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Sammanfattning 
 
Målet med denna studie är att undersöka hur personal vid olika institutioner på Umeå 
universitet arbetar med frågor kring sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Resultatet är 
baserat på sex intervjuer med personal som har jobbat med frågor som rör sexuella 
trakasserier på Umeå universitet. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datat.  
Studien visar att all personal ansåg att de behövde mer utbildning kring sexuella trakasserier 
så att de kunde göra ett bättre jobb, arbeta mer effektivt samt arbeta med förebyggande 
metoder för att förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. All personal 
höll även med om att ledningen behöver sätta en kultur som ska råda på arbetsplatsen som 
visar alla anställda vad som är ett accepterat beteende och inte. Därefter kan personalen arbeta 
tillsammans med ledningen för en bättre arbetsplats. Nyckeln till en bättre arbetsplats delas 
upp i tre viktiga faktorer som presenteras som teman i resultatet: Samverkan och relationer, 
utbildning samt hur man arbetar med kring sexuella trakasserier.  

Abstract  

The aim of this study is to examine how staff at different departments at Umeå university 
work to prevent and deal with sexual harassment at their workplace. The result is based on six 
interviews with staff who have worked with sexual harassment at University of Umeå. 
Qualitative content analysis was used to analyze the material. The study shows that all staff 
thought they needed more education about the subject so that they could do a better job, act 
more efficiently and use preventative methods to prevent sexual harassment from even 
happening in the first place. All staff also acknowledged that the leadership needs to set the 
tone and culture of what is acceptable behavior and not. There on, the staff could work 
alongside the leadership and work together for a better work environment. The key to a better 
workplace is divided into three important factors that were presented in the result: 
Cooperation and relations, education and how to work with sexual harassment.  
 

Nyckelord: Umeå, universitet, förebyggande, sexuella trakasserier, arbetsplats, kultur, 
samverkan 

Keywords: Umeå, university, prevention, sexual harassment, workspace, culture, 
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1. Inledning  

Sexuella trakasserier är ett dolt problem i det svenska samhället men har fått ett nytt ljus i 
samband med me-too rörelsens framväxt (Pascalidou, 2017). Det var även efter me-too som 
sexuella trakasserier nådde våra öron och gjorde oss intresserade att vilja veta mer kring 
ämnet. 
 
Sexuella trakasserier avgränsas enligt den rådande svenska definitionen, som finns i 1 kap. 4§ 
5 p diskrimineringslagen (2008:567), som ett uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet. Detta kan vara en väldigt bred definition av begreppet. Att definiera detta 
begrepp till en lag är därför svårt då det kan betyda så många olika saker, för olika personer. 
Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2018) skriver att sexuella trakasserier brukar 
definieras som oönskade handlingar av sexuell natur och det som är mest avgörande är att 
handlingen inte är ömsesidig och den som upplever sig som sexuellt trakasserad markerar 
detta i handling eller ord. Kontinuiteten i handlingarna anses också som viktig, det vill säga 
att det kan vara svårare att rubricera enstaka handlingar som sexuella trakasserier. Pascalidou 
(2017) skriver att sexuella trakasserier skulle kunna vara närmanden i form av antydningar, 
anspelningar, blickar eller kommentarer som känns ovälkommet i stunden. Det kan även vara 
närmanden i form av tafsanden eller förslag på sexuella inviter. Det finns gråzoner till vad 
sexuella trakasserier är vilket gör det till ett svårdefinierat begrepp som måste belysas och 
problematiseras för att kunna förändra rådande strukturer i samhället och få fler att förstå 
betydelsen av vad sexuella trakasserier faktiskt är.  
 
Personer som har blivit utsatta för någonting vågar oftast inte anmäla, antingen för att det är 
pinsamt att berätta eller för att den utsatta lägger skulden på sig själv. Det är den utsatta som 
själv sätter ribban för om handlingen är ovälkommet eller ej. Det är även arbetsgivarens 
ansvar att se till så att ingen av de anställda på en arbetsplats riskerar att bli utsatt för sexuella 
trakasserier (Arbetsmiljöupplysningen, 2018). Därför är det av stor vikt att ledningen hela 
tiden strävar efter en god arbetsmiljö och samverkar med personalen på arbetsplatsen för att ta 
fram nya åtgärder och lösningar för den problematik som råder på arbetsplatsen. Genom att 
göra detta tar ledningen fram en god kultur som gör att fler vågar anmäla och därmed minskar 
risken till att personalen blir sexuellt trakasserade på sin arbetsplats. 
 
Under tiden vi letade artiklar upplevde vi en skillnad från innan och efter me-too slog igenom, 
att fler artiklar och böcker hade skrivits efter att rörelsen hade slagit rot. 
Anledningen till varför vi valde att forska och ta reda på hur Umeå universitet arbetar med 
sexuella trakasserier, var för att vi såg en kunskapslucka. Under processens gång, då vi läste 
tidigare forskning kring sexuella trakasserier samt undersökte hur Umeå universitet har 
förhållit sig till dessa frågor har vi upptäckt att det inte finns tydliga riktlinjer kring hur man 
arbetar med dessa frågor. Exempelvis fanns inga riktlinjer kring det förebyggande arbetet för 
att förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier. Det fanns heller inte tydligt beskrivet vad 
som faktiskt är en sexuell trakassering och hur man uppmärksammar dem. Inte heller hur man 
som företrädare ska försöka medföra en god kultur i arbetslaget så att sexuella trakasserier 
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problematiseras och uppmärksammas. Det fanns heller inte några tydligheter kring hur man 
tolkar lagen eller hur man som företrädare ska förbereda sig om en händelse inträffar.  
 
Med tanke på att det finns så lite riktlinjer kring hur företrädarna på universitetet arbetar med 
frågor kring sexuella trakasserier tänker vi att vår forskning skulle kunna bidra till att fler 
universitet ska utveckla nya handläggningsordningar och utbildningar. Som fokuserar på att 
arbeta förebyggande med sexuella trakasserier, samt göra det enklare för personalen som 
arbetar med dessa frågor att få större förståelse i sin roll som företrädare. Eftersom att vi 
forskar inom detta så skulle vår studie kunna ge mer kunskap om det. Därför anser vi att 
denna studie är angelägen då den kan visa hur det ser ut på ett universitet vad gäller arbetet 
kring sexuella trakasserier och hur arbetet kring det kan förbättras. Detta skulle då i sin tur 
förbättra arbetsplatser, inte bara på universitet och i den akademiska världen, men även på 
andra arbetsplatser runt om i Sverige. Denna studie skulle kunna hjälpa till att förbättra 
arbetsplatser så att anställda trivs och känner sig bekväma i sitt arbete och vill gå till sitt jobb 
varje dag, utan att känna oro över att bli utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats – en 
plats där dem ska känna sig trygga och säkra. Vi tänker att genom att fler anställda trivs på sitt 
jobb skapar det ett samhälle där fler människor mår bra. Kockum (2017) menar att anställda 
på en arbetsplats där samarbeten och relationer mellan medarbetarna inte fungerar bra, kan 
leda till att de anställda söker sig vidare till ett annat jobb – vilket kan leda till att företagets 
produktivitet samt kompetenta arbetskraft försämras – och i slutändan även drabba samhället i 
stort. För samhällets skull tycker vi därför att denna studie är viktig. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på Umeå universitet som arbetar med 
frågor kring sexuella trakasserier vid olika institutioner, jobbar med sexuella trakasserier samt 
deras egna upplevelser kring sitt arbete med sexuella trakasserier.  
 
Frågeställningar: 
 
- Hur arbetar företrädare som jobbar med frågor kring sexuella trakasserier med frågorna?  
- Samverkar företrädare som jobbar med frågor kring sexuella trakasserier med varandra på 
institutionen för att förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier?  
- På vilket sätt upplever företrädare som jobbar med frågor kring sexuella trakasserier den tid 
som de har att tillgå för att arbeta med dessa frågor?  
- Har företrädare som jobbar med frågor kring sexuella trakasserier vid Umeå universitet fått 
någon praktisk eller teoretisk utbildning för att klara att utföra sitt uppdrag på bästa sätt?  
- Vad har företrädare som jobbar med frågor kring sexuella trakasserier för egna upplevelser 
kring sitt uppdrag med frågorna?  
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2. Kunskapsöversikt  
 
Nedan presenteras den tidigare forskning som är väsentlig för vår studie och som belyser 
olika delar av sexuella trakasserier. I första delen presenteras gråzoner, ett begrepp som visar 
på att sexuella trakasserier lätt hamnar i en gråzon kring vart gränsen går. Fortsättningsvis 
beskrivs hur maktrelationer och normalisering påverkar sexuella trakasserier. Hur rädsla 
avskräcker sexuellt trakasserade personer från att våga anmäla, samt hur man jobbar 
förebyggande för att förhindra sexuella trakasserier från att ske och vad konsekvenserna kan 
bli om man inte gör det. 
 
2.1 Gråzoner  
 
Carstensen (2012) menar att sexuella trakasserier är ett svårundersökt ämne eftersom 
problemet fortfarande hamnar i skymundan på de svenska arbetsplatserna. Detta betyder även 
att variationen skiljer sig på hur många som anser sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier 
mellan olika arbetsplatser runt om i landet, allt ifrån sju till femtiosex procent. Anledningen 
till detta menar Carstensen (2012) är att det finns en gråzon till vad som faktiskt uppfattas 
som en sexuell trakassering och att gränsen varken är given eller konstant. Det handlar om att 
ge personen som har blivit utsatt, utrymme till att själv reflektera och tolka händelsen ur sitt 
eget perspektiv och ge denne utrymme till sin upplevelse. Risken med att uppfatta sexuella 
trakasserier utifrån bestämda kriterier gör att bara ett fåtal handlingar faktiskt uppfattas som 
sexuella trakasserier. Med detta hamnar de handlingar som borde ses som sexuella 
trakasserier i en slags gråzon eftersom de inte stämmer in på de givna kriterierna. Att bara 
uppmärksamma handlingar som tillhör grova sexuella trakasserier, kan resultera i att man 
passiviserar uppmärksamheten till handlingar som inte är lika uppenbart sexuella och att dessa 
handlingar blir mer förekommande och normaliserade på arbetsplatserna. Med det synsätt 
arbetsplatser har på sexuella trakasserier utgör det en fortsatt ojämlikhet i könsordningen 
(Carstensen, 2012).  

2.2 Maktrelationer och normalisering där sexuella trakasserier sker 

De som är mest utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatser är unga kvinnor med 
nyanställning (Pascalidou, 2017). Mörkertalet är stort vad det gäller hur många det är som 
drabbas av sexuella trakasserier, men det är åtminstone tre gånger så vanligt att kvinnor 
utsätts än män skriver Kockum (2017). 

Könskränkningar uppkommer i olika former och har gjort ett avtryck på den utsatta på ett 
eller annat sätt. När en händelse börjar analyseras av den utsatta nystas oftast händelser upp 
från flera år tillbaka och visar ett mönster av könsstrukturer och kränkningar som egentligen 
har funnits där hela tiden. I och med att kvinnorna avdramatiserar och viftar bort händelserna 
där och då visar detta på att det är en försvarsmekanism från deras sida för att kunna överleva 
klimatet (Bondestam & Carstensen, 2004). I och med detta blir sexuella trakasserier 
normaliserat, och den som utsätter någon för sexuella trakasserier upplever inte sin handling 
som kränkande. 
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Bondestam och Carstenen (2004) beskriver i en studie där de undersöker hur sexuella 
trakasserier ser ut på Uppsala universitet, att många kvinnor har en tendens att förminska sig 
själva och sin betydelse för universitetet de arbetar på, för att förneka deras utsatthet i den 
akademiska världen. Detta för att inte vara ett hot mot de andra manliga kollegorna. Då dessa 
kvinnor konstaterar sin betydelselöshet för arbetet så frammanar det kränkningarnas betydelse 
för maktspelet inom den akademiska världen. Detta innebär att om en normalisering av 
sexuella trakasserier sker, blir maktrelationer tydliga då den som blir utsatt är underordnad 
medan den som utsätter blir överordnad.  

 2.3 Rädsla för att anmäla sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

Bondestam och Carstensen (2004) beskriver en informants berättelse om en manlig kollega 
till henne. Informanten berättade att det var kollegans kroppshydda och tonläge som skapade 
en känsla av obehag och att hon hade svårt att sätta ord på känslan. Bondestam och 
Carstensen (2004) beskriver fortsättningsvis att kvinnan efter en stunds eget reflekterande 
förstod varför hon upplevde händelsen som svår att sätta ord på. Hon menade att det var för 
att de var kollegor samt hade en arbetsrelation till varandra och att mannens kroppsspråk och 
tonläge då var svår att anmärka på. Att hon inte ville ställa till med en scen – ifall det visade 
sig att situationen inte var en sexuell trakassering. 
 
Det kan vara svårt att tyda vad som är sexuella trakasserier på en arbetsplats och kan därmed 
vara en anledning till att kvinnor inte vågar anmäla – då de känner att det finns otydlighet 
kring om det är en sexuell trakassering eller inte och därmed inte vill skapa en höna av en 
fjäder (Bondestam & Carstensen, 2004). 

