskriver Gillander Gådin hur det 

var svårt att få flickorna att börja prata om sexuella trakasserier om inte intervjuaren tog upp ämnet 

specifikt. Författaren diskuterar om detta kan ha med stigmat kring sexuella trakasserier att göra. 

Till exempel så visar tidigare studier att kvinnor ofta känner sig osäkra på ifall det som de upplevt 

faktiskt kan klassas som sexuella trakasserier samt att de ofta tar på sig skulden för det som har 

hänt (Thomas & Kitzinger, 1997, s.8). I intervjuer, som var en del av Dunkans (1999, s.41) studie, 

uppgav unga tjejer i en brittisk skola att verbala trakasserier kunde bestå av ord som kopplas till 

sex. Samma studie hävdar också att de sexuella tillmälena sällan har någonting med situationen de 

yttras i att göra (Dunkan 1999, S.41). 

Dunkans (1999, sid. 17) studie hävdar även att yngre skolpojkar, som inte har kommit in i 

puberteten ännu, använder sexuella trakasserier som ett maktmedel mot tjejer i sin egen ålder. Det 

handlar framför allt om situationer där pojkarna vill ha något av flickorna (uppmärksamhet, hjälp 

eller skolmaterial) och flickorna vägrar ge dem det. Pojkarna ser det då inte som konstigt eller 

olämpligt att kalla flickorna ko (”cow”) eller subba (”bitch”).  

Den svenska lagen säger, som presenterat ovan, att man måste ta i beaktning ifall offret blivit 

kränkt eller inte för att avgöra om en händelse är sexuella trakasserier eller inte. Med detta i 

beaktning blir det svårt att klassificera en viss handling som sexuell trakasseri eller inte då 

forskningen visat att olika människor kommer uppfatta handlingen olika. Vissa skulle kanske bli 

kränkta och då är handlingen enligt lagens definition sexuella trakasserier medan andra inte skulle 

det och då är det inte sexuella trakasserier i lagens mening.  

I ljuset av detta framträder ett dilemma kopplat till lärarnas inställning till sexuella trakasserier 

och elevernas rädsla för att inte bli trodda. Om det är så att elevernas upplevelse av att bli kränkta 

inte tas på allvar, vem är det då egentligen som har tolkningsföreträde när det gäller sexuella 

trakasserier i skolan; lärarna eller eleverna? Detta blir intressant för denna studie då elevernas syn 

på vad som är sexuella trakasserier kan påverkas av detta. Att deras definition inte blir deras egen 

upplevelse utan en åsikt som de genom socialisation inom skolan, lärt sig ha (Öhman 2008, s.73). 

Detta stöds också av Berman et al (2000, s.33) som hävdar att “[g]irls and young women are 

socialized to expect violence in their everyday lives.” 
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Teoretiska utgångspunkter 

Poststrukturalistisk feministisk teori 

Det teoretiska perspektiv som denna studie utgår ifrån är ett poststrukturalistiskt feministiskt 

perspektiv som det beskrivs av bland annat Ambjörnsson (2004, s.12) och Robinson (2005, s24). I 

detta perspektiv utgår man ifrån att människans biologiska kön inte bestämmer vad hen har för 

identitet. Man skapar istället sin identitet och sitt kön genom att utföra handlingar. Man föds alltså 

inte in i en specifik manlig eller kvinnlig identitet utan identiteten är något som skapas under ens 

liv. Enligt detta synsätt skulle alltså sexuella trakasserier kunna innehålla flera olika handlingar som 

utförs både av förövaren och offret. Dessa handlingar påverkar i sin tur, enligt det 

poststrukturalistiska synsättet, identitetsskapandet hos båda parter.  

Förhoppningen med att inta en poststrukturalistisk synvinkel i denna studie är att få en 

verktygslåda med vilket svaren från respondenterna kan göras mer greppbara och tolkningen av 

dessa mer effektiv. Här nedan definierar jag också ett antal begrepp som kommer att fungera som 

verktyg i min poststrukturalistiska låda och därmed förhoppningsvis göra tolkningarna mer 

lättfattliga. 

Om man ser till de tidigare studier som presenterats ovan så kan man se att sexuella trakasserier 

verkar ske efter vissa mönster. Det är ofta liknande skällsord eller handlingar som används av 

förövarna och många av respondenterna beskriver också att de tar illa upp av ungefär samma saker.  

En förklaring till detta kan fås om man ser till normativitetsbegreppet. Ett normativt beteende 

är ett sätt att vara som passar in samhällets normer just nu (Lundgren 2004, s.17). Detta skulle 

enligt Butler (1990, s. 6) även gälla könsskapande. Ens könsidentitet är enligt Buttler inte egentligen 

kopplat till ens biologiska kön utan till samhälleliga normer och konstruktioner om hur en kvinna 

eller man ska vara. Många forskare använder sig idag av begreppet heteronormativitet eller den 

heterosexuella normen för att beskriva de normer som finns kring att skapa kön i vårt samhälle 

idag (Ambjörnsson 2004, s.16; Lundgren & Sörensdotter 2004, s.17). Med detta menar man de 

normer som styr vad en acceptabel heterosexualitet är. Detta handlar dock inte bara om sex utan 

även om hur man ska vara som man och kvinna för att passa i normen. Man kan se att de ord som 

uppfattas som sexuella trakasserier i tidigare studier är ord som beskriver sådant som är utanför 

heteronormen. De drar en gräns mellan vad som är normativt fel och vad som är normativt rätt 

(Lundgren & Sörensdotter 2004, s. 177). Enligt detta perspektiv är att kalla en kille ”bög” eller en 

tjej ”hora” alltså att ställa dem utanför det som ses som accepterat om man vill passa in i 

heteronormen.  När man pratar om heteronormativitet kan det vara bra att poängtera att manligt 

och kvinnligt enligt den poststrukturalistiska feminismen inte bara finns i en form i samhället 

(Lundgren & Sörensdotter 2004, s. 24; Mills 2001, s. 20). Det finns flera sätt man kan vara man 

och kvinna men poängen med heteronormativitets teorin är att visa att vissa sätt att vara kvinna 

och vissa sätt att vara man är mer accepterade och har högre status en andra. 
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Hegemonisk manlighet som orsak till sexuella trakasserier 

Hegemonisk manlighet beskrivs som den typ av manlighet som oftast har högst status och är mest 

eftersträvansvärd bland unga män i den västerländska kulturen idag (Mills 2001, s.21; Robinsson 

2005, s.20). Detta blir enligt forskarna alltså något som inte bara vissa är utan också något som flera 

unga män strävar efter att vara. Den hegemoniska manligheten är en manlighet som hos tonåringar 

ofta bygger på överdrivna uppvisningar av heterosexualitet, aggressivitet mot sina motståndare, 

tävlingsvilja och framför allt en vilja att inte vara som en kvinna. Enligt Mills (2001, s.39) så är det 

primärt denna typ av manlighets ideal som leder till förtryck av kvinnligheter och manligheter som 

anses hota den hegemoniska manlighetens dominans. Mills (2001, s. 42) visar också på en studie 

som visar att män som motsätter sig det hegemoniska manlighetsidealet blir trakasserade och/eller 

utfrysta av den dominanta manliga gruppen även om individerna i övrigt uppvisar beteenden och 

åsikter som värderas av gruppen; dessa förtryck sker ofta genom sexuella trakasserier (Robinsson 

2005, s.22; Conroy 2013, s. 341). I Ambjörnssons studie (2004, s.193) beskrivs ett exempel på detta 

när en populär kille blivit avvisad av en av tjejerna i studien. Ambjörnsson resonerar här kring hur 

killen försöker rädda sitt anseende genom att trycka ned den tjejgrupp som tjejen han avvisades av 

är en del av. Han behåller sin dominans genom att insinuera att tjejerna är horor och slampor. 

