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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. 
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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 

fokusgruppeintervjuer med ledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud fra helsesektoren i de 

tre kommunene. Formålet med den kvalitative studien er både å undersøke hvordan personer i disse 

viktige rollene forstår seksuell trakassering, samt hvordan det forebygges og håndteres på deres 

arbeidsplasser. Prosjektgruppens medlemmer i hver kommune har vært ansvarlig for intervjuene. 

Analysen og utarbeidelsen av dette arbeidsnotatet har blitt gjennomført av Senter for likestilling. 

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

seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå, og en spørreskjema-

undersøkelse som distribueres til ansatte i helse- og omsorgsektoren i de tre kommune, danner 

fokusgruppeintervjuene 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 metoden for datainnsamlingen. Videre er det delt inn i 

kapitler etter hovedfokuset for analysen: «Hvordan forstås seksuell trakassering?»; «Er det høy 

tålegrense for seksuell trakassering i helsesektoren?»; «Hva definerer risikogrupper i helsesektoren?»; 

«Forebygging og håndtering av seksuell trakassering»; og «Forslag til praktiske råd for forebygging og 

håndtering av seksuell trakassering». 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. 

 

Metode 
Arbeidsnotatet er basert på fokusgruppeintervjuer med ledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og 

verneombud fra helse- og omsorgsektoren i Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner. Disse rollene 

og vervene har et spesielt ansvar i saker som gjelder seksuell trakassering. Ledere har ansvar for å 

forebygge og håndtere saker om seksuell trakassering på sin arbeidsplass, mens verneombudet skal 

ivareta de ansattes interesser i saker om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Både verneombud og 

tillitsvalgte kan varsle på vegne av en kollega.  

Enhetene som er representert er sykehjem/omsorgsbolig, boliger for rus og/eller psykisk helse, og 

hjemmesykepleie/hjemmehjelp. Intervjuene ble gjennomført våren 2019 av prosjektdeltakerne fra de 

tre kommune. I Eskilstuna kommune ble det gjennomført to intervjuer, med totalt 7 personer, i 

Arendal kommune ble det gjennomført to intervjuer med totalt 12 personer, og i Akureyri kommune 

ble det gjennomført tre intervjuer, med totalt 13 personer.  

Både ledergruppene og tillitsvalgt/verneombudgruppene ble stilt de samme spørsmålene (Se 

vedlegg). Fokusgruppeintervjuet besto av seks hovedspørsmål: 1) Hvordan forstås seksuell 

trakassering? 2) Er det høy tålegrense for seksuell trakassering? 3) Hva definerer risikogrupper? 4) 

Hvordan jobbes det med å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen? 5) Hvordan håndteres 

tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen? og 6) Hvordan kan man forbedre arbeidet med 

forebygging og håndtering av seksuell trakassering? 

Intervjuene fra Akureyri har av språklig nødvendighet blitt oversatt til norsk før analysen. Intervjuene 

fra Eskilstuna har først blitt oversatt etter analysen ble gjennomført, for å bevare så mye som mulig 
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av meningsinnholdet. Både av praktiske hensyn, og hensyn til anonymitet, blir det i analysen ikke skilt 

mellom de ulike intervjuene innen hver kommune. 

Hvordan forstås seksuell trakassering? 
I dette kapitelet ser vi nærmere på hvilken forståelse lederne, avdelingslederne, tillitsvalgte og 

verneombud har av seksuell trakassering, og om deres oppfatning av omfanget av seksuell 

trakassering blant sine ansatte og kolleger. 

Høsten 2018 gjennomførte prosjektet en kartlegging av Island, Norge og Sveriges lovverk om seksuell 

trakassering. I denne kartleggingen gikk vi igjennom de offisielle definisjonene av seksuell trakassering 

i Sverige, Island og Norge. Island og Norges definisjon av begrepet seksuell trakassering har til felles at 

de særlig vektlegger at seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet, som 

oppleves krenkende for den som rammes. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Norge og 

Diskrimineringsombudet (DO) i Sverige deler seksuell trakassering inn i verbal, nonverbal og fysisk 

seksuell trakassering. Tilsvarende inndeling finner vi også i den islandske likestillingsloven.  

Land Definisjon på seksuell trakassering 

Island Som seksuell trakassering regnes «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål 

eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. 

Oppmerksomhet omfatter både verbal, symbolsk og fysisk adferd (Likestillingsloven, 2008)1. 

Sverige Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet 

(Diskrimineringslagen, 2008)2. 

Norge Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål 

eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom 

(Likestillings- og diskrimineringsloven, 2018)3.  

Det er med andre ord en felles Skandinavisk forståelse av hva seksuell trakassering er, ifølge lovverket 

og diskrimineringsombudene.  

 

Hva er seksuell trakassering? 
Hvilken forståelse og kunnskap man har om seksuell trakassering er avgjørende for hvordan man 

jobber med tematikken. Intervjuet ble startet ved at informantene ble stilt spørsmålet «Hva tenker 

dere er seksuell trakassering?».  

Samlet vektlegger informantene alle formene for seksuell trakassering, inklusivt verbal, ikke-verbal, 

og fysisk seksuell trakassering i sine forklaringer om hva seksuell trakassering er. I tillegg nevnes det 

også fra flere at seksuell trakassering kan skje digitalt, via f.eks. sosiale medier, mail eller sms. Ord som 

går igjen i deres beskrivelser av seksuell trakassering utover formen er «uønsket oppførsel», 

«krenkende adferd», og «negativ opplevelse».  

 
1 Likestillingsloven. (2008). Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (2008-03-10-10). Hentet fra 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html. 
2 Diskrimineringslagen. (2008). Diskrimineringslag (2008:567). (2008-06-05). Hentet fra 
https://lagen.nu/2008:567. 
3 Likestillings- og diskrimineringsloven. (2018). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (LOV-2017-12-
19-115). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_2#%C2%A713. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008010.html
https://lagen.nu/2008:567
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51/KAPITTEL_2#%C2%A713
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Det kommer likevel fram av informantene at de synes det er utfordrende å si nøyaktig hva det er, eller 

definere det. I samtlige intervjuer blir det argumentert at seksuell trakassering er en subjektiv 

opplevelse, og at individer har forskjellig tålegrense: hva én personer opplever som seksuell 

trakassering, vil en annen person ikke nødvendigvis oppfatte problematisk. En annen informant sier 

at konteksten er med på å definere om det er seksuell trakassering eller ikke – «Det som er seksuell 

trakassering utenom jobben er kanskje ikke akkurat det på jobben». En av informantene på Island 

kaller det et «tøyelig begrep» nettopp fordi at man har forskjellig forståelse av begrepet og tålegrense 

for uønsket seksuell oppmerksomhet. 

