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Förord  
Genomförandet av denna studie har varit intressant och lärorikt. Ett stort tack riktas till de HR-personer 
som har valt att medverka i denna studie, vars bidrag har genererat lärdomar för såväl författarna som 
för läsarna. Återkoppling och anvisningar från både anhöriga och handledare Ulrika Widding har 
underlättat processen. Ett slutligt tack till kursansvariga Ann-Louise Silver för engagemang och 
uppmuntran! 
 
 



 

 

”This is not a matter of kindness, this is a matter of business” 
 

Sammanfattning 
Könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem som reflekteras inom 
organisationer i alla branscher och sektorer. Alla organisationer är exponerade för problematiken så 
länge som företeelserna förekommer i samhället. Fenomenen kan orsaka allvarliga konsekvenser för 
såväl individ, organisation som samhälle. Med anledning av detta står HR inför viktiga uppgifter 
framöver. Denna studie syftade till att undersöka strategiskt inriktade HR-personers uppfattningar 
kring könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Studiens fyra frågeställningar utgjordes av 1) Vad 
innebär könsdiskriminering respektive sexuella trakasserier?, 2) Vilken betydelse har metoo-rörelsen 
haft för HR-arbetet?, 3) Vilka är de främsta skälen till att könsdiskriminering och sexuella trakasserier 
förekommer på arbetsplatser? och 4) Vad utgör framgångsrika tillvägagångssätt för att komma till rätta 
med problematiken? Studien utgick från en fenomenografisk metodansats varigenom tio 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med strategiskt inriktade HR-personer. Intervjuresultaten 
innefattade resonemang om otydligheter kring begreppen könsdiskriminering och sexuella trakasserier, 
metoo-rörelsens effekter samt synpunkter om individuella, organisationsmässiga och samhälleliga 
påverkansprocesser varigenom könsdiskriminering och sexuella trakasserier kan utövas och motverkas. 
Förhoppningen med denna studie var att det framställda resultatet skulle utgöra ett kunskapsbidrag till 
HR som yrkesgrupp, varvid de skildrade iakttagelserna kan fungera som lärdomar och verktyg.  
 
Nyckelord: könsdiskriminering, sexuella trakasserier, jämställdhet, metoo-rörelsen, könsstereotyper, 
könsmaktsordningar, organisationskultur 
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Inledning  
I samband med att frågan om könsdiskriminering i arbetslivet aktualiserades på 1970-talet etablerades 
begreppet jämställdhet (Nationalencyklopedin, 2019). Sedan dess har ordet använts som ett 
samlingsbegrepp för att beskriva ojämlika strukturella förhållanden mellan män och kvinnor, och varit 
återkommande i arbetsmarknadspolitiken. Förenta nationerna (FN) utgör en övergripande arena för 
Sveriges arbete med jämställdhetsfrågor, vars innebörd beskrivs i utvecklingsprogrammet (UNDP): 

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, 
diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela 
samhället. (…) Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en 
grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla 
sin fulla potential (UNDP, 2015) 

 
Genom metoo-rörelsen fick frågan om jämställdhet en ny aktualitet från 2017, med särskilt fokus på 
sexuella trakasserier på arbetsmarknaden (Nationalencyklopedin, 2019). Rörelsen har medfört en 
offentlig debatt och synliggjort de patriarkala samhällsstrukturer som genom tiderna har möjliggjort 
sexuellt präglade handlingar gentemot kvinnor i synnerhet. Med utgångspunkt i en uppmaning på 
twitter: “If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet” (Milano, 
2017) vittnade kvinnor över hela världen om sexuella övergrepp och kränkningar. #Metoo innebar en 
renässans av den kampanj som den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burkes inledde under 
2006. Rörelsens ursprungliga syfte var att belysa sexuellt våld mot rasifierade svarta kvinnor. När 
uppropet nådde Sverige skildrade kvinnor upplevelser av kränkningar och övergrepp genom 
branschspecifika hashtags som #akademiuppropet, #sistaspikenikistan och #utantystnadsplikt. I 
anslutning till rörelsens genombrott konstaterade Sveriges Regering att många arbetsgivare saknar 
tillräcklig kunskap i ämnet och att frågorna förtjänar mer fokus: 

De många #metoo-uppropen har riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, våld och kränkande 
behandling inom flera sektorer och branscher. (…) Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i 
arbetslivet är ett område som behöver stärkas, bland annat genom informations- och utbildningsinsatser 
med stöd till arbetsgivare (Regeringskansliet, 2018) 

 
Jämställdhetsarbetet berör såväl män som kvinnor och utgör en samhällsfråga, liksom 
könsdiskriminering och sexuellt våld utgör samhällsproblem. Denna uppsats inriktar sig på 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier i arbetslivet. Avsikten är att generera kunskap om de 
processer varigenom könsdiskriminering och sexuella trakasserier utövas och motverkas, vilket faller 
inom ramen för personal och arbetslivsfrågor. Genomgående resonemang om påverkansprocesser 
som normer och organisationskultur gör att studien inbegrips i den vetenskapliga disciplinen pedagogik. 
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Syfte och frågeställningar  
Denna studie syftar till att undersöka strategiskt inriktade HR-personers uppfattningar kring 
fenomenen könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Studiens frågeställningar är: 
 

• Vad innebär könsdiskriminering respektive sexuella trakasserier? 
• Vilken betydelse har metoo-rörelsen haft för HR-arbetet?  
• Vilka är de främsta skälen till att könsdiskriminering och sexuella trakasserier förekommer 

på arbetsplatser? 
• Vad utgör framgångsrika tillvägagångssätt för att komma till rätta med problematiken? 
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Bakgrund 
Nedan följer statistik gällande könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden samt lagenliga 
definitioner av kränkande särbehandling, diskriminering, könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 
Uppgifter om dess konsekvenser och arbetsgivarens ansvar baseras på Arbetsmiljöverkets utlåtanden 
och svensk lag.  

Könsfördelning i organisationer  
Enligt Statistiska centralbyrån (2018) innebär en jämn könsfördelning att andelen kvinnor respektive 
män är mellan 40 och 60 procent. ”Finns det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den 
kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad” (SCB, 2018). 
Utifrån figuren nedan (Figur 1) kan konstateras att män är överrepresenterade vad gäller chefspositioner 
och antal anställda i bygg-, transport-, tillverknings-, energiförsörjnings-, jordbruks- samt 
informations- och kommunikationsbranschen. Enligt SCB:s mått är fastighetsbranschen, branschen för 
företagstjänster, handels-, finans-, hotell och restaurangbranschen, kulturväsendet och offentlig 
förvaltning jämställda. Sektorerna för utbildning och vård och omsorg är kvinnodominerade. 
 
Arbetsmiljöverkets senaste kunskapssammanställning om genusperspektiv på arbetsmiljö och 
arbetsorganisation (2013) hänvisar till ett samband mellan ojämn könsfördelning och risk för utsatthet 
av kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier. Därvid framförs att underrepresenterade 
grupper på arbetsplatser riskerar att utsättas för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier 
genom gruppens avvikande från normen. Fenomenen beskrivs vara mer förekommande i 
mansdominerade miljöer än på arbetsplatser som är könsblandade eller kvinnodominerade (Kanter, 
1993; Wahl, Holgersson, Höök & Wahl, 1998). 
 

 
 

 
 

Figur 1. Andel kvinnliga/manliga anställda och andel 
kvinnliga chefer inom olika branscher (Statistiska 

Centralbyrån, 2016) 
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Kränkande särbehandling i arbetslivet  
Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för nedsättande beteenden på arbetsplatser. I 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4, 
s. 56) definieras kränkande särbehandling som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare 
på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap”. 

Diskriminering 
Diskrimineringslagen skyddar arbetstagare, arbetssökande och praktikanter från att bli diskriminerade 
av arbetsgivare. Diskrimineringsförbudet gäller i alla situationer som har samband med arbetet och 
innefattar såväl direkt som indirekt diskriminering, varav direkt innebär orättvis behandling på 
grundval av någon av diskrimineringsgrunderna. Med indirekt diskriminering avses missgynnande 
genom tillämpning av en bestämmelse, ett förfaringssätt eller kriterium som framstår som neutralt men 
kan komma att missgynna vissa personer (Diskrimineringslagen SFS: 2008:567). Följt efter etnicitet är 
kön den mest frekventa orsaken till diskriminering i arbetslivet (Diskrimineringsombudsmannen, 
2018). 