Att vara lagom – ett ideal för den normativa kvinnan 

När normativ kvinnlighet ska beskrivas ligger ordet lagom nära till hands. Man ska för att passa in 

i den heteronormativa kvinnligheten varken vara för mycket eller för lite. Man ska till exempel ha 

kläder som både visar upp ens kvinnlighet men samtidigt inte visar för mycket; man ska vara 

känslosam men inte så det hörs eller syns för mycket; och man ska vara sensuell men inte 

promiskuös (Ambjörnsson 2004, s. 63). Unga kvinnor förväntas också vara självständiga och vilja 

bygga en karriär men inte så mycket att de inte kan tänka sig att skaffa barn och gå ned i arbetstid 

när rätt man kommer in i deras liv (Ambjörnsson 2004, s 64). Hela tiden en balans att vara lagom. 

För att veta vad som är lagom så blir det dock, precis som hos de hegemoniska männen, viktigt att 

ha någonting att jämföra sig emot vilket gör att man försöker identifiera kvinnligheter som inte är 

acceptabla (Ambjörnsson 2004, s.78; Lundgren & Sörensdotter 2004, s. 18). Ofta blir dessa 

karaktärer horor, med en för promiskuös sexualitet och utåtagerande beteende, eller madonnor, 

med en i princip icke befintlig sexualitet och mycket introvert beteende. Det är alltså mellan dessa 

som tjejerna måste balansera för att passa i heteronormen och trots att de kan verka som två 

ytterligheter så är utrymmet dem emellan smalt för många tjejer i skolan (Dunkan 1999, s.54-56).  

Dunkan (1999, s 52) skriver också att tjejerna precis som killarna jämförs med det motsatta 

könet och att tjejer som närmar sig killarna för mycket i status och beteende löpar större risk att bli 

utsatta för sexuella trakasserier. Han hävdar att killarna använder sexuella trakasserier för att sätta 

tjejerna på plats och visa på sin egna upphöjda position. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka och jämföra en mindre grupp kvinnliga och manliga 

gymnasieelevers föreställningar och åsikter kring vad sexuella trakasserier är och vad som ligger till 

grund för att de sker. Dessa föreställningar och åsikter kommer sedan analyseras ur en 

poststrukturalistisk feministisk synvinkel för att se vilka köns- och identitetsskapande mönster som 

framkommer. Av speciellt intresse för denna studie är ifall eleverna intar ett handlings- eller 

upplevelseperspektiv och hur det påverkar elevernas syn på sexuella trakasserier.  

Frågeställningar  

1. Vad anser eleverna att sexuella trakasserier är och vad tror de att de är ett uttryck för? 

2. Finns det skillnader i hur de kvinnliga respektive manliga respondenterna ser på sexuella 

trakasserier? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Intervju har valts som metod i denna studie för att i så stor utsträckning som möjligt komma åt 

elevernas åsikter och föreställningar om sexuella trakasserier. Förhoppningen är också att 

respondenterna ska ha möjlighet att utveckla sina svar och resonera kring ämnet och därför valdes 

mer strukturerade utfrågningsmetoder bort. Intervjuerna kommer istället få en semistrukturerad 

karaktär. Detta på grund av att en sådan intervjumetod ger möjlighet att ställa vidare frågor om 

intressanta aspekter som respondenten tar upp samt att det ger större möjlighet för respondenten 

att själv vidareutveckla tankar och åsikter. Genom att använda en intervjuguide där huvudfrågor 

och teman finns framställda så hindrar man intervjun från att flyta iväg allt för mycket men man 

ger samtidigt utrymme för informanterna att utveckla sina svar kring frågor som de tycker är 

intressanta (Ryen, 2004, s.44). 

För att eleverna ska känna sig så trygga som möjligt i intervju situationen så sker intervjuerna i par 

där eleverna själva får välja vem de ska intervjuas med. Detta kan påverka resultatet så till vida att 

respondenterna anpassar sina svar utifrån vem de intervjuas tillsammans med. Att denna metod 

ändå valts är för att eleverna ska våga ställa upp på en intervju med en för dem tidigare okänd 

intervjuare. 

Att en mer kvalitativ metod har valts bygger på analysperspektivens fokus på maktstrukturer 

vilka förhoppningsvis borde framträda mer tydligt i en kvalitativ studie än en kvantitativ. Det 

kvalitativa perspektiv som valts för denna studie är en naturalistisk intervju metod som den beskrivs 

av Ryen (2004, s. 47) där informantens uppfattning tolkas som sann i just den personens verklighet. 

Intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga 1) används för att skapa struktur i intervjuerna och för att svaren från 

intervjuerna ska bli jämförbara.  

Viktigt att poängtera är att ordningen på de olika temana är tillfällig och att anpassningar görs 

under intervjuns gång. Om respondenten börjar tala om ett tema som i guiden kom senare så 

varken avbröts eller avleddes från detta, utan respondenten fick styra. 

Intervjun inleds med en kort konversation om något vardagligt som egentligen står utanför 

intervjutemat. Detta görs för att respondenten ska bli lite mer avslappnad och ge mig som 

intervjuare möjlighet att framstå som en trevlig person som de kan tänka sig att berätta saker för 

(Ryen, 2004, s.48). Innehållet i detta samtal anpassas till respondenten för att få hen att känna sig 

så bekväm som möjligt. Av etiska skäl klargörs sedan att hen kommer vara anonym i det slutgiltiga 

materialet och att hens namn kommer att tas bort vid transkriberingen. Respondenten upplyses 

också om att hen har rätt att avbryta intervjun om hen skulle känna sig obekväm eller liknande.  
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Som första tema har frågan om vad sexuella trakasserier är valts. Som intervjuare blir det här 

viktigt att inte pressa respondenten åt något specifikt håll. Det finns en risk att respondenten inte 

säger vad hen tycker utan det som hen tror att intervjuaren vill höra eller det som hen upplever sig 

veta står i någon lag eller förordning. För att ha en utgångspunkt utifrån vilken respondenterna kan 

resonera så har två exempel konstruerats, dessa exempel beskriver händelser där man kan uppleva 

att sexuella trakasserier förekommer. Respondenterna kan förhoppningsvis med dessa exempel 

som underlag resonera sig fram till en åsikt om vad som är och vad som inte är sexuella trakasserier 

och ifall omständigheter kan påverka vad som är vad. 

I andra temat flyttas fokus till varför sexuella trakasserier sker. Här är förhoppningen att 

respondenterna ska diskutera både förövarens och offrets roll i det hela. Vad är det som gör att 

någon utsätter andra för sexuella trakasserier och finns det vissa som sannolikare blir utsatta eller 

utsätter?  

I avslutningen görs en kort sammanfattning av intervjuaren kring det som framkommit i 

intervjun. Detta för att respondenten ska ha möjlighet att utveckla sådant som hen tycker har 

missförståtts eller ge mer info om sådant hen kommit att tänka på under själva intervjun.  

 

Urval 

Det urval som denna studie bygger på är gymnasieelever från skolor i Uppsala och Stockholm. 

Anledningen till att välja elever på gymnasiet är att eleverna i denna skolform förhoppningsvis har 

gått i skolan tillräckligt länge för att bilda sig en uppfattning om sexuella trakasserier i en 

utbildningsmiljö. Att få till stånd intervjuer blir också lättare än om man valt elever i tidigare 

skolformer då tillstånd från förälder ej krävs för att intervjua ungdomar över 15.  

Att urvalet görs från olika skolor är för att möjliggöra en bredd bland respondenterna där inte 

alla tillhör samma umgängesgrupp. Detta med utgångspunkt i tanken att olika grupper och olika 

miljöer genererar olika åsiktskulturer. 