Dette tyder på at det vil være nyttig for kommunene å få informasjon om hva seksuell trakassering er, 

f.eks gjennom et kompetansehevende kurs. At ledere og ansatte i kommunen har en felles forståelse 

av begrepet kan være nyttig for det forebyggende arbeidet. 

Som oppfølging til spørsmålet «Hva tenker dere er seksuell trakassering?» ble informantene 

presentert for tre vignetter hvor de ble bedt om å ta stilling til om vedkommende opplever seksuell 

trakassering eller ikke.  Vignettene tar opp situasjoner fra en arbeidshverdag i helse- og 

omsorgsektoren. 

Vignett 1. 

Anette er 23 år og nyutdannet sykepleie. Hun har nylig fått seg jobb på en bolig for personer med 

psykiske lidelser. På jobb opplever hun til tider uønskete kommentarer om sin kropp fra brukere. 

Anette synes det er vanskelig å vite hvordan hun skal håndtere hendelsene fordi hun vet at de er 

psykisk syke og derfor opplever at de ikke kan holdes ansvarlige for det de sier. Likevel føler hun 

at det er svært ubehagelig. 

Vignett 2. 

Randi er kontaktsykepleier for en mannlig sykepleiestudent på et sykehjem. Hun opplever god 

kontakt og blir interessert i han. Hun gir han komplementer og inviterer han på en øl. Han aviser, 

men det gjør henne bare mer ivrig og hun fortsetter å prøve seg med stadige invitasjoner. 

Vignett 3. 

Trine er 42 år og jobber som sykepleier i hjemmesykepleien. Når en av brukerne får hjelp til å 

dusje opplever Trine at han stirrer intenst på henne mens han beføler seg selv. Trine har lang 

arbeidserfaring og har vært bort i lignende situasjoner før. Hun opplever det som ubehagelig, og 

sier tydelig ifra om at dette kan han vente med til han er alene. 

   

Majoriteten av informantene er enige om at Anette (vignett 1.) og Trine (vignett 3.) opplever å bli 

seksuelt trakassert. De vektlegger særlig den subjektive opplevelsen om at de opplever det som 

ubehagelig. Dette samsvarer med definisjonene av seksuell trakassering og hvordan saker blir 

behandlet juridisk i Skandinavia. Det er derimot flere som problematiserer at personene i vignett 1 

har psykiske lidelser. Mens noen mener at det er seksuell trakassering uavhengig av dette, så mener 

andre at det ikke er seksuell trakassering om personene ikke har en forståelse av sine egne handlinger. 

Det kommer fram at det er større toleranse for seksuell krenkende oppførsel når det kommer fra 

personer med psykiske lidelser. 

«Det er naturligvis slik i den tjenesten som jeg styrer, at der er det ofte folk med Alzheimer, og da blir 

alle grenser titt og ofte så fordreide. Folk begynner å oppføre seg på en helt annen måte enn det de 

noen gang gjorde da de var friske. Slik at jeg synes at de ansatte stort sett takler dette svært bra, de 

blir klar over at det ikke er direkte trakassering som vedkommende driver med.» 
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«Ikke personen, men heller sykdommen.» 

«Ja, det er mye heller det.»

«Jeg tenker jo også at det er litt forskjell på om dette er fra brukere eller medarbeidere og ansatte 

[mange samtykker]. Noen brukere har kanskje ikke helt, altså de har mistet enkelte av sine grenser ift. 

nærhet og det som går på normer av en eller annen grunn. Det kan jo kanskje oppleves veldig likt som 

seksuell trakassering, men kanskje det likevel er litt annerledes. Jeg hadde nok reagert veldig ulikt om 

det var en bruker som hadde sagt noe til meg, eller gjort noe, enn om det var en av dere. Det er jo en 

liten vanskelighet i vår verden. Hva er seksuell trakassering og hva er atferd som ikke kan styres.» 

Det er mer usikkerhet blant informantene om vignett 2 omhandler seksuell trakassering. Flere av 

informantene sier at dette er trakassering, men ikke seksuell trakassering. Det brukes ord som 

«klønete flørting», uprofesjonelt, og at Randi går over en grense for hva som er greit, spesielt på grunn 

av maktforholdet mellom henne og sykepleiestudenten. Flere spør seg også om de ville sett 

annerledes på det om kjønnsforholdet var snudd.    

Videre spørres det om ansatte har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen, og i samtlige 

intervjuer bekreftes det at seksuell trakassering har forkommet. Den klart vanligste er trakassering fra 

bruker/pasient mot ansatt, men hendelser har også forekommet mellom ansatte. I flere av intervjuene 

svarer informantene likevel først nei på dette spørsmålet. Det er fordi de oppfatter at de har blitt spurt 

om ansatte har blitt seksuelt trakassert av ansatte, ikke trakassering fra brukere/pasienter eller f. eks 

pårørende. Dette kan igjen være et resultat av hvordan de forstår seksuell trakassering, og at de 

plasserer trakassering fra sine brukere/pasienter i en annen kategori enn seksuell trakassering. Det 

tyder på et behov for økt felles forståelse for hva seksuell trakassering er. 

 

Er det høy tålegrense for seksuell trakassering i helsesektoren? 
I rapporten «Seksuell trakassering i arbeidslivet» (Bråten og Øistad, 2017)4 kommer det fram at det er 

en høy tålegrense for seksuell trakassering i helse- og omsorgsektoren. Seksuell trakassering blir sett 

på som en del av jobben, og noe som man ikke alltid kan gjøre noe med. Dette gjelder spesielt i møte 

med pasienter/brukere med demens eller psykiske lidelser. I en undersøkelse gjennomført av 

Sykepleien blant Norsk sykepleierforbund (NSF) sine medlemmer, er dette også et av funnene. Ansatte 

i helse- og omsorgsektoren rapporterer at de selv anser seksuell trakassering som en kjent risiko ved 

å jobbe i sektoren. Samtidig er det flere som problematiserer at seksuell trakassering fra 

brukere/pasienter ikke blir tatt på alvor av kollegaer og ledere da de opplever å få tilbakemelding om 

at seksuell trakassering er en del av jobben og at det må man tåle.   

