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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur män kan uppleva oinbjudna sexuella närmanden och/eller 

anspelningar från kvinnor. Detta kommer att göras med fokus på hur upplevelsen kring detta kan skilja 

sig åt mellan olika situationer och vad som bidrar till dessa skillnader i upplevelser.  

För att förklara detta används symbolisk interaktionism, genusteori, intersektionalitet och Focaults 

maktanalys. För att samla in material till denna analys har kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer använts där intervjuobjekten fått förklara vad de tolkar som ”oinbjudna 

sexuella närmanden och/eller anspelningar”, om hur de ser på situationer där de blivit utsatta samt vad 

de tänker påverkar denna upplevelse. 

De berättelser som framkommer i de genomförda intervjuerna visar på en ambivalens hos 

intervjuobjekten kring offerskap i relation till de oinbjudna sexuella närmandena och/eller 

anspelningarna, där två parallella spår av offerskap åskådliggörs. Det ena spåret handlar om att 

individen subjektivt tycker sig ha blivit utsatt för en handling som kvalar in under deras definition av 

det undersökta ämnet i objektiv mening. Det andra spåret handlar om att till följd av denna typ av 

handling känna sig kränkt eller i en offerroll, vilket intervjuobjekten själva uttrycker en svårighet i att 

känna igen sig i. Enligt intervjuobjektens berättelser räcker det inte med att de utsätts för sexuella 

närmanden och/eller antydningar av kvinnor för att de ska känna sig utsatta. Situationen behöver även 

kompletteras av särskilda omständigheter som riskerar att leda till ytterligare negativa konsekvenser 

för dem, eller som kraftigt begränsar deras upplevda handlingsutrymme.  

Detta vittnar om en makthierarki där männen inte upplever sig vara särskilt hotade av kvinnor förrän 

relationen kompliceras utifrån bland annat en beroendeställning. 

Nyckelord 

#metoo, sexuella trakasserier, manliga offer, symbolisk interaktionism, genus, intersektionalitet, makt 
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1. Inledning 

I samband med att skådespelaren Alyssa Milano den 15 oktober 2017 uppmanade till 

användandet av hashtaggen #metoo startade vad som skulle komma  att benämnas som ”the 

metoo movement” (Frye, 2018). Denna internationella rörelse spreds med hjälp av hashtaggen 

MeToo, krönikor och olika upprop där många kvinnor delade med sig av berättelser om de 

sexuella övergrepp och trakasserier som de behövt utstå från män (Chuck, 2017). I samband 

med att många av de kvinnor som fallit offer för denna typ av kränkningar gavs möjlighet att 

göra sin röst hörd och få sin upplevelse validerad försökte även en del av de personer som 

råkat ut för den här typen av händelser men som inte identifieras som kvinna ta tillfället i akt 

att lyfta sin berättelse utan framgång (Scott, 2017). Då de kränkningar som åskådliggjordes i 

och med MeToo rörelsen kopplades till rådande maktstrukturer i samhället där män tar sig 

frihet till kvinnors kroppar, blev dessa individer i mångt och mycket negligerade (Expressen, 

2017). Sexuella trakasserier är ett brett samhällsproblem som förekommer i alla samhällets 

skikt och där olika åldrar, kön, utbildning och etnicitet finns representerade bland så väl offer 

som förövare (Fitzgerald, Swan & Magley, 1997). Trots detta varierar överrepresentationen 

av att vara offer och/eller förövare mellan personer tillhörande olika grupper baserat på dessa 

egenskaper. 

 

Upplevelsen av sexuella trakasserier är något som definieras utifrån offrets subjektiva 

upplevelse, både uppfattningen om av vad sexuella trakasserier innebär och hur starkt 

handlingen påverkar individen är således personligt (Carstensen, 2004). Något som enar dessa 

handlingar är dock att de inte välkomnats av offret även om de kan genomföras i anknytning 

till annat som offret bjudit in till (Carstensen, 2004). Hur kan då oinbjudna sexuella 

närmanden och anspelningar upplevas och vad upplevs påverka denna upplevelse? Det är 

något som kommer att undersökas i denna studie. 

 

Det är viktigt att belysa ämnen utifrån olika perspektiv med fokus på människor tillhörande 

olika grupper med olika bakgrund och förutsättningar. I förhållande till studiens ämne är ett 

sådant perspektiv mäns syn på oinbjudna sexuella anspelningar från kvinnor. Det är utifrån 

detta av intresse för forskningsfältet att mäns upplevelser av oinbjudna sexuella anspelningar 

undersöks och registreras för att på så vis berika och utveckla kunskapsområdet och debatten 

gällande sexuella anspelningar och berörda forskningsområden.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka mäns upplevelser av oinbjudna sexuella 

anspelningar från kvinnor. Ytterligare syftar studien till att undersöka hur män kan resonera 

kring dessa upplevelser utifrån ett makt och genusperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur kan ”män” uppleva oinbjudna sexuella närmanden eller antydningar från 

”kvinnor”? 

2. Vilka tankar kan ”män” ha kring detta fenomenet? 

3. Vad kan få ”män” att uppleva sig vara mer utsatta vid dessa tillfällen? 

4. Hade ”männen” uppfattat situationen annorlunda om en ”kvinna” varit offret? 

1.3 Avgränsningar 

Begreppen ”man” respektive ”män” kommer bortsett från teoriavsnittet att referera till 

individer vars juridiskt kön är man i kombination med att denne själv ser sig som man. På 

liknande sätt används begreppen ”kvinna” respektive ”kvinnor” för att beskriva individer som 

intervjuobjekten har uppfattat tillhöra kategorin kvinna. Teoriavsnittets kategoriseringar 

representerar det som i vardagligt språk menas med de kategorier som nämns, med all den 

otydlighet som därav följer. Anledning till att den eventuellt något föråldrade dikotomin 

”man” respektive ”kvinna” används i denna studie är att studiens omfattning och fokus inte 

möjliggör en rättvis beskrivning och redogörelse kring det djup och den bredd av olika 

etiketter som individer i dagens samhälle använder för att beskriva sig själva inom begreppet 

intergender (Usher, 2006). För att förenkla läsandet av texten kommer fortsättningsvis ”män”, 

”man”, ”kvinna” och ”kvinnor”att skrivas utan citationstecken. Studiens intervjuobjekt 

avgränsades till individer som har man som sitt juridiska kön samtidigt som de själva ser sig 

som män. Denna avgränsning gjordes då studiens syfte och frågeställningar avser att 

undersöka just individer tillhörande denna grupps upplevelser och inte hur invånarna i 

samhället i stort upplever och tänker kring det. Detta medförde att intervjuobjekten behövde 

tillhöra denna specifika grupp.  

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer det i kapitel 2 att redogöras för både teorier och tidigare 

forskning som bidrar med kunskap och möjliggör ett adekvat analyserande av studiens 

material. I avsnitt 2.1–2.1.6 redogörs synen på kunskap och teorierna symbolisk interaktionism, 
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genusteori, intersektionalitet och Focaults maktanalys, vilka även knyts an till studiens ämne. I 

avsnitt 2.2 redovisas tidigare forskning om sexuella trakasserier och de individuella skillnader 

som finns i hur detta kan definieras och upplevas. Kapitel 3 presenterar studiens 

metodologiska ansats. Detta kapitel inleds med en kort förklaring av metodologiska begrepp 

samt en beskrivning av studiens valda ansats. Efter detta följer avsnitt 3.2 där studiens urval 

presenteras och motiveras. I avsnitt 3.3 beskrivs intervjuobjekten och i avsnitt 3.4 och 3.5 

redogörs styrkor och nackdelar med den valda metodologiska ansatsen samt den påverkan 

som författarens förförståelse kan ha på resultaten. Avsnitt 3.5.1-3.5.3 handlar om 

forskningsresultatens kvalité och beskriver de tre kvalitativa begreppen ”trovärdighet”, 

”överförbarhet” och ”pålitlighet” som bidrar till en bedömning av det material som studien 

genererat. I kapitlets sista avsnitt (3.6) diskuteras studiens etiska överväganden. Resultat och 

analys presenteras i kapitel 4 med ett avsnitt (4.1-4.4) dedikerat till intervjusvar genererade av 

frågor knutna till var och en av studiens fyra frågeställningar. Här knyts data och teori 

samman vilket möjliggör förklaringar och slutsatser. Studien avslutas med reflektioner i 

kapitel 5  där de resultat som presenterats problematiseras och diskuteras. Avslutningsvis förs 

i avsnitt 5.1 resonemang kring forskningsämnen som utifrån studiens ämne vore intressant att 

forska vidare på.  

2. Teori och tidigare forskning 

 För att ge studiens innehåll en relevant teoretisk förankring utifrån syfte och frågeställning 

presenteras under detta kapitel de teoretiska verktyg som kommer att användas. Dessa består 

av symbolisk interaktionism, genusteori, intersektionalitet och Focaults maktanalys. Ytterligare 

kommer i detta kapitel forskning av relevans för denna studiens ämne här att redovisas. 

2.1 Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik presenteras och diskuteras de olika teoretiska utgångspunkter som studien 

lutar sig mot. Detta görs i form av att varje teori och filosofiskt antagande presenteras i följd 

för att slutligen sammanställas i relation till studiens syfte och resultat. 

2.1.1 Ontologiska och epistemologiska antaganden 

För att förstå studiens resonemang, slutsatser och resultat är det viktigt att förstå studiens 

utgångspunkter vad gäller synen på kunskap. Centrala ontologiska antaganden som gjorts i 

studien gäller synen på forskningsansatsen i relation till hur verkligheten antas vara beskaffad. 

Till skillnad från de ontologiska antaganden behandlar Epistemologin istället hur vi 
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människor kan nå kunskap och vad kunskap egentligen är (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

De ställningstaganden som gjorts i studien gällande dess förhållningssätt utifrån dessa två 

begrepp har dikterat såväl studiens fokus som dess inriktning. Studien utgår ifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och undersöker intervjuobjektens upplevelser, berättelser 

och representeras av en syn på människan som medskapare i sin verklighet (Bryman, 2011). 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blev ofrånkomligt i och med studiens fokus på just 

upplevelser och berättelser samt de tankar, känslor och iakttagelser som dessa baseras på. Den 

information som människor tar in tas alltid in med hjälp av de verktyg som människan har till 

sitt förfogande, det vill säga sina sinnen. Med hjälp av dessa sinnen kan vi människor endast 

uppta en begränsad mängd information samtidigt som vi bara klarar av att registrera och lagra 

en bråkdel av denna information som vi trots allt lyckas ta till oss. Hur vi tar till oss denna 

information och vad vi använder den till är något som vi delvis lär oss av varandra i en 

socialiseringsprocess, vi hittar med andra ord i mångt och mycket det vi lärt oss att leta efter. 