Bondestam och Carstensen (2004) fortsätter med att beskriva en händelse i deras studie som 
förändrade en kvinnas synsätt och fick henne att få ny förståelse för tidigare upplevda 
situationer. Kvinnan beskrev en kollega som efter flera år som arbetskamrater började titta in i 
hennes kontor som hade glasvägg. Hon försökte låtsas som ingenting eftersom hon inte ville 
bjuda in honom till något. De hade tidigare haft en lättsam kontakt men efter händelsen blev 
den spänd och konstig när de sågs (Bondestam & Carstensen, 2004). Kvinnan ville inte 
konfrontera mannen som var hennes arbetskollega i detta läge. Konfrontation i den aspekten 
kan göra så att man blir ytterligare kränkt, alltså kränkningen anses som det normala och att 
man konfronterar anses som en våldsam handling. Att en social konstruktion, något som har 
blivit normaliserat i vardagen plötsligt problematiseras (Bondestam & Carstensen, 2004). 
Detta kan avskräcka kvinnor från att våga anmäla sexuella trakasserier på sina arbetsplatser 
då de inte vill ställa till med några problem eller skapa en stel stämning på arbetsplatsen.  

Det finns olika förklaringar till varför sexuella trakasserier normaliseras i en grupp. Det kan 
bland annat handla om att de som blir utsatta för sexuella trakasserier själva tar ansvaret för 
händelsen (Bondestam & Carstensen, 2004). Att de skuldbelägger sig själva för händelsen; att 
det är deras utseende, klädsel, blickar eller handlingar som är orsaken till att de blivit utsatta 
(ibid). Eller att man helt avdramatiserar händelsen för att man inte vill verka vek eller förstöra 
relationer man byggt upp. Att man inte vill lägga någon större vikt vid händelsen eller känslan 
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man fick av händelsen - att förövaren inte ska förstå att offret har märkt förövarens 
handlingar. De tar helt enkelt ansvar för kränkningarna och skyddar därmed sig mot en känsla 
av utsatthet. På detta sätt neutraliserar offret händelsen och därmed ges förövaren utrymme till 
att inte behöva ta ansvar för sin handling. Därmed blir handlingen accepterad och förövaren 
kommer undan med handlingen (ibid).  

2.4 Förhindra sexuella trakasserier 

Kockum (2017) skriver att det fortfarande är svårt att veta varför det är så få anmälningar 
kring sexuella trakasserier, men att det som kan göra att fler vågar anmäla är att det finns en 
god atmosfär i arbetsgruppen, med en individuell styrka och ett stöd från de andra i 
arbetslaget. En god arbetsmiljö är ett långsiktigt projekt som är en förebyggande faktor till att 
sexuella trakasserier inte sker. Även Bell, Quick och Cycyota (2003) betonar vikten av att 
jobba med sexuella trakasserier i tid. De beskriver sexuella trakasserier som en sjukdom som 
måste behandlas i ett så tidigt skede som möjligt och att man inte kan vänta med att börja 
behandla när skadan redan är skedd. Det handlar om att jobba med arbetslaget och att alla 
tillsammans är med och skapar en kultur där nolltolerans mot sexuella trakasserier är det 
rådande konceptet. Det är inte bara de anställda på arbetsplatsen som mår bra av denna typ av 
miljö utan i slutändan påverkar det även produktionen och kvaliteten i sin helhet positivt 
(ibid). I arbetet med att jobba förebyggande handlar det om att redan när organisationen bildas 
göra en bedömning av vilka riktlinjer och regler som ska råda. Det behövs utbilda personal 
som kan vara insatt inom ämnet och som regelbundet kan påminna om den atmosfär som ska 
prägla arbetsplatsen (Ericson, 2017). 
 
Även fast det inte är så många män på en arbetsplats som begår de sexuella handlingarna, så 
får oftast dessa män utrymme att begå dessa handlingar om och om igen. Om dessa 
handlingar varje gång bevaras med tystnad så blir våldet till slut en accepterad faktor 
(Bondestam & Carstensen, 2004). Istället ska man som utsatt vända våldet tillbaka till den 
som utför handlingarna, det är genom det som en förändring kan ske och att något som har 
betraktats som normalt i en kontext ifrågasätts och argumenteras emot (ibid). Barak (2001) 
betonar vikten av att man själv när en obehaglig situation uppkommer, säga ifrån på plats. 
Oftast är det lättare sagt än gjort men att öva på att gå igenom hur man ska reagera kan vara 
hjälpsamt när något ovälkommet plötsligt sker (Barak, 2001). Diskrimineringsombudsmannen 
(2018) skriver att man som anställd på en arbetsplats måste benämna handlingen och att den 
är oönskad. Vidare menar diskrimineringsombudsmannen (2018) att man även så fort som 
möjligt ska ta det vidare till chefen, samt skriva ner händelsen så att man kommer ihåg alla 
detaljer.   
 
2.5 Konsekvenser av att inte arbeta kontinuerligt med frågor kring sexuella trakasserier 

Konsekvenser av att sexuella trakasserier sker, drabbar inte bara den som blivit utsatt samt 
förövaren utan hela företaget i stort. När situationer som sexuella trakasserier inte tas på allvar 
kan kollegor skvallra om det med varandra, en sexuell trakassering kan även smitta av sig och 
normaliseras om man inte jobbar aktivt förebyggande med dessa frågor inom arbetslaget. Om 
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en organisation inte visar att de jobbar aktivt med insatser när sexuella trakasserier har skett 
kan medarbetaren förlora motivation och arbetsglädje samt drabbas av stressrelaterade 
problem som både kan vara psykiska och fysiska. I värsta fall kan personen söka sig till andra 
arbetsplatser då relationer och samarbeten mellan medarbetarna inte fungerar bra. I långa 
loppet försämras företagets produktivitet samt dem kompetenta anställda som finns på 
arbetsplatsen, då medarbetare säger upp sig, och i stora drag drabbar det i slutändan samhället 
i stort (Kockum, 2017). Bell, Quickand och Cycyota (2003) skriver att om man inte jobbar 
med att uppmärksamma och förebygga sexuella trakasserier, blir det i slutändan en stor 
ekonomisk förlust då rättegångar och skadestånd kan bli inblandat.  
 
Att enkelt sätt bara säga att en policy är nolltolerans mot sexuella trakasserier i ett företag 
räcker inte menar Rasiwala (2017). Vidare menar Rasiwala (2017) att arbetet med att jobba 
mot sexuella trakasserier börjar i ett så mycket tidigare skede. Att avskräcka potentiella 
förövare genom att visa vad konsekvenserna kan bli om man beter sig olämpligt mot en annan 
kollega, kan vara en förebyggande strategi. Konsekvenserna kan vara att polisanmäla och 
avskeda den som har sexuellt trakasserat någon. Det räcker inte att uppmuntra alla till att 
berätta om de blir utsatta för någonting utan att man måste jobba aktivt i förebyggande syfte 
och motverka att sexuella trakasserier sker överhuvudtaget - för att uppnå en god miljö på 
arbetsplatsen. Detta långsiktiga arbete måste hela tiden hållas vid liv i den vardagliga miljön. 
Om en anmälan kommer in måste man som chef på ett företag behandla alla ärenden var för 
sig, eftersom inget ärende är den andra lik (Rasiwala, 2017). Holz (2018) har i sin studie 
intervjuat en chef på ett filmbolag som berättade att ledningen hade börjat ta upp diskussioner 
kring sexuella trakasserier i ett öppet forum. Intervjupersonen upplevde att det hade blivit 
lättare att uppmärksamma sexuella trakasserier efter det och att anställda hade börjat uttala sig 
mer öppet om sexuella trakasserier.  
 
Som anställd på ett företag har man rätt att inte bli utsatt för sexuella trakasserier på sin 
arbetsplats och då innefattas även tjänsteresor och personalfester menar Jerndorft (2017). Så 
fort en anmälan från en anställd kommer in till chefens kännedom, måste en utredning kring 
ärendet påbörjas. Det behöver inte vara personen själv som har blivit utsatt som kommer med 
anmälan, utan det kan även vara andra kollegor eller andra personer som har en koppling till 
händelsen. Om utredningen kommer fram till att en sexuell trakassering har förekommit har 
arbetsgivaren en skyldighet att åtgärda så att trakasserierna upphör omedelbart och även följa 
upp så att de vidtagna åtgärderna har varit så pass tillräckliga att de oacceptabla handlingarna 
verkligen har upphört (Jerndorft, 2017).  

Bondestam och Carstenen (2004) skriver i sin studie som gjordes på Uppsala universitet, att 
kvinnor som blev intervjuade berättade om upplevelser där de som individer hade blivit 
kränkta, utsatta, förlöjligade och osynliggjorda. En av kvinnorna berättar att det finns en typ 
av jargong inom den akademiska världen, och att denna jargong kan uppfattas som sexuella 
trakasserier och att det där med finns olika gradskillnader. Oftast kom samtal upp under 
fikarasten och då är det svårt att sätta fingret på när en trakassering har ägt rum. Genom att 
jobba med frågor kring sexuella trakasserier kontinuerligt så minskar det risken för denna typ 
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av problematik på en arbetsplats, att vissa i personalgruppen inte behöver känna ett obehag 
(Bondestam & Carstenen, 2004). 

Med den tidigare forskning vi har fått fram, visas det hur sexuella trakasserier uppfattas och 
tar form i dagens samhälle. Det finns för lite kunskap om hur man arbetar med dessa frågor 
och den tidigare forskningen vill visa på att det är genom förebyggande arbete mot sexuella 
trakasserier som det kan förhindras och stoppas i ett tidigt skede.  
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3. Teoretisk referensram  

Nedan presenteras tre teorier för att tydligare förstå hur olika strukturer som råder i ett 
samhälle kan påverka en institution: hierarki och patriarkala strukturer, stigmateori samt 
genus och genusordning. Hierarki och patriarkala strukturer som råder på universitet kan vara 
en anledning till att sexuella trakasserier växer fram, då kvinnor är underordnade i den 
hierarkiska- och patriarkala strukturen och har lättare att hamna i underläge. Detta kan leda 
till att kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier inte vågar säga ifrån när de blir utsatta 
på grund av maktstrukturen som råder. Stigmateorin kan kopplas till de personer som utsätts 
för sexuella trakasserier då dessa personer kan bli stigmatiserade om de går emot en rådande 
norm och bli både missförstådda samt ifrågasatta och till och med få en hel grupp emot 
sig. Genus kan kopplas till hur en kultur och norm växer fram. Oftast har kvinnor och män 
olika arenor där vissa arenor inte är tillåtna för kvinnor att beträda. Mannen beskrivs som det 
dominanta könet och den ideala människan, vilket leder till att det är mannen som sätter 
normen för hur en arbetsgrupp ska vara.  

3.1 Hierarki och patriarkala strukturer  

Hierarki är ett koncept inom organisationer där männen – mäns kroppar, sexualitet och 
stegring i lön – beskrivs som den ultimata människan som visar vägen till hur en arbetande 
person ska se ut och vara. Den manliga stereotypen och maskuliniteten genomsyrar 
organisatoriska processer och marginaliserar kvinnor vilket bidrar till att det finns en fortsatt 
könsuppdelning i organisationer (Acker, 1990).  
 
Hampson, John och Goldberg (1986) beskriver att hierarki utpräglas framförallt av ett 
centralstyre som förekommer i olika kontexter, exempelvis institutioner, universitet och 
samhälle. En hierarki brukar oftast visualiseras som en pyramid där ordningen åskådliggörs 
samt där det tydligt syns var personer befinner sig i pyramiden; det blir färre och färre 
personer i toppen av pyramiden och fler personer mot basen. Den person som ligger högst upp 
i pyramiden utfärdar order till den eller dem som ligger närmast under. Där blir det synliggjort 
hur maktfördelningen ser ut. Den hierarkiska ordningen blir tydlig i större organisationer, som 
ett universitet, där ansvar eller maktutövande sker på flera nivåer. I samhället brukar man ofta 
prata om patriarkala strukturer, då det oftast är män som sitter på större samt mer makt än 
kvinnor gällande ledande positioner och har samtidigt även högre lön i samma arbetskategori 
(Hampson, John & Goldberg, 1986).  
 
Mattsson (2010) redovisar en tabell som beskriver vad som anses som manligt och kvinnligt 
visar tydligt på vad våra föreställningar kring de olika könen har för motsatser. Det beskrivs 
bland annat att mannen är förnuft och kvinnan är känsla, mannen är logik och kvinnan är 
intuition, att mannen är aktiv och kvinnan är passiv samt att mannen är oberoende medan 
kvinnan är beroende. Dessa föreställningar speglar motsatsen till varandra och den egenskap 
den ena har blir då motsatsen av vad den andra har. Dessa typer av tankesätt utgör hur olika 
maktstrukturer upprätthålls där olika föreställningar hjälper oss att uppfatta och konstruera 
världen. Dessa förutfattade meningar bär på dolda maktförhållanden där det hierarkiskt ger 
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mannen ett högre värde då det är det maskulina medan det kvinnliga och feminina får ett 
mindre värde (Mattsson, 2010).   

3.2 Stigmateori  

I varje samhälle utvecklas olika sätt att kategorisera in människor in i olika fack, utifrån dessa 
kategoriseringar uppfattas olika beteenden som normala och onormala.  
Den miljö som råder i en grupp utvecklar kategorier utifrån olika personer man skulle kunna 
stöta på. Dessa spelregler som har utvecklats i en grupp kan lätt tillskrivas en ny person utan 
att individerna i gruppen för den delen själv lägger större vikt vid den snabba bedömningen. 
Denna typ av bedömning och kategorisering av den nya personen blir dennes sociala identitet. 
De nya intryck som snabbt bedöms vid interaktionen med den andra formas till normativa 
förväntningar som tillslut blir ett krav som måste upprätthållas även fast dessa egenskaper 
egentligen inte stämmer in på personen i verkligheten. Detta kallas för den virtuella sociala 
identiteten. De egenskaper som faktiskt stämmer in på personens sätt att vara kallas för den 
faktiska sociala identiteten (Goffman, 2004).  
 