Könsdiskriminering  
Inom begreppet könsdiskriminering innefattas all sådan diskriminering som har ett direkt eller indirekt 
samband med könstillhörighet (Diskrimineringslagen SFS: 2008:567). Könsdiskriminerande 
handlingar innebär former av distinktioner, uteslutningar eller inskränkningar som har effekten eller 
syftet att försvåra eller förhindra motpartens arbetsutövande eller erkännande (EIGE, 2019). 
Sammanfattningsvis uppstår könsdiskriminering då beslut fattas utifrån en medarbetares 
könstillhörighet eller vid tillfällen då en medarbetare behandlas ofördelaktigt på grund av hans eller 
hennes kön. 

Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier utgör en form av diskriminering och definieras i lagen som ett uppträdande av 
sexuell karaktär som kränker någons värdighet (Diskrimineringslagen SFS: 2008:567). Handlingarna 
kan vara fysiska, verbala eller icke-verbala beteenden som har konsekvensen av att skapa en hotfull, 
fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande miljö (EIGE, 2019). Gemensamt för handlingarna 
är att de är oönskade av den utsatta. Enligt diskrimineringsombudsmannen (2019) avgör den utsatta 
vad som är ett oönskat eller kränkande beteende. Enligt figuren nedan (figur 2) kan utläsas att kvinnor 
är mer utsatta än män vad gäller sexuella trakasserier, varav unga kvinnor är den mest drabbade 
gruppen och äldre män är den minst drabbade gruppen. 
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Konsekvenser  
Såväl kränkande särbehandling som diskriminering kan få konsekvenser på individ-, organisations- och 
samhällsnivå. Följder av sådan nedsättande behandling kan på samhällsnivå utgöras av hög 
sjukfrånvaro vilken slutligen kan leda till arbetskraftsbrist. Hög personalomsättning samt minskad 
effektivitet och produktivitet kan motsvara organisationsmässiga följder. På en individnivå kan 
diskriminering och kränkande beteenden resultera i samarbetssvårigheter, konflikter och psykologiska 
besvär i olika grader och variationer (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Arbetsgivarens juridiska ansvar 
Arbetsgivaren besitter det yttersta ansvaret för de arbetsmiljöproblem som kränkande särbehandling, 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör. Ansvaret innefattar systematiskt arbete för att 
främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra kränkande särbehandling och 
diskriminering, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) och Diskrimineringslagens 
bestämmelser om aktiva åtgärder (SFS 2016:828). Arbetet ska vara fortlöpande och ske i fyra steg: 
undersökning, analys, åtgärder och uppföljning. Det ska vara tydligt för arbetstagarna att kränkande 
särbehandling inte accepteras i verksamheten. Om en arbetsgivare får reda på att någon har utsatts för 
sexuella trakasserier i samband med arbetet är denne skyldig att utreda omständigheterna och vidta 
skäliga åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2019). Det 
fortlöpande arbetsmiljöarbetet ska vidare inkludera riktlinjer och rutiner. Diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen kräver att samtliga på arbetsplatsen är informerade om att sexuella trakasserier inte 
accepteras. Denna information ska integreras i verksamheten. Medarbetare och chefer ska därutöver ha 
tillgång till tydliga rutiner för att hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling 
(Arbetsmiljöverket, 2018). 
 
 
  

Figur 2. Andel sysselsatta som varit utsatta för sexuella 
trakasserier från chefer/arbetskamrater och/eller andra under de 

senaste 12 månaderna, efter kön och ålder (Arbetsmiljöverket, 
2017) 
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Teori och tidigare forskning  
I detta avsnitt definieras och presenteras centrala begrepp 0ch tidigare forskning inom uppsatsens 
område för intresse. Avsnittet presenterar teoribildning utifrån både svensk och internationell kontext.  

Den könade organisationen 
För att förklara de sociala processer som tillskriver män och kvinnor könsegenskaper, i termer av 
maskulinitet och femininitet, används begreppet genus. Begreppet används vidare för att förtydliga 
relationen mellan könen – hur normer, uppfattningar och idéer om kön skapas relationellt. I denna 
studie används genus synonymt med kön. Människors sociala kön formas av föreställningar, idéer och 
handlingar. Utmärkande för konstruktionerna av kön är det motsatstänkande som skapar isärhållande 
och skillnader vad gäller makt. Konsekvenserna av kön som konstruktion kan studeras både inom olika 
relationella förhållanden, inom organisationer och institutioner, liksom inom strukturella förhållanden 
som arbetsmarknaden i sin helhet (Nationalencyklopedin, 2019).  
 
Genus är ett centralt element i de underliggande antaganden om distinktioner mellan maskulint och 
feminint som konstruerar arbetsorganisationer (Clegg & Dunkerley, 1980). Abrahamsson (2009, s.151) 
framhåller: ”kön finns ofta i arbetsorganisationer som en organisationsprincip som ligger inbäddad 
tillsammans med andra organisationsprinciper”. De könsmönstrade värderingar, beteendenormer och 
grundläggande antaganden som finns hos individer kan ses som kognitiva kartor, menar Abrahamsson 
(2009). Vidare påpekas att dessa kan ses som en förenkling eller hjälp i individens vardag, men att 
sådana stereotypa uppfattningar begränsar tänkandet och förutsättningarna för förändringar. I 
organisationer blir genus en naturlig del av arbetsplatskulturen och arbetsfördelningen vilket gör att 
individer gör saker utan att uppgifterna behöver fördelas. Det finns en tendens att se ordningen mellan 
könen som den är just idag som det enda rätta, naturliga och självklart mest fördelaktiga (Abrahamsson, 
2009). Acker utvecklar innebörden av könade organisationer: 

To say that an organization, or any other analytic unit, is gendered means that advantage and 
disadvantage, exploitation and control, action and emotion, meaning and identity, are patterned through 
and in terms of distinction between male and female, masculine and feminine. (Acker, 1990, s. 146) 

 
Acker (1990) menar att könade strukturer reproduceras i organisationer genom olika processer. Den 
första är de åtskillnader som görs mellan män och kvinnor vad gäller arbetsuppgifter, makt, fysiskt 
utrymme och antagna beteenden. Även om dessa uppdelningar varierar mellan organisationer, så är 
män generellt överrepresenterade i de högsta maktpositionerna. Den andra är de symboler som 
uttrycker, klargör, förstärker eller skapar motsättningar mellan könen. Symbolerna kan utgöras av 
exempelvis språkbruk, synsätt, klädsel och jargonger. Den tredje processen utgörs av interaktionerna 
mellan män och kvinnor, kvinnor och kvinnor, och män och män – inkluderande alla de mönster som 
uttrycker dominans och underkastelse. Den fjärde är det könade identitetsskapandet. Summan av alla 
processer skapar könade komponenter av den individuella och professionella identiteten. Eftersom kön 
är implementerat i alla de fundamentala och fortlöpande processer som skapar sociala strukturer, 
reproduceras dessa könade strukturer även i organisationer (Acker, 1990). Könsmaktsordningen 
upprätthålls inom organisationer på olika sätt. Sojo, Wood och Genat (2016) framhåller att 
könsbaserade hierarkier, innebärande att kvinnor har lägre status och makt än män, framträder 
tydligare inom mansdominerade kontexter. De framhåller vidare att sådana maktordningar påverkar 
risken för utsatthet av både kränkande särbehandling, könsdiskriminering och sexuella trakasserier 
(Sojo, Wood & Genat, 2016). 
 
Ås och Johanson (1982) framhåller att härskartekniker är en maktutövande metod till upprätthållandet 
av de patriarkala strukturerna. Dessa metoder syftar till att uttrycka dominans och nedvärdering av 
andra identitetskategorier. Maktutövandet kan ta sig i uttryck genom osynliggörande, förlöjligande, 
påförande av skuld och skam, dubbelbestraffning, undanhållande av information, objektifiering av 
kvinnans kropp och våld eller hot om våld. Ås och Johanson (1982) formulering av de klassiska 
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härskarteknikerna har haft en stor betydelse i synliggörandet och benämningen av de diskretare 
maktstrukturer som finns mellan kvinnor och män. 