Ovanstående diskussion innebär att sådant som händer i den fysiska världen sker oberoende 

av om vi registrera det eller inte samtidigt som det vi registrerar alltid är förvrängt i någon 

mening eller direkt felaktigt (Bryman, 2011). 

 

Utifrån dessa metodologiska ställningstaganden, filosofiska premisser och kommande 

teoretiska beskrivningar hoppas författaren till denna studie att på ett tydligt och strukturerat 

sätt förbereda läsaren för studiens genererade kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Den ovan redovisade synen på kunskap och verklighet ämnar i kombination med följande 

avsnitt om teorier att möjliggöra förståelse kring de tolkningar, förklaringar och slutsatser som 

presenteras i studiens resultatdel.  

2.1.2 Symbolisk interaktionism 

Utgångspunkten inom Symbolisk interaktionism är att individer är aktiva aktörer och inte 

passiva objekt som styrs av omgivningen. Dessa aktörer anses kapabla till att skapa och 

medskapa sin egen och andras verklighetsuppfattning, upplevelser och syn på livet (Blumer, 

1969). Individers verklighetsuppfattning ses inom den symboliska interaktionismen som en 

ständigt pågående process där verkligheten hela tiden skapas och återskapas individer emellan 

och där den fysiska verkligheten endast är en av många komponenter som bygger upp den 

värld som människor lever i och interagerar med. Den komponent som den fysiska 
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verkligheten betraktas som ses som något som människan förhåller sig till men som 

människan aldrig helt kan greppa (Blumer, 1969). Den verklighetsuppfattning som människor 

har anses enligt symbolisk interaktionism istället vara starkt knuten till hur vi rör oss i, iakttar 

och interagerar med den fysiska värld som omsluter oss. Viktigt att uppmärksamma är dock 

att de kategoriseringar och avgränsningar som människor gör gällande den fysiska världen och 

de olika symboler som människan förhåller sig till fullt ut är skapad människor emellan 

(Blumer, 1969). Ett exempel på detta är symbolen busvissling. Den avgränsning som 

människor gör kring vad en busvissling är, dess början, slut och form är ingenting som finns i 

sig själv även om samtliga av dess beståndsdelar gör det. Varje beståndsdel i busvisslingen 

finns i sig självt men varje indelning och kategorisering, inklusive uppdelningen av 

beståndsdelar i genomförandet är något som människor skapat och ständigt återskapar i sin 

interaktion med varandra och den fysiska världen. Detta förhållningssätt är grundstommen 

inom symbolisk interaktionism och gäller såväl upplevelser, relationer som objekt (Blumer, 

1969). Med detta följer att samma resonemang som ovan förts kring människans relation till 

den fysiska världen inom symbolisk interaktionism även gäller för relationer och interaktioner 

människor emellan (Blumer, 1969). Av detta följer att den uppfattning som en individ har av 

olika händelser eller exempelvis sexuella anspelningar skapas utifrån dennes erfarenheter av 

och samspel med omgivningen. 

 

Fortsättningsvis under denna rubrik kommer det sätt som människor förhåller sig till tankar, 

händelser och objekt benämnas som att människor förhåller sig till symboler och där 

relationen egentligen består av människans relation till de föreställningar som finns kring en 

given symbol snarare än det som symbolen innefattar oberoende av mänskliga referensramar. 

Detta görs för att underlätta och förtydliga den syn på kunskap och interaktion som den 

symboliska interaktionismen representerar. 

 

Den symboliska interaktionismens förklaringsmodell av hur människor uppfattar världen 

innebär att två individer kan ha vitt skilda uppfattningar kring en symbol till följd av att 

personerna kan tillskriva symbolen olika värden och egenskaper. Detta innebär att människor 

förhåller sig till symboler utifrån de egenskaper som individen sedan tidigare tillskrivit 

symbolen eller den grupp av symboler som individen delar in symbolen under (Blumer, 

1969). 

 



6 
 

Det är genom tidigare sociala interaktioner som individer delat med sin omgivning som de 

bildar sig sin uppfattning kring symbolers egenskaper utifrån hur individen tolkat att dess 

omgivning förhåller sig till symbolen. Människor internaliserar i varierande utsträckning 

varandras förhållningssätt och attityder till olika symboler istället för att hela tiden behöva 

reagera i en slags motreaktion till det som personen själv direkt upplevt kring symbolen. Detta 

möjliggör att information snabbt kan transporteras mellan människor och förankras i såväl 

möten mellan kollegor som till yngre generationer. Denna process får till följd att kunskap och 

uppfattningar kring olika symboler med tiden utkristalliseras genom människors sociala 

interaktioner med varandra vilket resulterar i ett relativt smidigt och träffsäkert kunskapsflöde. 

Detta innebär att människor kan förstå saker och ting utan att i varje ny situation behöva en 

detaljerad beskrivning från andra och/eller lösas med hjälp av deduktiv och/eller induktiva 

resonemang (Gergely 2013). En risk med denna typ av informationsöverföring är dock att 

information och kunskap som egentligen är baserad på subjektiva uppfattningar och inlärda 

mönster misstas för objektiva odiskutabla sanningar utan utrymme för justeringar eller 

alternativa synsätt (Blumer, 1969). 

 

Den kategori av symbol som kanske är den allra viktigaste i dagens samhälle är språket, såväl 

det skrivna, talade som det på andra sätt förmedlade språket. Språket är det som möjliggör den 

process som symbolisk interaktionism i mångt och mycket baseras på. Detta då det möjliggör 

kommunikation som sträcker sig bortom råa känslor och öppnar upp inre reflektion och 

resonemang. Språket fyller rollen som en slags informationsbärare där varje uttryck innefattar 

information och där uttryckens sammansättning kan förändra, komplicera eller förtydliga 

uttryckets innebörd (Blumer, 1969). 

 

Då människor interagerar med varandra kan det bli smärtsamt tydligt att en persons 

uppfattning av en symbol skiljer sig åt från den uppfattning som andra har kring samma 

symbol vilket öppnar upp för missförstånd och eventuella integritetskränkande övertramp. 

Detta kan bero på att individer bär med sig olika kunskap kring en specifik symbol från 

tidigare interaktioner eller att de missförstått varandra och tror sig förhålla till samma symbol 

trots att de egentligen förhåller sig till olika symboler. Till följd av detta är det viktigt att 

individer stämmer av sin uppfattning gällande symboler med varandra genom att försöka se 

sig själva och sin uppfattning utifrån och andra och deras uppfattning inifrån så att 

missuppfattningar kring kommunikation kan undvikas och/eller redas ut. I och med detta är 

det av vital betydelse att kommunikation och kunskap ständigt diskuteras och utvärderas så att 
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samspel blir så tydligt, friktionsfritt och begripligt för de involverade aktörer som möjligt 

(Blumer, 1969). Detta förhållningssätt till människovärldens objekt och subjekt möjliggör en 

robust och intressant förklaringsmodell kring verkligheten som möjliggör en avancerad och 

djupgående diskussion kring forskningsresultat. 

2.1.3 Genus 

Då denna studie enbart behandlar genuskategorierna man respektive kvinna kommer 

genusdiskussionen i detta kapitel enbart att röra dessa två kategoriseringar, detta med 

kännedom kring den diskussion gällande ytterligare genuskategorier som råder i samhället. 

Genus kan ses som den socialt konstruerade sociala aspekten av det som samhället idag delar 

upp i antingen manligt eller kvinnligt och begreppet är ej att förväxla med det socialt 

konstruerade könet som handlar om den biologiska aspekten i det som samhället delar in i 

manligt respektive kvinnligt (Butler, 2007). Egenskaper som delas upp i manligt respektive 

kvinnligt utifrån genus gäller egentligen allt som inte är direkt förankrat i biologiska 

skillnader och vart gränsen går mellan vad som är socialt konstruerade kontra biologiskt 

konstruerat är ännu inte säkert fastställt men är flitigt diskuterat sedan genusbegreppets 

genomslag (Butler, 2007). Diskussionen gällande genus kontra kön har varit ofrånkomlig då 

kärnan i genusteori är åskådliggörandet av socialt konstruerade skillnader mellan män och 

kvinnor och där en del i detta är ifrågasättandet av biologins betydelse för mycket av det som 

idag ses som manligt respektive kvinnligt.  

 

Genusskapande är en pågående process som ständigt skapas och återskapas genom hur 

människor interagerar med varandra och där samtliga berörda spelar en aktiv roll, vilket 

innefattar varje människa, om än i de flesta fall omedvetet (Butler, 2007). Detta innebär att 

genus som begrepp i sig inte handlar om några värderingar gällande exempelvis status, makt 

eller anda värdebegrepp även om samhället i stort värdesätter olika egenskaper olika mycket. 

Det som är gemensamt för alla människor är att de genom sin interaktion med andra i 

varierande grad blir intvingade i roller som egentligen inte alltid ligger i linje med individens 

personlighet. Denna genusskapande process påbörjas redan vid födseln genom hur barnet hela 

tiden blir bemött av omgivningen utifrån de förväntningar som omgivningen bär med sig 

kring barnets genustillhörighet sedan sina egna tidigare erfarenheter. Detta resulterar i att 

individer ständigt föds in i de ramar som genustillhörigheten tillåter och som individen formas 

i. Ett exempel på en uppfattning som skapats genom denna process är de föreställningar som 

finns om att kvinnor är det känsligare och skörare könet och då ofta porträtteras som offer 
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medan män porträtteras som mindre känslosamma och mer handlingskraftiga (Halson, 1991). 

Det är genusskapandets tidiga introduktion i barnets liv som gör att det blir så svårt att urskilja 

vad som är biologiskt och vad som är socialt skapat, vilket försvårar identifierandet av dessa 

mekanismer och effekter. Genusrelaterade egenskaper är alltså något som alltid finns 

närvarande genom hela livet och som därför lätt kan misstas för egenskaper förankrade i 

biologin (Butler, 2007). 

 

Det är genom samhällets värderingar kring olika egenskaper, medfödda eller i olika 

utsträckning förvärvade som genus blir till en arena för ojämlikhet och orättvisor. Dessa 

orättvisor och de fotbojor som tillskrivande av genusegenskaper i varierande utsträckning 

medför i relation till individens fria utveckling av dess personlighet är kanske den största 

bidragande anledningen till att genusproblematik uppmärksammades och genusteori uppstod 

(Butler, 2007). Människor som formas av samhällets- och omgivningens uppfattning kring 

genus blir alltså alla offer för de egenskaper som projiceras på deras genustillhörighet och 

som sedan internaliseras så att de själva reproducerar dessa förväntningar i interaktion med 

andra. De patriarkala strukturer som finns i samhället och som visserligen har uppstått till 

följd av biologiska och socialt skapade skillnader värdesätter dessa olika förväntningar och 

tillskrivna egenskaper som i olika utsträckning finns hos män och kvinnor olika högt, vilket 

medför en obalanserad möjlighet till att uttrycka och utöva makt mellan de två 

genuskategorierna. Denna snedvridna maktbalans leder oss in på ett begrepp som är nära 

besläktat med genus, nämligen intersektionalitet.  