Begreppet stigma använder Goffman (2004) för att beskriva egenskaper som inte är 
önskvärda i ett samhälle, alltså misskrediterade egenskaper. Dessa beteenden eller egenskaper 
anses som opassande och går emot de bestämda reglerna kring hur en individ bör vara. För en 
person som stigmatiseras uppstår ofta en känsla av att vilja veta vad andra i dennes omgivning 
egentligen tycker och tänker om henne, och att hon ofta får en känsla av att bli missförstådd 
eller ifrågasatt utifrån sitt handlande. En person som avviker från det normala kan få andra 
emot sig och att det förväntade som råder i samhället kan utlösa diskriminering mot den 
stigmatiserade personen och till och med reducera dennes livsmöjligheter (Goffman, 2004).  

3.3 Genus och genusordning 

Själva teorin genus används för att skilja de biologiska könstillhörigheterna från det som är 
socialt och kulturellt konstruerat. Detta för att göra det möjligt att kunna se vart skiljelinjerna 
går till vad som handlar om det biologiska och till det som är en social konstruktion 
(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Butler (2005) menar att vi ständigt skapar 
genus utifrån hur vi talar och handlar. Hon utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv, det 
vill säga att de kulturella och sociala strukturerna formar personen till att utveckla vissa 
handlingar och där med skapas dennes identitet. Butler (2005) fortsätter med att genus är 
formativt, vilket innebär att genus är en process som ständigt är i rörelse och att språket samt 
upprepade handlingar formar det som är kvinnligt och manligt. Hirdman (2007) beskriver 
genusordning som två poler, isär-hållande och hierarkisk. Det som Hirdman (2007) beskriver 
som isär-hållande innebär att man kategoriserar in kvinnor och män i olika fack vilket leder 
till att kvinnor och män hålls isär och därmed tvingar dessa motpoler att agera på olika sätt. 
Hirdman (2007) beskriver att det finns olika arenor där vissa arenor bara får tillträdas av män, 
oftast värderas dessa arenor högre än de arenor som kvinnor har. Med detta blir kvinnan 
underordnad mannen då den stora världen förknippas till mannens arena, där mannen är 
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normen och en kulturell självklarhet som symboliserar prototypen för hur en människa ska 
vara.    
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4. Metod  

Denna studie som har genomförts är en kvalitativ studie då den har baserats på intervjuer. 
Studien baseras på en induktiv ansats, som innebär att slutsatser förklaras utifrån empiriska 
erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuer är vad studien grundats på. I detta avsnitt 
presenteras studiens urvalsmetod, databearbetning, analysmetod samt även tillvägagångssätt. 
Även sökord, sökmotorer, studiens trovärdighet, de forskningsetiska reflektioner som har 
gjorts och metodologiska reflektioner presenteras i detta avsnitt och avslutas med en 
redogörelse för hur arbetsfördelningen för detta arbete har sett ut under studiens gång.   

4.1 Urval  

Urvalsmetoden som använts till denna studie är en form av icke-sannolikhetsurval som kallas 
för bekvämlighets- och målinriktat urval. Som metod brukar bekvämlighetsurval användas i 
de fall där det kan vara svårt att få tillgängliga intervjupersoner att ställa upp på en intervju. 
Istället baseras ett sådant urval på de personer som finns att tillgå för tillfället (Bryman, 
2011). Urvalsprocessen är ofta målstyrd inom kvalitativ forskning, där man försöker att få 
forskningsfrågor och urval att överensstämma. Målet är att personer som är relevanta utifrån 
studiens problemformulering ska intervjuas (Bryman, 2011). Målgruppen bestod av olika 
företrädare inom Umeå universitet, där samtliga arbetar med frågor kring sexuella 
trakasserier. Intervjupersonerna som deltagit i studien har endast pratat om upplevelser kring 
sexuella trakasserier som de arbetat med, och inte om sexuella trakasserier som de själva har 
varit utsatta för. Utifrån etiska aspekter har valet gjorts att inte nämna namn på deltagande 
intervjupersoner eller vilken institution eller fakultet de tillhör så att de förblir anonyma i 
denna studie då studien berör ett känsligt ämne.   

Aktuella intervjupersoner rekryterades via elektronisk mail, där det i första utskicket av mailet 
innefattade ett informationsbrev (bilaga 1) för att ta reda på vem eller vilka inom den 
institutionen som arbetar med frågor kring sexuella trakasserier. Mailen skickades 
slumpmässigt ut till olika individer inom berörda institutioner, främst till 
personaladministratörerna samt prefekterna vid institutionerna. Intervjupersonerna skulle ha 
kunnat rekryteras på annat sätt, exempelvis genom att personligen gå till varje institution på 
Umeå universitet och presentera vår studie direkt till den personal som är ansvarig för att ha 
hand om frågor kring sexuella trakasserier för att sedan fråga om den eller dem ansvariga 
skulle vilja delta i studien. Det sistnämnda valdes bort då vi som forskare ansåg att det skulle 
kunna anses som framfusigt och inte ge den ansvariga personalen tid att fundera kring sitt 
eventuella deltagande.  

Denna information fanns att hämta på Umeå universitets hemsida (www.umu.se) där alla i en 
personalgrupp vid en institution finns med på en lista med respektive för-och efternamn samt 
kontaktuppgifter till deras elektroniska mail. Informationsbrevet skickades ut till sammanlagt 
61 personer, varav 41 av dessa personer svarade på mailet och skrev vem eller vilka som var 
ansvariga för frågor kring sexuella trakasserier. Därefter skickades ännu ett informationsbrev 
(bilaga 2) ut till de ansvariga där förfrågan kring deltagande i studien framkom samt mer 
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information kring studien. Detta mail skickades sammanlagt ut till 36 personer, varav 31 
personer återkom. Av de 31 personer som återkom, tackade 6 personer ja till att medverka i 
studien och 23 personer tackade nej. De två sista personerna som svarade på mailet var 
personer som anmälde sitt intresse för att delta i studien, efter att de sex intervjuerna redan 
hade genomförts med de personer som hade tackat ja till att medverka i studien. Detta 
resulterade i att dessa två personer som anmälde sitt intresse senare därmed inte kunde delta 
och exkluderades från studien, trots att de hade tackat ja till att medverka. Detta beslutades då 
en mättnad upplevdes ha uppnåtts efter sex intervjuer där flera av intervjupersonerna hade 
haft likartade erfarenheter kring sitt arbete med sexuella trakasserier. Därför bokades inte 
dessa två tillkommande intervjuerna in. Detta innebar att materialet som hade samlats in i de 
intervjuerna som redan var genomförda, omfattade tillräckligt mycket enhetlig data att det 
kunde antas att de sex intervjuerna skulle kunna ge en tillräckligt heltäckande bild av det som 
syftades till att undersökas (Redmalm, 2011). Alla intervjuer som var planerade genomfördes. 
I den slutgiltiga studiegruppen rekryterades de sex personerna som först svarade ja på att 
medverka i studien och inkluderades därmed och bokades in för en intervju. 

4.2 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna som genomfördes transkriberades direkt efter att intervjun hade ägt rum för att så 
snabbt som möjligt få en bra bild av det material som samlades in. Analysmetoden som 
användes var kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att det insamlade materialet analyseras 
på både manifest och latent nivå. Med denna metod tittar då forskaren på vad som faktiskt 
uttalas och sägs i intervjun, men försöker även att leta efter en underliggande mening i 
materialet som försöker säga något (Graneheim & Lundman, 2004). I analysprocessen kan 
man som forskare använda sig av en egen tolkning, men en forskare som använder sig av 
kvalitativ innehållsanalys förutsätter att en text har flera olika betydelser och är därmed 
medveten om sin egna tolkning. Det är viktigt att diskutera detta då man tar en titt på 
trovärdigheten i resultaten när man har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys (ibid).  

Först och främst bearbetades all data från intervjuerna för att sedan ta ut meningsbärande 
enheter ur dessa intervjuer. En meningsbärande enhet är ord eller meningar som innehåller 
samma centrala mening i det material som analyseras. Därefter kodades dessa 
meningsbärande enheter, vilket innebär att de med hjälp av ett ord eller en mening som sade 
något märktes som det meningsbärande. Sedan kunde koderna sorteras in i kategorier. 
Kategorisering är kärnan i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
Kategorierna ska säga något om de innehållande koderna, och ska vara homogena. Det är 
viktigt att ingen av koderna sorteras bort eftersom de inte passar in i en viss kategori, eller 
hamnar mellan två kategorier, och det är även det som gör kategorisering komplext 
(Graneheim & Lundman, 2004). Till sist skapades teman, som man kan beskriva som en länk 
för det budskap som är underliggande i datat och återfinns i kategorierna (Graneheim & 
Lundman, 2004). Efter att samtliga intervjuer bearbetats samt kodats slutade det upp med tre 
teman i studien.  
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4.3 Tillvägagångssätt  

Intervjuerna som har genomförts har varit semi-strukturerade och mellan 30-50 minuter långa. 
Intervjupersonerna fick välja samlingsplats där intervjuerna skulle äga rum samt tidpunkt av 
intervjun. Vid semi-strukturerade intervjuer brukar specifika teman ha valts ut på förhand som 
ska beröras under intervjun och som senare sammanställs i en intervjuguide (bilaga 3). 
Intervjuguiden består av tre teman för att säkerställa att en helhetsbild av företrädarnas 
skildringar och upplevelser framkommer. Den innehåller förutom de tre temana även en 
presentation samt en avslutning, för att underlätta början av intervjun samt knyta samman den 
i slutet men även för att bryta isen. Intervjuguiden ska finnas till som stöd för forskaren under 
en intervju, utan att styra intervjupersonen i en viss riktning. Intervjupersonen ska få stor 
frihet att utforma alla svar på sitt sätt, vilket gör att intervjun blir mer fri samt flexibel 
(Bryman, 2011). 

4.4 Redovisning av sökmotorer och sökord  

För att hitta relevant litteratur samt forskning till studien har bland annat Umeå 
Universitetsbiblioteks databas använts. Sökord som då användes var sexuella trakasserier, 
könskränkning, diskriminering, arbetsplats, universitet, metoo, förebyggande, kultur.  

Vetenskapliga artiklar har även sökts med hjälp av databaserna SwePub, SocIndex, PsycINFO 
och Google Scholar. När artiklar hittats så söktes det även på citeringar från artikeln där det 
kom fram andra relevanta artiklar som citerat den första artikeln som hittats. Sökord som 
använts har varit Sweden, sexuell harassment, women, prevention, definition, workspace, 
workplace, university, Vidare söktes även material på internet via sökmotorn, Google, med 
samma sökord som angivits ovan. Både svenska samt internationella källor har använts.  

4.5 Studiens trovärdighet  

I denna studie baseras resultaten på det material som bearbetats med en kvalitativ 
innehållsanalys, vilket till viss del bygger på att forskaren har egna tolkningar av materialets 
underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet av studien kan därmed 
influeras av forskarens egna erfarenheter och bild av ämnet vilket innebär att resultatet, i 
statistisk mening, kan bli svårare att överföra till en större målgrupp. Det kan finnas flera 
skildringar av den sociala verkligheten och därför är det viktigt för forskaren att det finns en 
viss trovärdighet i den verklighet som forskaren försöker skildra (Bryman, 2011). Genom att 
så mycket som möjligt använda oss av intervjupersonernas individuella beskrivningar av sin 
verklighet och ha en medvetenhet om studiens brister, ökar tron om att stärka studiens 
trovärdighet då det finns ett kritiskt förhållningssätt till studien. Att vara transparent av 
arbetsgången är viktigt för att läsaren ska bedöma studien som trovärdig (Bryman, 2011). 
Därför har arbetsgången beskrivits noggrant i denna studie.  

För att beskriva en studies tillförlitlighet och frågan om ifall resultaten kan återges vid ett 
annat tillfälle av andra forskare så används ett begrepp som kallas för reliabilitet (Kvale & 
Brinkman, 2014). Detta begrepp är ett kriterium för en studies trovärdighet och som ofta är 



 14 

svår att uppfylla inom kvalitativa studier. Detta för att en social miljö är under ständig 
förändring och gör det omöjligt att garantera att andra forskare som utför en likadan 
undersökning får samma resultat (Bryman, 2011). Detta gäller även för vår studie vi har 
genomfört. Dock har vi försökt att öka tillförlitligheten. Vi har en tydlig intervjuguide (bilaga 
3) där frågorna som ställts under intervjuprocessen har redovisats. Analysen och resultatet har 
skrivits av två personer för att ännu öka studiens tillförlitlighet. Diskussioner och reflektioner 
som har framkommit under studiens gång har diskuterats öppet mellan två personer för att 
diskutera olika tolkningsmöjligheter. Vilket har gjort att koderna och kategorierna har blivit 
ännu mer rationella, som kan leda till en ökad tillförlitlighet i kvalitativa studier (Lundman & 
Graneheim, 2012). En annan aspekt som kan öka tillförlitligheten i en studie är att 
intervjuerna som har genomförts har skett av två personer. Detta har gjort att 
intervjupersonerna som deltagit har fått annorlunda följdfrågor, som i sin tur kan leda till att 
vi kunnat fånga upp variationer i intervjupersonernas upplevelser och tankar (Lundman & 
Graneheim, 2012).  