Könssegregering och könsdiskriminering1  
Hirdman (1988, s. 51) framhåller att det finns två tydligt urskiljbara mönster och mekanismer i 
samhällets ojämställda genusordning: 

1) Den ena logiken är dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 
blandas 

2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed 
utgör de normen för det normala och det allmängiltiga 

 
Den övergripande strukturen av dels isärhållandet av könen och dels den generella underordningen av 
kvinnor och överordningen av män existerar trots att det inom den lokala kontexten kan finnas flera 
motsatta förhållanden, menar Abrahamsson (2009). Den första mekanismen - isärhållandets princip 
innebär en horisontell uppdelning, könssegregering, som går ut på att maskulint och feminint ska hållas 
isär. Mekanismen tar sig bland annat i uttryck genom föreställningar om feminina och maskulina 
arbeten. Övertygelsen grundas i tanken om att det är väsentligt med skillnader mellan kvinnor och män 
och att könen är skapta för olika uppgifter (Abrahamsson, 2009). Den andra mekanismen innebär 
maktrelationer, hierarkier, där mannen utgör normen som kvinnan behöver förhålla sig till. Kvinnan 
ses som det andra könet, som inte riktigt når upp till mannens kvalitéer. Abrahamsson (2009) menar 
att föreställningar om könens olika kompetenser har lett till att såväl män som kvinnor förväntar sig 
större kompetens från män än från kvinnor. Hirdman (1988, s. 59) framhåller vidare att dessa 
mekanismer skapar avlagringar med styrande krafter: 

Genusformeringen — den ideologiska och den fysiska isärhållningen och maktformeringen — är i sig en 
process, som skapar avlagringar, vilka i sin tur verkar bestämmande, styrande. Genussystemets logiker 
för ett eget liv  

 
Under de senaste trettio åren har otvivelaktiga förändringar skett vad gäller kvinnors representation på 
arbetsmarknaden. Hittills har dock inte skillnaderna varit tillräckliga för att förhindra de starkt hållna 
övertygelserna om de sociala kategorierna av kön och de sociala processer som dessa innefattar. De 
bestående processerna innebär ett fortsatt upprätthållande av könsstereotyper i såväl samhället i sin 
helhet som i organisationer i synnerhet (Haines, Deaux & Lofaro, 2016). Haines, Deaux och Lofaro 
(2016) konstaterar i sin jämförande studie att de stereotypa uppfattningarna om män och kvinnor 
fortfarande är konsekventa i förhållande till 1980-talet. De fastslår att det inte har skett några väsentliga 
skillnader vad gäller uppfattningar om mäns och kvinnors egenskaper, maskulina könsroller, maskulina 
och feminina yrken samt fysiska attribut. Det har däremot kunnat noteras en skillnad vad gäller den 
kvinnliga stereotypen, som i själva verket har blivit mer påtaglig: 

In the current study, we continued to find strong stereotyping and a great deal of consistency with the 
stereotyping reported in the past. Despite differences in samples and in time periods, there was virtually 
no difference in the degree to which beliefs about typical men and women were differentiated (...). The 
one exception was a significant increase in stereotyping on the female gender role (Haines, Deaux & 
Lofaro, 2016, s. 359) 
 

Burgess och Borgida (1999) beskriver deskriptiva och normativa komponenter i konstruerandet av 
stereotyper. Den första komponenten fungerar som ett mentalt filter i syfte att sortera flödet av social 
information. Den deskriptiva sorteringen av män och kvinnor påverkar hur medarbetare uppfattas - hur 
                                                   
1 Med anledning av den givna tidsramen och uppsatsens omfattning har endast diskrimineringsgrunden kön inkluderats i denna 
studie. Författarna för denna uppsats är medvetna om att andra aspekter som könsöverskridande identitet, sexuell läggning, 
etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder påverkar utsträckningen av könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier. 
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beteenden tolkas och hur kompetenser och prestationer utvärderas. Utifrån det deskriptiva perspektivet 
är könsdiskriminering en produkt av könsstereotyper, baserade på missuppfattningar och felaktiga 
tolkningar, snarare än ett sätt att ge utlopp för särskilda könsroller (Burgess & Borgida, 1999). Generellt 
tros kvinnor vara varma, omvårdande, hänsynsfulla och interpersonellt skickliga, medan män tros vara 
starka, kontrollerande, bestämda och prestationsorienterade. ”Women are seen as ’nice but 
incompetent’; men are seen as ’competent but maybe not so nice’ (Burgess & Borgida, 1999, s.670)”. Den 
deskriptiva komponenten av könsstereotyper verkar visa anmärkningsvärd hållbarhet över tid och plats. 
När kvinnor blir associerade med dessa tillskrivningar av egenskaper, förmågor och roller påverkar det 
hur kvinnliga medarbetare bedöms och behandlas, och kan i sin tur leda till könsdiskriminering. Den 
normativa komponenten grundas emellertid i tron om att män och kvinnor bör bete sig på skiljaktiga 
sätt och anta särskilda roller i samhället, vilket kan leda till kränkningar och trakasserier för kvinnor 
eller män som bryter de könsbestämda normerna. Även Bobbitt-Zeher (2011, s.781) framhåller 
könsstereotyper som en grundläggande orsak till könsdiskriminering på arbetsplatser. Vidare påpekas 
att kvinnor som bryter mot könsnormen vid en könssegregerad arbetsplats innehar en ökad risk för att 
bli utsatta för könsdiskriminering: 

Stereotypes of women as less invested workers, views of women as sexual objects, and notions of women’s 
traits as incompatible with specific jobs connect with gender discrimination in a variety of organizational 
contexts. The use of discrimination when a particular woman violates gender assumptions, however, 
occurs exclusively in sex-segregated workplaces  

 
Burgees och Borgida (1999, s.672) menar vidare att den deskriptiva formen av könsstereotyper även kan 
påverka förekommandet av sexuella trakasserier: ”certain types of women are more likely to fit the 
prototype of a victim of specific types of sexual harassment because of the particular attributes they are 
believed to possess”. Den stereotypa genusordningens främsta kännetecken är dess konservativa och 
återställande kraft (Hirdman, 2001). Försök till förändringar genom olika jämställdhetsinsatser riskerar 
därför att konfronteras av motstånd, varvid ordningen vanligen återställs efter en del oro och tillfälliga 
förändringar (Abrahamsson, 2009). Men genusordningen är inte en evig eller alltid gällande ordning, 
menar Abrahamsson (2009). Maktstrukturer och könsmönster varierar mellan olika organisationer, 
kontexter och nivåer. De förekommer genom olika uttryck vilka kvinnor och män förhåller sig till på 
olika sätt vid olika tillfällen. Könsstrukturerna innebär ett dynamiskt system, eftersom det finns 
variationer av könskonstruktioner som ibland samverkar och motverkar varandra. Ordningen kan 
således förändras och påverkas. Abrahamsson (2009) hävdar vidare att hierarki och segregering är 
något som människor aktivt själva väljer att göra eller inte göra i varje sammanhang. Genom att erkänna 
och förstå meningsskapandet och systemskapandet som genusordningen innebär kan en reproducering 
av systemet undvikas, menar Hirdman (1988, s. 61): 

Genom att koncentrera förståelsen dels på det meningsskapande, dels på det systemskapande (där den 
manliga makten är inbyggd) skulle vi eventuellt kunna styra undan dessa antingen eller, dessa »manligt», 
»kvinnligt» och därmed undvika att bidra till att själva reproducera systemet 

Organisationskulturen - ett ojämlikhetsskapande system? 
Könsordningen är en del av organisationskulturen på arbetsplatser, vilken medarbetare socialiseras in i 
genom att lära sig vad som gäller i den aktuella miljön och anpassa sig därefter. Anpassningen sker med 
olika kraft och intensitet och får därmed olika påverkan på den egna könsidentiteten. Socialiserandet 
sker både via medvetet arrangerade lärsituationer och via oplanerat eller oavsiktligt informellt lärande 
(Abrahamsson, 2009). Organisationskulturen utgörs av de normer, värderingar och beteendemönster 
som utvecklas inom organisationen och dess samspel med omvärlden (Dauber, Fink & Yolles, 2012). 
Organisationer behöver konsekvent förhålla sig till såväl individen som samhället vad gäller normativa 
antaganden för att säkra överlevnad, vilket gör organisationen till en produkt av sin kontext (Dauber, 
Fink & Yolles, 2012). Acker (2006) menar att alla organisationer innehåller ojämlikhetsskapande 
praktiker som bidrar till upprätthållandet av maktstrukturer och åtskillnader mellan människor. Dessa 
system påverkar möjligheterna till att implementera bestämmelserna om aktiva åtgärder enligt 
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Diskrimineringslagen, menar Lehto och Lindholm (2014). Ojämlikhetsordningarna är avspeglingar av 
de ojämlikheter som finns inom organisationens samhälleliga kontext.  
 