2.1.4 Intersektionalitet 

Till skillnad från genusbegreppets huvudsakliga fokus på att reda ut och åskådliggöra 

missuppfattningar kring biologiskt tillskrivna skillnader mellan män och kvinnor så ligger 

intersektionalitetens primära fokus på att analysera de olika maktobalanser och hierarkiska 

strukturer som finns mellan olika samhällsgrupper tillhörande olika sociala strata, även om 

mycket av genusforskningen bedrivs kring just maktobalanser (Ahrne, 2016).   

Intersektionalitet riktar in sig på diverse olika sociala differentieringar som berör bland annat 

människor med olika funktionsnivå, klasstillhörighet, etnisk bakgrund och/eller 

socioekonomisk grupptillhörighet för att nämna några exempel. När dessa variabler 

analyseras utifrån intersektionalitet anses de samspela med varandra. En persons totala 

uppsättning av variabler som tillhör kategorier förknippade med sociala strata påverkar 

dennes handlingsutrymme i olika givna situationer och en person med fler variabler som 
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samhället anser vara positiva kommer generellt sett ha ett större handlingsutrymme än en 

person med färre sådana variabler. På samma sätt har en person med  fler variabler som är 

förknippade med mindre positivt laddade värden generellt sett ett mindre handlingsutrymme i 

en given situation än en person som har färre negativa variabler (Ahrne, 2016). Enligt 

intersektionalitet ses dock inte makt och handlingsutrymme som något statiskt där en viss 

variabel alltid har ett visst värde. En variabels värde skiftar både över tid och beroende på 

kontext. Även om samtliga variabler är situationsbundna i viss utsträckning finns det variabler 

som är mer känsliga för situationsförändringar än andra. Exempel på variabler som är 

förknippade med ett relativt stort handlingsutrymme obundet av kontext är variablerna ”vit” 

och ”man” medan variabler som är mer kontextbundna då de förknippas med ett relativt stort 

handlingsutrymme är variablerna ”mörk” och ”kvinna” (Ahrne, 2016). 

 

Ett högt kapital av positivt betingade variabler hos en individ i en given situation medför en 

ökad frihet, ett ökat handlingsutrymme och en ökad möjlighet till att inskränka en annan 

persons handlingsutrymme genom att utöva makt. Individer som besitter variabler 

förknippade med ett generellt sett högt handlingsutrymme innehar således generellt sett en 

slags buffert mot angrepp som riskerar att väcka obehag hos individen genom att begränsa 

dennes upplevelse av frihet och autonomi, så som vid exempelvis oinbjudna sexuella 

närmanden eller antydningar från andra. Det omvända gäller istället för individer som har ett 

lågt kapital av positivt betingade variabler i en given situation.  

Detta innebär att makt inte är något statiskt som en individ besitter utan är istället något 

flexibelt som existerar i relationer aktörer emellan vilket kommer att diskuteras närmare i 

nästa avsnitt.  

2.1.5 Makt 

Ett centralt begrepp för all form av interaktion är makt. I denna studie kommer begreppet 

makt diskuteras utifrån Michel Foucaults definition av makt som något dynamiskt, relationellt 

och utövat snarare än något statiskt som någon besitter. Foucault (2003) menar att makt är 

starkt förknippat med kunskap och att varken kunskap eller makt kan finnas i varandras 

frånvaro vilket medför att makt blir något nödvändigt, önskvärt och ofrånkomligt samtidigt 

som det inte på något sätt är oproblematiskt. Makt finns i varje relation vid varje given 

situation och är under ständig förändring. Utövande av makt kommer alltid till ett pris och det 

är i maktutövarens intresse att hela tiden kunna utöva så mycket makt som möjligt till ett pris 

som denne känner sig bekväm med. Detta pris kan bestå av i princip vad som helst, allt från 
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en smicker till ett fysiskt angrepp. Vart gränsen går för vad individen bedömer som ett 

acceptabelt pris är inte sällan en process som sker näst intill automatiskt och omedvetet men 

det kan också ske medvetet eller i form av manipulation.  

 

Kunskap om och uppfattning av vad sexuella anspelningar innebär och hur det påverka en är 

något som individer bär med sig in i en situation vilket påverkar hur denna typ av handling 

påverkar personen som upplever sig vara utsatt. Huruvida handling ses som något som helt tar 

över motpartens handlingsutrymme eller om den endast ses som något som är lite besvärande 

för denne är avgörande för hur pass stor skada handlingen innebär för individen. Majoriteten 

av den makt som utövas sker relativt friktionsfritt då det ofta ligger i individens intresse att 

undvika konflikter och den följd som konflikter kan få (Foucault, 2003). Detta medför att 

makt allt som oftast används inom ramar som bägge parter accepterar, även om friktionsnivån 

mellan aktörerna i relationen kan variera.  

2.1.6 Sammanställning 

De ovan beskrivna teoretiska perspektiven är ämnade att ge läsaren en djupare förståelse för 

de diskussioner och slutsatser som presenteras i resultatdelen. Även om det ofta är svårt att 

uppmärksamma de relativt friktionsfria processer som sker i interaktioner är det av stor vikt 

att ständigt vara medveten om dessa mer subtila former av interaktion och kommunikation. 

Det är i dessa subtilare interaktionsformer som det går att skåda och förstå mycket av den 

friktion som finns mellan och inom de samhällsstrukturer som vid första anblick kan framstå 

som självklara och absoluta. Detta för att registrera vad som är och det som sker istället för 

vad som förväntas vara, för att felsöka kring antaganden och fördomar. Detta då felaktiga 

antagande och fördomar lätt kan misstas för absoluta sanning då de okritiskt tas för givet. Det 

är med hjälp av dessa teoretiska verktyg och förklaringsmodeller som det empiriska materialet 

är tolkat och granskat. Det finns vinster och förluster med allt och några av de vinster som 

finns med symboler och kategoriseringar är den effektiviseringen i kommunikation och 

kunskapsflöde som det innebär, vilket underlättar vardagen för människor. Det är dock av 

betydande vikt att ständigt vara medveten om, och vid behov påminna sig om de risker som 

finns med ett slentrianmässigt användande av symboler, nämligen misstolkningar och 

förvrängningar. 

2.2 Tidigare forskning 

De handlingar som idag betecknas som sexuella trakasserier består av handlingar som funnits 

lika länge som människan. Ämnet sexuella trakasserier som föremål för forskning är dock 



11 
 

betydligt yngre än så och men har berörts sedan åtminstone 1887 i Helen Campbell’s ”Woman 

Wage-Workers” och har framför allt beforskats flitigt sedan åtminstone 1970-talet i och med 

det engagemang som då fanns i USA och som resulterade i förändringar av landets lagar kring 

sexuella trakasserier (Siegel 2003). Intresset för ämnet har sedan dess vuxit sig allt större och 

uppnådde en ny höjd under hösten 2017 i och med MeToo och de berättelser som kvinnor runt 

om i världen tillhörande samhällets alla skikt berättade (Zarkov & Davis, 2018).  

 

Begreppet Sexuella trakasserier är svårdefinierat i och med att det utgår från individers 

subjektiva upplevelser. Tolkningen av dessa handlingar kan skilja sig åt mellan individer 

samtidigt som det kan tolkas som ett uttryck för makt och maktstrukturer av vissa medan 

andra inte delar denna uppfattning (Carstensen, 2004). Då offret har tolkningsföreträde vad 

gäller definitionen av sexuella trakasserier kan samtliga oönskade och icke-ömsesidiga 

handlingar tolkas som ett uttryck för detta, även om det finns handlingar som kan sägas vara 

allmängiltiga uttryck för detta, så som bland annat anmärkningar kring utseende och kropp, 

fysiska närmanden samt utnyttjande av en beroendeställning. Det finns alltså subjektiva 

individuella kriterier för vad som är sexuella trakasserier samtidigt som det finns objektiva 

generella kriterier (Carstensen, 2004). Huruvida en enskild handling ska ses som sexuella 

trakasserier eller inte är något som det råder en delad mening kring och många gånger 

kommer händelser att kategoriseras som sexuella trakasserier först i efterhand, när handlingen

 ingick i ett mönster av handlingar (Bondestam & Carstensen, 2004). En vanlig utgångspunkt 

när det kommer till ämnet sexuella trakasserier inom såväl forskning som diskussioner är att 

offret är kvinna medan förövaren är man (Jonsson, 2012). Jonsson (2012) har synliggjort att 

kön på de inblandade vid sexuella trakasserier spelar en stor roll för huruvida handlingen 

betraktas som brottslig eller inte. 

 

I en studie där förekomsten av sexuella trakasserier på en gymnasieskola undersöktes 

påvisades att eleverna utsattes för flera olika typer av såväl verbala som fysiska kränkningar 

men där ungdomarna trots detta var obenägna att identifiera händelserna som sexuella 

trakasserier (Witkowska, 2005). I resultatet framkom att flickor i högre utsträckning än pojkar 

utsattes för trakasserier medan pojkar i högre utsträckning än flickor utsattes för pornografi 

och grövre fysiska kränkningar och att flickorna upplevde grovt språk som större problem än 

pojkarna. En annan studie visade att kvinnor som grupp var inom universitetsvärlden utsatt för 

sexuella trakasserier i dubbelt så hög utsträckning som män och dessa resultat är inte unika för 

universitetsvärlden (Hensing och Larsson, 2000). Denna diskrepans mellan hur män och 



12 
 

kvinnor förhåller sig till beteenden i den sexuella gråzonen yttrar sig i tidig ålder. Redan under 

uppväxten lär sig unga kvinnor i norden genom sin kontakt med vuxenvärlden och samhället i 

stort att förhålla sig till sexuella övertramp som ett ständigt hot i vardagen (Aaltonen, 2017). I 

Stemple & Meyer (2014) studie påvisas att det finns ett stort antal män som utsätts för 

sexuella övergrepp men att detta i och med de förväntningar som finns inom rådande 

genusnorm inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Författarna menar att gamla stereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar mäns syn på sin egen utsatthet. 

 

Att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i större utsträckning än män är ett aktuellt ämne i 

såväl media som samhällsdebatten och det är även relativt vanligt förekommande att kvinnor i 

forskning porträtteras som försvarslösa offer medan män porträtteras som kontrollerande 

makthavare (Halson, 1991). Denna diskurs bidrar till ett perspektiv som ser män och kvinnor 

som olika där kvinnor i generell mening ses som det svagare, skörare och mer passiva könet 

som blir utsatt av medlemmar tillhörande det starkare och mer agerande könet man (Halson, 

1991). 

