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Forord  

Senter for likestilling i samarbeid med Akureyri, Eskilstuna og Arendal kommuner har fått 

bevilget midler fra Nordisk Ministerråd til et toårig NIKK prosjekt om seksuell trakassering på 

arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om 

kjønn, er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. 

Formålet med prosjektet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for 

metodeutvikling og økt kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og håndtering av 

seksuell trakassering i helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden.  

Prosjektets aktiviteter består av tre kartlegginger som grunnlag for innovasjon og 

utviklingsarbeid i nordiske kommuner på området seksuell trakassering i helse- og 

omsorgsektoren. Kartleggingen skal resultere i et idéhefte om hvordan det kan jobbes 

forebyggende og aktivt for å forhindre seksuell trakassering. Avslutningsvis arrangeres en 

nordisk konferanse for lansering av idéheftet, og videreformidling av erfaringen fra prosjektet 

til relevante aktører. Prosjektperioden går fra 2018-2020. 
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Samarbeidsorganisasjonene 

Akureyri kommune er en Islandsk universitetsby. Med sine 19 000 innbyggere er dette Islands 

fjerde største by. Universitetet i Akureyri har deltatt i et nordisk prosjekt om menn i 

sykepleieutdanningen. Reform - ressurssenter for menn mottok i 2017 midler fra Nordisk 

ministerråds likestillingsfond for å gjennomføre prosjektet «Men in Nursing Education - 

Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark, and Norway».  

Sammen med partnere fra Universitetet i Akureyri på Island, det islandske likestillingssenteret 

Jafnréttisstofa og Roskilde universitet i Danmark undersøker prosjektet hvordan 

sykepleieutdanningene kan bidra til rekruttering, trivsel og gjennomføring av studiet for 

mannlige studenter. Menn utgjør 2 % av sykepleierne på Island. I Danmark er det 3,5 % og 9 

% i Norge. Disse tallene har holdt seg lave over lang tid, og det gir et bilde av et fortsatt sterkt 

kjønnsdelt nordisk arbeidsmarked. 

Arendal kommune har 45 000 innbyggere, og ligger på Sørlandet i Agder, Norge. Arendal 

kommune står bak mange store nasjonale arrangementer som Arendalsuka, Fremtidens 

kommuner og TEDxArendal. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. 

Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. I 2018 og 

2019 er det utviklet en ny kommuneplan der innbyggermedvirkning, innovasjon og bærekraft 

har stått i fokus gjennom hele prosessen. Arendal kommune har flere års arbeid med «Med 

hjerte for Arendal» som er et samarbeidsprosjekt hvor samspillet mellom kommunen, 

næringslivet, enkeltpersoner, lag og foreninger skal gi alle innbyggere muligheter til å være 

deltagere i samfunnet ut fra egne forutsetninger. Dette har gitt en tydeligere 

samhandlingskultur som er godt synlig i den nye kommuneplanen. Arendal kommune vil gå 

fra å være en deltidskommune til en heltidskommune fordi heltid gir økt kvalitet på 

tjenestene, økt effektivitet, bedre arbeidsmiljø og likere tilgang på ressurser for den enkelte 

arbeidstaker. Dette betyr at flere medarbeidere får økt fast stilling eller får hele stillinger. 

Hovedregelen skal være å tilby 100% stilling ved ansettelse. Målet er at minst 60 prosent av 

de ansatte skal jobbe fulltid. 

Eskilstuna kommune ligger i Södermanland i Sverige. Den består av omkring 100 000 

innbyggere og er med dette en av Sveriges 15 største kommuner. Eskilstuna kommune har i 

mange år hatt fokus på å jobbe systematisk for å oppnå likestilling. Det finnes et felles ønske 

om at alle skal inkluderes og at alle skal ha like rettigheter på tjenester som kommunen tilbyr. 

Kommunen er i dag den som står for driften av programmet Viktig Interessant Person. Dette 

skal bidra til å forebygge vold ved at personer med nedsatt funksjonsevne skal gis bedre evne 

til å forstå egne følelser, lære seg mer omkring grensesetting samt økt forståelse for hva vold 

og overgrep er. Dette er et program som flere ser viktigheten av og det skal nå implementeres 

i Norge. Eskilstuna kommune ble i 2017 tildelt den svenske likestillingsprisen – dette som et 

resultat av deres suksessfulle arbeid på området. Dette har bidratt til å sette kommunen på 

kartet når det gjelder likestilling, noe som har ført til at kommunen har fått bidra med sin 

kompetanse i ulike forskningsprosjekt på feltet. 