Giltighet i en studie, även kallat validitet, handlar inom samhällsvetenskaplig forskning om en 
studie undersöker det den påstår sig undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). På vilket sätt 
studien har utförts och arbetets gång under denna process har beskrivits utförligt i denna 
studie. Läsaren ska kunna bedöma giltigheten av tolkningarna som gjorts av studiematerialet 
genom att följa urvalsprocessen och analysarbetet (Lundman & Graneheim, 2012). Inom 
validitet finns intern och extern validitet. Intern validitet är teoretiska idéer som utvecklas och 
överensstämmer med det forskaren observerar. Extern validitet omfattar ifall resultaten i en 
studie kan generaliseras till andra sociala kontexter och vad som utifrån studien kan säga om 
populationen. En god extern validitet är svårare att uppnå inom kvalitativ forskning jämfört 
med kvantitav forskning, eftersom att kvalitativ forskning baseras på ett begränsat urval 
(Bryman, 2011). Den analytiska generaliserbarheten som Kvale (1997) tar upp är en form av 
generaliserbarhet som innebär att en bedömning noggrant görs angående i vilken utsträckning 
resultaten ur en undersökning kan förutspå vad som kan ske i en likartad situation. Där är det 
även viktigt att forskaren tydligt beskriver empirin i studien och framför argument som 
förankrar sig i teori så att läsaren ska kunna avgöra generaliserbarheten i studien (Kvale, 
1997). Denna studie kan till viss del ge ett hum om hur företrädare för lika-villkor, 
arbetsmiljöombud samt skyddsombud som arbetar med frågor kring sexuella trakasserier vid 
Umeå universitet, faktiskt arbetar kring dessa frågor och hur deras upplevelser och tankar 
kring deras arbete ser ut. Eftersom att studien endast hade ett fåtal intervjupersoner som 
deltog går det dock inte att generalisera resultaten till en större målgrupp. Dock kan resultaten 
ge en antydan till hur verkligheten kan se ut och bidra med nya insynvinklar av problemet i 
stort. Den interna validiteten i studien är hög då teorierna som är med i teoriavsnittet har en 
koppling till det material som har studerats. 

4.6 Etisk reflektion  

Eftersom människor är med i denna studie så är det viktigt att ta hänsyn till 
intervjupersonernas integritet. Det etiska som tagits i akt i denna studie har baserats på de fyra 
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huvudsakliga kraven om information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande, viket vi hade 
i åtanke när vi tog kontakt med företrädare på Umeå universitet.  

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte, hur 
undersökningen kommer att göras, vad den kommer att bidra till, frivillighet att delta samt 
frivillighet att avbryta sitt deltagande ifall man känner för det (Bryman, 2011). Vi skickade ett 
informationsbrev (bilaga 2) via elektronisk mail till alla som var relevanta för studien med en 
förfrågan om de ville delta i studien. Därefter kunde deltagarna tacka ja eller nej till att delta i 
studien. För de personer som tackade ja, bestämdes det en tidpunkt och plats för träff. I 
början, under alla intervjuer, introducerade vi med en inledning där alla intervjupersonerna 
informerades ännu en gång kring alla etiska överväganden som tagits upp ovan. Efter 
deltagarnas godkännande till detta, gavs information om våra namn, som även framgick i 
mail-kontakten, samt namnet på handledare. Det informerades även om att vi inte skulle ställa 
några personliga frågor kring sexuella trakasserier eller specifika fall som deltagarna har varit 
en del av, utan endast prata om ämnet i stort för att minska förstoringen av ämnet. Även syftet 
med studien och arbetsgång beskrevs. I och med detta ansågs informationskravet vara 
uppfyllt. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
studien (Bryman, 2011). Vi informerade intervjupersonerna att deltagandet i studien var 
frivilligt, samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun eller upp till 
24 timmar efter intervjudagen – vilket även framgick i informationsbrevet (bilaga 2). I och 
med detta ansågs samtyckeskravet vara uppfyllt. 

Enligt konfidentialitetskravet innebär det att inga personuppgifter får röjas och att deltagarna i 
studien inte ska gå att identifiera till den grad det är möjligt (Bryman, 2011). I det 
elektroniska mailet (bilaga 2) informerades deltagarna kring konfidentialiteten, och att inga av 
de uppgifter de lämnade skulle kunna gå att spåras tillbaka till dem. De informerades även om 
att de enda som kommer att behandla alla uppgifter är vi som genomför forskningen. Detta 
informerades även ännu en gång om i inledningen på intervjun. Det förklarades att om vissa 
ord eller namn de använder kan kopplas till dem så kommer vi att ändra på dessa ord, utan att 
för den delen ändra meningen i deras berättelse, för att ännu mer avidentifiera deltagarna och 
öka konfidentialiteten. Transkriberingarna har även skett på en avskild plats så att inga 
utomstående ska kunna ta del av informationen. Genom detta har vi försökt säkerställa att 
konfidentialitetskravet är uppfyllt.  

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att alla uppgifter som har samlats in under 
studiens gång endast ska användas i forskningsändamål och deltagarna i studien ska även 
informeras om i vilket syfte informationen de ger kommer att användas (Bryman, 2011). 
Deltagarna informerades om att alla ljudfiler som spelats in under intervjuerna samt 
transkriberingarna av dessa kommer att raderas så fort denna uppgift lämnats in och godkänts. 
Det framgick att syftet med dessa ljudfiler samt transkriberingar endast är att skriva 
kandidatuppsatsen. Information om att denna studie sedan kommer att bli offentliggjord då 
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den är godkänd har även givits till deltagarna. I och med detta ansågs även nyttjandekravet 
uppfyllt.  

4.7 Metodologiska reflektioner  

Vi har intervjuat tre kvinnor och tre män, varav fyra av dessa är lika-villkorföreträdare, en är 
skyddsombud och en är arbetsmiljöombud. Åldersspannet är ganska stort mellan 
informanterna - mellan 30–60 år. Hur länge de har jobbat inom posten har också varit olika – 
mellan fem månader och tio år. Detta har lett till att samtliga som deltagit i studien haft olika 
långt att förbereda sig inom sin post samt sätta sig in i sin roll som företrädare för frågor kring 
sexuella trakasserier. Denna arbetsroll är således intervjupersonernas uppdrag och inte deras 
faktiska anställning. I fortsättningen på studien kommer vi dock att benämna uppdraget som 
intervjupersonernas arbetsroll eller post samt benämna intervjupersonerna som företrädare. 
Att intervjupersonerna inte har haft lika länge på sig att förbereda sig inom sin post innebär att 
vissa av deltagarna i studien inte har varit på sin post tillräckligt länge för att ha haft faktiska 
fall av sexuella trakasserier som de arbetat med och därmed inte kunde tillföra lika mycket till 
studien som deltagarna som jobbat inom sin post under en längre tid.  Det finns en möjlighet 
till att resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi avgränsade vår målgrupp ännu mer, 
exempelvis endast till deltagare som jobbat inom sin post i minst de senaste fem åren. 

Alla intervjuer som utfördes gjordes i Umeå där vi träffade intervjupersonerna på en plats som 
bestämdes gemensamt och på en tid intervjupersonerna själva fick välja. Vi bjöd dem på 
kakor och kaffe vilket uppskattades av alla. Detta var fördelaktigt då intervjupersonerna 
kunde känna sig trygga och avslappnade och hjälpte till att skapa en mer avslappnad och 
lättsam stämning i intervjurummet. Ännu en fördel med att träffa intervjupersonerna öga mot 
öga var att kroppsspråk, mimik samt gester kunde studeras under intervjun.  

Eftersom intervjuerna genomfördes av två olika personer under en och samma intervju kan 
det ha bidragit till att flera av deltagarnas berättelser har belysts och fångats upp med hjälp av 
olika följdfrågor. När två personer genomför en intervju kan dessa personer tänka olika och 
komma på diverse följdfrågor som den andre personen inte haft i åtanke, vilket är fördelaktigt 
då deltagarnas berättelser får fler nyanser och vidgas och vi får fler perspektiv i studien. Att 
transkriberingarna även gjordes av två personer där den ena spelade upp och pausade 
ljudfilerna, medan den andra transkriberade på datorn, har gjort att vissa saker lagts märke till 
av en person under transkriberingen, som den andre personen inte tänkt på och på så sätt har 
det kompletterat varandras tankemönster. Intervjuerna diskuterades även direkt efteråt 
sinsemellan varandra så att vi skulle ha större chans att tyda olika gester och kroppsspråk, 
ändringar i tonläge, gester och mimik. Detta för att förstärka vilken bild vi fick av intervjun 
och jämföra med varandra för att intervjun skulle ha störst chans att tolkas rätt.  

4.8 Arbetsfördelning  

Från och med den inledande fasen i detta arbete har vi jobbat tillsammans och utformat 
uppsatsens alla delar. Vi har bestämt allt ifrån vilka delar som vi ska ha med i arbetet till hur 
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upplägget ska se ut, tillsammans. Allt ifrån val av ämne att skriva om och artikelsökande till 
att skriva diskussionen och analysen har skett gemensamt, vilket vi ansett som smidigt. Vi har 
delat upp vissa delar i arbetet men alltid satt oss tillsammans efteråt och läst igenom de 
delarna vi inte skrivit för att se till så att studien har en röd tråd. I de fall någon av oss har 
fastnat på en viss del har vi diskuterat kring delen för att få igång tankeverksamheten igen och 
få ny inspiration och nya idéer. I alla delar har vi bollat väldigt mycket med varandra om vad 
vi tycker bör finnas med i varje del av arbetet och som vi bör lägga extra mycket fokus på. Vi 
bestämde oss för att även genomföra intervjuerna tillsammans för att båda skulle få ta del av 
all information som delgavs under intervjuerna samt för att avlasta varandra med frågor under 
intervjun så att det inte skulle kännas överväldigande att genomföra dessa. Vi valde även att 
transkribera intervjuerna tillsammans, igenom att en att den ena av oss spelade upp och 
pausade ljudfilerna, medan den andre transkriberade på datorn, vilket vi ansåg var det 
enklaste sättet att göra det på. 
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt presenterar vi de resultat vi har fått fram utifrån de intervjuer vi har haft. Under 
tiden vi har bearbetat datat har vi fått fram tre teman och utifrån dessa strukturerat upp 
resultatet i dessa teman.   
 
5.1 Samverkan och relationer 
 
Den information vi har fått från intervjupersonerna är att det är viktigt att samverkan mellan 
personalen, prefekten och företrädarna fungerar bra. Bland annat för att kunna skapa en bra 
atmosfär och kultur i arbetslaget samt att kunna jobba med frågor som kan vara känsliga och 
svåra att ta upp. De personer vi har intervjuat fick sin roll som företrädare genom en förfrågan 
av sin prefekt, som de fick välja att tacka ja eller nej till. Denna roll är ett uppdrag som är 
frivillig och har ingen koppling till deras riktiga anställning. Som vi har nämnt tidigare i 
metoden kommer vi i resultatet att benämna företrädarnas uppdrag som deras arbetsroll, post 
eller att de “jobbar med detta” - även om detta uppdrag inte är deras faktiska jobb. De 
intervjupersoner vi har intervjuat har jobbat som företrädare olika länge. De företrädare som 
har jobbat som längst ett halvår nämner att de inte är så erfarna inom sin roll. Medan de 
företrädare som har jobbar längre än ett halvår är mer erfarna inom denna roll.  
 
Informanternas uppfattning om samverkan inom området har skiljt sig mellan dem, men de 
flesta har varit väldigt positiva till den samverkan de har med sin prefekt och den andra 
företrädaren inom samma arbetsroll. De informanter som har jobbat längre än sex månader 
inom sin post beskriver att de har byggt upp en bra relation både med prefekten och de andra 
medarbetarna inom organisationen under en lång tid och att det blivit lättare att ingripa eller 
säga till om någonting inte känns rätt. Informanterna påpekade även att det utrymme och den 
respekten de har idag inte fanns där den första tiden som företrädare.  
 

Som mycket yngre lärare, att konfrontera mycket äldre kollegor som nyinsatt 
kursansvarig, hade ju varit knepigt. Nu är det ju inte det minsta knepigt för mig längre. 
För att det är den statusen jag har litegrann, jag har fått, att jag kan säga till de flesta. – 
Intervjuperson 1, lika-villkorföreträdare 

 
En av informanterna beskriver sin roll på ett sätt som tydligt visar att personen byggt upp sina 
relationer under en lång tid och att resultatet av det blivit att personen har större 
handlingsutrymme nu än vad denne hade tidigare. Det framkommer även från de informanter 
som har jobbar mer än sex månader att som nyanställd kan det vara svårare att säga vad man 
tycker då relationer tar tid att bygga upp och det är först när relationerna har stadgats som 
man vågar visa framfötterna.  

 
Jag känner att jag har en bra relation med min chef. Det finns andra som inte känner det. 
Men under de 10–12 åren jag varit här, har jag skapat en jättebra relation med min 
arbetsgivare. Den relationen jag byggt upp under 10–12 år belönar sig nu. Jag märker nu 
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att arbetsgivaren vänder sig till mig. Vi har en väldigt bra relation, men det är inte alla 
som har det. – Intervjuperson 2, arbetsmiljöombud 

 
En annan informant beskriver att denne har en bra relation med sin chef, men att det finns 
flera som inte har det. Informanten beskriver att denne har fått en bra relation efter drygt ett 
decennium av att ha arbetat tillsammans. Och att en bra relation tar tid att bygga upp där 
nyanställda som inte har jobbat lika länge kan ha svårare att bygga upp en sådan relation där 
man är bekväm med att säga det man tycker och tänker till sin chef. 
 