Totalt 12 elever intervjuas. Att en så liten grupp elever har valts beror framför allt på 

tidsbegränsningen för studien. För det första kan det vara svårt att få elever att ställa upp på 

intervjuer, och när det dessutom gäller ett ämne som av vissa kan uppfatta som känsligt blir det än 

svårare. För det andra kan man förhoppningsvis genomföra djupare intervjuer med ett färre antal 

respondenter då man kan lägga mer tid på varje intervju.  

Urvalet har ej genomförts utifrån respondenternas sociokulturella bakgrund eller etnicitet, 

däremot så har en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga respondenter eftersträvats. 

På grund av det relativt lilla stickprov som denna grupp består av gör denna studie inga anspråk 

på att dra slutsatser utifrån den totala populationen. De diskussioner som förs kring resultatet av 

denna studie bör endast ses som indikationer och inte som en sanning som gäller alla 

gymnasieelevers åsikter. 
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Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen av intervjuerna genomförs på ett sådant sätt att det som skrivs ned är så likt det 

som respondenterna sagt som möjligt. Längden på pauserna de tar betecknas med kort paus (,), 

något längre paus (.) och lång paus (…) och ljud de använder som inte är ord kommer att skrivas 

ned onomatopoetiskt. Däremot kommer inte hänsyn tas till vilket tonfall respondenterna använder 

då det inte anses tillräckligt viktigt för analysen.  

De citat som presenteras är markerade med K (kille) eller T (tjej); detta för att ge läsaren en 

uppfattning kring vad som sas av de manliga och vad som sas av de kvinnliga respondenterna. 

Detta då en del av analysen kretsar kring manliga respektive kvinnliga åsikter om sexuella 

trakasserier. 

Jag ämnar sammanställa de uppgifter som framkommer under intervjuerna och dela upp 

analysen i olika teman likt Gillander Gådin (2012). Dessa teman kommer sedan gås igenom ett och 

ett för att se vilka huvudsakliga tankegångar och åsikter som finns bland eleverna. Åsikterna som 

framkommer under varje tema kommer också att ställas mot tidigare forskning för att kunna sättas 

i sammanhang och kopplas till tidigare definierade begrepp. Beroende på vilka aspekter som 

kommer fram så kommer dessa sedan att diskuteras utifrån det poststrukturalistiska synsättet med 

identitetsskapande i fokus.  

I resultat och analys kommer jag att kalla de som blir utsatta för sexuella trakasserier för offer 

och de som utför sexuella trakasserier för förövare. Jag lägger i denna studie inga värderingar i dessa 

ord utan använder dem bara för att på ett adekvat sätt kunna redogöra för och analysera 

respondenternas svar. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes inte i en specifik ordning utan efter hand som respondenterna hade 

möjlighet. De genomfördes också på olika platser; först och främst för att elevgrupperna gick i 

skolan i olika städer men också för att det inte alltid var möjligt att genomföra intervjuerna på 

samma plats som tidigare. Detta på grund av tid på dagen när intervjun genomfördes och vad 

respondenterna kände sig bekväma med. Alla intervjuer utom två genomfördes också i par, de två 

avstickarna genomfördes en och en på grund av sjukdom. 

En farhåga som fanns innan intervjuerna var att ämnet skulle vara så känsligt att eleverna kanske 

skulle bli obekväma. Inga tecken på detta kunde dock urskiljas under intervjuerna; vissa av frågorna 

tyckte de var svåra att svara på men de verkade aldrig tycka att det var känslomässigt ansträngande.  

För att påverka eleverna så lite som möjligt under intervjuerna så valde jag att klä mig och sminka 

mig på ett så neutralt sätt som möjligt. Jag undvek också att använda begrepp som jag inte trodde 

var en del av respondenternas vardagsspråk men om respondenterna själva använde ett begrepp, 

till exempel norm, så använde jag det fortsättningsvis också i den intervjun. För att undvika att lägga 
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ord i munnen på respondenterna använde jag mig mestadels också av speglande följdfrågor när jag 

ville att en elev skulle beskriva något de sagt djupare (Miller & Rollnick 2002, s. 100). 

Material 

Totalt intervjuades 12 elever varav 6 killar och 6 tjejer, 6 som gick på idrottsinriktning och 6 som 

gick estetisk inriktning. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 och 50 minuter och totalt 

samlades cirka 4 timmars material in. 

 

Etiska överväganden 

Generellt baserar sig denna studies etiska ställningstaganden på texten God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011), men då sexuella trakasserier kan anses vara ett känsligt ämne blir det än 

viktigare att informera respondenterna och vara tydlig med frivilligaspekten av studien. I 

intervjuguiden har det också försökts ta hänsyn genom att inte sälla frågor som medvetet upprör 

eller förnärmar respondenterna. Uppgifterna som respondenterna ger anonymiseras i 

transkriberingen och inspelningarna som görs under intervjuerna sparas tills studien är färdig men 

hålls borta från allmän insyn. Då grupperna av respondenter är små kommer även namnen på 

skolorna där studien genomförs hållas hemliga för att minska möjligheten att avanonymisera 

respondenterna.  
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Resultat och Analys 

Inledningsvis kan man konstatera att det fanns vissa allmänna mönster bland respondenternas svar 

och det är också dessa som denna redogörelse och analys kommer att fokusera på. Upplägget 

kommer att se ut som sådant att frågeställning 1 (Vad anser elever att sexuella trakasserier är och 

vad tror de att de är ett uttryck för?) delas upp i rubrikerna Sexuella trakasserier enligt eleverna samt 

Sexuella trakasseriers grund enligt eleverna. Frågeställning 2 (Finns det skillnader i hur de kvinnliga 

respektive manliga respondenterna ser på sexuella trakasserier?) kommer att behandlas separat i 

slutet av denna resultatredovisning.  

Sexuella trakasserier enligt eleverna 

Offer och förövare 

K2: Det är oftast killar. 

Här ser vi hur en av respondenterna svarade på frågan om vem det är som utför sexuella 

trakasserier, detta kan också sägas representera hur övriga respondenter svarade. Endast en av 

respondenterna tog upp exempel på hur kvinnor kunde vara förövare vid sexuella trakasserier, 

övriga fokuserade nästan uteslutande sin argumentation kring män som förövare. Vad gäller 

offerollen ansåg de flesta att både män och kvinnor kunde bli utsatta men de var också eniga om 

att det var vanligast att kvinnor blev utsatta.  

Detta stämmer överens med den forskning som presenteras av bland annat Mills (2001, s.39) 

där han hävdar att de framför allt är män i hegemoniskt manliga grupper som är utövare av sexuella 

trakasserier. 

Upplevelse eller handling – vad är sexuella trakasserier? 

På frågan om vad sexuella trakasserier är utbröt i nästan alla intervjuer en spontan diskussion om 

sexuella trakasserier var det som offret upplevde eller om det fanns specifika handlingar som kunde 

klassas som sexuella trakasserier. Många av respondenterna argumenterade för båda perspektiven 

och det verkade som att de lade stor vikt vid vem det var som egentligen hade rätten att definiera 

vad sexuella trakasserier är. Nedan följer några exempel på hur de resonerade. 

Handlingsperspektivet 

T4: Ja, det är väl att tafsa på folk, säga, hur ska jag förklara, alltså, säga opassande saker till någon, 

typ, ge… inte komplimanger men typ prata om någons utseende på ett fel sätt liksom. 

Här är ett exempel på hur en av respondenterna svarade på frågan om vad sexuella trakasserier 

är. Detta kan tolkas som att hon gjorde ett försök till att lista och beskriva några handlingar som 

hon ansåg var sexuella trakasserier. Hon kommer fram till att både fysiska och verbala handlingar 
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kan vara sexuella trakasserier och att opassande uppmärksammande av någons utseende kan vara 

ett exempel på sådana trakasserier. Likt Conroy (2013, s. 342) försöker denna respondent ange 

specifika händelser som bör klassas som sexuella trakasserier vilket gör att man kan anse att hon 

utgår ifrån ett handlingsperspektiv i sin definition. Några andra respondenter resonerade även de 

på liknande sätt när de försökte avgöra vad som var sexuella trakasserier och inte.   