Med anledning av att organisationskulturen är avgörande för vilka beteenden som anses lämpliga eller 
normala inom organisationen, påverkar den rådande kulturen även toleransnivån vad gäller sexuella 
trakasserier. Sojo, Wood och Genat (2016) påpekar att medarbetare tenderar att uppleva organisationen 
som tolerant ifall klagomål inte tas på allvar, förövare inte straffas eller om vittnande drabbas av 
repressalier. Huruvida medarbetare rapporterar om bevittnade eller upplevda sexuella trakasserier eller 
andra kränkningar på arbetsplatsen avgörs likväl av organisationskulturen. 

Sexuella trakasserier – en gråzon? 
McDonald (2012) menar att skilda uppfattningar om sexuella trakasserier begränsar arbetsgivarens 
förmåga att utveckla effektiva strategier för att hantera problemet. Sexuella trakasserier kan förstås och 
förklaras utifrån olika perspektiv. Cortina och Bergdahl (2008) beskriver tre olika perspektiv; det 
juridiska, det socio-psykologiska och det allmänna. Den juridiska bedömningen av vad som utgör 
sexuella trakasserier grundas på huruvida handlingen har haft en explicit eller implicit negativ påverkan 
för den utsattas sysselsättning, verkat störande för dennes arbetsprestationer eller skapat en hotfull, 
fientlig eller kränkande arbetsmiljö (Cortina & Bergdahl, 2008). Till skillnad från de juridiska 
definitionerna, erfordrar inte det socio-psykologiska perspektivet negativa arbetskonsekvenser, vilket 
gör definitionen mer omfattande. Fokus är härvid istället beläget vid de specifika beteenden som utgör 
sexuella trakasserier och individens uppfattning av dessa. Utöver sexuellt våld inbegrips dessutom 
trakasserande beteenden som hänför sig till den utsattes könstillhörighet samt oönskad sexuell 
uppmärksamhet. Det allmänna perspektivet förändras i takt med samhällets utveckling och varierar 
mellan olika grupper och kulturer. Cortina och Bergdahl (2008) framhåller att den allmänna 
uppfattningen av fenomenet har en väsentlig inverkan på ledares och medarbetares föreställningar om 
vad som utgör lämpliga beteenden och vad som rättfärdigar klagomål. Carstersen (2016) sammanfattar 
perspektiven i två delar - den objektiva och den subjektiva; varvid den subjektiva utgörs av den utsattas 
uppfattning och den objektiva motsvarar omgivningens uppfattning, vilken vanligen baseras på 
juridiska förklaringar. Mellan dessa definitioner finns en gråzon: 

Sexual harassment, as the concept is defined and used, creates a grey zone as a result of the following 
aspects: firstly, it is unclear how the “objective” and “subjective” aspects of sexual harassment relate to 
one another; secondly, it is unclear where the limits of the objective definitions of sexual harassment lie; 
and, thirdly, it is unclear what role the victim’s definition of sexual harassment plays (Carstersen, 2016, s. 
269-270) 

 
Mellan varje ”ja, det här är sexuella trakasserier” och ”nej, det här är inte sexuella trakasserier” finns 
olika grader av dessa ja- och nej svar som är beroende av kontexten och relationerna mellan de 
inblandade individerna (Carstersen, 2016, s. 176). Ett ensidigt fokus på användningen av begreppet 
enligt nuvarande definitioner kan leda till att uppmärksamheten förflyttas bort från de orsaker som 
föranleder ojämställdhet, diskriminering och sexuella trakasserier - vilka kan utgöras av strukturella 
könsmönster på arbetsplatser (Carstersen, 2016). 

Mellan den som utsätts och den som utsätter står åskådaren 
Åskådare utgörs av de personer som bevittnar handlingar av våld, diskriminering eller kränkande 
beteenden (Powell, 2011). Detta inkluderar också personer som observerar sexuella trakasserier och 
könsdiskriminering eller blir informerade om händelser av denna karaktär (McDonald & Flood, 2012). 
Enligt McDonald och Flood (2012) kan observatörer av denna sortens handlingar ha en betydelse vad 
gäller uppmärksammande och medvetandegörande, vilket kan fungera avvärjande. Åskådare kan på 
detta sätt förhindra förekommandet av diskriminerande beteenden och främja en god arbetsmiljö 
(McDonald & Flood, 2012). Omvänt leder observerande utan agerande till att sexuella trakasserier och 
andra kränkande beteenden fortgår inom organisationen. Bowes-Sperry och O’Leary-Kelly (2005) 
menar att faktumet huruvida individer väljer att vidta åtgärder i diskriminerande situationer beror på 
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två huvudfaktorer, varav den första är graden av inblandning i den aktuella händelsen och den andra är 
nivån av omedelbarhet (se figur 3). Modellen antyder att sannolikheterna för åskådare att agera är 
kopplade till situationen, känslan av ansvar och uppfattningen av alternativa handlingar och deras 
konsekvenser. Även om individens agerande är svårt att predicera, kan denna modell förklara varför 
individer väljer att agera i vissa situationer och i andra inte. Organisationen har en väsentlig betydelse 
vad gäller att främja rapportering av sexuella trakasserier och andra kränkande beteenden. Om 
medarbetare uppmuntras till att vittna om händelser är sannolikheterna också större för att dessa 
ingriper vid faktiska situationer, menar McDonald och Flood (2012).  
 

 
  

Figur 3. En typologi över åskådares ingripande 
beteenden i sexuella trakasserier (Bowes-Sperry & 

O’Leary-Kelly, 2005) 
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Metod  
Nedan följer en redogörelse för uppsatsens metodologiska utgångspunkt, tillvägagångssätt, etiska 
överväganden, analysprocess och tillförlitlighet.  

Kvalitativ metod 
Genom en kvalitativ metodansats har denna studie genomförts i syfte att ge en fördjupad kunskap om 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Studien har utgått från ett induktivt förhållningssätt, 
varvid resultat och slutsatser har avsett att vara teorigenererande (Bryman, 2011).  

Fenomenografi som forskningsansats 
I denna studie har fenomenografi använts som forskningsansats. Ansatsen syftar till att undersöka 
människors beskrivningar och uppfattningar av fenomen i omvärlden (Uljens, 1989). Den 
fenomenografiska ansatsen valdes för att fånga de olikheter och variationer som respondenterna 
uttryckte vad gäller uppfattningar av könsdiskriminering och sexuella trakasserier (Marton & Booth, 
2000). Uppfattningar är ett centralt begrepp inom den fenomenografiska forskningsansatsen. Ansatsen 
utgår ifrån andra ordningens perspektiv som innebär att studien fokuserar på individers sätt att uppfatta 
och erfara ett fenomen, snarare än på fenomenet i sig (Uljens, 1989). Enligt Svensson (1984) speglar 
individers uppfattningar deras sätt att erfara världen, vilket utgör de referensramar som ligger till grund 
för resonemang och hur kunskap erhålls (Svensson, 1984). Detta betyder att fenomenens innebörd 
grundas i människors världsåskådning (Uljens,1989).  
 
Genom ett strategiskt urval var ambitionen att undersöka uppfattningar från respondenter tillhörande 
olika branscher med varierande erfarenheter. Resultatet av informanternas utsagor utgör det 
fenomenografiska utfallsrummet, vilket vidare innebär de olika aspekter av fenomenen som 
framkommer genom datainsamlingen. Utfallsrummet genererar en nyanserad helhetsbild av 
fenomenen (Marton & Booth, 2000). Denna variation av åsikter kan enligt Uljens (1989) fördelas in i en 
hierarkisk ordning - från okomplicerade till mer komplexa uppfattningar, varvid de okomplicerade 
innefattar få aspekter och de komplicerade tar fler aspekter i hänsyn.  

Tillvägagångssätt 
Eftersom information om informanternas uppfattningar är det centrala i denna studie ansågs kvalitativa 
intervjuer vara den mest passande metoden för datainsamling. Dahlberg och Johansson (2015) 
framhåller att semistrukturerade intervjuer bör utgå från teman som anses väsentliga i förhållande till 
undersökningen syfte. De teman som ursprungligen lokaliserades i denna studie var: 
könsdiskriminering, sexuella trakasserier, HRs roll och metoo-rörelsen. Med den fenomenografiska 
forskningsansatsen som utgångspunkt formulerades frågeställningar som fokuserade på individens 
uppfattningar kring fenomenen. Utformningen av frågeställningarna formulerades noggrant med 
kännedom om att en välformulerad intervjuguide (se bilaga 1) kan bidra till varierande och 
intresseväckande aspekter av fenomenen (Uljens, 1989).  
 