På bakgrunn av denne kunnskapen ønsket vi å se nærmere på «tålegrensen» i helse- og 

omsorgsektoren. Respondentene fikk lest opp vignett 4. og ble deretter bedt om å ta stilling til 

påstanden om at seksuell trakassering er en del av å jobbe i helse- og omsorgsektoren og at det er noe 

man må tåle når man jobber med syke mennesker.  

Vignett 4. 
Anette er som sagt 23 år og sykepleier. Hun har jobbet en stund i en bolig for personer med psykiske 
lidelser og opplever både klåing og kommentarer om sin kropp fra brukere. Anette opplever det 

 
4 Bråten, M. & Øistad, B. S. (2017). Seksuell trakassering i arbeidslivet. Undersøkelse blant Fellesforbundets 
medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg (Fafo-rapport 2017:09). 
Hentet fra https://www.fafo.no/images/pub/2017/20617.pdf. 

https://www.fafo.no/images/pub/2017/20617.pdf
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fortsatt som ubehagelig. Når hun tar det opp med andre kolleger ler de og prater det vekk. De sier 
at det bare er en del av jobben. Hun velger å ta det opp med sin leder, som avfeier hendelsen og 
sier «Dette kan vi ikke gjøre noe med, de er jo syke. Hvis du skal jobbe som sykepleier må du tåle 
dette». 
 

 

Gjennom vignett 4. uttrykker flertallet at de er enige om at seksuell trakassering ikke er noe man skal 

måtte tåle når man jobber i helse- og omsorgsektoren, uavhengig av hvem bruker og pasientgruppen 

er. Når man ser dette svarer opp imot resten av intervjuet er det tydelig at dette er deres prinsipielle 

holdning. Ansatte skal ikke måtte tåle seksuell trakassering. Flere anerkjenner likevel at virkeligheten 

ser annerledes ut fordi seksuell trakassering er en utfordring som ansatte vil møte på, og det er 

vanskelig å gjøre noe med det. Respondentene understreker at det er viktig å ikke godta oppførselen, 

men at det er utfordrende å gjøre noe med den. Her henviser de til brukere og pasienter med kognitive 

svikter. 

«Og jeg tror vi alle vet at dette er noe som skjer svært regelmessig, selv om det bare er noen enkelte 

som gjør dette gang på gang. Vi godtar det ikke, men det er vanskelig å gjøre noe med det.» 

«Ja, slik at vi godtar aldri en slik oppførsel, men på den annen side er det svært vanskelig å forsøke å 

styre den.» 

Flere uttrykker at eldre og erfarne ansatte opplever seksuell trakassering som mindre sterkt og 

ubehagelig enn unge og uerfarne ansatte. Gjennom deres arbeidserfaringer har de opparbeidet seg 

strategier for å håndtere seksuell trakassering fra brukere/pasienter, og i tillegg har det blitt 

normalisert og på den måten blitt «en del av jobben».  

 «Når man ser på seg selv. Så for 20 år siden ville jeg hatt det mye vanskeligere med å håndtere visse 

situasjoner enn i dag. Da vet jeg hva som gjelder, og hvordan jeg skal si ifra. Hvordan jeg skal påpeke 

det, men de det gjelder skammer seg kanskje.»

«Det er IKKE greit, men det jeg mener er at de på 50 opplever det kanskje ikke så sterkt som 

trakassering lenger. De har på en måte innfunnet seg med at slik er det. Du har på en måte jobbet så 

lenge i det at du har avfunnet deg med at sånn er det.»

«Ja, jeg tror at veldig mye av det her får vi som sjefer aldri vite om en gang for det er liksom så uttalt 

at det inngår i jobben så å si. Man vet at det er sånn.» 

«Det blir normalisert.»

«Jeg husker hvordan det var i medarbeidersamtalene: Har du blitt utsatt for noe? Nei. Da sa [navn]: 

‘Men husker du det vi snakket om?’. ‘Ja, jo, ja, ja.’» 

«Så folk blir kanskje vant til dette.» 

På samme måte er det flere som peker på at unge og uerfarne oftere opplever det som mer ubehagelig 

hvis de blir utsatt for seksuell trakassering. Som det vil komme frem senere mener et flertall av 

informantene at unge og uerfarne – spesielt kvinner – er i en ekstra risiko for å bli utsatt for seksuell 

trakassering. Hvis unge ansatte har lavere «tålegrense» for seksuell trakassering, kan det derfor til dels 

være et uttrykk for at de blir mer utsatt for det enn de eldre ansatte. 
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«Jeg vet jo at de unge som er i begynnelsen av tjueåra, de opplever dette som veldig sterkt og veldig 

ubehagelig å gå inn til sånn, ja kanskje pasienter som de føler har atferd som de opplever som veldig 

krenkende da. Men når du kommer over en viss alder og har jobbet i noen år, så er det liksom litt sånn 

‘jaja’, eller det avfeier jeg som at det betyr ingenting. Det jeg synes er litt viktig er jo at det gjør noe 

med de helt unge. Det er jo også ofte dem som får det også, det er jo ikke så mange som trakasserer 

meg lenger mener jeg. Er du 25 så er det litt annerledes.» 

Samtidig påpekes det også at unge og uerfarne er med på å senke tålegrensen ved sette fokus på 

problematikken og si at dette skal man ikke tåle. 

 «… kanskje også relatert til nåværende generasjoner eller tiden vi lever i? For dette er blitt så mye mer 

diskutert i dag, og unge mennesker finner seg ikke i slikt tull.» (Sitatet sikter til trakassering fra ansatt)  

Det er fokus på at den yngre generasjonen har en lavere tålegrense for seksuell trakassering, og at 

#metoo har vært med på å løfte fram tematikken. Det prates om i større grad enn før. Dette gjør noe 

med kunnskapen om seksuell trakassering samt bidrar til å redusere «tålegrensen». 

Videre ble de spurt om hvor grensen går for hva en ansatt skal tåle og ikke tåle. Det er tydelig at 

informantene skiller mellom seksuell trakassering fra en kollega, leder eller pårørende på den ene 

siden, og brukere eller pasienter på den andre. 

«Jeg tenker at om det er medarbeidere som trakasserer hverandre så mener jeg det er verre enn om 

det er ja, pasienter som ikke føler seg bra med å gjøre det. Det er liksom en del av hvorfor vi er på 

jobben også. For å ta hånd om disse pasientene som har problemer.»