Upplevelseperspektivet 

K5: När man beter sig på ett sätt som den andra parten inte gillar, känner sig obekväm i kanske. 

Detta är ett citat från en av respondenterna som tyckte att det är offrets upplevelse som borde 

få avgöra om något var sexuella trakasserier eller inte. Han använder ordet ”obekväm” som 

exempel på vad för känslor hos offret som kan göra något till sexuella trakasserier. Andra ord som 

respondenterna använde för att beskriva den känsla som uppstod hos någon som blivit sexuellt 

trakasserad var bland annat: ”förolämpad”, ”stötande”, ”jobbigt”, ”ofredande” och 

”nedvärderande”. Att offret har tolkningsföreträde var något som de flesta respondenter i 

slutändan tog fasta vid. Dessa respondenter kan sägas ha antagit ett upplevelseperspektiv.  

Att det är just offret och inte förövaren som bestämmer vad som är sexuella trakasserier är vissa 

av respondenterna noga med att påpeka. Så här sa en av respondenterna om att vissa killar tycker 

att man ska ta det som en komplimang att bli kallad sexuella tillmälen: 

T5: För att det var ju bara en komplimang att skrika efter dig att du var sexig, men det känns ju inte 

så. Det borde ju egentligen vara den personen som blir utsatt för det som bestämmer att det här 

känns inte bra och det här känns okej, och det är helt enkelt olika för olika personer. 

Hon verkar här mena att bara för att förövaren tycker att det hen sa var en komplimang så 

behöver det inte uppfattas så, och att det då borde vara offret som får avgöra om det är okej eller 

inte.  

Upplevelseperspektiv med förövaren i centrum 

Att det är förövarens avsikt som avgör om något är sexuella trakasserier kom upp flera gånger 

under intervjuerna. 

T1: Men samtidigt så, eller liksom, jag tycker att det är fel oavsett hur de uppfattar det. Jag tycker att 

de borde ta illa vid sig, hehe, för att han säger det på ett nedlåtande sätt och han, han menar det på 

ett elakt sätt och sådär. Så jag tycker att, ja egentligen så borde det vara fel vad de än tycker för de, 

hehe, borde tycka det. 

Denna respondent beskriver hur något kan vara sexuella trakasserier, oavsett hur offret ser på 

det, om förövaren har som avsikt att vara elak och såra. I andra fall hävdar också vissa av 

respondenterna att vissa sexuella trakasserier kan ses som lindrigare ifall förövaren inte har för 

avsikt att såra utan bara råkar säga eller göra något som någon annan tar illa vid sig av. 
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K6: Ja vad ska man säga? Öh, kanske lite mer skämt, öh, skämt som man egentligen kanske inte 

menar men personen tar åt sig lite i alla fall, och känner sig lite kränkt. Men liksom, man visar inte 

det, man har liksom som en fasad framför ansiktet och liksom, man bara spelar med som teater. 

Man kanske egentligen sårar personen lite. 

Här är ett exempel på hur en av respondenterna beskriver hur avsikten inte alltid behöver vara 

samma som verkan. Han beskriver att om inte offret visar att hen blev sårad så kanske inte heller 

förövaren förstår att hen har gjort fel. Detta kom upp i en diskussion om vad som kunde vara 

lindrigare sexuella trakasserier där denna respondent hävdade att just sådana här missförstånd från 

förövarens sida kunde göra att man kanske inte heller kunde döma förövaren lika hårt. 

Båda citat som presenteras ovan kan sägas ha förövarens avsikt som utgångspunkt för hur 

allvarliga sexuella trakasserier blir. Därför kanske man kan hävda att de platsar i ett 

upplevelseperspektiv med fokus på förövarens känsla snarare än offrets.  

Verbala trakasserier 

Enligt respondenterna är det vanligast med verbala trakasserier och det var också dessa som de 

flesta av diskussionerna handlade om. Respondenterna tog upp att fysiska trakasserier förekom 

men att de var ovanligare. Jag kommer här att fokusera på de diskussioner som eleverna förde kring 

vilka verbala trakasserier som förekom och då framför allt på orden ”hora” och ”bög”. 

T3: Ja men om det är en tjej som är elak så kallar man henne för hora och om det är en kille som är 

elak så kallar man honom för något annat. Det är ju liksom att man har ett lager med ord för olika 

sorters människor. 

Detta är ett exempel på hur en av respondenterna försökte beskriva varför man kallar tjejer för 

”horor” men inte killar. Hon verkar mena att man helt enkelt kallar vissa människor för vissa saker 

när man vill trakassera dem. Detta var en tankegång som återkom i nästan alla intervjuer. 

Respondenterna var helt övertygade om att olika ord används för att sexuellt trakassera kvinnor 

och män, men när det gällde varför man använde olika ord för folk av olika kön så blev många 

osäkrare. Respondenterna hävdade att ”hora” är vanligast för att sexuellt trakassera kvinnor och 

att ”bög” är vanligast för att sexuellt trakassera män och det är därför fokus ligger på just de orden 

i denna presentation. 

  

Varför hora och varför tar man illa upp? 

T5: Man tänker ju sällan själv på varför man använder just det ordet. Man bara tar, man ska bara 

säga något elakt och då bara tar man någonting. Så tänker man inte på varför man använder just det 

ordet… men det finns ju oftast en anledning. Det är lite klurigt. 

När eleverna tillfrågades om varför man säger just ”hora” för att sexuellt trakassera kvinnor var 

det ofta svar som liknade det ovan som framkom. Respondenterna verkade vara osäkra på varför 

det var just ”hora” man sa och många hänvisade till att det bara var så man gjorde, att det inte låg 

så mycket eftertanke bakom det hela. 
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K6: Det har väl varit så sedan…vad ska man säga, sedan hela den här prosti… hela den här grejen 

med prostituerade började. Långt liksom bak, 1800-talet eller 1900-talet. Då var det väl mest kvinnor 

som var utsatta och därifrån har det väl utvecklats till att kvinnor ses, vad heter det, prostituerade 

har blivit horor och sådär, det är väl därifrån det kommer. 

Denna respondent beskriver hur det hela kan vara ett historiskt fenomen där han hävdar att det 

alltid har varit framför allt kvinnor som varit prostituerade och att det är därför som ordet ”hora” 

mest används mot kvinnor idag. Detta var en förklaring som återkom även hos andra respondenter 

men många var fortfarande inte helt säkra på att det var så utan menade mest att det kunde vara en 

möjlig förklaring. 

Alla respondenterna verkade veta vad ”hora” har för litterär betydelse men vissa hävdade att 

det ofta inte var så man egentligen menade. En manlig respondent beskrev det så här: 

K5: Som sagt, nu folk säger saker de kanske inte förstår det till hundra procent. De har lärt sig i sin 

uppväxt att det här är ett fult ord helt enkelt, som fan kanske. Och då har de kanske satt det på 

samma nivå som fan. Och då säger han det men han förstår inte vad han egentligen sa och hur 

personerna tog emot det, hur de känner efter det. 

Respondenten beskriver här hur man kan kalla någon ”hora” utan att man egentligen menar att 

kalla dem prostituerad; att det bara är ett skällsord som vilket annat som helst. Man kan tolka det 

som att den litterära betydelsen av ordet ”hora” hos förövaren är frikopplat från den semantiska 

mening som ordet får när de används på det sätt som respondenten beskriver. Detta hänger dock 

inte riktigt ihop med beskrivningen som de kvinnliga respondenterna ger av varför man tar illa upp 

av att bli kallad hora. 