   
 

4 
 

 

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal samle og styrke forskning og kompetanse 

på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for 

økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som 

inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, 

kjønnsidentitet og funksjonsevne. Senter for likestilling er en samarbeidsarena mellom 

forskning og utdanning knyttet til kjønn og likestilling, offentlig sektor, næringsliv og frivillig 

organisasjonsliv i regionen. Senteret er for øyeblikket med i et pilotprosjekt om seksuell 

trakassering blant studenter i obligatorisk praksis innen helse- og omsorgssektoren. I tillegg 

tilbyr senteret kurset HMX om forebygging og håndtering av seksuell trakassering, rettet mot 

både private og offentlige organisasjoner. 
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Introduksjon 
Gjennom prosjektet «Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren» har Senter for 

likestilling ved Universitetet i Agder, Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner gjennomført en 

spørreskjemaundersøkelse ved utvalgte avdelinger innen kommunal helsesektor, med fokus på 

sykehjem, boliger for rus- og/eller psykiatri, og avdelinger for hjemmesykepleie. Prosjektgruppens 

medlemmer i hver kommune har vært ansvarlig for datainnsamlingen. Analysen og utarbeidelsen av 

dette arbeidsnotatet har blitt gjennomført av Senter for likestilling. 

Sammen med en tidligere kartlegging av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell 

trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå, og fokusgruppeintervjuer av ledere, 

avdelingsledere, tillitsvalgte, og verneombud i kommunenes helsesektor, danner 

spørreskjemaundersøkelsen grunnlaget for et idehefte. Ideheftet vil sette fokus på hvordan helse- og 

omsorgsektoren kan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen og vil inneholde konkrete tips 

til gjennomføring.  

Notatet begynner med en gjennomgang av datagrunnlaget og metoden for analysen. Selve analysen 

har liten grad av overordnet fokus, men omhandler følgende deler: omfanget av seksuell trakassering; 

hvem som utfører det; konsekvenser; varsling; hvordan temaet snakkes om; hvilke tiltak kan best 

forebygge; og hva er risikofaktorer for å bli utsatt. Etter dette oppsummeres det sammen med 

resultatene fra de to andre undersøkelsene i prosjektet. Det avsluttes med en kort punktliste med råd 

for hvordan man kan forbedre arbeidet mot seksuell trakassering på sin arbeidsplass. 

 

Datagrunnlag og metode 
Dataene har blitt samlet inn gjennom en spørreundersøkelse utsendt til ansatte i helsesektoren i 

Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner. Undersøkelsen er basert på utvalgte enheter: sykehjem, 

boliger for rus- og psykiatri, og hjemmesykepleie. Innsamlingen har foregått ved at medlemmer av 

prosjektgruppen i hver kommune har kontaktet lederne av de utvalgte enhetene, som så har sendt 

linken til undersøkelsen direkte til sine ansatte. Spørreskjemaet ble først utviklet på norsk, og så 

oversatt av prosjektdeltakere fra Akureyri og Eskilstuna til henholdsvis islandsk og svensk.  

Det har vært en utfordring å få et stort nok antall respondenter for undersøkelsen. Den totale 

svarprosenten er på 27,5 % (157 respondenter av 571 undersøkelsen ble sendt til). Svarprosenten for 

hver kommune er 24,4 % i Akureyri (71 av 291), 21,2 % i Arendal (36 av 170), og 45,5 % i Eskilstuna (50 

av 110). En svarprosent nede mot 20 % er lav, men det er langt fra unormalt i samfunnsvitenskapelige 

undersøkelser. Men det utgjør en utfordring når den populasjonen man trekker fra (alle ansatte i de 

utvalgte enhetene) allerede er relativt lav, og man ender opp med et lite utvalg. 

Et utvalg på 157 kan være tilstrekkelig for en rekke analyser, men gitt vårt tema er det lite. De som har 

blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen de siste tre årene – som er den gruppen av 

respondenter som er mest interessante for analysen – utgjør et mindretall av utvalget (71 av 157). 

Hvis man for eksempel skulle sett dette i sammenheng med andre variabler – som kjønn, alder, 

arbeidstid – for å kartlegge risikogrupper, ender man opp med altfor få respondenter per kategori til 

at det kan tolkes med rimelig sikkerhet. Spesielt er antallet respondenter problematisk hvis man 