Före intervjuerna genomfördes två pilotintervjuer för att säkerställa att intervjuguiden stämde överens 
med studiens frågeställningar. Den ena pilotintervjun genomfördes med en kamrat på 
Personalvetarprogrammet och den andra med en av HR-personerna från urvalet. Studien kom att bestå 
av tio intervjuer som varade mellan en halvtimme och två timmar. Enligt Uljens (1989) kan 
fenomenografiska intervjuer variera avsevärt i tid på grund av att det är djupgående samtal. Med 
anledning av att intervjupersonerna var placerade på olika orter genomfördes de flesta av intervjuerna 
via telefon. Samtliga spelades in och transkriberades grundligt för att analysarbetet skulle kunna göras 
på ett utförligt och tillförlitligt sätt.  
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Urval 
Genom ett strategiskt urval valdes informanter som bedömdes relevanta utifrån de formulerade 
forskningsfrågorna ut. Inledningsvis kontaktades HR-personer som offentligt visat ett intresse för 
frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Gruppen bestod av personer som är verksamma 
inom HR och som arbetar strategiskt med frågor om jämställdhet, diskriminering, kränkande 
särbehandling och sexuella trakasserier. Då studien har avsett att skildra både likheter och variationer i 
uppfattningar ansågs det lämpligt att kontakta individer från olika branscher och sektorer. Dessa 
individer kontaktades via mejl med en förfrågan om deltagande i studien. Ursprungligen kontaktades 
lika många män som kvinnor. Vid några tillfällen hänvisade den initiala kontaktpersonen vidare mejlet 
till en kollega som ansågs vara mer lämplig för intervjun. Samtliga män som kontaktades hänvisade 
vidare mejlet till en kvinnlig kollega. Vidarebefordringen fungerade kvalitetshöjande för studien 
eftersom kontaktpersonerna kom att utgöras av personer med särskild expertis inom området. Genom 
det varierade urvalet har gemensamma mönster kunnat upptäckas mellan branscherna, vilket Patton 
(1990) menar är fördelaktigt för att fånga essensen av fenomenen.  

Etiska överväganden 
Genom att tillfråga informanterna om deras eventuella medverkan via mejl tillgodosågs den 
grundläggande forskningsetiska principen samtyckeskravet (Bryman, 2013). De forskningsetiska 
principerna uppfylldes vidare genom ett informationsbrev (se bilaga 2) som skickades till de 
informanter som visat intresse av att delta i studien. Brevet informerade deltagarna om 
undersökningens syfte, deltagandets frivillighet, de moment som intervjun skulle innefatta, behandling 
av personuppgifter, anonymitet och nyttjande av det insamlade datamaterialet. Samtliga informanter 
fick tillgång till brevet via mejl innan intervjun genomfördes. Detta bedömdes som den lämpligaste 
metoden med anledning av att intervjupersonerna hade tillfälle att noga läsa igenom informationen och 
ta ställning till medverkandet. Informationsbrevet kompletterades också med en intervjumall (se bilaga 
3), där informanterna fick information om de ämnen som skulle behandlas under intervjun. Vid det 
inledande skedet av intervjuerna upprepades deltagandets frivillighet, anonymitet och att 
personuppgifterna skulle behandlas med konfidentialitet. En repetition av dessa aspekter gjordes med 
syftet att respondenterna skulle känna sig bekväma och trygga med sitt deltagande. Anonymiteten av 
informanterna uppnåddes genom avidentifiering av det insamlade datamaterialet och namngivning av 
informanterna med siffror från 1 till 10. Numret kompletterades med information om 
branschtillhörighet vid presentation av resultatet.  
 
Med medvetenhet om att frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier kan vara känsliga att 
prata om, har det ansetts särskilt viktigt att studien konsekvent och noggrant har förhållit sig till de 
grundläggande forskningsetiska principerna (Bryman, 2013). Intervjuerna genomfördes enskilt med 
informanterna, i syfte att skapa ett tryggt samtalsklimat. Författarna för denna uppsats har varit lyhörda 
för informanternas önskemål och anpassat intervjuförfarandet och analysprocessen därefter. Etiska 
överväganden i denna studie har bland annat berört frågor om anonymitet, användande av citat och 
förhandsinformation inför intervjun.  

Bearbetning av datamaterial 
Analysprocessen inleddes genom att samtliga intervjuer transkriberades grundligt och ordagrant. Den 
av författarna som inte höll i intervjun hade i uppdrag att transkribera den, vilket gjorde att båda fick en 
god insikt i datamaterialet. Analyserandet av materialet fortsatte genom noggrann läsning av de 
transkriberade utskrifterna, vilket upprepades flera gånger. Detta utgjorde det första av de sju stegen 
som ingår i den fenomenografiska analysmodell som analysprocessen för denna studie har utgått ifrån. 
Processens andra steg utgjordes av en sållning av de mest signifikanta och relevanta uttalandena. Dessa 
grupperades sedan utifrån de olika teman som framkom, vilket var bland annat: bakomliggande orsaker, 
HRs roll och könsfördelning. Det initiala tematiserandet resulterade i en översiktlig uppfattning om 
dialogerna kring frågeställningarna. Fasen innebar en koncentration av essensen i dialogerna kring varje 
identifierat tema. Efter sorteringen av materialet påbörjades jämförelsefasen. Eftersom 
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fenomenografins primära mål är att urskilja variation mellan olika uppfattningar var denna fas särskilt 
viktig i denna analysprocess. Men för att urskilja variationer behöver forskaren också leta efter likheter, 
menar Dahlberg och Johansson (2015). I denna fas sorterades både likheter och skillnader bland de 
utsållade svaren, vilket utgjorde den tredje fasen. Analysprocessen fortsattes i den fjärde fasen genom 
en gruppering av de urskilda likheterna och skillnaderna i olika kategorier som exempelvis: orsaker och 
lösningar på individ-, organisations- och samhällsnivå. Innan kategorierna säkerställdes hade 
urskiljandet av kategorier genomförts enskilt av respektive författare, varefter förslagen till kategorier 
diskuterades. Denna metod kallas för “negotiated consensus” vilket innebär en förhandling om 
samstämmighet mellan författarna som används för att validera resultatet (Dahlberg och Johansson, 
2015, s. 171). Följt av kategoriseringen så innebar detta ett påbörjande av femte steget i analysprocessen, 
där essensen i de olika kategorierna sorterades. I den här fasen bestämdes gränsen mellan olika 
uppfattningar och hur stor variationen inom en kategori fick vara utan att etablera en ny kategori. Det 
sjätte steget innebar att de olika kategorierna namngavs utifrån de teman som återspeglades i dessa. 
Namngivandet utgick från den identifierade essensen i varje kategori. I det sjunde och slutliga steget i 
analysprocessen granskades samtliga kategorier. Dessa jämfördes med varandra för att upptäcka ifall 
vissa svar kunde rymmas i flera kategorier. Intentionen var att varje kategori skulle vara uttömmande 
och exklusiv inom det särskilda temat. Denna slutliga fas resulterade i minskningen av antalet 
kategorier. Denna fenomenografiska analysmodell användes för att säkerställa analysens trovärdighet 
och kvalitet (Henricson, 2017).  

Tillförlitlighet och kvalitet 
Nivån av tillförlitlighet utgör ett mått på studiens kvalitet. Bryman (2011) har formulerat fyra kriterier 
för att bedöma graden av tillförlitlighet: 1) trovärdighet, 2) överförbarhet, 3) pålitlighet och 4) möjlighet 
att styrka och konfirmera resultatet. 
 
Det första kriteriet handlar om en rättvis skildring av den insamlade informationen. Bryman (2011) 
framhåller att forskaren kan säkerställa huruvida verkligheten har uppfattats korrekt genom att 
kontinuerligt söka bekräftelse hos informanten. Vid de genomförda intervjuerna användes 
kontinuerliga summeringar där informanten gavs tillfälle att bekräfta eller korrigera intervjuarens 
tolkning. Därigenom försäkrades författarna att uppfattningen skildrade informantens verklighet. 
Trovärdighetskriteriet innefattar också att de forskningsetiska principerna har fullföljts (Kvale & 
Brinkman, 2014). Denna studie har innefattat noggranna etiska överväganden, varvid de två författarna 
har haft en dialog med varandra likväl som med informanterna.  
 