 

Även om såväl män som kvinnor generellt sett är överens om att sexuella trakasserier är både 

problematiskt och oönskvärt så skiljer sig kvinnors och mäns definitioner om vad sexuella 

trakasserier innebär åt (Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001). Kvinnor och män definiera 

sexuellt trakasserande handlingar olika och kvinnor definierar fler typer av handlingar och 

attityder som sexuella trakasserier än män. Exempel på områden där kvinnor i högre 

utsträckning än män tolkar in en oönskad sexuell underton är fysisk kontakt, fysiska 

anspelningar eller förfrågningar om detta, raljerande kring kvinnligt, aggressivitet samt 

påstridighet (Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001). När män råkar ut för denna typ av 

företeelser tillskrivs dessa handlingar istället oftare andra avsikter så som exempelvis 

avundsjuka, skoj, eller bristande respekt i allmänhet (Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001). 

 

Det har ovan redovisats forskning kring män och kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier 

och de handlingar som knyts an till detta. Trots att män givits möjlighet till att beskriva sin 

syn på fenomenet och problemet sexuella trakasserier i olika former och sammanhang är mäns 

egna berättelser kring hur de ser på sina egna erfarenheter dock ett ämne som utifrån denna 

studies efterforskning tycks vara relativt eftersatt och som därför kommer att undersökas. 
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3. Metod och Data 

Utifrån studiens forskningsområde har fram tills detta avsnitt syfte presenterats, relevanta 

teorier redogjorts för och tidigare forskning behandlats. I detta avsnitt kommer dessa områden 

att kompletteras av det tillvägagångssätt som använts för att införskaffa studiens empiri. Såväl 

metodval som forskningsdesign presenteras här och redogöras för. Detta så att läsaren själv 

kan granska studiens tillvägagångssätt och utifrån detta bilda sig en egen uppfattning kring 

studiens tillförlitlighet, studiens genomförande utifrån etiska riktlinjer, samt om läsaren så vill, 

möjlighet till att replikera studien. Ytterligare så kommer pålitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet att diskuteras under detta avsnitt. 

3.1 Kvalitativ metod och fenomenologi 

Den kvalitativ metodformen semistrukturerad intervju har i denna studie använts för att samla 

in data. Bryman (2011) redogör för de grundläggande skillnaderna mellan kvantitativ och 

kvalitativ metodologi och de vanligaste metoderna inom dessa två kategorier. Insamlande av 

data genom kvantitativa metoder genererar empiri som påvisar i vilken utsträckning det 

undersökta fenomenet förekommer. Empiri som istället samlas in genom kvalitativa metoder 

fokusera istället oftare på ord och berättelser framför kvantifiering av den genererade datan 

Inom kvalitativa studier strävar således forskaren oftast efter att få en inblick i och förståelse 

för den berättelse som intervjuobjekten bär med sig. Då denna studie har som ändamål att 

undersöka hur individer som ser sig själva som män upplever och resonerar kring deras 

utsatthet för sexuella anspelningar från personer som de ser som kvinnor så valdes en 

kvalitativ inriktning på studien. Den längsta intervjun tog 38 minuter, den kortaste intervjun 

tog 26 minuter och totalt har fem intervjuer genomförts. 

 

Uppsatsen använder sig av en fenomenologisk metodansats vilket är ett en metodansats inom 

”den kvalitativa forskningsintervjun” som innebär att forskaren går in i intervjusituationen 

med ett förhållningssätt som fokuserar på att förstå och undersöka sociala fenomen utifrån 

intervjuobjektens perspektiv. Fokus för studien ligger på de subjektiva uppfattningarna som 

intervjuobjekten delar med sig av framför analyserande och förklarande (Kvale & Brinkmann, 

2009).  Kvalitativa forskningsintervjuer kan på detta sätt bidra till en djupare inblick i det 

undersökta fenomenet och så är även fallet i denna studie. De halvstrukturerade intervjuerna 

möjliggjorde att studiens syfte och frågeställningar kunde beröras på ett relativt omfattande 

och heltäckande vis där viktiga områden och aspekter togs upp i direkta frågor. De 
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halvstrukturerade intervjuerna möjliggör fylliga beskrivningar av det undersökta fenomenet 

(Bryman, 2011). Här nedan redogörs de  genomförda intervjuerna utförligare. 

 

Induktiv och deduktiv ansats är två begrepp som är tätt sammankopplade med 

forskningsstudier. En studie som är induktiv ämnar generera nya teorier medan en studie som 

är deduktiv istället testar redan befintliga teorier. När det kommer till kvalitativa studier är 

den induktiva ansatsen den mest vanligt förekommande. Detta arbete utgår dock inte utifrån 

en renodlad deduktiv ansats utan utgår istället från en abduktiv ansats, vilket är en 

kombination av de induktiva och deduktiva ansatserna (Bryman, 2011; Larsson, 2005).    

I denna studie beslutades det om vilka de teoretiska utgångspunkterna skulle vara redan före 

det att empirin samlades in vilket är kännetecknande för den deduktiva skolan. Ytterligare ett 

inslag från den deduktiva skolan är att de frågor som den sammanställda intervjuguiden (se 

nedan) innehåller anpassades till de teorier som används i studien. Den induktiva ansatsen 

märks av vid genomförandet av intervjuerna då intervjuobjekten med stöd av intervjuguiden 

fritt fick prata om sina tankar, känslor och upplevelser. Sammantaget representerar detta en 

abduktiv ansats där såväl teoretiska moment som data och empiri tas i beaktning. Det 

undersökta ämnet i kombination med de presenterade teorierna och de verktyg som dessa 

teorier är har möjliggjort skapandet av såväl nya mönster som ny kunskap. Något som inte 

vore möjligt utan de teoretiska verktygen (Larsson, 2005). 

3.2 Urval 

Vid genomförande av kvalitativa studier rekommenderas ett så kallat målstyrt urval. Målstyrt 

urval som även kan benämnas som målinriktat urval innebär att forskaren aktivt arbetar för att 

urvalet och forskningsfrågorna ska stämma överens. Detta innebär att urvalet anpassas till en 

population som anses vara relevant för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Denna 

urvalsprocess har skett även i denna studie. Utöver att urvalet har varit målstyrt har urvalet 

även gjorts baserat på vilka personer som varit tillgängliga. Denna typ av urval heter 

bekvämlighetsurval och är en urvalstyp som per definition medför kraftiga begränsningar vad 

gäller studieresultatets generaliserbarhet. Detta då urvalet av intervjuobjekt inte anpassats till 

att bli så representativt för den undersökta populationen som möjligt. Slumpen kan dock göra 

att intervjuobjekten trots allt är representativa för populationen, även om det är osannolikt 

(Bryman, 2011). 
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För att få tag i intervjuobjekt till denna studie har studiens författare använt sig av sitt 

professionella nätverk. Tre av intervjuobjekten är tidigare kollegor till författarens nuvarande 

kollegor. Dessa intervjuobjekt nåddes genom att studiens författare bad sina nuvarande 

kollegor att höra efter med tidigare manliga kollegor som de har kontakt med gällande 

deltagande i studien. De som svarade ja på denna förfrågan tilldelades studieförfattarens 

mejladress av deras tidigare kollegor och återkopplade på det viset till studieförfattaren. Två 

av intervjuobjekten nåddes genom att studieförfattaren träffade dem på en utbildning där 

intervjuobjekten fann intresse för studiens ämne och syfte och därför valde att ställa upp. 

Även i dessa två fall gavs intervjuobjekten studieförfattarens mejladress för att ges möjlighet 

till att höra av sig om de kände att de ville delta i studien även efter det att de inte längre 

befann sig på samma plats som studieförfattaren. Anledningen till att urvalet av intervjuobjekt 

avgränsades till personer som varken haft en tidigare relation till eller kontakt med författaren 

är att det skulle medföra risker vad gäller intervjuobjektens handlingsutrymme och därmed 

möjlighet till att vara uppriktiga i sina svar utifrån avsaknaden av den trygghet som ett 

främlingskap kan innebära (Esaiasson m.fl., 2007). 

 

Av respekt för intervjuobjektens integritet har beskrivningarna av intervjuobjekten begränsats 

för att på så vis garantera deras anonymitet. Samtliga intervjuade har svenskfödda föräldrar, 

och alla förutom en som spenderade sina första levnadsår utomlands har spenderat hela sin 

uppväxt i Sverige. Några av de intervjuade lever i en parrelation med kvinnor medan andra 

inte gör det. Samtliga intervjuade identifierar sig själva som heterosexuella vita män. 

Åldersspannet sträcker sig från 27 till 43 år. Intervjuobjektens utbildning och profession 

kommer inte presenteras på grund av den begränsade urvalspopulationen men samtliga har en 

universitetsexamen.  

 

3.3 Intervju som insamlingsmetod 

Det effektivaste och mest tillförlitliga tillvägagångsättet för att bilda sig en bild av en annan 

människas upplevelser och en förståelse är genom samtal med personen (Kvale & Brinkmann, 

2009).  Utifrån denna syn på kunskapsskapande gällande individers upplevelser blir intervjun 

en passande metod vid genomförandet av kvalitativ forskning. Det är med stöd i detta som 

metodvalet för studien gällande datainsamlandet hamnade i kvalitativa intervjuer. Intervjuer 

generar detaljerad och djupgående kunskap kring den upplevelsevärld som intervjuobjektet 

befinner sig i. Denna upplevelsevärld rymmer såväl upplevelser som åsikter, attityder och 
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känslor. Utöver möjligheten till detaljerad och djupgående information så tillhandahåller 

intervjun såväl forskaren som intervjuobjektet med möjligheten att ställa både frågor och 

följdfrågor, något som medför att risken för missförstånd reduceras (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Exempel på andra kvalitativ metoder som hade varit ett alternativ till intervjun är bland annat 

diskursanalys och deltagande observationer. Även dessa metoders styrka ligger i deras 

förmåga till att undersöka hur individer upplever och uppfattar sin omvärld. Anledningen till 

att deltagande observation inte valdes som metod i denna studie är att studiens syfte och 

frågeställningar berör individers inre värld och inte samspelet individer emellan, även om 

också det är ett intressant ämne. En deltagande observation innebär att forskaren deltar i det 

sammanhang som denne avser att studera och då iakttar de aktörer och det samspel som är av 

intresse för forskarens studie. Fokus hamnar således på samspel och gruppnivå istället för den 

individnivå som intervjuer kan ge tillgång till (Bryman, 2011). Ytterligare så skulle tillträde 

till en miljö där den typ av interaktion som denna studie avser undersöka äger rum troligen 

vara både svår att få tillgång till och godkännande för samtidigt som det skulle medföra en del 

etiska dilemman. En typ av etiskt dilemma som hade kunnat dyka upp är den registrering av 

eventuellt olagliga handlingar som färdigställandet av studien hade inneburit. 