ønsker å se dataene for hver kommune separat, da datasettet blir ytterligere delt opp. Pålitelige data 

om egen kommune er kanskje det viktigste verktøyet denne undersøkelsen kan gi deltakerne, så dette 

er en svakhet ved analysen. Det betyr ikke at dataene for hver kommune ikke kan benyttes som en 

pekepinn på tendenser, men at det må gjøres i visshet om at resultatene er svært usikre. 
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På grunn av disse utfordringene er det gjort visse valg knyttet til analysen. Først og fremst blir analysen 

rent beskrivende: det gjennomføres ikke høyere grads analyser for å tallfeste styrken på 

sammenhengen, eller årsaksforholdet, mellom variabler. De forskjellige variablene vil heller ikke bli 

sett i sammenheng med hverandre i krysstabeller. Videre blir dataene kun presentert samlet for alle 

kommunene i denne rapporten, men dataene for hver kommune vil bli gjort tilgjengelig for 

prosjektdeltakerne. I disse dataene er bakgrunnsvariabler fjernet slik at resultatene ikke kan spores 

tilbake til enkeltpersoner. Generelt blir bare data presentert i tabellform i rapporten hvis det er reelt 

mulig å tolke dem.  

Hvordan lese analysen 
Utover dette er det noen faktorer som er nyttige å være klar over når man leser analysen. Resultatene 

blir presentert i nummererte tabeller, både som antall respondenter (markert som ‘N’ eller 

‘frequency’) og som prosentandel. For variabler med der man kunne velge flere av svaralternativene 

blir det både vist prosentandelen av totalt avgitte svar (‘percent’) og prosentandelen av respondenten 

som har svart for hvert av alternativene (‘percent of cases’). Dette siden slike spørsmål oftest ender 

opp med flere avgitte svar enn det er respondenter. Variabelverdier som ingen respondenter har svart 

på blir utelatt i tabellene. Teksten i tabellene er nøyaktig slik den var i (det norske) spørreskjemaet for 

å sikre at den kan bli tolket på samme måte som respondentene gjorde. For å forbedre lesbarheten til 

analysen blir et utvalg store tabeller lagt som vedlegg framfor i hovedteksten. Når dette er tilfelle, blir 

det spesifikt poengtert i teksten. Til sist må det nevnes at seksuell trakassering er et krevende tema å 

undersøke: det er et tabu emne, man vet det er store mørketall, og forståelsen av begrepet varierer 

mye. Dette gjør det lett å synse mye i analysen, og forklare uforventede resultater med at det kan 

være skjevt utvalg, eller at respondentene har misforstått begrepet, uten å ha belegg for det. I 

tolkningen av dataene er det forsøkt å unngå slik synsing. 

 

Analyse av datasettet 

Omfanget av seksuell trakassering 
Her vises det hvor mye de ansatte rapporter at de opplever seksuell trakassering. Seksuell trakassering 

ble i spørreskjemaet delt i fire kategorier: verbal, ikke-verbal, og fysisk seksuell trakassering, samt 

verbal og ikke-verbal seksuell trakassering gjennom sosiale medier. Respondentene ble presentert for 

følgende beskrivelser av de fire typene: 

«Verbal trakassering kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer 

om kropp, utseende eller privatliv.» 

«Ikke-verbal seksuell trakassering dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, 

visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.» 

«Seksuell trakassering forekommer i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- 

og/eller bildemeldinger. Det kan være enten verbal eller ikke-verbal seksuell trakassering.» 

«Fysisk seksuell trakassering omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som 

voldtekt og voldtektsforsøk.» 

Hva gjelder omfang av de forskjellige typene har flest opplevd verbal seksuell trakassering (tabell 1), 

så ikke-verbal (tabell 2), fysisk (tabell 4), og på sosiale medier til sist (tabell 3). Det er store forskjeller 

i antallet som har opplevd de ulike typene, med 38,2 % som har opplevd verbal seksuell trakassering, 

mot 11,5 % som har opplevd det på sosiale medier. Det kan se ut som om de også opplever noen av 
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typene oftere enn de andre, men det er fordi prosentandelen i tabellene er med alle som ble spurt – 

inkludert de som ikke har opplevd seksuell trakassering. Ser man kun på prosentandelen av de som 

har opplevd det (ikke vist her) er det minimale forskjeller mellom kategoriene: det er ingenting som 

tyder på at de ansatte som opplever seksuell trakassering opplever noen kategorier oftere enn de 

andre.  

 

 

 

 

Kjenner man til at kolleger har blitt utsatt for seksuell trakassering? 
Hva gjelder kjennskap til at kolleger har blitt utsatt for seksuell trakassering det siste året er det ganske 

sprikende resultater. 40,8 % kjenner til at kolleger har blitt trakassert av brukere (tabell 5), mens bare 

10,8 % kjenner til at kolleger har blitt utsatt fra ledere og kolleger (tabell 6). Det er også mange som 

sier de ikke vet. Til en viss grad kan dette forklares med at det er relativt få som rapporterer å oppleve 

seksuell trakassering årlig. Men som vi vil se senere i analysen er det få som opplever at seksuell 

trakassering er et samtaleemne på arbeidsplassen, noe som kan forklare en del av både manglende 

kunnskap og usikkerhet. 