Överförbarhet i denna forskningskontext handlar om att generera det Geertz (1973, s. 312) kallar för 
“thick descriptions”, det vill säga täta eller fylliga beskrivningar av de detaljer som ingår i det studerade 
sammanhanget. Genom en eftersträvan om utförliga beskrivningar av informanternas uppfattningar 
utgör resultatet från denna studie en resurssamling för yrkesverksamma HR-personer och ledare. 
Bryman (2011) redogör för att utsträckningen för huruvida resultatet av studien kan användas av 
omgivningen som en resurssamling är det som utgör överförbarhet i kvalitativa studier. Genom ett 
varierat urval bestående av HR-personer från skilda branscher och sektorer speglar denna studie olika 
aspekter av könsdiskriminering och sexuella trakasserier i olika kontexter. Urvalet har gjorts för att 
studien ska vara av intresse för alla personer som är verksamma inom HR på en strategisk nivå, 
oberoende av vilken bransch och kontext denne tillhör. Överförbarheten kan således sägas innebära det 
allmänvärde som studien innebär.  
 
För att säkerställa att uppsatsen uppfyller kriteriet pålitlighet har en utförlig redogörelse av studiens 
olika faser presenterats tidigare i detta avsnitt, det vill säga metodologisk utgångspunkt, 
problemformulering, tillvägagångssätt, urval och bearbetning av datamaterial. Pålitligheten handlar om 
att andra ska ha möjlighet att granska och bedöma kvaliteten på de procedurer som har valts och 
tillämpats (Bryman, 2011).  
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Kriteriet om möjlighet att styrka och konfirmera uppfylls om forskarna kan säkerställa att de har agerat 
i god tro (Bryman, 2011). Detta innebär i det aktuella sammanhanget att författarna för denna uppsats 
inte medvetet har låtit personliga värderingar eller uppfattningar påverka utförandet eller slutsatserna 
av undersökningen. 
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Resultat och analys 
Vid analysen av det insamlade datamaterialet sorterades fyra huvudsakliga teman utifrån 
informanternas utsagor: 1) innebörden av könsdiskriminering och sexuella trakasserier, 2) metoo-
rörelsens betydelse, 3) orsaker till förekomsten av könsdiskriminering och sexuella trakasserier samt 4) 
tillvägagångssätt för att komma till rätta med frågorna. Det empiriska materialet presenteras nedan 
utifrån studiens forskningsfrågor och relateras till tidigare forskning och teori. 

Vad innebär fenomenen? 
Informanterna är överens om att det är den som blir utsatt som avgör vad som utgör sexuella 
trakasserier respektive könsdiskriminering. Genomgående använder informanterna 
Diskrimineringslagens definitioner av fenomenen. De flesta kompletterar lagens beskrivningar med 
egna formuleringar och exempel. 

Könsdiskriminering 
Informanterna hänvisar till könsdiskriminering som situationer då individen har till nackdel att vara av 
ett visst kön. Förhållandet som informanterna beskriver kan kopplas till konstruerandet av kön som en 
social process (Nationalencyklopedin, 2019). De exempel på könsdiskriminering som beskrivs 
reflekterar en variation av beteenden och handlingar som kan bedömas olika grova, vilket följande citat 
visar: 

För mig är könsdiskriminering att man behandlar någon annorlunda på grund av kön. Och då framför allt 
kränkande på grund av kön. (...) Det skulle ju kunna vara lite större saker, som att man inte får samma 
lön eller samma utbildningsmöjligheter eller att man inte behandlar en likadant i ett möte utan använder 
ett maktspel, Men det kan också vara att man inte får komma med på fika, att man inte får all 
information som andra får, att man känner sig utfryst och så (Informant 6, Fastighetsbranschen) 

 
HR-personens beskrivning om maktspel stämmer överens med Ås och Johnson (1982) förklaring av 
härskartekniker. Utfrysning och undanhållande av information utgör två klassiska härskartekniker som 
kan användas som en utövning av manlig dominans i möten mellan kvinnor och män. 
 
Vad gäller könsdiskriminering råder viss oenighet kring begreppets tydlighet. Somliga hänvisar till lagen 
som en tydlig utgångspunkt, vilket strider mot Carstersens (2016) resonemang om en gråzon.  “Det finns 
ju en diskrimineringslag som är väldigt tydlig med vad det innebär” (Informant 3, Byggbranschen). 
Andra menar att variationen av beteenden och handlingar som begreppet inrymmer innebär en 
otydlighet. 

Sexuella trakasserier 
Återkommande i informanternas redogörelser av begreppet är att det innebär beteenden eller 
handlingar som är oönskade av mottagaren. Informanterna är samstämmiga kring att det finns en 
vidsträckt variation i hur sexuella trakasserier kan ta sig i uttryck och den utsattas upplevelse beskrivs 
som utgångspunkten vid bedömningen av huruvida ett beteende eller handling räknas som sexuella 
trakasserier eller inte. Informanternas resonemang kan hänföras till Cortina och Bergdahls (2008) 
tidigare refererade socio-psykologiska perspektiv, där individens uppfattning av vilka handlingar som 
utgör sexuella trakasserier har en stor betydelse. Cortina och Bergdahl (2008) framhåller i enlighet med 
detta att den socio-psykologiska definitionen är mer omfattande än den juridiska. Vid frågor om sexuella 
trakasserier refererar informanterna till Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567). Några menar dock att 
sexuella trakasserier även kan tolkas som kränkande särbehandling och hänvisar också till 
Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).  
 
De flesta av informanterna utgår återkommande från kvinnan som den utsatta: “Sedan är det såklart 
alltid upp till den enskilda kvinnan att bedöma vad som är grovt och vad som inte är grovt” (Informant 
2, Rättsväsendet). Informanternas resonemang överensstämmer med den statistik som visar att kvinnor 
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i större utsträckning är utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatser än män (Arbetsmiljöverket, 
2017). I intervjuerna verkar det dock vara viktigt att betona att sexuella trakasserier också kan drabba 
män, vilket vissa av informanterna återvänder till:  

(...) Det kan ju också inträffa motsatsen där det finns en kvinnlig dominans och så är det liksom män så 
att säga. Men det som har kopplats till metoo har ju främst handlat om just kvinnor som har blivit utsatta 
(Informant 3, Byggbranschen) 

 
Faktumet att metoo-rörelsen har handlat om kvinnors berättelser om utsatthet kan sägas bero på den 
omständighet att kvinnor mest frekvent är utsatta för sexuella trakasserier (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Gråzonen 
I flera av intervjuerna beskrivs otydligheten kring vad som utgör könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier som en skala eller gråzon:  

Det är ju en skala det här egentligen, det är inte svart eller vitt, utan det finns en gråzon där man kan 
fundera på vad som är okej och inte. Och vad som är okej eller inte kan ju variera väldigt mycket från 
person till person (Informant 5, Skogsindustrin) 

 
Gråzonen verkar alltså utgöras av att olika individer har olika uppfattningar om vad som är acceptabelt 
och inte, vilket kan kopplas samman med Carstersens (2016) formulerade gråzon mellan den objektiva 
och subjektiva uppfattningen av fenomenet. Gråzonen innebär en otydlighet i hur omgivningens och 
den utsattas uppfattning relaterar till varandra. Den kan innebära en dissonans mellan vad den utsatta 
upplever som sexuella trakasserier och vad omgivningen bedömer vara sexuella trakasserier 
(Carstersen, 2016). Begreppet sexuella trakasserier tyder alltså på en otydlighet, vilket några 
informanter beskriver som en svårighet: 

Jag tycker ändå man ska försöka hålla sig till det som är lagstadgat. För det finns ju de här gråzonerna 
egentligen, som man kanske tycker är svåra då. Eller som jag i alla fall tycker kan vara svåra (Informant 4, 
Sjöfart- och transportbranschen) 

 
Informantens ställningstagande kan sättas i förhållande till det juridiska perspektiv som Cortina och 
Bergdahl (2008) beskriver. Den juridiska definitionen av sexuella trakasserier är i jämförelse med den 
socio-psykologiska mer begränsad, varför den också kan uppfattas som mindre komplex. Carstersen 
(2016) menar däremot att sexuella trakasserier är högst kontextberoende fenomen, vilket försvårar en 
allmän tolkning av rätt och fel. Vad som anses som sexuella trakasserier skiljer sig beroende på 
sammanhanget och den interpersonella relationen. 

Summering 
Informanterna beskriver respektive fenomen med liknande uttryck och hänvisar återkommande till 
Diskrimineringslagen. Några menar dock att sexuella trakasserier även kan tolkas som kränkande 
särbehandling och nämner därför också Arbetsmiljölagen. Återkommande är vidare redogörelser om en 
skala eller gråzon vid yttranden om sexuella trakasserier. Gråzonen nämns också vid frågor om 
könsdiskriminering, däremot råder skilda meningar kring begreppets tydlighet varvid endast vissa talar 
om gråzonen medan andra hänvisar till lagens tydlighet. 