 

En intervjuguide användes vid intervjutillfällena för att göra intervjuprocessen både 

kontrollerad och smidig (se Bilaga 1). En intervjuguide är en slags mall som intervjuaren kan 

använda sig av för att få guidning i genomförandet av intervjun. Hur en intervjuguide ska se 

ut eller hur den ska användas är inte något som är tydligt reglerat och intervjuguider kan 

därför se väldigt olika ut. Ett spektra som intervjuguider rör sig längs är spektrat strukturerad 

kontra ostrukturerad. I de mest strukturerade formerna finns det i princip enbart frågor med 

svarsalternativen ja/nej i intervjuguiden. På den andra extremen av detta spektra är 

intervjuguiden istället i princip onödig då intervjupersonen tillåts prata helt fritt kring ämnet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Den intervjuguide som använts vid 

genomförandet av denna studies intervjuer har befunnit sig någonstans mittemellan dessa två 

extremer (se bilaga), en så kallad semistrukturerad intervjuguide. Detta innebär likt det som 

ovan nämnts kring den semistrukturerade intervjun att det finns färdiga frågor och fasta teman 

utifrån studiens syfte och frågeställningar som intervjuobjektet tvingas förhålla sig till. 

Samtidigt ges intervjuobjektet möjlighet och frihet att besvara de berörda ämnet genom en 

dialog med egna ord. Hur strukturerad en intervjuguide är påverkar såväl ramen som intervjun 
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har att förhålla sig till som bredden av den kunskap som genereras (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Då intervjuguiden upprättades användes studiens teorier, tidigare forskning och frågeställning 

för att säkerställa att studiens syfte och frågeställning berördes i intervjuerna. Teorierna och 

tidigare forskning hölls relevanta i upprättandet av intervjuguiden genom att de analyserades 

under intervjuguidens framställande. Intervjuguidens frågor knöts således till vad som är 

möjligt att förklara med hjälp av de valda teorierna. Detta medförde att det blev möjligt att på 

ett tydligt och strukturerat sätt analysera de genererade intervjusvaren under det kommande 

analysavsnittet. Anledningen till att intervjuguiden innehåller få slutna frågor så som 

exempelvis frågor med svarsalternativen ja/nej, och i de fall då dessa förekommer 

kompletteras av öppnare frågor är för att komma nära de upplevelser som intervjuobjekten 

besitter, vilket kräver fylliga beskrivningar. En av den semistrukturerade intervjuns största 

fördelar är dess möjlighet till att blanda kortare svar kring vissa frågor med djupdykningar i 

andra frågor. Detta möjliggör flexibilitet i dialogen vilket medför att intervjuaren under 

intervjun vid behov kan införskaffa kompletterande information kring vissa svar och specifika 

ämnen som bedöms kunna bidra till att ytterligare belysa studiens syfte och frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Ett problem med intervjuguider och intervjuer som är viktigt att ha i åtanke är hur 

intervjuarens egna förförståelse påverkar intervjuguidens struktur och formulering samt 

strukturen och formuleringarna i intervjun. Även kemin i intervjun och hur intervjuobjektet 

tolkar att denne blir bemött i sina svar påverkar dialogen i intervjun (Aspers, 2007). 

 

Kunskapen som genererades i intervjun spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan 

transkriberas till text. En fördel med att spela in samtal framför att göra anteckningar är att 

intervjuobjektet slipper vänta på att intervjuaren ska skriva ner svar, att intervjuobjektet 

slipper bli orolig över vad som skrivs och varför, samt att studieförfattaren i ett senare skede 

kan lyssna på tonlägen i rösten för att förstå ordets innebörd. En risk med att spela in samtalet 

är att intervjuobjektet kan bli nervös över att dennes svar spelas in (Kvale & Brinkmann, 

2009).   

Då transkriberingen av intervjuerna färdigställts användes meningskoncentrering för att 

analysera intervjuernas innehåll. Meningskoncentrering innebär att längre utlägg komprimeras 

samtidigt som det huvudsakliga innehållet sammanfattas (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Meningskoncentrering består av fem olika steg där det första steget handlar om att forskaren 

läser igenom hela intervjumaterialet för att bilda sig en helhetskänsla av det. Det andra steget 

handlar om att forskaren ska identifiera olika ”meningsenheter” i form av de uttryck som 

intervjuobjektet använder sig av. I det tredje steget  identifierar och tematiserar forskaren 

centrala teman  som denne utifrån sin tolkning av intervjumaterialet bildat sig. I det fjärde 

steget ställer forskaren utifrån studiens syfte frågor till de skapade meningsenheterna. I det 

femte steget knyter forskaren samman centrala och adekvata teman till en deskriptiv 

berättelse. (Kvale & Brinkmann, 2009). Studiens meningskoncentreringar presenteras, 

analyseras och sammanställs utifrån de aktuella teorierna i resultatavsnittet. 

3.4 Förförståelse 

Som man har studiens författare egna erfarenheter och uppfattningar kring de interaktioner 

som sker mellan män och kvinnor. Författaren har befunnit sig i situationer där såväl en man 

utsatt en kvinna som där det vice versa gällt. Detta har inneburit en viss förförståelse kring 

problematiken. Studiens författare bar med sig en fördom om att samtliga vuxna individer som 

på daglig basis interagerar med andra människor på ett eller annat sätt blivit utsatta för 

sexuella närmanden eller antydningar mot sin vilja. Hur ofta individer påverkas utifrån detta, i 

vilken omfattning det påverkar deras vardag och i vilken utsträckning de lider är givetvis 

något som skiljer sig åt individer emellan. Genus, klass, och etnicitet är bara några exempel på 

de olika variabler som ingår i intersektionalitet och som påverkar individer och deras 

omgivning.  Författaren är dock medveten om att individer som delar denna typ av variabler 

kan bära med sig vitt skilda historier relaterat till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Då förförståelse är något som varje samhällsforskare bär med sig är det viktigt att forskaren 

ständigt förhåller sig kritisk till sin egna tolkning av empirin. Anledningen till detta är kravet 

på en ständig strävan efter största möjliga objektivitet vid forskning (Denscombe, 2004). 

Utifrån detta är det viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att det är möjligt och även högst 

troligt att studiens författare i och med sin förförståelse påverkat studiens resultat. Detta kan 

exempelvis ha skett genom att författaren mer eller mindre omedvetet formulerat 

intervjufrågorna på ett visst sätt, i vilken ordning frågorna har ställts samt vilka slutsatser som 

dragits kring de genererade resultatet. I denna studie har författaren till följd av dessa risker 

använt sig av såväl tidigare forskning som respondentvalidering. Respondentvalidering 

innebär att studiens resultat förmedlats till intervjuobjekten (Bryman, 2011). Detta i ett försök 

till att låta informationen styra förståelsen istället för tvärt om. 
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3.5 Forskningsresultatens kvalité 

Två begrepp som är av yttersta vikt då det kommer till forskning och forskningsstudier är 

begreppen validitet respektive reliabilitet. Dessa två begrepps huvudsakliga syfte är att 

värdera forskningsstudiens och forskningsresultatens kvalité. Relevansen för dessa begrepp 

när det kommer till kvalitativ forskning och hur de kan användas vid kvalitativa studier är 

ifrågasatt (Bryman, 2011). Tre begrepp som kan användas för att undersöka kvalitativa 

studiers validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet och dessa tre begrepp redovisas därför här nedan. 

3.5.1 Trovärdighet 

Trovärdighet motsvarar ungefär intern validitet och mäter hur pass väl forskaren följt det 

regelverk och den etiska principer som finns inom forskningsområdet samt hur väl forskaren 

möjliggjort för intervjuobjekten att återge sin syn på forskningsresultaten. Detta innebär 

respondentvalidering och möjliggör för forskaren att med hjälp av intervjuobjekten försäkra 

sig om att de tolkningar som gjorts i studien överensstämmer med det budskap som 

intervjuobjektet menat att kommunicera (Bryman, 2011). För att uppnå en relativt god 

trovärdighet har detta arbete följt etiska och metodologiska regler samt delgivit 

forskningsresultaten till intervjuobjekten för synpunkter och kommentarer. 

3.5.2 Överförbarhet 

På samma sätt som trovärdighet ungefär motsvarar intern validitet så motsvarar överförbarhet 

extern validitet. Överförbarhet handlar om hur pass väl det går att generalisera 

forskningsresultatet till andra miljöer (Bryman, 2011). Det som gör att användbarheten för 

extern validitet vid mindre kvalitativa studier blir begränsad är begränsningen av 

urvalsstorleken i kombination med den personliga aspekten av livshistoria, inre världar och 

attityder (Bryman, 2011). Då denna studies urval gjorts genom bekvämlighetsurval är 

möjligheten till att avgöra huruvida urvalspopulationen är representativ för totalpopulationen 

eller inte ytterst begränsad. Med hjälp av de för studien centrala teorierna och 

intervjuobjektens fylliga berättelser går det dock att jämföra resultaten med andra studiers 

resultat och på så vis mäta hur pass överförbara resultaten är genom teorierna (Bryman, 

2011). 

3.5.3 Pålitlighet 

Hög reliabilitet innebär att andra forskare vid olika tillfällen kan replikera studien och få 

snarlika resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  I och med att varje tillfälle vid genomförandet 

av en kvalitativ studie, dess deltagare och även en och samma individ över tid skiljer sig åt går 
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det inte att replikera kvalitativa studier fullt ut (Bryman, 2011). I och med att studien bygger 

på semistrukturerade intervjuer går den att i viss mån återskapa men den kunskap och de 

resultat som genereras kommer med hög sannolikhet att skilja sig från det som genererats i 

denna studie. Det är utifrån detta problem som begreppet ”pålitlighet” dök upp som en slags 

ersättare för reliabilitet gällande kvalitativa studier (Bryman, 2011). Hög pålitlighet uppnås 

genom att samtliga moment så som teori, metod och urval i presenteras på ett transparant sätt 

som möjliggör feedback och kritik från andra forskare (Bryman, 2011). Denna typ av 

granskning blir snabbt både omfattande och krävande i och med det omfattande material som 

kvalitativa studier lätt kommer upp i, vilket kan underlättas genom att forskaren tydligt 

redogör för varje avsnitt i forskningen, något som författaren till denna studie försökt göra. 

3.6 Etiska överväganden 

I och med att det ämne som studien undersöker är ett ämne som kan upplevas som både 

känsligt och laddat har hänsynstagande till etiska riktlinjer prioriterats högt. För att hålla en 

god etisk kvalité har författaren använt sig av de fyra etiska forskningsprinciperna som gäller 

vid svensk forskning, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att intervjuobjekten ska ha fått korrekt information gällande 

studiens syfte, vilken typ av frågor som kommer att ställas samt deras möjlighet till att på 

olika sätt avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Efter det att mejlkontakt 

initierats mellan intervjuobjekt och författare där författaren dels erhöll telefonnummer till 

intervjuobjekten ringde författaren upp intervjuobjekten och berättade utförligare om studiens 

syfte, informerade om deras möjlighet till att vid önskan avbryta intervjun samt påtalade 

frivilligheten i deras deltagande. I samband med intervjun upprepades denna information. 