Tabell 1 Tabell 2 

Tabell 3 

Tabell 4 
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Hvor mye blir de ansatte utsatt for seksuell trakassering av forskjellige grupper? 
Når det gjelder hvem som utøver seksuell trakassering er det det et stort flertall som rapporterer å ha 

bli utsatt fra brukere. Unntaket er på sosiale medier (tabell 9) der svaralternativet «Andre» er størst, 

dog tallene er usikre grunnet få respondenter. Kolleger står for nest mest av verbal (tabell 7) og ikke-

verbal (tabell 9) seksuell trakassering, men det er fortsatt adskillig færre sammenlignet med brukere. 

Under kategorien fysisk seksuell trakassering (tabell 10) er det ingen andre grupper enn brukere som 

skiller seg ut, men igjen er det usikre tall grunnet få respondenter. 

 

 

 

Hvor mye blir de de ansatte utsatt for seksuell trakassering av ulike kjønn? 
På spørsmål om hvilket kjønn som har utøvd seksuell er det et overveldende flertall som rapporterer 

å ha blitt utsatt av menn. Det er relativt få som har opplevd seksuell trakassering fra kvinner, 

sammenliknet med hvor mange som har opplevd det fra menn. Igjen er det usikre resultater for 

kategoriene sosiale medier (tabell 13) og fysisk (tabell 14), men det er også her en del støtte til at 

menn utøver mest. Det som må merkes er at det er få mannlige ansatte – både i populasjonen som 

helhet og i utvalget. Det er en rimelig – men ikke sikker – antagelse at de ansatte blir mer utsatt for 

Tabell 5 Tabell 6 

Tabell 7 Tabell 8 

Tabell 9 Tabell 10 
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seksuell trakassering av det motsatte kjønn. Hvis det hadde vært lik kjønnsandel blant ansatte er det 

mulig man også hadde sett større andel kvinner blant utøverne. 

 

 

 

Hvilke konsekvenser opplever de ansatte som følge av seksuell trakassering? 
Når vi ser hvilke konsekvenser som 

rapporteres (tabell 15) er det 59,2 % av 

respondentene som ikke har opplevd 

noen negative konsekvenser. 19,7 % 

rapporterer at seksuell trakassering er 

noe man må tåle i denne jobben. Av de 

negative konsekvensene er det 

mistrivsel i jobbsituasjonen som er 

vanligst, med 14,1 %. 8,5 % opplever 

andre konsekvenser enn de som ble 

spurt om.  

De resterende alternativene har svært 

lave tall, men kan likevel være svært 

problematiske for den enkelte. Det er 

noe overlapp mellom svarene som gjør 

at man ikke med sikkerhet kan si hvor mange totalt som rapporterer å ha – eller ikke ha – opplevd 

negative konsekvenser. Det fulle bildet er at selv om et stort flertall rapporterer å ikke oppleve 

negative konsekvenser, er det en betydelig gruppe som opplever noe negativt.  

 

Varsling om seksuell trakassering 
Her vil det gjennomgås om de ansatte som har opplevd seksuell trakassering har varslet om det, 

hvorfor de eventuelt ikke har varslet, og hvem de har/ville ha varslet til. 

Tabell 11 
Tabell 12 

Tabell 13 Tabell 14 

Tabell 15 
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Av de som har opplevd seksuell 

trakassering de siste tre årene er det 

bare 28,2 % som rapporterer å ha varslet 

om dette (tabell 16). Årsakene til at de 

ikke har varslet er mange og varierte 

(Vedlegg – tabell 24) men den vanligste 

grunnen er at ‘saken ikke opplevdes som 

alvorlig nok’ (45,1 %), fulgt av at det 

‘ansees som en akseptert risiko ved 

arbeidet’ (25,5 %). Etter det er det ‘andre 

årsaker’ (21,6 %), at de ‘mener bruker 

ikke kan holdes ansvarlig’ (17,6 %), og at 

de ‘ikke ønsker oppmerksomhet 

omkring dette’ (15,7 %) som er de 

viktigste grunnene. Det er nyttig å legge 

merke til at på dette spørsmålet er en 

svarprosent på 190 %, som betyr at i 

gjennomsnitt har respondentene krysset 

av for nær to svaralternativer for hvorfor 

de ikke varslet. Bildet er altså 

sammensatt.  