«Nå er vi jo inne på mennesker med en eller annen kognitiv svikt, som kanskje ikke har den 

impulskontrollen og evne til å tenke at dette er gal atferd, men likevel der hvor en med demens slår en 

ansatt på rumpa som en form for kontakt så er det ikke akseptabelt. Selv om vedkommende har 

kognitiv svikt. Når det gjelder kollegaer imellom, så er det verre. Da er det jo enda mindre akseptabelt 

hvis du skjønner.» 

Informantene formidler at ansatte har langt høyere toleranse for seksuell trakassering når det 

kommer fra brukere eller pasienter, spesielt dersom personen har en kognitiv svikt.  

 «Det der er kjempevanskelig. Det kommer helt an på hva sykdomsbildet er og hvilke typer sykdommer. 

Hvis du jobber med sunne mennesker som er sunne i hjernen for å si det sånn. Så jeg tenker absolutt 

at du ikke skal tolerere det selv om noen har en funksjonshemning eller demens eller noe slik at man 

ikke forstår hva det er man gjør eller sier. Da blir det jo helt andre grenser.»

«Diagnosene vil jo ha noe å sei, om det er seksuell trakassering – om hvordan det føles, for hvis det er 

noen som ikke forstår kontekst i det hele tatt, så er det ikke så tungt å stå i det, og oppfatter hele greia 

helt forskjellig. Men hvis det f. eks er psykiatri, og de leiter etter en reaksjon, så er det annerledes, at 

det gjøres for en reaksjon, og da er det mye vanskeligere (...)» 

 

Hva definerer risikogrupper i helsesektoren? 
I dette kapittelet vil det legges frem hvilke trekk ved de ansatte informantene mener utgjør en særlig 

risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering på sine arbeidsplasser, og hvorfor de mener det er slik. 

De som blir trukket mest frem som å være i risikosonen er unge og/eller uerfarne ansatte. Spesielt 

fremheves det at disse ikke har lært seg hvordan man skal håndtere det når man blir utsatt. De mer 
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erfarne vet hvordan man skal reagere i selve situasjonen for å hindre at den seksuelle trakasseringen 

fortsetter. Noen tar opp at de mener unge også står i større risiko fordi de ikke blir tatt like seriøst av 

brukerne. 

«De har lært mye om at det skal være etisk korrekt, du skal ikke pushe innpå når de ikke vil osv … 

Mange utnytter det litt da, at de vil ha litt ekstra hjelp, som ikke er helt nødvendig og passende, og da 

handler ikke det om … ja ... de har lissom etikken veldig høyt oppe, og glemmer nok seg selv litt. 

Uerfarenhet … og at de setter pasientens behov veldig høyt»

«… og så er det naturligvis også slik at klientene heller går løs på dem som har mindre erfaring. Det er 

også min erfaring. [gruppen samtykker]»

«Man gjør det når sommeravløserne har kommet, da er det nødvendig å passe seg for visse personer. 

Da kommer det unge jenter inn, og selv om det også kommer en voksen kvinne inn, så vil hun bli utsatt 

for dette på samme måte. Men det er kanskje nødvendig å advare nye ansatte mot enkelte.» 

Videre anser et flertall av informantene kvinner som å være i en særlig risikosone. Mange peker 

spesifikt på unge kvinner, som i sitatet over. Det blir ikke utdypet særlig hvorfor informantene mener 

kvinner er i en risikosone, utover enkelte som referer til tidligere undersøkelser de har lest. 

 «Men jeg tror det er mer vanlig med en yngre jente kanskje enn en 60 åring. Kan jeg tenke meg.»

«Det jeg mener er at jeg tror at kvinner er mer utsatte for å bli trakassert enn menn. Jeg tror at det 

bare er sånn.» […] «Av mine klienter så er det helst kvinner i alderen fra tjue til førti som blir utsatt for 

seksuell vold.» 

Likevel er det også noen informanter som mener menn kan være like mye, eller mer, utsatte. Det blir 

pekt på at det er få av dem blant de ansatte, som gjør dem mer spesielle. 

«Det er jo kvinnedominerte yrker også gjerne dette, innenfor helsesektoren. Så når det kommer gutter 

og menn, så får det vel gjerne litt ekstra oppmerksomhet da. [samtykkes i gruppen]»  

«Hadde det vært 50/50 så hadde det vært likt for begge [kjønn]. Men de [unge gutter/menn] får jo 

også mye oppmerksomhet fra pasientene, det er jo så stas at.»

«Jeg tror nok at det kan komme ut ett og annet til guttene som jobber hos meg. Altså det kan jo skje 

at guttene også kjenner seg litt utsatt fordi de ikke er så mange. Mange unge gutter, og det kan jo 

finnes en sjargong som lett faller over til å kunne bli krenkende mener jeg.» 

Ansatte med utenlandsk bakgrunn blir også nevnt en del, men kun i Eskilstuna og Arendal. Det blir 

påpekt at utfordringer med språk, og at de av enkelte kan bli ansett som eksotiske, gjør dem mer 

sårbare. 

Intervjuer: «Hva er det som gjør at du tenker at de er særskilt utsatte som er unge og kanskje 

utenlandsfødte?» 

«Det er bare fordi jeg vet, at jeg sa det. Kommentarene hos meg som har vært litt sånn fra eldre menn 

for eksempel. De er spesielt på disse jentene som er «mine afrikanske jenter» for eksempel. Har vært 

ganske utsatt for kommentarer og på andre måter også, men også seksuell trakassering dessverre.» 

Intervjuer: «Om du skulle spekulere, hvorfor tror du at de kan være særlig utsatte eller oftere 

utsatte?» 
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«Det er vel disse personenes syn på dem. At de kanskje har et forskrudd syn på disse jentene dessverre, 

men det jeg tenker på nå da er jo eldre menn altså som har slengt kommentarer og sånn. En sjargong 

som finnes hos gubbene dessverre.» 

Én informant mener derimot at de ikke nødvendigvis er i større risiko for å bli utsatt for seksuell 

trakassering spesifikt, men heller for å bli utsatt for andre typer trakassering. 