 

Samtyckeskravet innebär att intervjuobjekten lämnat samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjuobjekt har givit sitt samtycke till att delta i studien 

och informerats om att de själva har det sista ordet kring hur mycket information de är villiga 

att bidra med. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att information, kunskap och data som genereras genom 

forskning och som på något vis rör dess intervjuobjekt ska behandlas på ett säkert sätt så att 

obehöriga inte kan få tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2002).Samtliga uppgifter som 
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rör intervjuobjektens identitet har antingen ändrats eller anonymiserats samtidigt som 

inspelningarna raderats efter transkribering och de mejl som skedde i mejlkontakten har 

raderats för att så långt som möjligt värna om intervjuobjektens anonymitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att den data och information som samlas in i och med forskningen 

uteslutande ska användas till studiens ändamål och således inte får föras vidare för annat bruk, 

så som exempelvis kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Detta respekteras i denna 

studie. 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens empiri att redovisas med hjälp av fyra övergripande teman 

samt analyseras med stöd i de teorier som presenterats i teoriavsnittet. Dessa teman är 

följande: ”upplevelser”, ”tankar och reflektioner”, ”utsatthet” samt ”män och kvinnor” och 

speglar såväl intervjuguiden som studiens frågeställningar. Denna tematisering möjliggör en 

strukturerad och tydlig koppling mellan resultat och frågeställningar. De olika teman 

innefattar kortare beskrivningar av den bild som intervjuobjekten beskrivit samt 

kompletterande citat från intervjuerna med tillhörande beskrivning av det sammanhang som 

de sades i. Samtliga intervjuobjekt kommer inte att citeras i relation till varje specifik 

frågeställningsområde men en representativ bild kommer att återges där eventuella skillnader i 

upplevelser och förhållningssätt kommer att vara representerade. Vid återgivandet av 

intervjuobjektens berättelser som görs i form av citat har intervjuobjektens riktiga namn 

kodats om till IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5 där IP står för intervjuperson och där siffran enbart är 

till för att möjliggöra för läsaren att se vilka citat som tillhör en specifik individ. 

4.1 Upplevelser 

Under denna rubrik presenteras citat där intervjuobjekten berättat hur de har upplevt 

oinbjudna sexuella närmanden och eller yttranden som de varit med om från kvinnor. Citaten 

som under denna rubrik presenteras har samtliga varit svar på frågor som ställts efter det att 

intervjuobjekten själva fått berätta vad de definierar som sexuella närmanden eller yttranden. 

Frågor som genererat dessa svar har bland annat varit frågor gällande om intervjuobjektet 

råkat ut för den typ av handling som intervjuobjektet just beskrivit utan att själv ha försökt 

frammana den typen av kontakt eller haft en önskan om det, om de har råkat ut för sexuella 

närmanden eller antydningar som de inte medvetet försökt generera. Ett exempel på en sådan 
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fråga är ”kan du ge exempel på miljöer eller situationer där kvinnor gjort sexuella närmanden 

eller antydningar då du inte önskat det?” 

Det blev under intervjuerna tydligt att intervjuobjekten upplevt denna typ av handlingar men 

att dessa handlingar upplevts på olika sätt.  De flesta intervjuobjekten uppskattade inte denna 

typ av handling och förknippade dessa upplevelser med känslor som sträcker sig från att 

känna sig obekväma till att känna obehag men där ingen beskriver att de har mått dåligt eller 

burit med sig händelserna. 

”Jag kan ge exempel, som … jag har … det har till exempel hoppat fram tjejer och kysst en, 

som man inte ens känner och sedan så går de vidare, det skulle ju vara en kränkning för 

många kvinnor, tror jag, om en man hade gjort det, men för mig har det känts helt okej ... 

eller om de pillar en på rumpan och så men det har jag betraktat mer som en flört för tjejer 

gör det ju med glädje, det är ju inte så där en snuskhandling … ja … jag vet inte varför dem 

gör det men det är väl mest bara en rolig grej som många gör”. – IP3 

”Det har framförallt hänt på krogen att jag har varit med om situationer där jag har tyckt att 

det har varit jobbigt att personer jag inte är attraherad av närmar sig mig upprepade gånger 

och inte slutar när jag säger till, då kan jag tycka att det är lite jobbigt. ... och äldre kvinnor 

kan jag tycka är jobbigt, men det är nog en fråga om vad jag är attraherad av mycket ... på 

arbetsplatser också, flera gånger på arbetsplatser, då har ... dem grupper som har gjort det, 

om man ska kategorisera har det på arbetsplatsen ofta varit äldre kvinnor”. – IP1 

”Det har absolut hänt, fysiska närmanden som jag inte varit med på eller uppskattat har hänt, 

men det har aldrig, det har aldrig känts jobbigt för mig och jag har aldrig känt mig maktlös 

på det sättet att jag inte har makt över min egen kropp så, utan det har varit mer på en 

relationsmässig nivå, typ att jag känner mig maktlös att en person tar makt över vart 

relationen ska gå genom att bete sig så men inte på ett fysiskt plan har jag känt … det så”. – 

IP4 

Dessa citat vittnar om ett förhållningssätt där männen trots att ha blivit utsatta för oönskade 

sexuella anspelningar eller närmanden tolkar händelserna som relativt harmlösa påfrestningar 

snarare än sexuella trakasserier. Handlingarna beskrivs som en form av kvitto på uppskattning 

snare än angrepp, som ifall de utförts av en person som intervjuobjektet funnit attraktiv istället 

hade kunnat uppskattats på ett annorlunda sätt. Ytterligare kopplas eventullt obehag till risken 

att handlingen kan komma att påverka relationen till motparten negativt genom att det 
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framtida samspelet kan bli obekvämare. Ingen av dessa utsagor vittnar om att individerna 

upplevt vanmakt vid de tillfälle som handlingen skett utan att obehaget snarare varit kopplat 

till relationella eller attraktivitetspreferenser. 

Två av intervjuobjekten berättade om relativt allvarliga sexuella kränkningar i form av att 

kvinnor, mot deras vilja, greppat dem kring deras könsorgan. Även i dessa fall beskriver 

intervjuobjekten situationerna som relativt oproblematiska.  

”Ja, kvinnor har tagit mig på rumpan många gånger … och någon gång på könsorganet … 

på krogen då ... eller på pubar, men det är inget jag bär med mig, det var bara något som 

hände” -IP4 

”Därför att ... om man tar t.ex. ... flera gånger på krogen om man ska ta ett konkret exempel 

så har det hänt flera gånger att tjejer har kommit fram och tagit en på ... könsorganet eller 

rumpan och i en sådan situation så tycker jag att det kan vara obehagligt så klart och då går 

jag därifrån eller säger till men om en kvinna blir utsatt för det så tror jag att ... att det är 

generellt sett mer obehagligt”- IP1 

Även om dessa citat beskriver händelser där intervjuobjekten blivit utsatta för olika 

ouppskattade handlingar så är det berättelser om enstaka situationer snarare än berättelser om 

ett offerskap. Kopplingen till att en kvinna troligtvis hade tagit mer skada i samma situation 

tyder på en uppfattning av mäns och kvinnors relation till sin kropp skiljer sig åt och där 

angrepp mot den kvinnliga kroppen upplevs som värre. Detta är ett uttryck för såväl skillnader 

i konstruktionen av kön som ett tillskrivande av ojämlikheter mellan de båda genus där en 

offerroll tycks kännas både onaturlig och främmande för intervjuobjekten. 

Ett intervjuobjekt som inte delade övriga intervjuobjektens upplevelse kring att bli utsatt för 

oinbjudna sexuella närmanden eller antydningar berättade följande. 

”Ofta tycker jag det är jätte kul och jag får en kick av det och bekräftelse och så där och … 

det fyller liksom en funktion för mig i alla fall, att jag får emotionellt … en boost av det, det 

kanske framförallt är bekräftelsegrejen … för min egen del tror jag, som jag alltid haft … 

liksom, ganska stor … stort behov av, inte … jo stort behov av, att jag känt att jag har velat 

ha mycket bekräftelse och att ett sammanhang där man kan få bekräftelse är då genom … mer 

eller mindre … a, sexuella spelet med andra personer liksom”. – IP5 
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Detta citat kan tänkas vara ett uttryck för ett synsätt på samspelet med det andra könet som en 

arena för bekräftelse och maktövertag. Den upplevda tryggheten i situationen får till följd att 

handlingar som vid ett upplevt underläge kan tolkas som kränkande istället upplevs som en 

bekräftelse på individens värde. Detta tyder på en uppfattning av att inte ha något att frukta 

när det kommer till sexuella närmanden från det motsatta könet och en alternativ tolkning av 

sexuella närmanden som stärkande vilket går i linje med heterosexuella maskulina normer. 

4.2 Tankar och Reflektioner 

Här redovisas citat kring intervjuobjektens reflektioner och tankar gällande oinbjudna 

sexuella närmanden och antydningar som fenomen. Intervjufrågorna som genererat dessa svar 

har bland annat handlat om hur individer som utsätts för denna typ av handlingar från kvinnor 

upplever det, om de tycker att ämnet diskuteras tillräckligt mycket samt om de tycker att det 

är ett problem. 

Trots att frågorna ställdes riktade mot mäns utsatthet så graviterade de flesta av svaren mot 

kvinnors utsatthet som det ”egentliga” problemet. Trots att händelserna identifierades som 

problematiska i sig så beskrevs de av flertalet av intervjuobjekten som om de egentligen inte 

vore ett problem förrän offerrollen knöts till kvinnor, detta trots att avstampet gjordes i 

händelser som de själva beskrivit som objektivt problematiska. 

”Det är klart att det framförallt ska vara fokus på ... och mer om kvinnor men jag tycker 

definitiv att det ska vara mer ... motsvarande då, om män, eller diskussioner som involverar 

män ... det är inte okej att göra mot någon”. – IP2 

”Ja, jag tror att flertalet män … utan att veta, blivit utsatta ... det är egentligen fel att ta på 

någon mot dennes vilja, äh, så det är bra att det kommer upp till ytan ... problemet är att män 

gör det, det är nog det som är poängen, ja det är det som är problemet”. – IP3 

”Jag tänker så att i vår kultur så finns det … man ska skydda kvinnan, kvinnan är oskyldig 

och att man … kvinnans kropp ska skyddas och man ska inte behöva stå ut med blickar eller 

anspelningar från män och sådär, jag tror att mycket kommer därifrån ... så det blir inte 

riktigt ett problem för män ... på samma sätt”. – IP2 

W31Här uttrycker intervjuobjekten en ambivalens kring oönskade sexuella närmande där 

denna typ av handling är något som ingen ska behöva råka ut för å ena sidan och där 

handlingen egentligen främst är problematisk när den riktas mot kvinnor. Detta vittnar om en 

krock mellan synen på att frihetstagande av att utsätta någon annan för oinbjudna sexuella 
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anspelning som något negativt och föreställningar om kvinnor som det skörare könet som 

behöver beskyddas. Utifrån dessa argument tycks synen på det traditionellt manliga och 

kvinnliga väga tyngre än den uppfattning som individen själv har kring de faktiska 

handlingarna. 