T2: Hora tror jag att man säger för att det är ju… en hora är ju en prostituerad och det är ju någon 

som säljer sig själv för pengar och då, det är ju liksom ingenting bra. Man kanske då nedvärderar sig 

själv och liksom inte står upp för, man säljer ju liksom sin kropp och då använder man väll det som 

skällsord för att liksom visa att du inte är lika bra som oss andra… 

I detta citat svarar en av de kvinnliga respondenterna på frågan om varför man tar illa upp av 

att bli kallad ”hora”. Man kan här se att hon inte ställer sig bakom samma frånkoppling från ordets 

litterära betydelse som tidigare nämnda respondent. Här beskriver hon hur att sälja sex anses vara 

dåligt och att kvinnor som gör det har nedvärderat sig själva, detta kopplar hon sedan till hur ordet 

används som skällsord för att nedvärdera offret.  

Den kvinnliga respondentens svar kan kopplas till det som Ambjörnsson (2004, s.78) och 

Lundgren & Sörensdotter (2004, s. 18) skriver om acceptabla kvinnligheter inom heteronormen. 

Om man ser till den kvinnliga respondentens svar kan man tolka det som att ”hora” blir en 

förolämpning då det antyder att offret utrycker en promiskuös kvinnlighet som inte är accepterad 

i dagens heteronorm.   

Om man ska jämföra citatet från den manliga respondenten med det från den kvinnliga 

respondenten kan man skönja en inkonsekvens mellan vad förövaren menar när hen säger ”hora” 

och hur offret sedan uppfattar det. Förövaren menar inte att kalla offret för prostituerad men det 

är den betydelsen som gör att offret ändå tar illa upp. 
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Respondenterna menade dock att olika kvinnor tog olika illa vid sig av att bli kallade ”horor”. 

En respondent beskriver det så här:  

T4: Suck… alltså allt är väl i en viss grad men det är ju också, olika personer tar det ju på olika sätt. 

Liksom om man kanske är van med att bli kallad hora och slampa så kanske man inte tar det lika 

hårt, som en som hör det för första gången, en som inte är van, eller vad man ska säga liksom. Så 

det är väl, det finns väl grader men det beror ju på hur man själv tycker också. 

Hon beskriver här hur vissa kanske har blivit vana vid att bli kallade ord som ”hora” och 

”slampa” och därför inte tar det lika hårt som någon som inte brukar bli kallade det. Det som denna 

respondent beskriver kan anses vara ett tecken på att den här typen av ord har blivit så 

normaliserade att offret inte uppfattar dem som lika starka kränkningar som hen annars skulle ha 

gjort.  

Sammantaget kan man säga att enligt respondenterna skiljer sig förövarens intention från offrets 

upplevelse när det gäller ordet ”hora”. Många förövare verkar se det som vilket skällsord som helst 

medan offret upplever det som sexuella trakasserier.  

 

”Bög” - att vara omanlig 

K5: För om man tittar på killar och tjejer, jag tror att om jag tittat så här spontant så ser jag ju att 

tjejer kan vara lite bättre vänner, eller bättre och bättre men de har, de är med varandra mer och de 

berättar, och de pratar med varandra lite mer fritt än vad killar kan göra… oftast. Medan killar ska 

vara lite så här macho och, ja, och så här. Och då blir ju ett sådant där ord, nej man va vad säger du, 

det här är inte jag, och då blir man lite arg kanske. 

Så här resonerad en av respondenterna kring frågan om varför män kallas ”bög” men inte tjejer. 

Han beskriver här hur han tror att kvinnor kan ha en närmare relation till andra kvinnor utan att 

det anses konstigt, medan män har större press på sig att vara macho och därför tar mer illa vid sig 

av att bli kallade för ”bög”. Att vara ”macho” ställs här alltså mot att vara ”bög”. 

Andra respondenter resonerar på liknande sätt kring hur ”bög” blir en förolämpning mot vissa 

killar.  

T2: Jag tycker nog både och. Man hör ju nu för tiden många tyvärr bland killarna, alltså även 

kompisar kalla varandra för bög om de gör något som de andra inte anser…killigt, eller så. Det är 

väll också en trakasseri mot dem. 

Här beskriver en av respondenterna hur män kan bli kallade ”bög”, även av sina vänner, om de 

gör något som inte anses ”killigt”. Om man ser till teorierna kring heteronormativitet kan man 

argumentera att det som inte är ”killigt” är det som inte passar in i den heteronormativa 

manligheten. Om man också kopplar det till citatet ovan så börjar ett mönster framträda där ”bög” 

egentligen inte handlar om att offret faktiskt skulle anses vara homosexuell utan att det hänvisar till 

att offret inte skulle vara tillräckligt mycket man i förövarens ögon. En annan respondent tar det 

vidare och beskriver det så här: 
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T4: Ja men det är ju verkligen ett sätt som att man ska, suck, för att då är man feminin och det är fel 

för att man inte vill vara manlig och göra så, och det är, det händer så himla ofta, det stöter jag på 

hur mycket som helst och det är så himla, suck åh! Jag blir så arg på det, att det är så himla… ja 

eftersom det inte handlar om att man är homosexuell utan att man är feminin och att det är 

någonting dåligt och det är liksom, man måste vara manlig och liksom, kille. 

Hon hävdar här att det alltså inte handlar om att offret i fråga faktiskt skulle vara homosexuell 

utan att det snarare handlar om att offret har uppvisat ett beteende som anses feminint. Hon säger 

också att detta uppfattas som någonting negativt för offret då man som man ”måste vara manlig”. 

En respondent beskriver hur detta kan arta sig i skolmiljö då hon berättar hur det ser ut på hennes 

skola: 

T1: Jag tycker att..ehm, det ordet används väldigt mycket i vissa kretsar, tyvärr, som ett 

skällsord…åh, eh… jag tycker att det används när killar inte följer normen för hur killar borde vara. 

När killar uppträder mer tjejigt helt enkelt…ehm… och på inriktningen här på skolan har vi haft 

ganska mycket problem med att killar betett sig väldigt sexistiskt och snackat nedlåtande om tjejer 

och sådär, och då har de delat upp allting i två kategorier. Det som är manligt och kvinnligt, och det 

som är bra och dåligt, och brunkigt och gay. Det har liksom varit de två kategorierna, de har bara 

använt de orden för att beskriva olika företeelser som folk håller på med liksom. 

De unga männen på hennes inriktning har delat upp allt i två kategorier där ”kvinnligt” och ”gay” 

kopplas till ”dåligt”, och där ”manligt” och ”brunkigt” kopplas till ”bra”. Respondenten beskriver 

vidare i intervjun hur ”brunkigt” används för att beskriva sådant som är tufft och som ”bara män 

klarar av”. Enligt detta synsätt blir det alltså en förolämpning för männen att bli kallade ”bög” då 

det har givits negativa associationer genom att ställas mot det som de vill vara, nämligen manliga.  

K2: Ja precis. Alla killar vill väl bevisa att de inte är bögar eller motsatsen till män […] 

Detta citat från en av de respondenterna stärker detta antagande när han kopplar ihop att vara 

”bög” med att vara motsatsen till man och hävdar att det är något som alla killar vill undvika att bli 

associerade med.  

Sammantaget kan man, utifrån respondenternas svar, hävda att ”bög” blir en förolämpning för 

att det placerar offret utanför den manligt hegemoniska grupp som de flesta unga män, enligt 

respondenterna, vill vara en del av. 

Sexuella trakasseriers grund enligt eleverna 

Ovan finnes en redogörelse över vad eleverna anser att sexuella trakasserier är och utifrån deras 

svar har jag också försökt att tolka varför dessa, framför allt verbala trakasserier, anses stötande. 

Denna del av resultatredovisningen kommer att fokusera på varför respondenterna anser att 

sexuella trakasserier uppstår och vad det får för konsekvenser för unga vuxnas handlande.  