«Det er ikke så galt som det høres ut altså… men en del av de situasjonene de høre om da, så er det en 

del, spesielt av de godt voksne brukerne som synes det er ubehagelig når det kommer folk hjem som 

snakker dårlig norsk. Så de trekker seg mer tilbake enn de…, det blir en mindre nær relasjon, er det en 

kanskje heller høre historier om. Jeg har hørt flere om de at det er vanskelig den veien, med at de ikke 

vil ta imot besøk, takker nei, og sånne ting, enn det jeg har hørt om [seksuell trakassering.]» 

Selv om informantene blir spurt om risiko knyttet til trekk ved de ansatte, blir det også løftet fram at 

det er andre trekk ved arbeidssituasjonen som informantene mener kan gi større risiko. Spesielt det å 

jobbe alene med bruker blir tatt opp i samtlige grupper, men også å være få på jobb generelt sett. 

Direkte knyttet til dette blir også nattarbeid tatt opp som risikabelt. Noen mener også at de som 

arbeider svært intimt på brukere er i større risikosone. 

 «Jeg tenker at om du er ensom med noen. Da kan du ganske enkelt bli seksuelt utnyttet eller om du 

har ansatte som har et sånt tankesett som utsetter andre for seksuelle overgrep for eksempel. Det kan 

jo bli veldig usynlig for folk rundtomkring fordi du er ensom med den her brukeren. […] Det går begge 

veier liksom det kan jo både skje med en bruker mot ansatte, det kan jo også være en ansatt som 

faktisk gjør noe galt ovenfor en bruker.»

«Altså, jeg vil mene at de som er døgnplassert, er utsatt for størst risiko om natten når det gjelder 

seksuell trakassering, rett og slett på grunn av det da er færre ansatte i huset, noe som gir dem flere 

muligheter.»

«Tenker man fra våre pasienter eller brukere da så er det de som jobber lengst ute, altså med personlig 

hygiene og sånne her saker, som oftest blir utsatt, tror jeg.» 

«Ja, det tror jeg også. De som faktisk jobber med personene. Det er de som kanskje oftest støter på 

det i alle fall, så kan det jo hende hvor som helst, men det er nok vanligst.»

«Hvis du er inne og hjelper folk i situasjoner der de har det vanskelig og er veldig sårbare, og oppfører 

deg på en måte at de føler at de får omsorg, så trur jeg faktisk at du er i en risiko, for å få noen uønskede 

ting tilbake allerede der.» 

Samlet sett er det visse faktorer som det er enighet om. Å være ung og uerfaren, og det å jobbe alene 

med bruker er de viktigste faktorene som blir nevnt. Kjønn og utenlandsk bakgrunn er viktige faktorer, 

men det er større uenighet. Utover dette er det generelt sett stor variasjon mellom informantene i 

hva de mener er risikofaktorer. Det må også nevnes at det i stor grad er snakk om personlige meninger 

og opplevelser. Et par informanter refererer til undersøkelser de har lest, men dette er unntaket. Det 

ses behovet for å kartlegge risikogrupper – hvem er utsatt, og hva utsettes de for? Med unntak av én 

enkelt informant nevner ingen at det har vært gjennomført en slik risikokartlegging eller undersøkelse 

av omfang av seksuell trakassering blant ansatte i helse- og omsorgsektoren i sine kommuner. Til 

sammen tegner dette på at å bedre kunnskapsgrunnlaget innen sektoren om risikofaktorer er 

nødvendig for å sette tiltak på riktige steder. 
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Forebygging og håndtering av seksuell trakassering  
I dette kapittelet vil vi se på hvordan det forebygges mot seksuell trakassering og hvordan saker som 

har oppstått håndteres. Det innebærer også hvilken kjennskap det er til rutiner for rapportering og 

varsling. Intervjuene gjør det helt klart at det er lite forebyggende arbeid mot seksuell trakassering. 

De fleste informantene sier det er et tema som ikke diskuteres særlig til vanlig. Noen få mener det blir 

diskutert ganske godt. Ingen rapporterer at det er et tema som blir hysjet ned. Mange tar også opp at 

det har blitt snakket mer om etter #MeToo. De fleste erkjenner at det er først når en hendelse oppstår 

at ledelsen tar tak i problematikken. Da snakkes det om i personalmøter, individer får oppfølging og 

det settes inn tiltak. Nyansatte får informasjon om at det kan forekomme, men hovedsakelig dersom 

det er en eller flere personer som man vet kan utøve seksuell trakassering. 

«Det blir ikke gjort på en systematisk måte. Jeg tror at man griper anledningen når det hender noe. 

Jeg tror at det dessverre er slik. Det er ikke noe føre var-opplegg. Det er først når det dukker opp slike 

saker, at dette blir diskutert.»  

Intervjuer: «Du snakker likevel som om du forbereder nyansatte en del.» 

«Ja, når vi vet at det er en eller annen atferd på gang et eller annet sted, da gjør vi dem oppmerksomme 

på det.»

«Det er kanskje når vi vet at det finns et problem, at det når vi går hjem til denne personen så har det 

oppstått saker før. Da har det jo skjedd saker i og for seg, men at vi kan forebygge at flere blir utsatt, 

så utifra ulike vurderinger kan vi gjøre det.»

«Som når dere har med en person å gjøre som tafser mye og forteller historier og går over en del 

grenser. Vi snakker sammen, sier at vi ikke godtar dette.  Så drøfter vi hvordan vi best kan reagere. At 

hver og en finner ut hvordan han kan beskytte seg, og så deler vi med hverandre det som virker best. 

Hvordan vi kan stoppe dette. Det kan variere en del.»

«Vi tok det opp i tilknytning til Metoo da folk åpnet den diskusjonen. Alle disse sykepleierne og 

helsepersonellet, bare diskutere dette, foregår dette her, hvordan og hvilke uttrykksmåter blir brukt, 

hvilke måter finnes det for folk å melde fra om, og snakke om dette, starte med det selv, og at grensene 

er tydelige. At dette ikke må skje, at dette ikke kan aksepteres.» 

Flere informanter forteller om spesifikke ledere som er mye bedre til å ta opp seksuell trakassering 

som samtaleemne, samt å håndtere hendelser i etterkant. Det tyder på at hvilket forebyggende arbeid 

som blir gjort avhenger mer av leders initiativ enn av arbeidsplassens og/eller kommunens rutiner. I 

lys av dette kan det være nyttig å mer systematisk dele erfaringer og strategier for forebygging og 

håndtering mellom ulike avdelinger og enheter. 