Når det kommer til hvem ansatte varslet til er det igjen usikre resultater grunnet få respondenter 

(tabell 17). Men et klart flertall på 75 % av respondentene sier de ville varslet til nærmeste leder. På 

spørsmål om hvor fornøyd de er med ledelsens håndtering av varsler er det usikre tall og ingen sterke 

tendenser (ikke vist her). Blant de som ikke har varslet (Vedlegg – tabell 25) er det også et stort flertall 

– 89,3 % – som sier de ville varslet til nærmeste leder. Det som er interessant er at det er 26,2 % og 

24,8 % som sier de ville varslet til henholdsvis verneombud og tillitsvalgt/fagforening. En andel som er 

ganske mye større enn hva de som faktisk har varslet rapporterer. 18,8 % ville varslet til kolleger, og 

for de resterende alternativene er det lite oppslutning 

 

Hvordan snakkes det om seksuell trakassering på arbeidsplassen? 
I denne delen vil det gjennomgås om 

seksuell trakassering er et 

samtaleemne på arbeidsplassen, og i 

hvilken grad det oppleves at seksuell 

trakassering blir tatt seriøst på 

arbeidsplassen.  

Det er et klart flertall på 59,8 % som 

mener seksuell trakassering i liten 

eller svært liten grad er et 

samtaleemne på arbeidsplassen 

(tabell 18). Det er derimot bare 7 % 

som mener det motsatte. Som nevnt 

tidligere kan dette være en viktig 

Tabell 16 

Tabell 17 

Tabell 18 
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grunn til at det er relativt få som kjenner til at kolleger har blitt utsatt for seksuell trakassering.  

Respondentene har blitt spurt i hvilken grad de kjenner seg igjen i fire hendelser som omhandler hvilke 

holdninger de møter fra kolleger og ledere når de tar opp seksuell trakassering (tabell 19-22). Spesielt 

handler det om de blir møtt med holdningen at seksuell trakassering er noe som må tåles i helse- og 

omsorgsyrker. På samtlige spørsmål er det drøye 60 % som sier at de i liten eller svært liten grad 

kjenner seg igjen i påstandene. Det er mellom 1,9 % og 9,5 % som kjenner seg igjen i stor eller svært 

stor grad. Det er likevel en stor andel som ikke vet på hvert spørsmål. At det er en så systematisk og 

stor andel som rapporterer dette kan tyde på at det er en faktor som ligger bak, men det kan ikke 

trekkes ut av disse dataene. På direkte spørsmål om man har fått høre at man bare må tåle seksuell 

trakassering når man har tatt det opp (tabell 23), er det også her et sterkt flertall på 73,9 % som sier 

nei. Det er likevel en del som har fått slike kommentarer, spesielt fra kolleger. 

 

 

Tabell 19 Tabell 20 

Tabell 21 Tabell 22 
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Hvilke tiltak mener de ansatte er nyttige for å forebygge seksuell trakassering? 
Hva gjelder forslag til tiltak (Vedlegg – tabell 26) for å forebygge seksuell trakassering er det mange 

tiltak som får varierende grad av støtte blant respondentene, men hovedtendensen kan 

oppsummeres i tre hovedpunkter: økt åpenhet, bevissthet og oppmerksomhet om temaet; bedre 

rutiner for varsling og oppfølging; bedre opplæring knyttet til de to foregående punktene.  ‘Økt 

åpenhet om temaet’ er tiltaket med klart mest støtte, fra hele 64,3 % av respondentene, etterfulgt av 

‘økt opplæring om temaet’ med 42,7 %. Det er også en viss støtte til ‘økt oppmerksomhet om temaet’ 

i henholdsvis personalmøter (28,7 %) og medarbeidersamtaler (18,5 %). Videre er tiltaket med tredje 

mest støtte ‘mer opplæring av nyansatte om rutiner’, med 42 %. Generell ‘opplæring om rutiner’ får 

derimot mye mindre støtte enn de to andre alternativene knyttet til opplæring (24,8 %). ‘Bedre rutiner 

for oppfølging’ og ‘bedre rutiner for varsling’ får støtte fra henholdsvis 40,1 % og 38,9 % av 

respondentene. Samtlige alternativer det spørres om får noe støtte, men med de resterende 

alternativene tegner det seg ikke et spesielt mønster. 