Vilken betydelse har metoo-rörelsen haft? 
Vid frågor om metoo-rörelsens betydelse framträder olika uppfattningar. En övervägande del av HR-
personerna beskriver uppskattning inför rörelsen och uppmärksammandet av sexuella trakasserier. 
“Det blev ju så otroligt uppmärksammat och det var jättebra. För det behöver det ju vara” (Informant 6, 
Fastighetsbranschen). Enstaka informanter tillägger resonemang kring faror eller nackdelar med 
rörelsen, vilket skildras i följande citat: 
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Rent generellt så tycker jag att det har varit en viktig rörelse och att de här frågorna hela tiden förtjänar 
att vara uppe på agendan. Det gav extra bränsle åt det vi vill åstadkomma på något sätt, men sen är det 
viktigt att det som liksom inte bara faller tillbaks. Det som är faran eller nackdelen med det tycker jag har 
varit när det blir någon form av officiell uthängning av individer. Och det finns ju vissa tendenser till det, 
vilket gör att det blir fel fokus (Informant 3, Byggbranschen) 

 
Informanten kan tydas mena att fokus önskvärt bör vara på lösningsorienterade resonemang, snarare 
än det personen beskriver som utpekande av enskilda individer. I förhållande till att könsstereotyper 
och könssegregering tidigare har beskrivits som grundläggande orsaker till könsdiskriminering, kan 
påstås att fokus istället bör vara på dessa strukturer (Bobbitt-Zeher, 2011; Burgess & Borgida, 1999). 
Såväl Abrahamsson (2009) som Hirdman (1988) menar att könsstrukturerna innebär dynamiska 
system som är möjliga att förändra. Med anledning av detta kan förändring uppnås genom erkännande 
av- och förståelse för de ideologiska och fysiska strukturer som reproducerar systemet inom 
organisationer (Hirdman 1988).  
 
I intervjuerna identifieras skillnader vad gäller den organisationsmässiga betydelsen av metoo-rörelsen. 
Vissa HR-personer talar om en chock över slagkraften och ett uppvaknande, medan andra beskriver 
rörelsen som en bekräftelse på det redan befintliga arbetet gällande sexuella trakasserier. En av 
informanterna skildrar sin uppfattning enligt följande: 

Vår bransch har kanske vaknat snabbare och vidtagit mer åtgärder. Vi har affärsetik och beteenden som 
väldigt högt uppmärksammade frågor inom revisionsbranschen och jag tror att det är när man börjar 
lägga det etiska rastret på den här sortens frågor som det blir väldigt tydligt att det inte är okej. (...) Jag 
tror att för de organisationer som inte hade gjort det så blev metoo ett väldigt uppvaknande och jag tror 
att många ledningar förstod att “om vi inte gör något åt personer som beter sig illa, så kommer det att slå 
tillbaka på oss och sätta vårt varumärke på risk”. Där hade ju metoo en väldigt positiv effekt (Informant 1, 
Revisionsbranschen) 

 
Informanten fortsätter: 

Det finns ingen organisation som är befriad. Men jag tror att det som har varit bra med metoo är att det 
har inneburit ett nytt sätt att prata om de här sakerna och att referera till metoo. Det här är ju strukturer 
som vi måste motarbeta på alla sätt och vis, och återigen: det är ingen snällhetsfråga det är en affärsfråga  

 
I sin helhet beskrivs effekten av rörelsen vara att frågor om sexuella trakasserier har hamnat högre på 
agendan och fått ytterligare fokus med prioriteringar av ledningen: “Det har absolut hänt saker tycker 
jag. Det har bidragit till att frågan har hamnat ännu högre på agendan” (Informant 5, Skogsindustrin). 
Ett flertal av informanterna uttrycker att metoo-rörelsen har skapat förbättrade förutsättningar för det 
fortsatta arbetet. Även om flera informanter berättar om organisationsförändringar som har skett i 
direkt anslutning till rörelsen så är samtliga tydliga med att uttrycka att drivkraften till förändringen 
inte har utgjorts av yttre påtryckningar, vilket bekräftas i följande citat: 

Det är också väldigt viktigt att säga att vi gör det liksom inte för att vara politiskt korrekta och vi gör det 
inte på grund av ett media-påtryck, utan vi gör det för att vi tror på det (Informant 2, Rättsväsendet) 

 
Respektive informant från byggbranschen och gruvindustrin påpekar att jämställdhetsfrågor historiskt 
sett inte har varit prioriterade. Frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier verkar inte heller 
tidigare ha uppmärksammats inom industrierna. Eftersom såväl byggarbete som gruvjobb är riskfyllda 
påpekar HR-personerna att fokus har varit på den fysiska arbetsmiljön, snarare än den organisatoriska 
och sociala. En förändring vad gäller förutsättningar för arbetet med arbetsmiljörelaterade 
jämställdhetsfrågor verkar ha inträffat i samband med metoo-rörelsen. Genom rörelsens 
uppmärksammande av sexuella trakasserier, menar en av informanterna att särskilda insatser har 
vidtagits vad gäller organisationskultur och normer. Samtliga av de HR-personer som tillhör 
mansdominerade organisationer framför att den egna branschen har haft utmaningar vad gäller normer 
och jargonger. Många poängterar att problematiken har varit framträdande historiskt sett, men att 
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framsteg har skett. I förekommande fall uttrycker informanterna att spår från de historiska normerna 
och jargongerna finns kvar inom organisationen. 
 
En HR-person från Akademin berättar om en justering som gjordes i organisationens medarbetar- och 
studentenkäter som fick anmärkningsvärda effekter. Ändringen bestod av en addering av ett fält för 
egna kommentarer efter den tidigare ja/nej frågan om huruvida respondenten anser sig ha blivit 
diskriminerad eller inte. Informanten berättar om kommentarerna som den nya enkäten resulterade i: 

Då helt plötsligt så fick vi kommentarer och då var det väldigt många som uttryckte att de har varit med 
om saker och ting och vi var ju helt chockerade. Jag visste ju att det finns miljöer här hos oss, det gäller 
absolut inte alla, men det finns miljöer som skaver. Kanske väldigt manligt dominanta miljöer och där det 
säkert förekommer en del dumma anspelningar emellanåt. Men vi hade ingen aning om att så många 
skulle uttrycka, både mellan studenter men också mellan studenter och lärare. Så vi fick ju verkligen 
börja jobba med de här frågorna (Informant 8, Akademin) 

 
Huruvida åtgärden var en följd av metoo-rörelsen beskrivs som oväsentligt. Det väsentliga enligt 
informanten är att problematiken kräver aktioner. 

Summering  
Metoo-rörelsen har inneburit en stark debatt som har uppmärksammat förekommandet av sexuella 
trakasserier på arbetsplatser. Samtliga informanter beskriver positiva effekter av rörelsen, även om 
några också påpekar negativa exempel. I sin helhet beskrivs rörelsen ha haft en stor betydelse vad gäller 
prioritering av frågor om sexuella trakasserier. 

Vilka är de främsta skälen till att fenomenen förekommer? 
Det finns skillnader i informanternas resonemang kring varför könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier förekommer. Utifrån intervjuerna har tre huvudteman upptäckts; orsaker på individ-, 
organisations- och samhällsnivå. 