 «Vår enhetssjef har pratet om seksuell trakassering og vært veldig tydelig med at det er nulltoleranse 

for det. At du skal henvende deg til henne og at man skal kjenne seg trygg når man går til jobben.»

«Nå har vi en veldig flink sjef som er der og tar tak i ting og løfter det hvis ho…» 

«Men det kan hende er noe vi burde ta med til våres, nå som dere har hatt en hendelse så er det…men 

vi har ikke det på våres medarbeidersamtale.» 

[…] 
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«Men det vil være veldig forskjellig fra leder til leder, for det er jo klart at dere er kjempeheldige med 

lederen deres. Det vet vi jo! Men det burde ligge fast, sånn at ikkje det blir opp til leder.» 

Når det gjelder rutiner for rapportering og varsling av seksuell trakassering varierer det hvilken 

kunnskap informantene har. De fleste mener det finnes rutiner, og flere forteller at hovedregelen er 

at det skal meldes avvik til nærmeste leder, eventuelt til verneombud. Samtidig er det mye usikkerhet 

rundt nøyaktig hva rutinene er. En del etterlyser også klarere rutiner.  

Intervjuer: «Kjenner dere til varslingsrutiner for seksuell trakassering? Finnes det? [Alle ler]» 

«Da må jeg søke på nett … Det kjenner vi ikke til …» 

«Det kommer an på hvem … Så er det vel rutiner, det finnes vel?» 

«Tiltakskort finnes i alle fall på vold og trusler ... kan jo hende at det også finnes en på seksuell 

trakassering …» 

«Da må vel bli en varslingssak. Da går det opp til leder …» 

I tillegg er det stor enighet om at det blir rapportert for få hendelser. Dette skjer selv når ledere 

eksplisitt ber ansatte om å flittig melde avvik/hendelse. Flere forteller også at seksuell trakassering 

ikke er et eget punkt i rutiner og meldeskjema for avvik. 

«Vi er veldig gode på kvalitetsavvik, også avvik som går ovenfor kvaliteten på tjenester og på 

pasientene, mye dårligere på å sende avvik som går på oss, og det går igjen. Og trakassering da, det 

blir fort sånn derre ja, men dette her burde jeg … det skjedde jo ingen ting, han bare sa noe lissom, han 

har det bare i kjeften som en gjerne sier. Og så sendes det ikke avvik.»

«Man glemte å foreta registreringen. Det er viktig at det blir registrert, at det finnes en registrering av 

det og da så tidlig som mulig.» 

«Når dette blir diskutert, så kommer kanskje en eller annen i gruppen frem: «Ja, ja, han hadde 

trakassert henne og henne, og ingen sa noe.» Og så kommer det en som sier: «Ja, selvfølgelig. Jeg har 

blitt utsatt for dette, men jeg fattet ikke at jeg kunne gjøre noe med det. Jeg lot det bare skje.» Det er 

så mange sider ved alt slikt; derfor er det alltid best å melde fra om det slik at det kan bli stoppet.»

«Jeg tror at bare det å få det inn som et alternativ på uønsket atferd, så er det klart at dette er et avvik. 

Dette er jo folk som er flinke til å skrive avvik oppe hos meg, men her var de liksom sånn «kan vi skrive 

avvik på dette?», Klart dere skal det, hvis dere kommer inn og blir utsatt for en atferd som dere føler 

er forferdelig krenkende. Likevel så kom det ikke noen avvik på det.» 

Når det gjelder tiltak for å håndtere seksuell trakassering er det noen som går igjen. Som nevnt blir 

det da gjerne løftet fram av ledelsen og diskutert på møter. Typiske tiltak som blir benyttet opp mot 

brukere er at det går flere ansatte sammen og at vaktlistene endres. Flere forteller også at det bør has 

samtaler med brukeren om hva som er greit og ikke. Men det kan være vanskelig i de tilfellene der 

brukeren har sterk kognitiv svikt, som er ganske mange. 

«Hos oss blir det alltid sendt to [kvinnelige medarb.] dit hvor det er den minste sjanse for at en person 

vil oppføre seg noenlunde sånn. Han vil kunne foreta seg noe, har bare vist tendenser til å gjøre noe, 

da blir det alltid sendt to [kvinnelige medarb.].» 

«Det er likedan hos oss. Da er det alltid et vitne.»
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«Ja, skifte av medarbeider, eller som sagt, dersom vedkommende alltid har en tendens til å trakassere 

den samme personen og ikke de andre, da er det selvsagt bare å skifte, da blir hun som ikke alltid blir 

trakassert, ikke sendt, bare aldri.»

«Det eneste vi kan gjøre, det er sånn sett å hjelpe til og veilede slik at de kan leve et normalt liv. Akkurat, 

dersom de har en uønsket atferd, så blir de veiledet i forbindelse med det. […] Men så er det bare det 

at denne oppførselen skal overhodet ikke eksistere, den er unormal, og vi veileder den 

funksjonshemmede personen på den måten at vi viser hva som er riktig og galt og lærer vedkommende 

hva som er riktig og normal oppførsel.» 

Situasjoner hvor det er ansatt mot ansatt blir beskrevet som vanskeligere. Typisk blir leder ansvarlig 

for å ha samtaler med både offer og gjerningsperson, og ellers samle inn informasjon om saken så 

hurtig som mulig. Det nevnes også at den som har blitt utsatt ikke skal måtte håndtere situasjonen på 

egen hånd. Utover det blir det ikke beskrevet at det finnes mer detaljerte rutiner.  

 «Jeg tror at de i mine fantasier – tanker – delvis måtte prate med den som er berørt og hvem som er 

offer og hvem som er gjerningsperson. Da må man virkelig gå til bunns i det og utrede det slik at alle 

blir involverte i det, man kan ikke bare la det ligge.» 

Intervjuer: «Utrede?» 

«Utrede og deretter gå til sjefen. Om sjefen har behov for støtte finns HR. Det finnes alltid støtte på 

ulike nivåer. Det her må liksom ferdigstilles i en utredning og en plan. Hva er planen vi skal følge opp, 

naturligvis.» 