Hva oppfatter de ansatte som risikofaktorer for å bli utsatt for seksuell trakassering? 
Her presenteres hva respondentene mener utgjør risikofaktorer for å bli utsatt for seksuell 

trakassering (Vedlegg – tabell 27). Det innebærer personlige trekk – som kjønn og alder – og trekk ved 

arbeidskonteksten – som arbeidstid og kultur. De kontekstuelle faktorene som får sterkest støtte er 

alenearbeid (52,9 %), nattarbeid (42 %), og arbeid tett på brukerne (47,8 %). Det må nevnes at 

alternativet for nattarbeid spesifiserer «særlig hvis man arbeider alene», og kan dermed i praksis ikke 

skilles fra alenearbeid generelt sett. Etter det er det en viss støtte til at seksualisert kultur og sjargong 

(25,5 %), og mangel på systematisk HMS-arbeid (21,7 %) skaper større risiko. For persontrekk er det 

unge kvinner (45,9 %) som flest mener er en risikogruppe, med midlertidig ansatte (23,6 %) et godt 

stykke etter. Totalt sett legges det mye mer vekt på trekk ved kontekst enn på trekk ved person.  

 

Oppsummerende analyse med prosjektets andre undersøkelser 
I dette kapittelet vil resultatene av spørreundersøkelsen sammenliknes med de andre undersøkelsene 

i prosjektet: kartleggingen av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell trakassering i 

helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå (rapport 1), og fokusgruppe-intervjuene med ledere, 

verneombud, og tillitsvalgte i kommunenes helse- og omsorgssektor (rapport 3). Målet med å sette 

resultatene opp mot hverandre er både å kunne vurdere validiteten i dem, og å finne ny innsikt som 

ikke var tilgjengelig i analysene separat. Et tilsvarende kapittel som er identisk med dette er også å 

finne i arbeidsnotatet for fokusgruppeintervjuene. 

Tabell 23 
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I intervjuene kommer det fram at seksuell trakassering er et begrep som er vanskelig for informantene 

å definere – dog de nevner alle de fire typene som opereres med i denne undersøkelsen. Det er også 

en tendens til at de umiddelbart kun tenker på seksuell trakassering mellom ansatte når de blir spurt 

om emnet. Det blir påpekt at mange ansatte i samtaler om seksuell trakassering ikke tenker på en del 

hendelser de har blitt utsatt for som seksuell trakassering, med mindre de blir gjort oppmerksomme 

på det eller diskuterer det. En kunne da tenke seg at det samme kunne skjedd i spørreundersøkelsen, 

at seksuell trakassering fra brukere til en viss grad blir glemt. I datasettet ser vi derimot at brukere står 

for et overveldende flertall av hendelsene. Om ikke bevis, så tyder det sterkt på at de ansatte ikke 

overser at seksuell trakassering fra brukere faktisk er seksuell trakassering, så lenge de er bevisst på 

det. Det kommer også fram i intervjuene at informantene prinsipielt mener seksuell trakassering ikke 

er noe en «bare må tåle», men at det i praksis kan være vanskelig å forebygge gitt brukere som ikke 

har full kontroll over sine handlinger. I datasettet ser vi at det i liten grad oppleves et press fra andre 

om at «man må bare tåle», men likevel er det én av hovedgrunnene til at de ikke varsles om hendelser. 

Høy tålegrense synes da å være en del av kulturen på arbeidsplassen, selv om det ikke nødvendigvis 

uttales eksplisitt. 

Spørreundersøkelsen viser det man egentlig allerede vet: at en stor andel av respondentene har 

opplevd seksuell trakassering i arbeidssammenheng. Det er mange flere som har blitt utsatt fra 

brukere enn fra noen annen gruppe. Det fleste rapporterer også å ha blitt utsatt av menn, kontra 

kvinner og andre kjønnsuttrykk. Dette er likevel et usikkert resultat siden de aller fleste respondentene 

er kvinner. Hva gjelder risikofaktorer er det kun data på hva informantene og respondentene mener 

utgjør en risiko. Det er for lavt antall respondenter til å kunne kontrollere dette opp mot hvilke faktorer 

som faktisk spiller inn. Uansett, det er sterkt samsvar mellom begge undersøkelsene i at alenearbeid 

utgjør en stor risiko. Å arbeide intimt med brukere blir også vurdert som en risikosituasjon av mange 

i datasettet.  

I datasettet blir unge kvinner vurdert som en særlig risikogruppe, mens det er få som mener det 

samme for unge menn. Det blir likevel ikke skilt mellom kjønn og alder i variabelen, så det er vanskelig 

å vurdere hvilken av disse faktorene dem som blir vurdert som viktigst. I intervjuene er det sterk 

enighet om at unge og uerfarne er under særlig risiko, spesielt siden de ikke har erfaringen med å 

sette grenser med brukerne. Det er også et flertall som mener kvinner er i risiko. Som sagt blir ikke 

menn vurdert å være i risiko av mange i datasettet. I intervjuene er det uenighet om dette, men det 

er en større andel der enn i datasettet som mener menn også kan være under like stor risiko som 

kvinner. Det samme er også tilfelle for de som tilhører en annen etnisk gruppe.  