Offren - varför blir man utsatt? 

T4: Alltså jag tror att det är… om någon är, om någon skulle vara typ slampig, som de säger, och 

jag tror det är då man vill förnedra för att man inte vill liksom. Jag tror ofta att det är tjejer som 
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kanske har… som har makt och som vill, som liksom utstrålar sig själv som får mest skit för det för 

att de inte är tysta och gör som de ska eller vad man ska säga. 

K5: De vågar inte säga vad de tycker ofta tror jag, de är inte så bestämda kanske, de… jag tror att 

de är sådana som hänger på andra lite, inte står för sig själv. 

Citaten ovan kommer från två olika respondenter och två olika intervjuer. Det första kommer från 

en respondent som hävdar att det är tjejer som har makt och tar mycket plats som blir utsatta. Det 

andra kommer från en respondent som hävdar motsatsen, det vill säga att det är tjejer som inte är 

så bestämda och som inte är självständiga som blir utsatta för sexuella trakasserier. Denna 

inkonsekvens i svaren kring varför tjejer blir utsatta återfinns i alla intervjuer. Vissa hävdar som här 

att det beror på hur framåt tjejen är, eller att det beror på hur mycket hon ”hänger på andra” utan 

att bestämma så mycket själv. Andra hävdar att det kan bero på hur ”slampigt” hon är klädd eller 

tvärt om, hur pryd hon är. Vissa försöker inte ens peka ut någon personlighetstyp eller sätt att vara, 

utan svarar som den här respondenten på frågan om vilka som blir utsatta för sexuella trakasserier: 

”Jag tror alla. Jag tror inte att det spelar någon roll riktigt. […]” Detta kan kopplas till den 

balansgång som tidigare forskning visat att heteronormativ kvinnlighet är (Ambjörnsson 2004, s.78; 

Lundgren & Sörensdotter 2004, s. 18). Det är svårt för respondenterna att med säkerhet avgöra 

hur offren avviker från normen och vilken typ av icke acceptabel kvinnlighet de kan kategoriseras 

med. 

Vad gäller killar som offer för sexuella trakasserier kunde man skönja en mer konsekvent 

inställning bland respondenterna än vid frågan om vilka tjejer som blir utsatta. 

T3: Då måste, då skulle jag nog säga att de har någonting emot den personen. Att de kanske har en 

annan stil, att den här personen kanske har en annan stil. Att den kanske, ja men, nu kan man ju inte 

säga att en bög har en speciell stil men de kan utmärka sig… på lite olika sätt ibland…ah… på olika 

sätt med klädesval. 

Denna kvinnliga respondent beskriver hur en kille som har ”en stil” som upplevs som homosexuell 

löper ökad risk att bli utsatt för sexuella trakasserier. Om man kopplar detta till de åsikter som 

framkommer av citaten i avsnittet om varför ordet ”bög” används för att sexuellt trakassera män, 

kan man se hur ett mönster framträder där respondenterna hävdar att sexuella trakasserier sker 

”när killar inte följer normen för hur killar borde vara.” En av de respondenterna uttryckte det på 

det här sättet: 

T5: Ja men det är väll för att man förväntas göra så som Hampus gjorde, och då om man tycker att 

det är fel då är man inte, ja det är ju inte så man ska göra… och då är man bög. Hehe. 

 Detta kan kopplas till teorierna kring hegemonisk manlighet som hävdar att manligheter som går 

utanför den hegemoniskt manliga normen blir mål för sexuella trakasserier (Mills 2001, s. 42).  

Sammantaget kan man se hur respondenterna verkar ha en klarare uppfattning om varför män 

blir utsatta för sexuella trakasserier medan svaren kring varför kvinnor blir utsatta är mer spretiga. 
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Förövaren  

Personlighet 

Vad gäller vem förövaren vid sexuella trakasserier är så tog, som nämnts tidigare, respondenterna 

nästan enbart upp män som förövare. Man kan skönja två huvudriktningar i respondenternas 

åsikter där den manliga förövaren antingen framställdes som en stark ledarfigur eller en person som 

försökte kompensera för en i övrigt ganska otrygg personlighet. 

T1: Jag tänker mig att det oftast är en kille med en ganska kass kvinnosyn som anser sig ha rätten att 

liksom bestämma över tjejerna och göra som han vill med dem. Eh, och… ja lite fördomsfullt så 

brukar det ofta gå hand i hand med att han fördomar och sådär om andra också som att han, liksom, 

eh, om vi säger en kille som kör med mycket sexistiska skämt, han kör ofta med mycket rasistiska 

skämt också har jag fått uppfattningen i alla fall. Så det går lite hand i hand det där med en avsaknad 

av respekt för andra människor. Så han kan liksom förolämpa, olika typer av grupper. Och att det 

beror liksom lite på hans personlighet. 

Denna respondent beskriver hur förövaren är en man som har lite respekt för andra människor 

generellt och att han har en ”kass kvinnosyn” specifikt. Hon beskriver hur det är en man som sätter 

sig över, och upplever att han har rätt att bestämma över, andra. 

T4: Alltså jag tror att det är någon som har mycket status. Jag tänker alltid på den populäraste killen 

liksom… som är väldigt så här, men gör bara vad han vill liksom. Och vill ha makt liksom. Sen så 

har jag, för jag tror liksom inte att, någon som är blyg vågar göra sexuella trakasserier i samma grad 

som någon som är i macho, som kan göra vad han vill liksom. 

Denna respondent kan sägas ha en liknande syn där hon hänvisar till en man med hög status som 

vill och kan göra som han vill. Denna syn på att förövaren är en populär och dominant man som 

andra ser upp till konfirmeras även delvis av manliga respondenter. En av de manliga 

respondenterna uttryckte det så här: 

K3: Ja det kan vara så här populära killar i skolan som bara, jag tog Sara på häcken liksom, liksom 

jag har kommit till, har kommit till tredje bas typ, allt sånt, skrytmaterial. Och alla andra killar bara, 

åh wow verkligen. 

Det var dock inte alla som tyckte att den manliga förövaren var så självsäker. 

K1: […] [M]an tänker sig att det är den här personlighetstypen och man tänker speciellt på killar 

som är, som har det här att de alltid måste hävda sig. Att de försöker visa att de är väldigt tuffa och 

så fast de inte är så inombords liksom. […] 

Denna respondent beskriver hur han tror att de som utför sexuella trakasserier inte är så 

självsäkra egentligen. Han beskriver hur de använder sexuella trakasserier för att hävda sig och visa 

att de är tuffare än vad de egentligen känner sig. En annan respondent hävdade att: 

T4: Det kan ju vara så att killar ofta inte får visa känslor på samma sätt som tjejer. Så då kanske de 

måste ta ut det med våld och liksom, trakasserier för att de inte har något annat sätt att visa det. 
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Hon tror att killar använder sexuella trakasserier för att visa hur de känner då de, enligt henne, 

kanske inte har några andra verktyg att visa det med.  

K3: Det kan ju vara allt från att den är osäker, alltså bara på sig själv så här. På vad den kan och kan 

inte, och att den är osäker på sin sexualitet kan det vara. Liksom bara att någon, jag såg, till exempel, 

jag såg Joakim i duschen igår och jag fick känslor, bäst jag gör, det kan ju inte var okej. 

Detta citat kommer från en diskussion kring varför man utför sexuella trakasserier. Enligt denna 

respondent behöver det inte bara vara osäkerhet kring sin förmåga som gör att man utsätter andra 

för sexuella trakasserier utan det kan också vara osäkerhet kring sin egen sexualitet. Respondentens 

svar kan tolkas som att en man som blivit attraherad av en annan man kanske känner att han måste 

utföra sexuella trakasserier för att säkra sin heterosexualitet. För de homosexuella känslorna ”kan 

ju inte vara okej”. 