Sammenlagt ser man flere utfordringer. Det er lite forebyggende arbeid med mindre det har skjedd 

en hendelse. Få ansatte rapporterer om seksuell trakassering de opplever. Kjennskap til rutiner er lav, 

seksuell trakassering er ikke prioritert, og de rutinene som finnes er ikke gode nok for å hindre nye 

hendelser. Hvilket arbeid som blir gjort er avhengig av leders initiativ. Det synes nødvendig med en 

sterk skjerping av rutiner for forebygging, rapportering, og håndtering. Disse må være spesifikke nok 

til at ledere uavhengig av egen kunnskap og interesse vet hvordan man løfter temaet. Det kan være 

nødvendig å systematisk ha seksuell trakassering som et eget punkt i personalmøter og 

medarbeidersamtaler. Det virker nødvendig å tilpasse rutiner for forebygging og håndtering til 

spesifikke brukergrupper. Rutinene for rapportering må også være klare og enkle nok til at de ansatte 

faktisk vet når og hvordan de skal gjøre det. 

 

Forslag til praktiske råd for forebygging og håndtering av seksuell 

trakassering 
Dette kapittelet vil fokusere på praktiske råd for hvordan man kan forbedre arbeidet med å forebygge 

og håndtere seksuell trakassering. Informantene ble spurt direkte hvilke tiltak de mener kan gjøres 

kommunalt. Det vil både gjennomgås informantenes syn på hva som kan og bør gjøres, samt lærdom 

tatt fra de tidligere kapitlene i dette notatet. Det som er mest etterspurt er økt kunnskap om temaet, 

om omfang, og risikogrupper. Men hvordan det kan best gjøres er mer uklart. Noen ønsker det som 

et eget tema i utdanning av helsepersonell. Andre legger vekt på at det allerede er svært mye 

opplæring, og at det lett vil forsvinne i mengden. Det er også andre som mener generell 

folkeopplysning og bevisstgjøring er det viktige. Lederes kunnskap og villighet blir veldig viktig for å få 

seksuell trakassering på dagsorden, men det er ikke alfa og omega: mye må rettes direkte til de ansatte 

så de har kunnskapen til å vite når og hvordan de må reagere. Nært relatert er viktigheten av at 
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problematikken blir synliggjort. Man må vise at seksuell trakassering er et problem, at det blir tatt 

seriøst, og at det bør bli snakket om uten skam. 

 «Det her er jo ett eksempel. Det dere holder på med nå at det skal bli en håndbok som vi kan ha nytte 

av i vår virksomhet. Så det er jo et eksempel.» 

«Å øke kunnskapen generelt. At for få av de sakene har vi hatt diskusjon om hva det egentlig er, det 

tror jeg kanskje hos alle i kommunen. Da er det lettere å flagge.» 

«Gjøre det mer synlig og plukke det fram oftere.»

«Mer informasjon kanskje? Står det litt om det til nyansatte, det står jo så mye der fra før – altså mener 

god informasjon – en skal ikke skremme, men en skal vite om det når en er ny i dag. Det vil jo dessverre 

oppstå en eller annen situasjon.»

«Det er naturligvis det som har skjedd, en bevisstgjøring i samfunnet i de siste årene; tror det må ha 

resultert i en del. Folk har lettere for å uttrykke seg om dette.» 

«Det er bare fortsette, i skolesystemet, og med diskusjonen om at denne oppførselen og denne 

væremåten ikke kan aksepteres, og at dette ikke er en kontakt mellom kjønnene som vi vil ha, uansett 

hvilken alder det dreier seg om.»

 «Jeg er veldig på ledere, de burde ha en fremgangsmåte på hvordan håndterer jeg det her, og au at 

de også gir en feeling på at jeg kan faktisk komme å prate om det da, en åpen dialog …» 

En del mener at å sende de ansatte to og to vil gjøre en stor forskjell, som speiler eksisterende praksis 

ved hendelser. Dette er dog mer arbeidskrevende og dyrere. 

«Å det å ha lav terskel på å gå flere for det er jo, går jo igjen at det er jo det beste tiltaket, for da er det 

ikke den én til én relasjonen. Når du står der alene og det er veldig omsorg og ...»

«At ledere og ansatte skal jobbe sammen slik at det ikke oppstår forhold der det er muligheter for 

seksuell trakassering. Du er ikke én ansatt med én, to eller tre. Du er ikke solo. Det beskytter dem 

begge.» 

Én informant mener det ikke nødvendigvis må gjøres den måten, men at man heller kan ha et system 

der man vet at kolleger sjekker om alt går bra med jevne mellomrom. 

«Det er så noe som også er relatert til dette. Det er akkurat det at arbeidsmiljøet; det er ikke endelig 

slik at det trengs flere ansatte, men heller at arbeidsmetodene bør være sånn at du ikke tar deg av 

oppgavene alene. At du kanskje er en og halv slik at det er en som kommer innom med fem eller ti 

minutters mellomrom, både på aldershjem og der jeg er. […] At det er bevisst, at det er prosedyre, at 

vi hilser på hverandre, ikke følger med hverandre, men heller bare hilser på hverandre, passer på 

hverandre eller viser hverandre støtte, det er kanskje riktigere.» 

For å sikre at hendelser blir rapportert etterspørres spesifikk og tilgjengelig informasjon om hvem man 

skal varsle til ved forskjellige hendelser. I tillegg til mye klarere prosedyrer. Implisitt må det da også 

være klart for de ansatte hvilke tilfeller som skal rapporteres om, på hvilken måte.  

 «Og sånne deler kanskje man trenger å tydeliggjøre at det er disse personene dere kan kontakte eller 

om man ikke vil gå til meg som sjef. Det kan kanskje være sjefen som utsetter også så hvem kontakter 

jeg da, så man ikke kjenner seg helt låst liksom. Det har i alle fall ikke jeg løftet opp.» 
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«Det viktigste er å legge til rette for at vi forstår avvikssystemet og kan ta det i bruk, og så parallelt 

med det at en informerer om at det nye punktet finnes der, og at en er våken for det.»

«Når det gjelder dette, tror jeg at prosedyrereglene må være ganske klare, hvor grensene går og 

hvordan man skal jobbe med dette dersom grensene overskrides. Og med hvordan arbeidsplassen 

behandler dette dersom det er ansatt mot ansatt, hva da? Skal man da si opp overtrederen? Som er 

nå lettere sagt enn gjort. Skal vi da lage vaktrapporter etter hvordan en ansatt arbeider? Dette er en 

veldig komplisert situasjon som kan komme opp innenfor denne sektoren i kommunene. Er dette en 

politisak?» 