Resultatene over samsvarer i stor grad med resultatene fra kartleggingen av tidligere forskning (fra 

rapport 1). Tall fra Norge og Sverige viser stort omfang av seksuell trakassering i helsesektoren, at flest 

blir utsatt fra brukere, og at flest kvinner blir utsatt (sett totalt over alle yrkesgrupper). Fra Island finnes 

kun data over hvor ofte ledere har mottatt klage/melding om seksuell trakassering fra ansatt. Det er 

vanskelig å sammenlikne tallene direkte, siden det blir stilt ulike spørsmål med ulike svaralternativer. 

Totalt er det mye samsvar mellom undersøkelsene, men det er fortsatt nødvendig med en analyse av 

faktisk risiko for å vurdere hvor godt bilde av virkeligheten man har i sektoren.  

Det er ganske stor enighet mellom undersøkelsene om at seksuell trakassering i liten grad er et 

samtaleemne på arbeidsplassen. At det er relativt få som kjenner til at andre har blitt utsatt for 

seksuell trakassering – sammenliknet med hvor mange som har blitt utsatt for det – tegner også på at 

det ikke er et samtaleemne. Som nevnt opplever få at det er et sosialt press for at man må tåle seksuell 

trakassering, men mange tolererer mye likevel. Økt åpenhet om temaet, og om at tålegrense ikke bør 

være høy, synes nødvendig.  
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Opplevelsen til informantene i intervjuet om at få melder om seksuell trakassering i formelle kanaler 

blir i stor grad bekreftet i datasettet, da det er et mindretall av de som har opplevd seksuell 

trakassering som sier de har varslet om det. Dette er nært knyttet til tålegrense, da hovedgrunnene 

for ikke å varsle er at de ikke mente det var så alvorlig, at de anser det som en akseptert risiko, og at 

de ikke mener en kan holde bruker ansvarlig. Dette kan også sees i sammenheng med at et flertall av 

de ansatte mener de ikke har opplevd noen negative konsekvenser av seksuell trakassering. Ledere 

som intervjues poengterer viktigheten av at det meldes inn slik at det kan vurderes om og hvilke tiltak 

som er nødvendig. Selv om enkelt-ansatte ikke nødvendigvis har problemer med en spesifikk 

hendelse, kan andre ha det, samt at det kan være hendelsen er en del av et større mønster som må 

håndteres. Her må det nevnes at det i spørreundersøkelsen blir spurt om ‘varsling’.  

I intervjuene er det informanter som skiller mellom ‘varsling’ på den ene siden som noe svært alvorlig, 

og ‘avviksmelding’ eller ‘hendelsesregistrering’ på den andre som mer rutine. Hvis dette er vanlig 

forståelse av begrepene (eller tilsvarende begreper på andre språk), kan resultatene i datasettet være 

skjeve og at det egentlig meldes oftere fra om seksuell trakassering enn det synes. Hvis ‘varsling’ 

derimot blir forstått som alle former for å melde om seksuell trakassering, kan resultatene heller tegne 

på en mismatch mellom ledere og ansatte i hvor viktig det er å rapportere hendelser. 

Kartleggingen av lover og regler viser at det ikke finnes et lavterskeltilbud for behandling av seksuell 

trakassering i noen av landene (i ettertid har Norges storting vedtatt etablering av et slikt tilbud). En 

sak blir enten håndtert av arbeidsplassen selv, eller så må det gjennom rettssak. I praksis står mange 

ansatte i helsesektoren rettsløse når de blir utsatt for seksuell trakassering – spesielt når de blir utsatt 

fra brukere. Påkjenningen ved å gå gjennom en rettssak er stor, og som det påpekes i intervjuene er 

det ofte vanskelig å bevise at seksuell trakassering har forekommet. Det siste blir et spesielt problem 

når det ofte ikke meldes fra om hendelser som skjer gjentatte ganger. Disse faktorene tyder på at 

lavterskeltilbud for behandling av seksuell trakassering kan være et viktig tiltak. Både for å ha en 

instans utenfor rettssystemet som kan behandle saker på faglig grunnlag, og forhåpentligvis for å gjøre 

det psykisk lettere å melde fra om hendelser. 

Når det kommer til tips til forbedring av arbeidet med seksuell trakassering, er det også mye samsvar. 