 

Grupptryck och att trakassera för att motverka trakasserier 

K2 Precis, jag tycker också att grupptryck för… jag tror det är ofta det är grupptryck som leder till 

det här att, man vill kanske egentligen inte säga. Jag tror ingen vill mobba en person, inte om man 

verkligen tänker efter, men man gör det för att känna… eh, alltså, att man har typ vänner omkring 

sig så har man typ, om man säger någonting illa om den här personen så kommer de hära hålla med 

och då kanske vi snackar och så. 

I: För att vara med i gruppen? 

K2: Precis. 

Denna respondent beskriver hur förövaren vid sexuella trakasserier kanske gör det för att få 

vara en del av en grupp. Att personen i fråga kanske egentligen inte vill trakassera någon men 

känner sig tvungen till att göra det för att få vara en dela av gruppen. Detta bekräftas även av andra 

respondenter som också tror att det ofta förhåller sig på detta sätt. 

Samma respondent beskrev också hur sexuella trakasserier mot män av anda män kan leda till 

ytterligare sexuella trakasserier. 

K2: […] Eh, men sedan spelar det mycket roll hur man tar emot. Kanske påverkar det honom. Ah 

han kallar mig bög nu ska jag typ, klämma, eller jag vet inte. 

Han beskriver här hur sexuella trakasserier mot en ung man kan leda till att han känner att han 

också måste utföra sexuella trakasserier mot någon annan. Detta kan jämföras med citatet ovan där 

homosexuella känslor kunde leda till att en man sexuellt trakasserade någon annan. Man kan tolka 

båda dessa svar som exempel på att män använder sig av sexuella trakasserier för att cementera och 

bevisa sin heterosexualitet både för sig själva och för andra. 

 K6: Också grupper som har liksom, det brukar alltid finnas en person som folk ser upp till mest. 

Och… sättet den personen agerar och om den personen gör någonting, kanske anses vara rätt 

eftersom den personen är ledare. 
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Respondenten i detta citat pratar om ledaren för en grupp unga män där han hävdar att denna 

ledares inställning till sexuella trakasserier påverkar hur resten av gruppen kommer se på det. 

K3: Det kommer ju att bero på hur huvud, alltså the main guy reagerar på det. Då kan det ju liksom 

vara, vadå är du bög? Och de andra bara, ja vadå är du bög eller? Höhö. Bög bög. Och det kan leda 

till mobbning liksom. Liksom så här står bög på skåpet och sådär liksom. Bara för att han sa emot. 

Denna respondent beskriver vad som kan hända om man som ung man säger emot när någon 

i ens umgängeskrets utsätter någon annan för sexuella trakasserier. Han beskriver här, likt 

föregående respondent, hur ledarens inställning avgör hur kritiken tas emot av gruppen. Han 

beskriver vidare hur ett negativt mottagande av ledaren kan leda till trakasserier mot en själv. 

Denna utfrysning som respondenten ovan beskriver liknar den utfrysning som beskrivs av 

Robinsson (2005, s.22) och Conroy (2013, s. 341) där någon som trotsar den hegemoniskt manliga 

gruppen blir trakasserad och inte längre tillåts vara en del av gruppen. 

Sammantaget så visar respondenternas svar att den manliga gruppen, i vissa fall, är central för 

om och hur sexuella trakasserier sker. Svaren visar också på att gruppledarens attityd är avgörande 

då dennes åsikter i mångt och mycket blir gruppens åsikter.  

Skillnader mellan manliga och kvinnliga respondenter 

På några frågor varierade respondenternas svar men få av dessa variationer kunde kopplas till 

respondenternas kön. De kvinnliga respondenterna hade mer åsikter kring att bli kallad ”hora” och 

de manliga respondenterna hade mer åsikter kring att bli kallad ”bög”. Detta kan dock förklaras 

med att kvinnor var de som, enligt respondenterna, blev kallade ”hora” och män var de som blev 

kallade ”bög”. Respondenterna kan alltså sägas ha mest åsikter kring det som de själva känner sig 

mest utsatta för.  

Vad gäller orsaken till sexuella trakasserier så följs dock inte detta mönster. Både kvinnliga och 

manliga respondenter hade åsikter om både offer och förövare och inga specifika mönster framstod 

vad gäller de åsikterna. Både manliga och kvinnliga respondenter visade prov på de åsikter som 

tagits upp här.  

Det enda som kan tolkas som en skillnad i åsikter mellan manliga och kvinnliga respondenter 

var att männen mer än kvinnorna tenderade till att beskriva de manliga förövarna som offer för 

grupptryck och svag självkänsla. Kvinnorna å sin sida verkade se den manliga förövaren som en 

självständigare och självsäkrare individ. 
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Diskussion 

Ambivalensen kring sexuella tillmälen 

Utifrån elevernas svar kan man ana en vissa ambivalens kring sexuella tillmälen som ”bög” och 

”hora”. De beskriver hur orden är vanligt förekommande och att många inte ens tar så illa upp när 

de framförs. Samtidigt beskriver de hur det, om man tar illa upp, kan leda till konsekvenser både 

för den som blir utsatt och andra runt omkring.  

Respondenterna verkar inte riktigt vara säkra på varför man blir kallad ”hora” även i situationer 

där det inte har någonting med sex att göra. Det råder dock koncensus bland respondenterna kring 

att vissa kan ta illa vid sig och att de gör det på grund av den litterära betydelsen av ordet. Trots att 

ordet alltså till stor del verkar ha blivit en normaliserad dela av unga kvinnors liv så tyder 

respondenternas svar på att är det fortfarande kopplingen till sexuell promiskuitet som gör att man 

tar illa upp av att bli kallad ”hora”. Detta trotts att det, enligt respondenterna, inte behöver vara 

den litterära meningen som förövaren har i åtanke när hen använder ordet som förolämpning. 

När det gäller ordet ”bög” verkar det, enligt respondenterna, ha en semantisk mening som 

snarare närmar sig omanlig än homosexuell. Många av respondenterna beskriver också hur det är 

något man blir kallad om man som man beter sig på vad som anses vara ett omanligt sätt. De som 

tar illa upp gör det för att de känner att deras heterosexuella manlighet ifrågasatts. Om offret inte 

upplever det på detta sätt så tar han, enligt respondenterna, alltså inte heller illa upp. 

Det hegemoniskt manliga idealet som orsak till sexuella trakasserier 

Om man ser till orsakerna bakom sexuella trakasserier så är det svårt att se något samband mellan 

svaren kring kvinnors beteende som utlösande faktor för sexuella trakasserier. Svaren som 

respondenterna gav var blandade och det verkar som om det enligt dem är vilken kvinna som helts 

som kan bli utsatt för sexuella trakasserier om hon skulle råka befinna sig på fel plats vid fel tid. 

Orsaken till varför sexuella trakasserier sker verkar, enligt respondenterna, snarare ligga hos 

förövarna, och då respondenterna beskrev det som att det är framför allt män som är förövare så 

skulle det alltså betyda att orsaken ligger hos männen.  

Respondenternas svar pekar på att sexuella trakasserier ofta används av män för att etablera sig 

i en hegemoniskt manlig grupp där sexuella trakasserier både kan ses som erövringar och bevis för 

att man är en del av gruppen. Respondenternas svar tyder också på att sexuella trakasserier används 

som försvar mot angrepp på den egna sexualiteten där de sexuella trakasserierna används som bevis 

för att de visst är män i den bemärkelse att de passar in i heteronormens beskrivning av manlighet. 