5.1.1 Kön och åldersfördelning 
 
De flesta informanterna har uttryckt att det har varit bra med att både ålder och kön har varit 
olika eftersom de lättast då kan nå ut till så många kollegor och studenter som möjligt. 
Fem av de sex informanterna vi har intervjuat har en kollega vid sin sida som jobbar inom 
samma arbetsroll, där det finns en kvinnlig och manlig företrädare som är i olika åldrar.  
 

Min kollega som också är lika-villkorsföreträdare har skolat in mig i den här rollen 
genom att berätta lite vilken typ av ärenden det har funnits tidigare, då jag är ganska ny i 
rollen. Men vi har inget aktuellt just nu. Men hade det kommit något, då samråder vi ju 
om det. Jag har förstått det som att vi ska vara ett team och inte ensamma i detta, i denna 
roll. Vi ska hjälpa varandra. Att vi är två också, ja, vi tillhör lite olika ämnen och känner 
lite olika personer och hon är kvinna och jag är man, hon är lite äldre och jag är lite 
yngre. Ja, det är väl tänkt att vi ska komplettera varandra lite. – Intervjuperson 4, lika-
villkorföreträdare 

 
En av dessa informanter beskriver fördelarna med att vara två företrädare med olika kön samt 
i olika åldrar eftersom det blir lättare att komplettera varandra och nå ut till så många som 
möjligt på institutionen. I och med detta beskriver informanten att det är lätt att samverka med 
sin kollega då de kan ta hjälp av varandra i olika frågor. Vilket kan leda till att man har fokus 
på olika aspekter i frågorna utifrån olika perspektiv.   
 
En av informanterna jobbar själv inom sin post och har uttryckt det som ensamt. Att det har 
känts tungrott emellanåt och att det oftast är denne som själv måste uppmärksamma och dra 
igång processer. Två av de kvinnliga företrädarna har även beskrivit hur viktigt det är att det 
finns manliga företrädare inom samma roll. De beskriver att det ibland i vissa lägen kan 
kännas svårt att vara kvinna och prata om sexuella trakasserier, att det lätt kan misstolkas och 
att vissa män kan känna sig angripna då de är män och tror att dessa frågor gäller specifikt 
dem.  
 

Jag tror att det kanske skulle vara svårare för mig att gå in och prata om lika-villkor och 
me too-rörelsen, alltså gå in och prata om det i min arbetsgrupp för att jag inte är säker på 
om de skulle ta det. Jag tror att det är många män som reagerar på den här typen av 
diskussioner med att - det handlar inte om mig. Jag tror att jag skulle känna att det var 
svårare att ta upp som kvinna, även om det är något jag brinner för, så skulle jag ändå 
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känna att det behövs en man som går in och pratar om det här. Tycker jag personligen.    
– Intervjuperson 6, lika-villkorföreträdare 

 
En intervjuperson beskriver vikten av att det finns en manlig företrädare som kan ta upp vissa 
känsliga frågor, som kan vara svårt för en kvinna att diskutera om. Att vissa män har svårt att 
ta till sig frågor kring sexuella trakasserier och tänker att det inte handlar om dem. 
Informanten beskriver att det kan vara viktigt att respektive företrädare på en institution har 
olika kön och är i olika åldrar då de kan komplettera varandra när det handlar om att diskutera 
olika beröringspunkter vad det gäller sexuella trakasserier.  
 

Man blev ju så glad när man satt där och tänkte:  ”här jobbar jag och fint att han tar upp 
det” och att det var en han, alltså bara att det var en han och dessutom ung man som är 
professor också som tar upp det här. Det är så mycket med makt och sånt där och att han 
är professor. Om det hade varit jag som hade stått där så hade det inte varit samma sak, 
eller samma effekt. –  Intervjuperson 5, lika-villkorföreträdare 

 
En annan informant beskriver att i vissa sammanhang kan det vara svårt att jobba som kvinna 
och företrädare då effekten av att diskutera vissa frågor inte blir lika betydande och 
framstående som om det är en man som pratar om dem. 
 
5.2 Utbildning  
 
Ett av våra teman var utbildning, där det framkom att det var olika typer av utbildningar som 
informanterna ansåg var behövliga. Dessa presenteras nedan.  
 
5.2.1 Teoretisk utbildning  
 
Samtliga informanter har sagt att utbildning knappt har funnits eller kommit på tal i och med 
att man tackade ja till rollen som företrädare. Alla informanter har mer eller mindre beskrivit 
uppgiften som företrädare som otydlig. De har uttryckt att det är viktigt med utbildning så att 
dem som arbetar med dessa frågor har en struktur i hur de ska gå tillväga för att arbeta på 
bästa sätt. Samt att det är viktigt att informanterna vet hur de ska agera i situationer som 
uppstår i och med deras arbete, och lära sig hur de ska uppmärksamma sexuella trakasserier 
om dessa uppstår. 
 

Nej jag har inte fått någon utbildning kring dessa frågor som rör min arbetsroll. Det här 
området är långt eftersatt, rättare sagt kraftigt eftersatt. Jag har knappt vetat vem jag ska 
vända mig till, eller vem som har varit företrädare på institutionen, eller ja, jag har fått 
höra ett namn. Det borde göras mycket mer, men nej jag har inte fått någon utbildning. –  
Intervjuperson 5, lika-villkorföreträdare 
 

En informant beskriver att denne inte har fått någon typ av utbildning alls inom sexuella 
trakasserier och att denne som ny inom sin arbetsroll knappt visste vem man skulle vända sig 
till eller vem som var företrädare för dessa frågor på institutionen.  
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Dels visste jag inte riktigt vad det skulle gå ut på. Och det kändes inte riktigt som att vår 
prefekt riktigt visste det heller. Och jag tror inte att det är speciellt tydligt uppifrån, vad 
det handlar om att vara lika-villkorsföreträdare. Eller hur vi ska arbeta med lika-villkor. –  
Intervjuperson 6, lika-villkorföreträdare 

 
Denne beskriver att prefekten inte riktigt kunde förklara vad arbetsrollen egentligen handlade 
om och vad det skulle gå ut på. Informanten fortsätter med att beskriva arbetsrollen som 
otydlig, både för informanten själv men även från ledningen - att ingen egentligen kan 
förklara vad rollen går ut på. Under intervjuns gång med informanten framkom det även att 
detta gör det svårt att kunna få en klar bild av ens arbete och hur man ska gå tillväga för att 
lägga fokus på rätt sak.  
 
5.2.2 Praktisk utbildning  
 
Vad det gäller praktisk utbildning, så var det något som fem av sex informanter eftersträvade 
att få. Med praktisk utbildning menade informanterna att de ville lära sig att upptäcka sexuella 
trakasserier och då kunna agera i tid om de upplevde en situation som ovälkommen. När vi 
frågade informanterna om vad de hade önskat att få för form av praktisk utbildning gav de 
flera förslag. Workshops, föreläsningar, sammanträden där alla företrädare är samlade och 
kan diskutera i grupper. Samt kortare filmklipp som visar på hur situationer kring sexuella 
trakasserier kan utvecklas och isåfall hur man kan bemöta dessa.  
 

Det jag hade haft glädje av när jag var lite yngre och då jag var lite mer oerfaren - det var 
att få en träning - att i ett oträngt läge, när ingenting har hänt, utan liksom mer i ett väldigt 
lugnt skede, få träna lite grann på att identifiera - vad är det som kan upplevas som 
besvärande? –  Intervjuperson 1, lika-villkorföreträdare 
 

En av informanterna berättar att denne hade velat ha mer praktisk utbildning i sin arbetsroll 
för att kunna veta hur denne ska agera i olika situationer - något mer konkret om hur man ska 
gå tillväga ifall en viss situation artar sig. Vidare beskriver informanten att det är av 
väsentlighet för att kunna utföra sitt arbete som företrädare då man annars inte vet hur man 
ska hantera olika kontexter som dyker upp. Eftersom man inte har någon utbildning kring hur 
man ska gå till väga och speciellt inte som ny företrädare.  
 

Vi lika-villkorföreträdare har träffats tillsammans från olika institutioner och pratat om 
hur vi arbetar och vilka problem vi har, då lär man sig väldigt mycket. Och den typen av 
träffar tycker jag har varit jättebra. Och jag skulle gärna vilja ha fler sådana träffar. Där 
man träffas och pratar om hur andra arbetar inom dessa frågor. – Intervjuperson 6, lika-
villkorföreträdare 

 
Vissa av informanterna hade setts två gånger per år där alla företrädare tillsammans 
diskuterade hur man kan jobba med frågorna och hur vissa ärenden kan se ut. En informant 
förklarar att detta har gynnat denne då alla företrädare delar med sig av sina erfarenheter kring 
frågorna och då kan lära sig av varandras erfarenheter, och det i sig blir som en typ av 
utbildning då företrädarna träffas och på ett sätt utbildar varandra. 
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Formell utbildning 5.2.3 
 
Fyra av sex informanter uttryckte att det även hade varit bra om de fick mer formell 
utbildning. Med formell utbildning har informanterna bland annat beskrivit att de önskade att 
få en större inblick i hur man tolkar väsentliga lagar, hur man ska följa de riktlinjer som Umeå 
Universitet har tagit fram kring sexuella trakasserier. Samt att Umeå universitet skulle ha tagit 
fram en handlingsplan att gå efter som innehåller hur man ska arbeta som företrädare. 
 

Jag tror egentligen att vi också skulle behöva lägga tid på att arbeta fram en 
handlingsplan, alltså hur vi ska arbeta med lika-villkor. För just nu tror jag inte att det är 
speciellt tydligt uppifrån, vad det handlar om att vara lika-villkorsföreträdare. Eller hur vi 
ska arbeta med lika-villkor. Det tycker jag känns lite svårt, att jag inte vet exakt vad jag 
skulle göra, men jag är ju ganska ny också. – Intervjuperson 6, lika-villkorföreträdare 

 
En av företrädarna som haft arbetsrollen i mindre än sex månader berättar att denne önskar att 
universitetet utvecklar Umeå universitets dokument Handläggningsordning vid 
diskriminering, trakasserier och kränkning (Umeå Universitet, 2018). Informanten berättar att 
dokumentet tydligare kan förklara hur företrädarna ska arbeta med frågorna och hur man kan 
utforma arbetet med frågor kring sexuella trakasserier genom att skapa en handlingsplan som 
är mer ingående och tydligare strukturerad. 
 
I intervjuerna framkommer det även att detta skulle underlätta för företrädarna, att ha ett 
dokument som de kan använda sig av när de känner att de behöver någonting att luta sig 
tillbaka mot, och som mer ingående beskriver hur man ska gå tillväga.  
 

Jag skulle vilja ha lite mer formaliserad utbildning. Det behöver inte vara mycket men 
någonting som är lite effektivt för att sätta in sig i sin roll som lika-villkorsföreträdare. 
Det handlar om ”hur ska man tolka lagen? Hur ser handläggningsordningen ut?” och 
sådant där. Det finns ju naturligtvis dokument man kan läsa på egen hand men vissa 
tolkningsfrågor är inte så himla enkla. – Intervju 4, lika-villkorsföreträdare 

 
Samtliga intervjupersoner som jobbar inom sin post uttryckte att det saknades en typ av 
introduktion för att kunna sätta sig in i arbetet. En av informanterna beskriver att denne vill ha 
lite steg för steg att gå igenom - vad lagen säger och hur man ska tolka den samt vad sexuella 
trakasserier är och hur man ska uppmärksamma det. Informanten menar att det finns 
dokument att läsa men att det inte är så tydligt beskrivet och att man själv får tolka hur man 
ska gå till väga i vissa situationer.   
 

I våras hade vi i personalgruppen på institutionen två timmars genomgång om lite aktuell 
lagstiftning och lite om handläggningsordningen och så. Där vi gick igenom vad 
diskriminering och trakasserier är för någonting och sådant där. – Intervjuperson 4, lika-
villkorföreträdare 

 
Informanten beskriver att denne hade haft ett möte angående lagstiftningar och 
handläggningsordningen i två timmar, men att det var den enda utbildningen som hade varit 
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inom den formella delen – men att den inte är märkt som en egentlig utbildning. Informanten 
menar att tydligt redogöra för vad lagen säger, är av värde för företrädarna för att de ska få en 
klar bild av vad det är de arbetar med. Under intervjuns gång påpekade informanten att lagen 
kan ändras och då behövs fler sådana här tillfällen där detta tas upp så att företrädarna alltid är 
uppdaterade om nya lagar. 
 
5.3 Hur man arbetar kring sexuella trakasserier 
 
Som beskrivits tidigare jobbar företrädarna kring sexuella trakasserier på olika sätt. De 
intervjupersoner som har jobbat längre än sex månader beskriver att de jobbar kring dessa 
frågor hela tiden, och att det inte handlar om att utgå ifrån någon mall, utan hela tiden hålla 
frågorna vid liv. Det kontinuerliga i arbetet kan illustreras med följande citat: 
 

Jag förstår att om någonting är sexuella trakasserier enligt lag så måste vi ta tag i det. 
Men vi ska egentligen ta tag i saker så långt tidigare, vi kan ju inte bara fokusera på att 
titta på en medarbetarenkät och säga: ”oj, vi har inga sexuella trakasserier nästan, gud vad 
bra”, det säger ingenting om verkligheten egentligen. Så där känner jag att vi skulle 
behöva tänka annorlunda på Umeå universitet, att vi jobbar på riktigt med varandra, hela 
tiden. – Intervjuperson 5, lika-villkorföreträdare 

 
Informanten lägger tonvikten på att man ska jobba med frågor kring sexuella trakasserier 
löpande. Denne beskriver att det inte bara räcker med att kolla på det senaste året och 
konstatera att inga anmälningar har gjorts utan att det är kulturen i institutionen som man ska 
jobba med. Informanten betonar vikten av att jobba med varandra och att alla tillsamman 
måste skapa kulturen. Kulturen är något som är återkommande och flera informanter tagit 
upp.  
 