Ett av intervjuobjekten problematiserade debattklimatet kring sexuella närmanden och 

antydningar och uttryckte tankar om att samtliga offer behöver inkluderas och ges möjlighet 

att få stöd i sin situation. 

”Toleransnivån måste höjas lite, att sociala medier att blivit lite lynchmobb stämning, det 

finns inte en tolerans och ett tålamod för att alla ska få diskutera utan grupper tävlar så 

mycket om konkurrensen ... och det handlar om ... jag tror att det handlar om tålamod och att 

vara lyhörd och att ... ja ... man ska inte ska fokusera på ett kön utan se till att den har ett 

bredare grepp där alla kan känna sig delaktiga”. – IP1 

Här uttrycks en upplevelse av att det förs en slags maktkamp mellan olika individer som 

företräder olika grupperingar och där ställningstaganden görs mot andra grupper istället för 

tillsammans med andra grupper. Denna observation och det förda resonemanget går att tolka 

som ett uttryck för den tillfälliga gungning, eller bestående skiftning som accelererat i och 

med MeToo, där tidigare maktbalanser i och med deras synliggörande tvingas utvärderas och 

eventuellt kommer att omstruktureras.  

Ytterligare ett perspektiv kring sexuell närmande och antydningar uttrycktes av ett 

intervjuobjekt och handlade om möjliga positiva konsekvenser av dessa handlingar, även då 

de varit oinbjudna. 

”Jag tror att en del kanske skulle säga att sexuella närmanden är obehagligt eller en dålig 

handling, framförallt i skenet av metoo men för mig kan det vara en positiv handling också, 

att någon flörtar eller så”. – IP5 

Detta citat kan tänkas påvisa en relativt priviligierad ställning där vikt läggs vid de positiva 

sidor som det undersökta fenomenet ibland kan upplevas ha. Det handlar här om fokusering 

på de möjligheter till nöje och njutning som kan upplevas i samband med sexuella närmanden, 

även då de är oinbjudna, när oro och rädsla för att bli utsatt inte är allt för närvarande.  
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4.3 Utsatthet 

Under denna rubrik presenteras citat gällande maktstrukturer och intersektionalitet. 

Intervjuobjekten reflekterar kring sexuella närmanden och antydningar som de själva utsatts 

för utifrån egenskaper de tänker kan påverka hur pass jobbigt och begränsande de upplever en 

upplevelse. Exempel på frågor som ställdes var ”Tror du att det finns egenskaper som 

påverkar hur du upplever det sexuella närmandet eller antydan?”, ”Tror du att exempelvis 

etnicitet, ålder, utbildning, roll på arbetsplatsen och dylikt spelar någon roll kring hur du 

upplever situationen? I så fall hur?” 

Ålder är en variabel som intervjuobjekten framhävde vad gäller dess effekt på hur det 

påverkar deras uppfattning och upplevelse av sexuella närmanden eller antydningar. Det 

handlar i dessa fall dock inte om att de känner sig underlägsna till en annan ålderskategori 

utan det tycks istället handla om ålder knutet till exempelvis ett attraktionsvärde, regler, lagar 

eller sociala normer, just sociala normer upplevdes som påfrestande vid utsatthet för sexuella 

närmanden eller antydningar. 

”Alltså, sannolikheten när jag tycker det är jobbigt kommer ju vara högre att jag tycker att 

det är jobbigt om det är en person som jag inte är attraherad av och är det en person som jag 

är attraherad av är det större sannolikhet att jag tar det som en komplimang men jag tycker 

inte nödvändigtvis att det är så jobbigt, även om det är en person jag inte är attraherad av 

men det är inte något speciellt hos en person som påverkar”. – IP1 

”Äh, jag tror … det är lätt att säga att det inte påverkar så mycket men … en enkel grej, så 

här … om en snygg ung tjej som gör en sådan här grej mot mig så tar jag det på ett annat sätt 

än om … jämfört med om det vore en äldre person som jag inte är attraherad av. Så det 

påverkar absolut … så ålder påverkar absolut … och vilken position, yrkesroll och så … och 

sedan även personens relation till andra kan spela roll, t.ex. om en person är tillsammans 

med en familjemedlem eller något sådant … så det finns en komplicerande faktor i relationen 

... men etnicitet och så spelar ingen roll för mig”. – IP4 

Dessa citat påvisar den relativt begränsade oro intervjuobjekten kände kring oinbjudna 

sexuella närmanden och antydningar. Fokus hamnar åter på sådana egenskaper som snarare 

begränsar individens uppskattning av handlingen än en direkt oro eller rädsla. Detta tyder på 

att individerna på sätt och vis lever ett relativt priviligierat liv i relation till den undersökta 

problematiken och där det inslag som oinbjudna sexuella antydningar eller närmanden får för 
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livsföringen i stort är begränsad till att göra sig påmind då och då utan att lämna några 

bestående men i form av oro eller ångest. 

Att befinna sig i en beroendeställning utifrån relativa maktpositioner knutet till exempelvis 

arbetsplatsen tycks vara den variabel som intervjuobjekten upplevde som starkast förknippad 

med en mer negativ upplevelse av sexuella närmandena och antydningarna. 

”Chef … skulle min chef (kvinna) till exempel smeka mig eller ge mig en invit så hade jag 

tyckt att det var riktigt, riktigt obehagligt och hade absolut inte velat göra det men samtidigt 

hade jag inte vetat vad jag skulle göra heller, vart ska jag vända mig? För man är ju som sagt 

i en beroendeställning till chefen ... etnicitet eller utbildning ... och sådant spelar ingen roll 

för mig, tror jag”. – IP2 

”Om min högsta chef (kvinna) hade gjort det så hade det varit värre än om min medarbetare 

hade gjort det, men ålder och etnicitet … nja .. nä, alltså jag, det har nog med om jag känner 

personen eller inte, mer så … även om en 80-åring hade gjort det så hade det varit mest roligt 

… däremot hade det varit obekvämt om typ en 15-åring gjort det kanske, eller en tolvåring, 

då hade det känts knepigt”. – IP3 

”Vart folk kommer från eller vad de har för bakgrund spelar ingen roll för mig ... dem få 

situationer där jag varit i, där en annan person har varit i maktposition över mig och gjort 

sådana närmanden, där det har känts jävligt opassande, då har det känts jobbigt liksom. Men 

övervägande så har jag haft positivt utbyte av den här typen av beteenden”. – IP5 

Dessa citat pekar på att det är först då individen upplever sig vara i ett slags underläge eller en 

särskild utsatthet som denne känner en kraftig oro inför situationen. Individerna uppfattar sitt 

eget handlingsutrymme som relativt intakt i de flesta situationer där de utsatts för oinbjudna 

sexuella närmanden eller antydningar. Det är i situationer där dessa handlingar kombineras 

med en upplevelse av underläge som de intervjuade uttryckt en omfattande oro och obehag. 

Deras relativa bekvämlighet i situationer där de blir utsatta för sexuella övergrepp och den 

kortsiktiga effekt som det tycks ha haft på dem kan eventuellt ha att göra med de starka 

inersektionalitetsanalytiska variabler som ovan nämnts. Ytterligare kan detta påvisa den 

strukturella könsmaktsordningen som råder i de västerländska samhället genom att kvinnor 

utöver sexuella trakasserier i någon form många gånger behöver ytterligare legitimitet i form 

av att mannen befinner sig i en slags beroendeställning till kvinnan för att handlingarna ska 

upplevas som allvarliga och obehagliga. 
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4.4 Män och kvinnor 

För att hjälpa intervjuobjekten till att se på den typ av handlingar som ovan nämnts utifrån 

olika perspektiv så ställdes frågor kring hur de skulle se på en handling som de varit med om 

ifall det varit ombytta roller och en kvinna istället varit offer för handlingen samtidigt som en 

man varit förövaren. Citat gällande detta tas under denna rubrik upp och de frågor som 

ställdes handlade bland annat om ifall intervjuobjektet skulle se likadant på situationen om en 

man utsatt en kvinna för det istället, om denne tror att han skulle se annorlunda på händelsen 

om offret istället varit en kvinna samt ifall personen tror att dennes syn på situationen skulle 

vara annorlunda om det är ett manligt offer och en kvinnlig förövare eller vise versa, och i så 

fall hur. 

I intervjuerna visade det sig att intervjuobjekten var eniga i att de ser lindrigare på sexuella 

närmanden och antydningar om offret är en man än om offret är en kvinna. Ett tema av 

förklaringar som gavs till detta var att intervjuobjekten bland annat såg kvinnor som mer 

utsatta i form av att de utsattes i högre frekvens samtidigt som de beskrivs som känsligare.  

”Alltså, det är ju en otroligt subjektiv fråga, jag själv tror att jag har ganska högt i tak, innan 

jag skulle uppfatta det så när någon gör någonting mot mig medan … samma sak som jag 

råkar ut för skulle jag kanske tycka är värre om … ifall någon berättar om det, framförallt om 

det är en kvinna som berättar om det för att ribborna kanske ligger på olika nivåer, alltså 

man uppfattar det på olika sätt, vad det beror på vet jag inte, kanske att det är något 

kulturellt, kanske”. –IP2 

”Jag vet massa, massa situationer där jag skulle, rent teoretiskt kunna känna mig kränkt men 

där jag inte gjort det, jag vet att det är situationer där andra, framförallt kvinnor kanske hade 

känt att de blev sexuellt trakasserade men jag har själv inte känt det, jag har mest skakat av 

mig det, rent juridiskt hade man kunnat bedöma vissa saker som sexuella trakasserier eller 

ofredande”. – IP5 

”Det hade varit grövre om någon, om jag visste att en manlig chef på mitt jobb hade tagit en 

kvinna mellan benen… det är väl mer att en kvinna … jag upplever att de är mer utsatta, att 

det är mer förnedrande för en kvinna att bli behandlad så”. – IP3 

”Jag tror att den hade uppfattat det … generellt så tror jag att de saker som jag har fått höra 

i jobbmiljö till exempel hade tagits … som kraftigare sexuella närmanden om det hade varit 

man till kvinna och det kan ju ha med flera saker att göra, det kan ju ha att göra … i 



29 
 

huvudsak tror jag, med att det finns en mycket kraftigare struktur att män tar sig friheter, när 

det kommer till sådant som kvinnor”. – IP4 

Enligt de utsagor som intervjuobjekten i denna studie delat med sig av så skiljer sig deras 

uppfattning kring händelsen kraftigt åt beroende på om offret är en kvinna eller en man. En 

aspekt som är viktig att tänka på är att samtliga av de intervjuade männen besitter flera 

variabler som enligt intersektionalitetsanalyser sammankopplas till ökad relationell makt och 

handlingsutrymme, så som variablerna vit, man och inte allt för unga eller gamla, i dessa fall 

27-43 år. De intervjuade männen målar upp en bild där de beskriver händelser riktade mot 

kvinnor som grövre och allvarligare. Detta vittnar om en bild där individerna eventuellt ser sig 

själva som relativt resistenta mot denna typ av handlingar, alternativt att de under sin 

livshistoria drillats till att inte fokusera lika mycket på sina egna känslor som kvinnor. Det blir 

i detta segment tydligt att männen generellt sett ser kvinnor som skörare och känsligare än 

män genom hur männen påtalar den ökade allvarlighetsgraden i situationer där kvinnor 

utsätts, något som även den fysiska aspekten som ett intervjuobjekt lyft fram vitnar om. 