I Arendal blir det poengtert nytten av å ha meldeskjema for avvik på mobil-app. Samtidig etterspør de 

at seksuell trakassering bør være et eget punkt i skjemaet. Dette kan også kombineres med enkel 

informasjon om varslingsrutiner. 

«Jeg måtte faktisk hjelpe hun ene, jeg sa «du må skrive et avvik», men jeg måtte hjelpe henne med 

det. Hun kom ned utenom arbeidstid for at jeg skulle være der og hjelpe henne med det. Hun var usikker 

på «hva kan jeg skrive, hvordan» «hva skal jeg velge å melde det som». Men om vi hadde fått det som 

et eget punkt. Ja, det tror jeg hadde løst mye.» 

 

Oppsummerende analyse med prosjektets andre undersøkelser 
I dette kapittelet vil resultatene av fokusgruppe-intervjuene 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 spørreundersøkelsen av 

ansatte i kommunenes helse- og omsorgssektor (rapport 2). 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 spørreundersøkelsen. 

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 
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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. Det kan også være nyttig med erfaringsutveksling mellom enheter og 

avdelinger. 

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. 



   
 

20 
 

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. 

 

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 
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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 – Intervjuguide for fokusgruppeintervju 
 

Kvalitativ undersøkelse  

Målgruppe: 

1. Tillitsvalgte og verneombud 

2. Ledere fra avdelingene 

 

Tema som skal belyses: 

• Hvordan forstås seksuell trakassering.   

• Hvordan jobbes det med å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

• Hvordan håndteres tilfeller av seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

• Risikogrupper -  hvem er særlig utsatt. 

HVORDAN FORSTÅS SEKSUELL TRAKASSERING 

• Hva tenker dere er seksuell trakassering?  

• Har dere hatt hendelser på deres arbeidsplass hvor ansatte har opplevd seksuell trakassering?  

Vi kommer til å lese opp noen vignetter, og etter hver vignett ønsker vi å høre hva dere tenker om 

hendelsen. Er dette et eksempel på seksuell trakassering eller ikke?  

Vignett 1.  

Anette er 23 år og nyutdannet sykepleie. Hun har nylig fått seg jobb på en bolig for personer med 

psykiske lidelser. På jobb opplever hun til tider uønskete kommentarer om sin kropp fra brukere. Anette 

synes det er vanskelig å vite hvordan hun skal håndtere hendelsene fordi hun vet at de er psykisk syke 

og derfor opplever at de ikke kan holdes ansvarlige for det de sier. Likevel føler hun at det er svært 

ubehagelig. 

• Er dette seksuell trakassering? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Vignett 2. 

Randi er kontaktsykepleier for en mannlig sykepleiestudent på et sykehjem. Hun opplever god kontakt 

og blir interessert i han. Hun gir han komplementer og inviterer han på en øl. Han aviser, men det gjør 

henne bare mer ivrig og hun fortsetter å prøve seg med stadige invitasjoner. 

• Er dette seksuell trakassering? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Vignett 3. 

Trine er 42 år og jobber som sykepleier i hjemmesykepleien. Når en av brukerne får hjelp til å dusje 

opplever Trine at han stirrer intenst på henne mens han beføler seg selv. Trine har lang arbeidserfaring 

og har vært bort i lignende situasjoner før. Hun opplever det som ubehagelig, og sier tydelig ifra om at 

dette kan han vente med til han er alene.  

• Er dette seksuell trakassering? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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TÅLEGRENSE 

Vignett 4.  

Anette er som sagt 23 år og sykepleier. Hun har jobbet en stund i en bolig for personer med psykiske 

lidelser og opplever både klåing og kommentarer om sin kropp fra brukere. Anette opplever det fortsatt 

som ubehagelig. Når hun tar det opp med andre kolleger ler de og prater det vekk. De sier at det bare 

er en del av jobben. Hun velger å ta det opp med sin leder, som avfeier hendelsen og sier «Dette kan vi 

ikke gjøre noe med, de er jo syke. Hvis du skal jobbe som sykepleier må du tåle dette».  

• Undersøkelser om seksuell trakassering innenfor helse- og omsorg viser at denne casen ikke 

er uvanlig.  Det er en vanlig holdning å tenke at seksuell trakassering er en del av jobben, noe 

en må tåle når man jobber med syke mennesker. Hva tenker dere om påstanden? 

• Hvor går grensen for hva en ansatt skal tåle og ikke tåle?  

 

RISIKO 

• Hvem mener dere er særlig utsatt i forhold til seksuell trakassering? Hva gjør dem spesielt 

utsatte?  

• Oppfølgingsspørsmål dersom det er behov: Ser dere noen forskjeller i hvem som er utsatt 

f.eks. i forhold til kjønn/alder/ansiennitet/når man jobber/posisjon/etnisitet/ 

 

FOREBYGGING AV SEKSUELL TRAKASSERING 

• Er seksuell trakassering et tema som dere snakker om med deres ansatte/kollegaer?  

Mulige oppfølgingsspørsmål: I hvilke sammenhenger? Hvor ofte? Er det et tema i f.eks 

medarbeidersamtalen, på personalmøter, i etisk refleksjonsgrupper eller med samtaler med 

nyansatte og studenter/lærlinger?  

• Hvis ikke: Hva tenker dere er årsaken til at det ikke snakkes om?  

• Hvordan jobber dere med å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?  

 

HÅNDTERING AV SEKSUELL TRAKASSERING 

• Dersom en ansatt opplever seksuell trakassering hva bør personen gjøre?  

• Dersom en ansatt varsler om seksuell trakassering, hvordan håndtere ledelsen en slik sak?  

• Har dere varslingsrutiner for seksuell trakassering?  

• Nå som vi har snakket en del om temaet, kommer dere på (flere) hendelser på deres 

arbeidsplass hvor ansatte har opplevd seksuell trakassering? (Kollega-kollega, kollega-leder, 

ansatt-bruker, ansatt-pårørende?) 

• Hvordan tenker dere at kommunen med sine ansatte bedre kan forebygge hendelser knyttet 

til seksuell trakassering? 

• Helt til sist, er det noe annet dere tenker er viktig å nevne?  

 

Hvis det er noe dere kommer på noe i ettertid som dere tenker at er viktig å få med, kan dere ta 

kontakt med prosjektleder ved Universitetet i Agder Åsta Lovise Einstabland på telefon (+47 

90938856) eller e-post asta.l.einstabland@uia.no  

mailto:asta.l.einstabland@uia.no