5.3.1 Hur intervjupersonerna jobbar med handläggningsordningen  
 
De intervjupersoner som har jobbat som företrädare under sex månader eller mindre hade 
svårare att beskriva hur de arbetade kring sexuella trakasserier.  
 

Det är väl bra att handläggningsordningen finns. Sådana här grejer kan ju vara svåra att 
hantera. Folk anmäler inte och det blir ingenting, då är det bra att det är enkelt som 
möjligt och man kör ett schema och det här ska vi göra precis och sen checkar av. Så att 
det finns något sånt är ju en väldig fördel. Så att det inte är så att man står helt handfallen 
när det kommer något ärende. Men som sagt, jag har aldrig än så länge behövt ta reda på 
någonting. Eller ha haft att hantera någonting. – Intervjuperson 4, lika-villkorföreträdare 

 
En av informanterna beskriver sitt arbete kring handläggningsordningen som en mall man lätt 
kunde bocka av när man hade gått igenom en punkt. Denne hade inte jobbat längre än sex 
månader som företrädare och hade inte haft ett ärende än. Men informanten kände att 
handläggningsordningen var en slags trygghet man kunde luta sig tillbaka mot om man var 
osäker på något eller behöver mer information kring hur man skulle gå tillväga.   
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De personer som hade jobbat längre än sex månader som företrädare menade dock att det 
fanns en fara med handläggningsordningen, att det är för många steg och för många 
inblandade för att man ska vilja berätta eller anmäla om man blir sexuellt trakasserad. Dessa 
informanter har uttryckt att förkorta processen skulle göra det mer effektivt så att fler vill och 
vågar anmäla. Samtliga informanter som jobbat längre än sex månader har förklarat att genom 
erfarenhet har ett annat perspektiv skapats, vilket har gjort att samtliga har utvecklat en egen 
strategi att använda sig av istället för handläggningsordningen. Den faran kan illustreras med 
detta citat: 
 

Det är ju alldeles åt skogen att göra på det viset och det är ju därför det är så väldigt få 
anmälningar. Det är ju nästan inga alls. Det har varit väldigt många år då det inte har 
kommit in en enda anmälan av sexuella trakasserier på universitet. Men det kan ju vara så 
att det beror på att det inte har förekommit, men det kan också vara så att man gör för 
mycket sak av det. De formella sakerna är väl bra men de är egentligen mer för, jag 
tycker själv i alla fall, för att visa upp att universitetet minsann har en handlingsplan och 
policy. – Intervjuperson 1, lika-villkorföreträdare 

 
En informant som har jobbat längre än sex månader som företrädare menade att 
handläggningsordningen inte alls är en bra mall att följa. Informanten menade att det blir för 
många inblandade om man skulle följa handläggningsordningen, att man gör en för stor sak 
av något man skulle kunna ta hand om på ett mycket enklare sätt, vilket informanten menar 
skulle kunna vara en anledning till varför det är så få anmälningar som görs. Vidare beskriver 
informanten att handläggningsordningen är något Umeå universitet har för att visa upp, att 
universitetet minsann har en handläggningsordning som visar hur riktlinje och regler som ska 
följas. Detta har även flera informanter tagit upp och att den i praktiken inte hjälper för att 
reda ut situationer.  
 
5.3.2 Tid 
 
Fem av de sex intervjupersonerna som har blivit intervjuade har beskrivit att tiden inte räcker 
till som företrädare och att det känns väldigt begränsat. Fem av informanterna har även 
uttryckt att det inte ens har kommit på tal om hur många timmar de har att jobba med utan att 
det gäller att avsätta tid när det passar i det vardagliga arbetet vilket kan vara svårt att pressa 
in. 
 

Jag har inte fått något sådant här att - nu ska du få de här timmarna för att hålla på med de 
här frågorna. Men jag vet inte, jag har försökt att prata med prefekten om att ta in en till 
företrädare, för att annars kan det blir för tungrott. –  Intervjuperson 3, skyddsombud 

 
En av informanterna beskrev att denne inte har fått några bestämda timmar till att fokusera på 
arbetet och menar att det är svårt att få ihop det med sin vardagliga arbetsroll. Denne 
beskriver även att det är svårt att vara ensam som företrädare och att denne har försökt prata 
med prefekten för att försöka få en till företrädare, annars kan det bli segt att dra i allt själv.  
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De personer som har jobbat som företrädare i sex månader eller mindre har en annan 
uppfattning om hur de disponerar tid än vad de andra som har jobbat längre har. De 
företrädare som har haft rollen i sex månader eller mindre har deltagit på möten för lika-
villkorsföreträdare och endast haft fokus på det då de fortfarande inte har haft något aktuellt 
fall att jobba med. De företrädare som har jobbat längre än sex månader arbetar med frågorna 
nästan hela tiden och de menar att det är kulturen i synnerhet som är det viktigaste för att 
motverka sexuella trakasserier.  
 

Enligt timplaneringen kan jag inte lägga mer än en timme per vecka på detta. Och vissa 
möten som de vill att man ska vara med på kan ju ta en hel eftermiddag. Det kan ju vara 
allt jag gör under hel månad i stort sett. I praktiken blir det nog lite mer än vad jag får 
betalt för. Men det är ett uppdrag som de flesta dagar så arbetar jag inte alls med de 
sakerna, men vissa veckor är det mycket. – Intervjuperson 4, lika-villkorföreträdare 

 
En av dessa informanter berättade att uppdraget kan se olika ut från dag till dag och att det 
ibland krävs mer tid än vad denne har att lägga på. Medan det i andra fall kan se helt 
annorlunda ut då informanten inte har ett enda uppdrag att ta tag i. Informanten menar att 
denne gör mer än vad som finns med i den utsagda timplanering för arbetet med dessa frågor 
då den tid som är utsagd ibland är otillräcklig. 
 
5.3.3 Agera direkt 
 
Samtliga av de sex informanterna var tydliga med att det är viktigt att den som har blivit utsatt 
säger till när en person har gått över gränsen. Att om den blir utsatt, måste den markera att det 
här inte är acceptabelt.  
 

Du måste säga till direkt! Annars kommer de som sexuellt trakasserar folk att tycka att 
deras beteende är okej. Oavsett vad beteendet är, är det ett oönskat beteende – där måste 
du säga till direkt. – Intervjuperson 2, arbetsmiljöombud 

 
Flera informanter beskriver även att det är viktigt att säga till själv just i stunden, annars kan 
det lätt uppfattas från förövarens sida att beteendet är accepterat. Om man inte säger till menar 
informanten att beteendet kan bli accepterat och förövaren kan tro att beteendet är försvarbart. 
 

Mitt huvudbudskap är att så snart som möjligt ta upp det. Den som råkat ut för något ska 
kunna gå till någon som den känner förtroende för. Och den personen som är 
förtroendevald ska ganska snabbt kunna konfrontera den som har blivit anklagad.  – 
Intervjuperson 1, lika-villkorföreträdare 

 
Här betonar intervjupersonen vikten av att det finns en person som man kan vända sig till och 
som har förtroende hos den som är utsatt för sexuella trakasserier. Intervjupersonen menar att 
den utsatta då kan känna sig trygg med att berätta och få hjälp med att konfrontera förövaren.  
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5.3.4 Sätta sin gräns och jobba med kulturen 
 
Att sätta en gräns för vad som är ett accepterat beteende eller ej och att institutionen ständigt 
jobbar med kulturen är för samtliga informanter viktigt.   
 

Alltså det är en känsla och man går på den. Och sen ska vi inte reda ut vad som är rätt och 
fel, utan vi vill att alla ska ha samma möjligheter. För ibland är det här att –  Jag vågade 
inte komma och berätta för jag visste inte om jag var kränkt. Så jag tycker inte folk ska 
fundera på det över huvud taget. Det försöker vi få studenterna och personalen att förstå.  
– Intervjuperson 5, lika-villkorföreträdare 

 
En av intervjupersonerna beskriver att man måste utgår från sin gräns och att den gränsen kan 
vara olika hos olika personer beroende på hur man är som person. Om man är känslig för 
vissa typer av kommentarer eller situationer så ska man inte vara rädd att reagera på det om 
det känns obehagligt och lita på sin magkänsla.  
 

Däremot så finns det ju människor som nästan dagligen gör handlingar, som man borde 
kommentera. Det beror på hur känslig man är för det här. Om man är superkänslig – då 
får man lägga den ribban och nivån. Alltså våga göra det. Det här är viktigt. Och då måste 
man ha med sig ledningen. Annars vågar man inte. –  Intervjuperson 5, lika-
villkorföreträdare  

 
Informanten uttrycka här vikten av att man har med sig ledningen i dessa frågor så att man 
vågar gå på och prata om detta och att man inte känner att man står där ensam när en situation 
uppkommer både för den utsatta och den som jobbar som företrädare. Att samarbeta inom 
arbetslaget är viktig för att man ska känna att man kan jobba med dessa frågor och våga säga 
till då man ser något som inte är ett acceptabelt beteende. Att ledningen är med och sätter 
ribban för vilken kultur som ska råda på arbetsplatsen är grundläggande för att hela 
personalgruppen ska vara med på det.  
 

Om någon säger såhär - vi har inga sexuella trakasserier - för mig är det ett tecken på att 
man inte jobbar med frågorna. För att det handlar heller inte om vad som man definierar 
som kränkningar eller vad som är trakasserier, det handlar om att jobba med en kultur 
som ska… det finns alltid, på alla arbetsplatser på något vis. –  Intervjuperson 5, lika-
villkorföreträdare 
 

Här beskrivs det som de flesta andra informanter betonade, att det på alla arbetsplatser finns 
någon typ av sexuella trakasserier om man inte jobbar mot det. Därför ska man hela tiden 
jobba mot sexuella trakasserier eftersom att det är på det sättet man håller frågorna vid liv och 
därmed arbetar förebyggande. Om man inte ser att det är en fråga man måste jobba på och 
implementera så jobbar man inte med det menar informanten. 
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6. Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi resultatet vi har fått fram och tar hjälp av de teman vi har kommit 
fram till. Vi använder oss av de teoretiska referensramarna samt tidigare forskning som finns 
med i kunskapsöversikten som stöd i denna analys.  
 
6.1 Samverkan och relationer 
 
Universitet är uppbyggda av strukturer och dessa kan se ut på olika sätt. Hampson, John & 
Goldberg (1986) beskriver olika hierarkiska strukturer där människor är över- och 
underordnade i organisationer. Det kan handla om vilken titel man har och den respekt man 
får från andra och kan beskrivas i form av en pyramid. De som är högst upp i pyramiden får 
mest makt och handlingsutrymme medan de som är vid basen får minst (Hampson, John och 
Goldberg, 1986). Därför är det viktigt att ledningen som är högst upp i pyramiden utnyttjar 
denna ordning och sätter ett mål för hur en trivsam arbetsplats ska se ut så att alla som är 
underordnade följer det och anpassar sig till den rådande kulturen som präglas (ibid).  
 
I resultatet framkommer det att det är med hjälp av ledningens engagemang alla tillsammans 
kan jobba förebyggande och därmed eliminera sexuella trakasserier. För att göra detta möjligt 
är det viktigt att få med sig arbetslaget och skapa en samarbetsvilja och tillsammans med 
ledningen jobba för en bra atmosfär. Informanterna menar att det gäller att arbeta med 
kulturen, att uppmärksamma samt prata om sexuella trakasserier på möten och olika 
workshops. Att problematisera vad som är sexuella trakasserier, hur man uppmärksammar 
dem, samt hur man bemöter en situation som upplevs som en sexuell trakassering. I och med 
att man får igång nya tankesätt, breddar man vyerna till vad som faktiskt är tillåtet och vad 
som inte är det. Att det som blir normen och socialt accepterat är att jobba mot beteenden som 
är av sexuell natur är återkommande i resultatet. Det är sedan årsskiftet ett krav att som chef 
ha kunskap om ansvaret - att undersöka, analysera samt åtgärda sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen (Landberg, 2017). Ifall sexuella trakasserier sker måste man som chef först 
undersöka om sexuella trakasserier finns, sedan analysera orsakerna till dessa risker, för att 
sedan åtgärda riskerna och till sist följa upp och utvärdera åtgärderna (ibid). Samtliga 
intervjupersoner har nämnt att tillsammans måste alla på arbetsplatsen gemensamt arbeta med 
dessa frågor - men att det är ledningen som har huvudansvaret.  
 
En del av samverkan som samtliga informanter menade var viktigt för att en arbetsgrupp ska 
fungera bra, är att de inte jobbar ensamma inom sin post utan att det finns två företrädare. 
Med tanke på att de är två företrädare kan de tillsammans kommunicera fram funderingar och 
tankar med varandra och därmed samarbeta tillsammans och nå ut till så många anställda som 
möjligt. En av informanterna som jobbade ensam som företrädare hade önskat att den hade en 
annan företrädare vid sin sida då det ibland hade känts tungrott och ensamt. Samma 
intervjuperson uttryckte att det hade varit lättare att arbeta med dessa frågor ifall denne hade 
en kollega av motsatt kön då denne skulle få nya infallsvinklar och perspektiv vilket skulle 
göra arbetet med dessa frågor enklare och att samverkan då hade varit mycket lättare. 
Samverkan beskriver samtliga informanter är en stor del till att arbetet på en arbetsplats ska 
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fungera bra och fungerar samverkan mellan personalen bra så fungerar även arbetsplatsen bra. 
Dålig samverkan leder till en rad olika problem, då personalen inte kan känna tillit eller band 
till varandra. Bell, Quick och Cycyota (2003) menar att det handlar om att jobba med 
arbetslaget och att alla tillsammans är med och skapar en kultur där nolltolerans mot sexuella 
trakasserier är det rådande konceptet. 
 