Ytterligare så motiverades synen på ett manligt offer som mindre utsatt än ett kvinnligt offer 

med att män generellt sett har en större möjlighet till att fysiskt kunna avvärja hot än kvinnor. 

”Jag tror ju att det är enklare ... det finns ju situationer där jag inte skulle uppskatta det men 

jag tror det är enklare ... jag tror det händer oftare att tjejer inte uppskattar det för att en man 

är ... mer fysiskt dominant och det blir ju ... det kan ju bli obehagligare att säga ifrån och det 

finns ju sammanhang där jag inte tycker att det är så trevligt att bli närmad på ... men ... svår 

fråga”. - IP1 

Detta citat blottar attityder gällande kvinnor som det svagare könet och utifrån detta även mer 

utsatta och mindre förmögna till att försvara sig i stunden. Denna klassiskt maskulina 

föreställning om kategorin man som starkare än kategorin kvinna riskerar leda till att 

individen underskattar kvinnors förmåga till att försvara sig samtidigt som man överskattar 

sin egen förmåga till detta. Detta i sin tur riskerar att föra vidare dessa föreställningar och på 

så vis bibehålla denna typ av konstruktioner och uppfattningar. 

5. DISKUSSION 

Studien har syftat till att undersöka hur män kan uppleva oinbjudna och oönskade närmanden 

som de uppfattar vara av sexuell karaktär. I studien framgår det att samtliga av de intervjuade 

har erfarenhet av situationer där de upplevt sig ha råkat ut för detta. Även om studien inte är 
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representativ för populationen män så vitnar intervjuobjektens svar om att sexuella 

trakasserier mot män kan vara något som är vanligare än vad som tidigare trotts. Utifrån detta 

är det också rimligt att undra kring ifall även kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i en 

högre utsträckning än vad som är den allmänna uppfattningen. 

Även om de flesta intervjuade personerna beskriver ett visst obehag kring de oinbjudna 

sexuella närmanden och antydningar som de utsatts för så är det ingen som utifrån deras 

berättelser tycks lida men av dessa händelser i sitt vardagsliv. Samtidigt upplevde en av de 

intervjuade till och med att erfarenheterna mestadels varit positiva. Detta indikerar att 

händelserna i sig inte nödvändigtvis behöver vara skadliga för personer utan att det många 

gånger kan behövas något ytterligare, utöver själva händelsen för att den skada som orsakas 

hos individen ska bli omfattande. I intervjuobjektens fall tycks denna ytterligare aspekt vara 

en beroendeställning till personen och den upplevda hjälplöshet som till följd av detta kan 

upplevas, eller att handlingen bjuder in till ett beteende som kraftigt strider mot sociala 

normer och regler som individen önskar upprätthålla. Såväl brott mot sociala normer och 

regler samt varandet i en beroendeställning är exempel på variabler som innebär att individen 

riskerar sanktioner eller bestraffning om denne råkar bete sig på ett oönskat sätt eller inte 

underkastar sig den andres vilja. 

Utifrån detta resonemang är en möjlig slutsats att det lidande som sexuella trakasserier kan 

innebära för en individ är starkt sammanlänkade med ett minskande av individens 

handlingsutrymme och därmed förlorandet av aktörskap i relation till oönskade effekter. Detta 

kan i sin tur peka på att de individer som till följd av att de fallit offer för denna typ av 

handlingar mår sämre än andra individer i samma situation i högre utsträckning identifierar 

sig med sin kropp än de som inte lider lika mycket av det. I de fall där en hand på rumpan får 

en individ att må väldigt dåligt medan en annan snabbt kan lägga händelsen bakom sig är en 

rimlig slutats att den individ som mådde väldigt dåligt i högre utsträckning än en individ som 

behöver ytterligare negativa påföljder för att må dåligt av handlingen i större utsträckning 

identifierar sig med sin kropp.  

En kraftigare identifiering med sin kropp innebär utifrån detta att ett angrepp mot kroppen 

medför en upplevelse av ett kraftigare angrepp mot personen i sin helhet och då även 

personens upplevelse av att vara trängd. Detta i sin tur innebär att personer som får lära sig att 

i hög utsträckning se sig själva som ett objekt eller som känner sig väldigt nära 
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sammankopplade till sin kropp löper en ökad risk för att må dåligt av oinbjudna sexuella 

närmanden och antydningar vilket medför att deras psykiska välmående blir sårbarare. 

Resultaten tyder också på att de intervjuade männen inte fullt ut har lyckats identifiera och 

resonera med sina egna känslor av de erfarenheter som de delat med sig av. Är detta fallet 

riskerar männens till synes djupare förståelse för kvinnors upplevelser snarare vara ett tecken 

på att deras svar baseras på en genväg till förståelse i form av kategoriskt förknippade 

egenskaper i form av manligt respektive kvinnligt genus snarare än de subjektiva 

upplevelsevärldar som de ger uttryck av att beskriva.  

Utifrån de svar som intervjuobjekten berättat så tycks det finns en önskan om att oinbjudna 

sexuella närmanden och antydningar ska minska samtidigt som det behövs en utökad debatt 

kring såväl fenomenet i sin helhet som mäns utsatthet specifik. Detta vittnar om en önskan om 

att individer ska slippa uppleva obehag och trakasserier och att det finns ett behov av en 

öppen och inkluderande dialog kring problematiken.  

Utöver ovanstående slutsatser som berörts direkt i de genomförda intervjuernas frågor så 

tyder intervjuobjektens svar på tydliga fördomar kring manligt respektive kvinnligt genus. 

Även om männen inte direkt uttryckt tankar eller uppfattningar kring att män skulle vara 

överordnade kvinnor så vittnar de resonemang som förs kring detta. Intervjuobjekten ger 

bilden av att de själva inte har lidit särskilt stora men av de handlingar som de utsatts för 

samtidigt som citaten berättar en historia där kvinnor absolut inte får utsättas för samma typ 

av händelser, där kvinnorna behöver stöttning och skydd och där kvinnorna i längden blir till 

mindre kapabla och kompetenta aktörer. 

5.1 Reflektion och förslag på vidare forskning 

Då denna studie har begränsningar gällande, men inte begränsat till dess urval, metodval, 

teoretisk förklaringsmodell och slutsatser så är den bild och de perspektiv och slutsatser som 

presenteras inte i något avseende uttömmande eller objektivt sanna. Ämnen som vore 

intressanta att undersöka utifrån denna studies resultat handlar om vilka faktorer som bidrar 

till att den skada som individer tar till följd av trakasserier och sexuella anspelningar 

minimeras, går det att sprida dessa skyddsfaktorer, går det att arbeta mot detta samtidigt som 

arbete görs för att minska mängden trakasserier i samhället, i så fall hur? För att skapa en mer 

komplex, nyanserad och korrekt bild av dessa ämnen behövs forskning som erbjuder andra 

perspektiv och forskningsmetoder gällande både det aktuella och det bakomliggande. Då detta 

är ett forskningsområde som berör flera olika forskningsdiscipliner på mikro-, meso-, exo- 
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och makronivå föreslås sociologiska, psykologiska och socialpsykologisk forskning genom 

såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att på så vis få en ökad kunskap och förståelse 

som är kompletterad av och berikad genom de olika disciplinernas styrkor och svagheter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

När du hör ordet metoo, vad är det första du tänker på? Varför tror du att det är det första som 

kommer upp? Har din uppmärksamhet kring sådant som rör det du precis berättat förändrats 

något i och med att metoo blev så stort i höstas? Varför tror du att det är så? 

Vad förknippar du med sexuella närmanden eller antydningar? Vilken handling skulle du säga 

är den ”mildaste” typen av handling som du skulle kategorisera in under detta område? 

Tycker du att relationen och sammanhanget spelar någon roll? I så fall hur? 

I vilka sammanhang har du stött på denna typ av handlingar? Exempel på sammanhang är i 

skolan, på arbetet eller i andra sociala sammanhang och det kan vara riktat både mot dig själv 

eller andra män. Är detta något som du pratar med andra om? Om ja, vilka? Om nej, vad tror 

du det beror på? 

Finns det situationer och/eller relation som du uppskattar denna typ av handlingar i? i så fall 

vilka? Vad tror du att det är som du uppskattar i det? Varför är det viktigt? 

Finns det situationer som du i olika hög utsträckning inte uppskattar det? Vad tror du det är 

som får dig att känna så? 

Tror du att du ser annorlunda på denna typ av handlingar beroende på om det är riktat mot en 

”man” eller en ”kvinna”? Eller om det utförs av en ”man” eller en ”kvinna”? Vad tror du det 

är som får dig att känna så? 

Har du blivit undervisad kring detta område i något sammanhang? Vad lägger du i begreppet 

utbildning och vad är det som gör att du är av den uppfattningen? Om ja, tycker du att ”mäns” 

utsatthet berördes på ett tillfredställande sätt? vad är det som får dig att känna så? 

Nu när vi pratat lite kring detta, är det något som du känner att du råkat ut för som går in 

under sexuella närmanden eller antydningar som du kanske i början av samtalet inte tänkte 

på? Om ja, hur tror du att detta påverkade dig i stunden? Tror du att det har påverkat er 

relation? 

Om du tänker att en kvinna skulle råka ut för samma beteende, tror du att hon skulle känna på 

samma sätt? Vad tror du det är som får dig att känna så? 

Finns det någon egenskap så som exempelvis ålder, etnicitet, utbildning eller arbetsposition 

hos ”kvinnor” som du tror att skulle påverka hur mycket du anpassade dig efter henne? Vad 

tror du att det är som får dig att känna så? Vilken effekt tror du att det får? 

Vilken möjlighet känner du att du har till att prata kring denna typ av frågor. Varför tror du att 

det är så? Hur skulle du önska att det var? Känner du att detta ämne är tillräckligt aktuellt i 

samhället med fokus på ”mäns” utsatthet av ”kvinnor”, om ja, varför? Om nej, Varför inte? 

Kommer du på något viktigt som du vill tillägga eller som du tycker är intressant men ej har 

tagits upp? I så fall vad? 

- Vissa anpassning och tillägg av frågorna görs under samtalet för att anpassa diskussionen till 

det material som uppstår. 