Om man ska se detta ur ett skolperspektiv ter det sig, utifrån de resultat som presenteras i denna 

studie, som om mer fokus skulle behöva läggas på dessa manliga grupper i skolan. Bland lärare och 

i samhällsdebatten hör man hur det talas om att tjejer måste bli bättre på att säga ifrån och stå upp 

för sig själva (Mills 2001, s. 5). Man kan dock fråga sig vad det spelar för roll om det egentligen inte 
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handlar om de unga kvinnorna utan om de unga männen och deras kamp för att passa in i det 

manliga ideal där den hegemoniskt manliga gruppen och sexuella trakasserier ter sig centrala.  

Som det ser ut om man tittar på respondenternas svar har vi en grupp unga kvinnor som ger 

alla möjliga anledningar till hur de kan vara orsaken till sexuella trakasserier när de unga männen 

snarare menar att det egentligen handlar om den normativt manliga gruppens sociala samspel. 

Nästa fråga blir då hur detta påverkar de unga männen och kvinnorna? Genom att socialisera de 

unga kvinnorna till att det är de som sexuella trakasserier beror på så kan man hävda att risken 

finns att man också skapar en situation där man lägger allt ansvar på dem. Man ger då alltså de unga 

kvinnorna ansvaret för att begränsa de unga männens beteende och lyfter samtidigt ansvar från 

den manliga gruppen och övriga samhället. Detta skulle enligt detta synsätt också kunna leda till att 

de unga kvinnorna får större del av skulden när sexuella trakasserier sker då det ändå anses vara 

deras ansvar från början.   
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Konklusion 

Denna studie har kommit fram till att sexuella trakasserier är ett reellt problem i gymnasieelevers 

vardag. Eleverna ansåg att det framför allt var män som trakasserade kvinnor och i viss mån också 

andra män. Många av eleverna ställer sig bakom ett känsloperspektiv där offrets känsla är det som 

får avgöra om något är sexuella trakasserier eller inte. Flertalet av respondenterna menar dock att 

orsaken till sexuella trakasserier inte ligger hos offret utan hos förövaren. De beskrev hur ett 

dominant hegemoniskt manlighetsideal gjorde att vissa kände press att utföra sexuella trakasserier 

för att vara välkomna in i den manliga gruppen. De beskrev också hur man som ung man var 

tvungen att acceptera vissa former av sexuella trakasserier för att inte riskera att uteslutas från den 

manliga gruppen. 

Ett känslo- eller handlingsperspektiv som det mest effektiva för att urskilja sexuella 

trakasserier 

Om vi antar att grunden för de sexuella trakasserierna ligger i det heteronormativa 

manlighetsidealet och inte hos offret kan det anses gynnsamt att i skola och samhälle lyfta fokus 

bort från offrets känsla och att istället fokusera på vilka handlingar det är som reproducerar den 

hegemoniska manligheten. Att anta ett känsloperspektiv lägger över ansvaret för att definiera 

sexuella trakasserier på offret vilket gör att vissa handlingar riskerar att passera obemärkta. Dessa 

handlingar kan, om de inte uppmärksammas på rätt sätt, i sin tur stärka vissa hegemoniskt manliga 

ideal som leder till fler sexuella trakasserier på sikt. Att istället inta ett handlingsperspektiv gör att 

man, i så fall, skulle kunna identifiera vilka handlingar det är som reproducerar den hegemoniska 

manligheten vilket också ger större möjlighet att hantera situationer där de uppstår utan att offret 

ska behöva agera domare. Med detta sagt ska offret självklart inte glömmas bort, hen måste också 

få det stöd eller tröst som hen behöver men detta kanske inte behöver ske i relation till förövaren.  

Detta synsätt innebär att man slutar se sexuella trakasserier som en konflikt mellan offer och 

förövare och istället börjar se det som ett utryck för ett problem som snarare ligger hos förövaren. 

Att se på det på detta sätt gör också att bekämpandet av sexuella trakasserier inte bör ställa offret i 

centrum då hen inte är orsaken till handlingen, utan snarare konfrontera förövarens syn på 

manlighet och kvinnlighet utan att utgå ifrån offret som individ. 

Vidare forskning 

För att komma framåt i forskningen kring sexuella trakasserier bland ungdomar verkar det som 

mer forskning krävs kring den heteronormativa manligheten och hur den upprätthålls. Då skolan 

är en av de unga männens viktigaste arenor krävs också initiativ från skolforskningens sida kring 

hur man i skolan ska kunna identifiera de mönster som reproducerar de drag hos den dominanta 

heteronormativa manligheten som leder till sexuella trakasserier. Om man faktiskt vill minska 
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mängden sexuella trakasserier måste man samtidigt finna vägar att ge dessa unga män möjlighet att 

bejaka alternativa manlighetsideal där sexuella trakasserier inte krävs för att bli accepterad. 

Forskning krävs också kring hur man kan lyfta skulden och den känslomässiga bevisbördan från 

offret så även de kan skapa sina identiteter utifrån annat än risken för att bli utsatt för sexuella 

trakasserier.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Inledning 

1.1 Kort konversation om till exempel vädret, hur rummet ser ut eller miljön kring skolan 

1.2 Presentation: vem är jag och vad gör jag 

1.3 Beskrivning av hur de kommer vara anonyma i studien och att de har rätt att avsluta när de vill.  

 

2. Tema 1: Vad är sexuella trakasserier? 

2.1 Vad tycker ni en sexuell trakasseri är? 

-Ord? 

-Handlingar? 

2.2 Exempel: 

2.2.1 Jana och Alice sitter i ett av skolans uppehållsrum och gör en skoluppgift som 

ska lämnas in samma eftermiddag. Peter och Hassan som går i tjejernas klass kommer 

och sätter sig vid samma bord och börjar prata. Efter ett litet tag så frågar Peter vad 

Jana och Alice håller på med och när de berättar att de gör skoluppgiften så utbrister 

Peter:  

” Fan, den har jag ju inte gjort! Kan jag få kolla vad ni har skrivit?” Tjejerna som 

tycker att Peter alltid försöker glida på andras jobb säger nej. Peter tjatar men de 

säger fortfarande nej. Då blir Peter arg och ställer sig upp för att gå. Precis när han 

vänder sig om så säger han, tyst men ändå så tjejerna hör,  

”horor”.  

2.2.1.1 Vad är det som sker?  

2.2.1.2 Är detta en sexuell trakasseri? 

 2.2.1.3 Spelar det någon roll vad tjejerna tycker? 

 

2.2.2 Det är lördag kväll och ett gäng gymnasieelever har hemmafest. Någon har 

lyckats få tag på sprit och många är ganska fulla. Sara har druckit så mycket att hon 

ganska tidigt på kvällen däckat på en soffa. Hampus som går i Saras klass sitter i 

andra sidan av soffan och pratar med Fredrik som sitter bredvid i en fåtölj. Plötsligt 

under samtalet så vänder sig Hampus mot Sara och ler.  

”Kolla här” säger han till Fredrik och klämmer på Saras bröst samtidigt som han gör 

ett tut ljud.  

”Man vad fan gör du?” säger Fredrik ”Går inte hon i din klass?”  
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”Meh, vadå? Är du bög eller?” Säger Hampus och skrattar. 

 2.2.2.1 Vad är det som sker?  

2.2.2.2 Är något av detta sexuella trakasserier? 

2.2.2.3 På vilka sätt? 

 

2.3 Lindriga respektive allvarliga sexuella trakasserier 

2.4 Vem bestämmer vad som är sexuella trakasserier? 

 

3. Tema 2: Varför sexuella trakasserier? 

3.1 Vem blir utsatt och vem utsätter? 

 -kön 

 -ålder 

 -popularitet 

 -personlighet 

3.1.1 Varför? 

 -På grund av något hos den som utför 

  -makt 

  -osäkerhet 

  -kärlek 

-På grund av den som blir utsatt 

-Utseende 

  -Beteende 

6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning av vad som framkommit 

6.2 Kontaktuppgifter 

6.3 Tacka för intervjun. 

  