Flera av informanterna poängterar att det kan vara svårt för kvinnor att säga till när de ser 
sexuella trakasserier ske, eftersom det ofta är män som utför dessa. Detta kan förklaras utifrån 
de patriarkala strukturer som råder i samhället och att det därmed kan vara svårt för en kvinna 
att stå upp för frågor kring sexuella trakasserier och våga säga till då hon inte vill trampa en 
man på tårna utifrån de maktstrukturer som råder på en arbetsplats (Hampson, John & 
Goldberg, 1986). 
 
De företrädare som hade kollegor att samarbeta med var av olika kön och i olika åldrar och att 
detta är ett grundkomplement för att samverkan och en bra kultur ska fungera bra i en 
arbetsgrupp. Flera av informanterna menade att en manlig företrädare kan ha lättare att nå ut 
till vissa grupper som kan vara svårt för en kvinnlig företrädare att nå ut till. Att en manlig 
företrädare då kan bana väg för vilka värderingar och vilket bemötande som ska råda på en 
institution. Hirdman (2007) menar att det är mannen som är det starka könet och betraktas 
som den idealiska människan. Detta kan innebära att det är mannen på arbetsplatsen som 
sätter gränser för vad som är socialt accepterat. På så sätt kan det riskera att sexuella 
trakasserier blir socialt accepterat om vissa män utvecklar en sådan norm. Därav har flera 
informanter betonat vikten av att män engagerar sig i frågor som rör sexuella trakasserier. 
Ännu en fördel med att det finns två företrädare från vardera kön och i olika åldrar är att de 
kan nå ut till så många som möjligt i en institution. Alla kan känna sig trygga, då en anställd 
som känner sig utsatt kan välja vem den vill vända sig till. Den som är utsatt för sexuella 
trakasserier kan välja om den vill vända sig till en manlig eller kvinnlig företrädare eller om 
det ska vara en ung eller äldre person den känner ett förtroende för. Detta skulle kunna 
underlätta till att fler vågar anmäla och att en arbetsgrupp börjar jobba med kulturen. 
 
6.2 Utbildning 
 
Fem av sex informanter hade önskat att de hade haft mer utbildning kring sexuella 
trakasserier och särskilt kring praktisk utbildning där man kan gå igenom vad en sexuell 
trakassering är och hur man som företrädare bemöter sexuella trakasserier. De uttryckte att det 
då hade blivit lättare att kunna identifiera när en sexuell trakassering sker och kunna reagera i 
tid. Det hade även varit bra att ha möten på institutionen alla tillsammans och i ett läge där 
inga sexuella trakasserier har skett diskutera och prata om vad det är för regler som gäller för 
institutionen. Potentiella förövare som inte är medvetna om vad en sexuell trakassering är kan 
då få lära sig om vad som är ett accepterat beteende och vad som inte är det. Pascalidou 
(2017) betonar vikten av att det kan vara hjälpsamt att få utbildning kring hur man ska reagera 
när något ovälkommet plötsligt sker, så att man kan förhindra uppkomsten av sexuella 
trakasserier.   
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6.3 Hur man arbetar kring sexuella trakasserier 
 
Umeå universitet har en handläggningsordning som fyra av sex informanter har tyckt varit 
bristfällig då den inte beskriver hur man ska arbeta med frågorna, utan beskriver hur man ska 
gå tillväga om en sexuell trakassering redan har skett. Några nämner även att 
handläggningsordningen känns som något Umeå universitetet egentligen bara har för att visa 
upp och att den egentligen behöver utvecklas för att man som ny företrädare ska kunna sätta 
sig in i arbetet. Två av informanterna beskrev uppdraget som företrädare som otydlig när de 
blev tilldelade sin post, att inte prefekten som hade tilldelat dem uppdraget kunde beskriva 
exakt vad det handlade om. Ahmed (2012) beskriver att universitet ofta kan ha dokument om 
hur universitetet ser på frågor kring jämställdhet och lika villkor men att det inte är ett 
ingående dokument utan mest ska se bra ut för omvärlden.  
 
Det framkommer i resultatet att personalen på en institution som arbetar med frågor kring 
sexuella trakasserier inte har tillräckligt med tid till att utföra ett så bra jobb som de är kapabla 
till. Genom att få mer tid kan företrädarna känna att de har ett engagemang från ledningens 
sida, som i sin tur kan inspirera och leda dem till ett förebyggande arbete med frågorna. 
Konsekvenser kan bli stora om man inte jobba med sexuella trakasserier i tid (Rasiwala, 
2017). Anställda kan bland annat sluta på sina arbetsplatser för att de mår dåligt på grund av 
trakasserierna. Nolltolerans mot sexuella trakasserier måste råda på alla arbetsplatser, men det 
räcker inte, utan att man som anställd måste avsätta tid så att man aktivt och kontinuerligt 
jobbar med dessa frågor (ibid).  
 
Många av företrädarna menar att konfrontation är det bästa sättet att komma åt en situation 
som är av sexuell natur. Att ta tag i situationen så fort som möjligt och agera direkt genom att 
benämna den är det mest effektiva sättet att förhindra sexuella trakasserier. Att man som 
företrädare behöver konfrontera och ifrågasätta när en situation sker eller direkt efteråt. 
Informanterna betonar även att som ny företrädare tar det tid innan man vågar säga till eller 
konfrontera en oläglig situation på en institution. De beskriver att förtroendet och relationen 
måste få växa fram först. Informanterna poängterar att personen som blir utsatt måste visa 
vart gränsen går och våga säga ifrån annars kan förövaren tro att beteendet denne sänder ut är 
accepterat. Bondestam och Carstenen (2004) beskriver att sexuella trakasserier kan ske 
överallt och att det därför är viktigt att vara uppmärksam på när det sker. Om man inte 
reagerar kan en atmosfär med sexuella trakasserier utvecklas och det blir tillslut en norm i ett 
arbetslag där det kan finnas en rädsla för att förstöra ens arbetsrelationer. Detta kan vara en 
faktor till att man inte vågar anmäla sexuella trakasserier, och ifall man anmäler så kan det 
skapa en stel stämning och dålig arbetsatmosfär (Bondestam och Carstensen, 2004). Flera av 
informanterna betonar att goda relationer mellan de anställda där tillit finns till varandra på en 
arbetsplats behövs för att vara en så bra företrädare som möjligt. Då vågar fler säga till om de 
ser sexuella trakasserier ske och stå upp för varandra.  
  
I vårt resultat framgår det att en bra kultur, där samtliga kollegor vågar säga till om någon i 
arbetslaget blir sexuellt trakasserad, är av vikt för att kunna arbeta med sexuella trakasserier i 
förebyggande syfte. Att agera direkt och sätta en gräns då man själv blir sexuellt trakasserad 



 30 

eller ser någon arbetskollega bli det, har varit ett återkommande ämne under intervjuerna. 
Informanterna i studien beskriver att personer som blir utsatta för sexuella trakasserier har en 
tendens att vifta bort händelsen och låtsas som att det inte hände, för att skydda sig själva. 
Tillslut blir det oönskade beteendet normaliserat och accepterat i arbetslaget. Det blir viktigt 
här att uppmärksamma och diskutera kring ämnet sexuella trakasserier, så att beteendet inte 
blir en norm i arbetsgruppen där folk inte vågar säga ifrån. Om ett dåligt klimat utvecklas i en 
arbetsgrupp kan den utsatta personen bli rädd för att bli stigmatiserad och utpekad som 
avvikande, eftersom det rådande klimatet där sexuella trakasserier sker har blivit normaliserat. 
Goffman (2004) beskriver att en utsatt person som går emot denna norm kan anses som 
avvikare och i det långa loppet få omgivningen emot sig samt bli ifrågasatt och missförstådd 
av de andra kollegorna.  
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7. Diskussion och slutsats  
 
Genom studiens gång har vi kommit fram till att det finns vissa brister kring hur ett 
väletablerat universitet, som Umeå universitet, arbetar med frågor kring sexuella trakasserier. 
I och med vår nyfikenhet kring hur företrädare inom olika institutioner på Umeå universitet 
arbetar kring dessa frågor ville vi skildra hur verkligheten ser ut på detta universitet.  
 
Samverkan är något informanterna har betonat som en viktig grundkomponent till att kunna 
göra ett så bra jobb som möjligt som företrädare. Då det finns många ställningar där 
respektive kön och ålder förekommer på de olika institutionerna har företrädarna även 
poängterat att det är viktigt att det finna två företrädare som tillsammans kan samarbeta på en 
institution. Att företrädarna representerar olika kön och är i olika åldrar kan ge en större 
jämvikt där alla inom en organisation kan känna att det finns någon den som blir utsatt för 
sexuella trakasserier kan tänka sig att vända sig till om denne känner sig kränkt eller 
påhoppad. Samverkan är även viktig då två personer kan avlasta och diskutera med varandra i 
frågorna. Dessutom kan man behöva andra insynsvinklar då man lätt kan bli inrutad i samma 
tänk av att arbeta med frågorna själv. I och med att det finns en samverkan mellan respektive 
kön kan det därmed bli lättare att nå ut till olika typer av personligheter som kan råda på en 
institution. De personer som kan ha svårt att ta in information från en kvinnlig företrädare kan 
då ha lättare att identifiera sig med den manliga företrädaren och därmed ta till sig vad som 
informeras på ett möte. Att det finns en kvinnlig företrädare kan även underlätta för kvinnor 
på en institution att våga anmäla om de skulle bli utsatta för sexuella trakasserier. 
Mattson (2010) beskriver att det i en arbetsgrupp kan utvecklas normer kring hur en man och 
kvinna ska vara. Dessa normer och föreställningar utvecklas utifrån förutfattade meningar 
kring hur en man och kvinna ska vara. Det maskulina anses som det starka könet som 
hierarkiskt sätt ger mannen ett högre värde.  
 
Att få utbildning inom sin roll som företrädare på ett universitet kan man som individ tänka är 
en basal självklarhet. Där man som nybliven företrädare ska få en introduktion till vad som är 
sexuella trakasserier. Hur man uppmärksammar dessa och hur man skapar en kultur som 
tydligt visar att sexuella trakasserier inte är accepterat i någon form på en institution.  
Med en bra utbildning hade det underlättat för nya företrädare att identifiera och reagera i tid 
när en situation uppstår.  
 
Med tanke på att företrädarna själva måste ta reda på när det finns möten och andra 
utbildningar kring sexuella trakasserier märker man att utbildningsdelen för dessa företrädare 
är extremt eftersatt. Att inte få någon utbildning kring detta ämne kan medföra att olika 
företrädare på olika institutioner kan jobba med sexuella trakasserier på olika sätt och att vissa 
kanske jobbar mer ingående med frågorna medan andra jobbar mer på ytan. I det långa loppet 
kan det leda till att någon som blir utsatt för sexuella trakasserier kan bli orättvist behandlad 
då företrädarna inte har utbildats i hur man bemöter dessa situationer. Om sexuella 
trakasserier blir en norm och företrädarna tillsammans med ledningen inte jobbar aktivt med 
dessa frågor kan det leda till att kompetenta och drivkraftiga anställda slutar.  
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För att kunna komma åt sexuella trakasserier och jobba med dessa frågor har resultatet visat 
att det handlar om att jobba med kulturen. Det handlar alltså om att man innan sexuella 
trakasserier ens har skett, upprätthålla en god kultur där alla på institutionen är medvetna om 
vilket klimat som ska råda på arbetsplatsen. Nyckeln till en god kultur är att ständigt hålla 
frågorna vid liv samt reagera och sätta gränser när en situation uppstår. På så vis kan man 
successivt utveckla en norm som handlar om respekt mot varandra där inga sexuella 
trakasserier är accepterade.  
 
Det är även viktigt att den kultur som råder på arbetsplatsen tydligt förmedlas vidare till ny 
personal som ska rekryteras så att det blir lättare att fortsätta jobba med kulturen och 
atmosfären kontinuerligt. Ericson (2017) menar att redan när organisationen bildas ska det 
förebyggande arbetet utvecklas där en bedömning ska göras av vilka riktlinjer och regler som 
ska råda. Det behövs utbilda personal som kan vara insatt inom ämnet och som regelbundet 
kan påminna om den atmosfär som ska prägla arbetsplatsen. 
 
Det är inte bara företrädarna som ska ha ansvar för att en god kultur utvecklas utan det är även 
ledningen som har det yttersta ansvaret. För att personal tillsammans ska kunna skapa denna 
miljö handlar det om att ledningen tillsammans med chefen och de som jobbar som 
företrädare pratar om detta, på bland annat möten men även andra tillställningar. Då 
ledningen har den största maktpositionen inom ett arbetslag har personalgruppen lättare att ta 
ledningen på allvar och lyssnar på dem. Där en hierarkisk ordning tydligt visar hur ledningen 
är högst upp och ger direktiv till personalen (Hampson, John & Goldberg, 1986).  
 