Spesielt økt kunnskap, bevissthet, og åpenhet rundt temaet blir vurdert som viktig. I intervjuene er 

det flere som påpeker at #metoo har gjort det lettere å snakke om seksuell trakassering. At seksuell 

trakassering blir mer belyst enn før blir støttet av kartleggingen som ble gjennomført tidligere i 

prosjektet. Der ble det funnet at omtale av seksuell trakassering i nasjonale aviser mangedoblet seg 

fra 2016 til 2017, og har fortsatt på høyt nivå i 2018. I både intervjuer og i datasettet er det svært 

mange som anser alenearbeid som risikabelt, som støtter opp om at å sende flere ansatte sammen er 

et nyttig tiltak. I datasettet er det mange som etterspør bedre rutiner for både varsling og oppfølging 

uten at det er klart hva «bedre» nødvendigvis betyr. I intervjuene etterspørres klarhet: at det 

spesifiseres nøyaktig hvem man skal eller kan rapportere til; hvilke type hendelser man bør 

rapportere; og hvordan dette skal gjennomføres. Denne informasjonen må også gjøres lett tilgjengelig 

for både ledere og ansatte. I Arendal har man hatt nytte av mobilapp for avviksmeldinger, og det 

påpekes at det er et godt sted å ha informasjon om rutiner også. I praksis er det også nødvendig at 

rapporteringen kan gjøres raskt nok til at de ansatte faktisk gjennomfører. Til slutt er det mange som 

mener man må ha bedre opplæring – eller i hvert fall informasjon – om temaet generelt og om rutiner 

spesielt. 
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Punktliste over hvordan man kan forbedre arbeidet mot seksuell trakassering 
Her gis en kort liste over forslag til forbedring. Dette er en forenkling av innholdet i denne rapporten, 

men kan gi et raskt overblikk for enhver organisasjon eller enhet i helsesektoren som ønsker å bli 

bedre på å arbeide mot seksuell trakassering. Det er viktig å merke seg at med mange brukergrupper 

– spesielt dem med sterk kognitiv svikt – kan det være vanskelig å stoppe dem fra å utøve handlinger 

som kan oppleves som seksuelt trakasserende. Men det man kan gjøre bedre er å klargjøre de ansatte 

for hvordan de skal møte situasjonen, og hvordan forebygge videre hendelser. Som det vil komme 

fram i punktene under er det mye overlapp mellom dem, som viser viktighetene av å jobbe helhetlig 

med problemstillingen. 

• Kartlegg risiko og utfordringer: forskjellige arbeidsplasser kan ha forskjellige utfordringer 

knyttet til seksuell trakassering, enten det er relatert til hvilke brukergrupper man arbeider 

med, kjennetegn ved de ansatte, ressursene man har til rådighet, eller andre faktorer ved 

arbeidet. Det gjør det viktig å undersøke hvor skoen trykker, slik at man kan tilpasse tiltakene 

til situasjonen. 

• Skap kultur for åpenhet: seksuell trakassering er et tema som i liten grad blir snakket om på 

arbeidsplassen med mindre det akkurat har skjedd en hendelse. Få opplever at andre presser 

den til å bare tåle det, men det er likevel mange som rapporterer at det er en del av jobben 

som må tåles. Denne kulturen er et svært dårlig grunnlag for forebygging av seksuell 

trakassering. Temaet må synliggjøres og tas opp – i starten må nok dette presses på fra 

ledelsen. I dette er det viktig å få fram at alle kan ha ulike reaksjoner på samme handling, og 

at det er helt greit. 

• Øk kunnskapen: for å kunne jobbe mot seksuell trakassering må man forstå hva det er. 

Dessverre er det lav kunnskap – og mange misforståelser – om hva som er seksuell 

trakassering og ikke. Det er da viktig at både ledere og øvrige ansatte læres opp om temaet, 

slik at de kan forstå at det er det som skjer. I tillegg er det viktig å øke kunnskapen om rutiner 

for håndtering og rapportering: hvordan skal man sette grenser ovenfor bruker, hvem skal 

man rapportere til, hvilke muligheter for tiltak har vi, osv. 

• Forbedre rutinene: få rapporterer at de kjenner til rutiner for varsling og håndtering av 

seksuell trakassering – spesielt når det kommer fra brukere – og det er i praksis noe som ofte 

mangler på arbeidsplassen. Det er viktig å ha klare og spesifikke rutiner, og spesielt at disse 

også er lett tilgjengelige for de ansatte. Selv om opplæring er viktig kan det også bli veldig mye 

av det: få husker alt de får opplæring i, og man kan ikke forvente at de ansatte vet alle rutiner 

til enhver tid. Når det først er et problem som ofte blir usynliggjort er det også viktig å ha det 

som eget punkt i rapporteringssystemer så de ansatte faktisk forstår at det er noe som kan 

rapporteres. 
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Vedlegg 

 

Tabell 24 
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