Den handläggningsordning som finns på Umeå universitet (2018) beskriver endast hur man 
ska gå tillväga som företrädare när sexuella trakasserier har skett. Den hänvisar bland annat 
till de lagar man ska följa och om man är osäker så kan man vända sig till en jurist som 
arbetar på lärosätet. Detta är absolut väsentligt att ha med i åtanke när en sexuell trakassering 
har skett men som företrädare behöver man även vara lyhörd till situationer som inte helt 
stämmer in på de kriterier som handläggningsordningen syftar på. Risken ökar då för att det 
uppstår gråzoner och att vissa beteenden förbises. Det kan då resultera i att personer som 
känner sig utsatta inte lägger större vikt vid händelsen då det finns en gråzon till om det 
faktiskt var en sexuell trakassering eller inte. Efter en tid blir beteendet normaliserat och de 
obehag personen kände från början suddas ut alltmer och till sist blir beteendet accepterat av 
den utsatte. Carstensen (2012) menar att risken med att endast uppmärksamma sexuella 
trakasserier utifrån bestämda kriterier kan göra att beteenden som inte är lika uppenbara 
förbises. Dessa beteenden hamnar alltså i en gråzon och riskerar att inte uppmärksammas då 
de inte ingår i de givna kriterierna.   
 
För att företrädarna ska kunna jobba med kulturen samt med det förebyggande arbetet, behövs 
det mer tid. I resultatet uttryckte många att just den avsatta tiden för att få jobba med frågor 
kring sexuella trakasserier är mycket knapp och att dessa frågor hamnar i kläm. Den utsagda 
timplaneringen för hur mycket man ska engagera sig räcker inte till för att kunna göra ett bra 
jobb och att många informanter menade att de arbetar mer än vad de får betalt för. Det handlar 
alltså om hur engagerad man är som representant och hur mycket man själv vill lägga ner tid i 
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sitt arbete som företrädare. I och med detta kan vissa företrädare vara mer engagerade än 
andra och att olika institutioner jobbar mer aktivt än andra institutioner.   
 
Att agera direkt är av yttersta vikt för att förhindra att sexuella trakasserier bli mer omfattande 
och att man som företrädare måste vara medveten om att sexuella trakasserier kan ske vart 
som helst. Men att kunna se och avgöra om någon har gått över någons gräns kan vara svårt 
och där med är grundvärderingarna på en institution otroligt viktig. Om en öppen diskussion 
kring detta ämne råder på en institution kan det hjälpa utsatta individer att våga anmäla. Om 
en öppen diskussion inte finns kan det leda till att individer som blir utsatta inte vågar säga 
ifrån eller anmäla och att denne kan bli rädd för att stigmatiseras. Att stigmatiseras i en grupp 
kan påverka en och göra att man inte vågar säga ifrån. Det kan leda till att ens identitet fläckas 
om man går emot de normerna som råder (Goffman, 2004).  
 
De resultat som vi har fått fram utifrån våra intervjuer, kan ge oss en aning om hur resten av 
företrädarna på Umeå universitet har för åsikter och tankar samt hur de faktiskt jobbar med 
frågor som rör sexuella trakasserier. Resultatet kan bidra till att andra universitet kan få en 
fördjupad bild av problemet och att dessa kan börja forska kring hur det faktiskt är på deras 
institutioner. Något som man kan dra paralleller till är att en studie som har gjorts på Uppsala 
universitet har liknande utfall som vi fick fram i vår studie där det framkommer att det 
handlar om kulturen och hur man problematiserar frågor kring sexuella trakasserier.  
 
Vad det gäller möjligheter till fördjupad forskning kring detta ämne ser vi att detta ämne 
behöver brytas ner och problematiseras ännu mer än vad me-too rörelsen har gjort. Vi ser att 
en fördjupad kunskap kring hur företrädare samt ledningen arbetar kring ämnet är nästa steg 
till att tillintetgöra sexuella trakasserier. Vi har upptäckt en kunskapslucka där individer vet 
ungefär vad sexuella trakasserier är men hur man ska gå tillväga och faktiskt jobba med dessa 
frågor är inte lika självklart. Detta visar att det finns behov kring att fortsätta bedriva 
forskning som problematiserar och belyser ledningens ansvar till en god kultur samt hur 
företrädare behöver få utbildning i vad som är sexuella trakasserier, hur man uppmärksammar 
dem samt hur man bemöter dessa situationer. Ledningen behöver alltså hålla i trådarna medan 
företrädarna är deras högerhand och ska finnas där om sexuella trakasserier uppstår. Det är 
inte bara universitet överlag som skulle behöva denna fördjupade forskning kring sexuella 
trakasserier utan det kommer även att gynna alla typer av arbetsplatser som kämpar med att 
stänga ute alla sexuella trakasserier.    
 
Slutsatsen av resultatet är att det behövs arbetas mer med sexuella trakasserier i förebyggande 
syfte. Om personalen får utbildning i vad sexuella trakasserier är och hur man lär sig att 
uppmärksamma det kan man stoppa det i tid. Även att personalen får mer tid att arbeta med 
sexuella trakasserier är av stor vikt, då det är tids- och energikrävande att arbeta med dessa 
frågor. Det som även framkommit av resultatet är att kulturen är den viktigaste komponenten 
och att man ständigt jobbar med det regelbundet, då den sätter prägel på hur arbetsmiljön ser 
ut. Genom att ledningen och arbetslaget samverkar tillsammans med detta kan de skapa en 
tilltalande arbetsmiljö som alla trivs på och som man vill komma tillbaka till varje dag. 
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9. Bilagor  

Bilaga 1: Allmänt informationsbrev för att ta reda på vem eller vilka som är ansvariga 
för frågor kring sexuella trakasserier vid olika institutioner på Umeå universitet 

Hej!  
  
Vi såg att du arbetar som **** på institution för **** vid Umeå universitet och tänkte att vi 
hör av oss till dig. Jag och min partner Saga Aldén läser just nu sjätte terminen på 
socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi skriver vår kandidatuppsats som handlar om att 
förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatser samt hur man arbetar kring dessa frågor inom 
Umeå kommun. Vi är intresserade av att utföra intervjuer med personer som är ansvariga för 
dessa frågor på olika institutioner på Umeå universitet. Vi undrar därför vem som är ansvarig 
på er institution och ifall vi kan få kontaktuppgifter med den personen?  
  
Med vänlig hälsning, Carola Gerges och Saga Aldén  
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Bilaga 2: Informationsbrev till de som är ansvariga för frågor kring sexuella 
trakasserier på Umeå universitet och förfrågan om deltagande i studien  

Hej, ****!  
 
Detta informationsbrev skickas ut till dig eftersom att du är ansvarig för frågor kring sexuella 
trakasserier på din institution. Med detta informationsbrev frågar vi om du vill delta i vår 
studie. Om du har ett intresse av att delta, så hör gärna av dig så får du mer information om 
studien och hur den ska gå till. 
  
Vi heter Carola Gerges och Saga Aldén och går på Umeå Universitet och läser 
socionomprogrammet termin 6. I utbildningen ingår att skriva en kandidatuppsats vilket är 
anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna 
av dig. 
  
Sexuella trakasserier är ett dolt problem i arbetsmiljön som kan förekomma i vilken kontext 
som helst. Oftast anmäls inte händelsen då den som är utsatt kanske inte är medveten om vem 
denne ska vända sig till på arbetsplatsen, tycker det är pinsamt eller till och med lägger 
skulden för de sexuella trakasserierna på sig själv. 
  
Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningar om att resultatet i studien kan 
leda till ökad förståelse för hur företrädare för lika-villkor på olika institutioner vid Umeå 
Universitet arbetar med sexuella trakasserier enligt Umeå universitets riktlinjer men även hur 
företrädarna arbetar förebyggande med detta ämne. 
  
Syftet med denna studie är att studera hur personal på Umeå universitet, som arbetar med 
frågor kring sexuella trakasserier vid olika institutioner, arbetar med dessa frågor samt deras 
egna upplevelser kring ämnet. Alla personer som arbetar med frågor kring sexuella 
trakasserier vid en institution på Umeå universitet kommer därför att tillfrågas om deltagande 
i denna intervjustudie.  
  
Om du tackar ja till att delta i studien så ska du vara medveten om att det är helt frivilligt att 
medverka och att du även när som helst kan avbryta din medverkan fram till 24 timmar efter 
avslutad intervju. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan 
avskild plats som du väljer. Intervjuerna beräknas ta 20-40 minuter. Vi kommer att spela in 
intervjun (ljud) för att sedan transkribera materialet för att använda det till att skriva 
uppsatsen. Så fort den är godkänd så kommer vi att radera alla ljudfiler.  
  
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 
kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 
Inga deltagare i studien kommer att kunna identifieras i kandidatuppsatsen. 
 
Umeå, 10 oktober 2018 
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Vänliga hälsningar, Carola Gerges och Saga Aldén 
  
Kontaktuppgifter till oss:  
C*****@hotmail.com 
S*****@hotmail.com 
Tel: 076 - *** ****  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Presentation 
 

• Vi börjar med att presentera oss och tackar för att de ville ställa upp på intervjun.  
• Vi erbjuder fikat.  
• Vi förklarar för informanten varför vi vill göra denna intervju, vi förklarar att me too-

fenomenet var en inspirationerna till varför vi kom in på ämnet. Det väckte intresse till 
hur det går till här på Umeå universitet, hur riktlinjer och regler ser ut, samt hur arbetet 
kring ämnet ser ut. 

• Intervjun kommer ta ungefär 20–40 min 
• Vi är tydliga med att vi förstår att de har tystnadsplikt och vi kommer inte att fråga om 

specifika fall eller att ni hamnar i en jobbig situation. Det vi vill få reda på är hur ni 
diskuterar i arbetslaget, ifall något inträffar. Det behöver inte ha hänt något, utan 
undrar hur ni håller frågorna vid liv? 

• Alla uppgifter som ni lämnar här i rummet kommer vi behandla med konfidentialitet 
vilket innebär att det är bara är vi två som kommer ta del av denna information och det 
bara är vi som vet att det är ni som är med i denna intervju.  

• Intervjun kommer att gå till så att vi kommer att ställa några frågor som ni kommer får 
svara på. Om det är någon fråga som känns svår att svara på eller att det är något ni 
inte känner för att prata om så går vi bara vidare till nästa fråga. Och du kan själv 
ställa frågor när som helst om något känns oklart eller behöver förtydligas.  

• Är det okej att vi kan kontakta dig igen efter intervjun om det är något som vi hart 
tyckt varit oklart? Du får även gärna höra av dig till oss om du tycker att något känns 
oklart eller att någon fråga har blivit besvarat på fel sätt.   

• Har du några frågor? Om inte så tänkte vi börja med intervjun. 
• Som vi har skrivit i mailet kommer vi spela in intervjun, men så fort vi har 

transkriberat så kommer vi radera intervjufilerna (och därefter kommer vi att koda 
materialet). Vi frågar om det är okej att spela in.  

 
Bakgrund 
 

• Hur länge har du varit företrädare?  
• Berätta lite om dig själv. 
• Hur gick det till då du blev företrädare? *följdfråga* - hur organiseras det när någon 

blir vald till företrädare?  
• Berätta lite… Vad var det som gjorde att du ställde upp och företrädare för frågor 

kring sexuella trakasserier. 
• Berätta hur en arbetsvecka ser ut för dig som inkluderar arbete kring sexuella 

trakasserier? 
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Definitioner  
 

• Hur skulle du beskriva sexuella trakasserier för någon som aldrig hört om det? 
• Finns det någon slags jargong inom din arbetsgrupp, där du har fått en känsla av att ett 

skämt eller utlåtande inte känts rätt, men att det har normaliserats inom gruppen så att 
man inte reagerar på det? 

 
Samverkan  
 

• Hur jobbar du?  
• Brukar ni ha möten alla företrädare ihop?  
• *följdfråga från ovan* Hur ofta och vad brukar ni ta upp i så fall?  
• Känner du att du kan samråda med andra företrädarna om du behöver hjälp med en 

fråga? 
• Råder det en samverkan mellan dig och andra parter på din enhet för att utveckla er 

inom området? 
• Hur ser samverkan ut mellan dig och chefen och de andra representerade?  
• Hur skulle du agera om det kom in en anmälan? 
• Vilken typ av utbildning har du fått kring sexuella trakasserier?  
• Vad var dina tankar efter utbildningen? (om informanten svarar ”ja” på frågan ovan).  
• (Om informanten säger att det inte har förekommit några sexuella trakasserier) - Tror 

du att miljön på din arbetsplats kan ha bidragit till att ni inte har behövt använda er av 
handläggningsordningen som finns på Umeå universitets hemsida? 

• På vilket sätt blir personalen informerade, när och till vem man ska vända sig till om 
man känner sig utsatt för sexuella trakasserier? 

 
Om sexuella trakasserier har skett 
 

• Är det något du skulle du skulle vilja ha gjort annorlunda med det du berättade… 
• Är det något du kände som du lyckades bra med och som du kan fortsätta att använda 

dig av om en ny händelse skulle dyka upp? 
• Hur tycker du att personalen bör reagera om den skulle bli utsatt för sexuell 

trakassering? 
 

Personlig expertfråga 
 

• Hur tror du en idealisk handlingsordning/arbetsplats skulle se ut utan sexuella 
trakasserier se ut? 

 
Avslut 
 
Nu har det gått 40 minuter av intervjutiden och vi tänkte avrunda med att tacka så hemskt 
mycket för att du ville vara med och ställde upp på den här intervjun. Utan dig hade vi inte 
kunnat göra den här studien! Tusen tack! 