Individnivå 
Inom denna kategori framträder olika resonemang kring individen som en orsak till förekommandet av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier. I intervjuerna framförs uppfattningar om att sådana 
beteenden eller handlingar kan ske som en följd av okunskap, omedvetenhet, förutfattade meningar 
eller maktutövning. En återkommande uppfattning är att de flesta utövare eller förövare inte bär en 
intention av att skada en annan medarbetare, och att agerandet i grund och botten baseras på 
omedvetenhet. En av informanterna framför människors förutfattade meningar som en orsak: 

Absolut främsta skälet är det som på engelska kallas unconscious bias. Att vi som människor har en 
massa förutfattade meningar i oss från början och att vi inte är tillräckligt tränade för att se de och förstå 
de och hur de påverkar vårt agerande. (...) Det är oftast oförståelse och en brist på förståelse för hur en 
eget agerande påverkar andra (Informant 1, Revisionsbranschen) 

 
Informanten menar att en organisation alltid kommer att vara exponerad för att enskilda individer inte 
förstår vart gränserna går. Det framförs att en beteendekod inte kan reglera alla inomorganisatoriska 
beteenden och att det finns en ständig risk för misstolkning. Återkommande i intervjuerna är uttryck 
om brist på förståelse för gränser och omedvetna beteenden som hänför sig till enskilda individer, vilka 
leder till diskriminerande eller trakasserande handlingar: “På en arbetsplats så kan det ju vara 
individuellt kopplat. Det kan ju finnas en person som helt enkelt går över gränsen och som antingen inte 
förstår eller som gör det medvetet (Informant 3, Byggbranschen)”. Gränsdragningen kan relateras till 
Carstersens (2016, s. 276) tidigare nämnda gråzons-problematik. Kontexten och relationen mellan de 
inblandade individerna gör att det finns olika grader av “ja, det här är en sexuell trakassering” och “nej, 
det här är inte en sexuell trakassering”. Mellan dessa ja- och nej-svar inryms en gråzon.  
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Flera av de intervjuade personerna påpekar utövaren eller förövarens avsaknad av illvilliga intentioner 
i agerandet, de menar att det handlar om gamla beteendemönster: 
 

Jag tänker att vissa av de här beteendena är ju också ingrodda då, hos folk. Att de beter sig på ett visst sätt 
fast de menar inte illa, men den som blir utsatt tar väldigt illa upp (Informant 4, Sjöfart- och 
transportbranschen) 

 
Informantens resonemang om beteenden kan relateras till Abrahamssons (2009) beskrivning om 
grundläggande antaganden och könsmönstrade värderingar som kognitiva kartor - vilka innebär en 
förenkling i individens vardag. Abrahamsson (2009) poängterar att sådana mönster begränsar 
tänkandet och förutsättningarna för förändringar.  
 
I intervjusvaren framträder vidare att enskilda individer i maktpositioner kan ha en benägenhet för att 
utöva diskriminerande handlingar. “Väldigt ofta handlar det ju om makt skulle jag vilja säga, att man på 
något sätt nyttjar en position eller så på ett tråkigt sätt” (Informant 8, Akademin). En annan informant 
framför att maktutövandet kan ta sig i uttryck genom olika former av härskartekniker och grundas i en 
känsla av konkurrens eller hot. Uttalandena överensstämmer med Ås och Johnson (1982) förklaring av 
härskartekniker som en metod för upprätthållande av könsmaktsordningar. 

Summering 
Vid frågor om skäl till förekommandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier nämner vissa av 
informanterna den enskilda individen som en primär orsak. Intervjupersonernas argument grundar sig 
främst i människors förutfattade meningar samt brist på förståelse och medvetenhet. 

Organisationsnivå 
Inomorganisatoriska förhållanden skildras också som möjliga orsaker till förekommandet av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier. I intervjuerna verkar organisationskulturen ha en 
betydande roll och likaså organisationens hantering av förekommande ärenden. Ett resultat av 
bristfällig hantering kan innebära en normalisering av diskriminerande och trakasserande beteenden. 

Men det finns ju också, som vi har sett, många exempel på (...) olika institutioner eller företag, där man 
på något sätt har sett mellan fingrarna, där man liksom inte har tagit det på allvar. Och där det finns 
medarbetare som har blivit utsatta och kanske har sagt ifrån men som inte har fått något gehör. Och sen 
har det där blivit någon form av normalisering kring vad som har hänt. Då blir det liksom en del av 
kulturen, som man sen kanske har väldigt svårt att greppa och ta tag i (Informant 3, Byggbranschen) 

 
Normalisering är ett återkommande ämne. Informanterna beskriver konsekvenser som acceptans och 
nonchalans inför diskriminering och trakasserier kan leda till, varvid acceptansen och nonchalansen 
hänvisas till som en kulturfråga. Flera intervjupersoner menar att organisationskulturer som tillåter 
diskriminerande eller trakasserande beteenden successivt genererar ett skadligt klimat där beteenden 
och handlingar inte ifrågasätts. Informanterna är överens om att sådana organisationskulturer innebär 
ökade risker för utsatthet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. De ramar eller den ribba som 
sätts inom organisationskulturen vad gäller beteenden, sätt att prata, jargonger, respekt och inkludering 
skildras som avgörande faktorer i förekommandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 
Informanternas resonemang stämmer överens med Dauber, Fink och Yolles (2012) förklaring av 
organisationskulturen som avgörande för toleransnivån av sexuella trakasserier. Huruvida beteenden 
eller handlingar bedöms som normala eller avvikande bedöms utifrån den rådande kulturen (Sojo, 
Wood & Genat 2016). En informant framför ett samband mellan ojämn könsfördelning på arbetsplatsen 
och förekommandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Intervjupersonen uttrycker vidare 
den ojämna könsfördelningens påverkan vad gäller normer: 

Risken när man kommer in som ensam man eller kvinna i en grupp är att man får representera det könet. 
Det skulle kunna bli så om det finns en väldigt stark machokultur, till exempel. Det kan vara svårt som 
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kvinna att komma in i det, utan att själv behöva anamma den jargongen och inte behöva anpassa sig (...) 
De som är i minoritet behöver anpassa sig till normen för att passa in (Informant 5, Skogsindustrin) 

 
Flera av de intervjuade personerna anser att könsfördelningen inom organisationen kan spela roll både 
vad gäller förekommandet av fenomenen och riskerna för utsatthet. Skevheter i fördelningen mellan kön 
kan öka sannolikheterna för könsdiskriminering och sexuella trakasserier, där en manligt dominerad 
miljö vanligen beskrivs som mest riskfylld. Informanternas yttranden stämmer överens med Sojo, Wood 
och Genats (2016) redogörelse om att könsmaktsordningar inom mansdominerade kontexter påverkar 
riskerna för utsatthet av både könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Flera informanter 
återkommer till resonemang om könsstereotyper. En person berättar: 

I gruvindustrin har vi utmaningar med att bilden i samhället är att gruvindustrin är till för män. Att man 
behöver vara stor och stark, samt att det är en smutsig och farlig industri (Informant 7, Gruvindustrin) 

 
I enlighet med Haines, Deaux och Lofaros (2016) studie verkar de starkt hållna könsstereotyperna vara 
konsekventa och pågående även i Sverige. Den citerade informantens redogörelse kan relateras till 
Hirdmans (1988) förklaring om isärhållandets principer; könsstereotyper innebär föreställningar om 
maskulint och feminint, varvid isärhållandet handlar om att dessa motsatsförhållanden inte ska 
blandas. I den beaktade teorin beskrivs könssegregering som en grundorsak till förekommandet av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier (Bobbitt-Zeher, 2011; Burgees & Borgida, 1999). 
Informanten berättar vidare om risker med könssegregerade grupper: “I homogena grupper kanske det 
är lättare att skämta om det andra könet och det kanske sedan sprider sig när det kommer in någon i 
gruppen av det motsatta könet” (Informant 7, Gruvindustrin). Vidare framförs resonemang om att 
homogena grupper kan innebära större sannolikheter för sexuella trakasserier och andra skadliga 
beteenden. En intervjuperson påpekar att rekrytering av kvinnor i en mansdominerad miljö kan 
innebära att ansvaret för en sundare kultur läggs på kvinnorna. “Det blir lite tokigt om man tänker att 
vi har en grupp som har machokultur och nu har vi rekryterat en kvinna, så nu ska det bli mycket 
mysigare och en annan jargong” (Informant 5, Skogsindustrin). Informanten menar att individen som 
tillhör minoriteten riskerar att få ansvaret för att bryta jargongen och representera mångfalden, vilket 
hänvisas till som problematiskt. 
  
En HR-person från akademin talar om hierarkier och makt i termer av olika inomorganisatoriska 
beroendeförhållanden. Informanten framför att en karriär inom akademin innebär många 
beroendeförhållanden, där personer lägre i hierarkin kan riskera att bli utnyttjade och personer högre i 
hierarkin kan tendera att utnyttja. Även om det är en grov generalisering, menar HR-personen att 
sådana beroendeförhållanden och hierarkiska strukturer kan vara ett skäl till förekommandet av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier. En annan HR-person bekräftar resonemanget: 

Jag tror också att det kan ha en del med att göra om det förekommer en maktobalans mellan de två 
inblandade parterna exempelvis, det tror jag på något sätt är en huvudanledning till att det förekommer 
(Informant 2, Rättsväsendet) 

 
Intervjupersonernas resonemang kan anknytas till Hirdmans (1988) teori om samhällets könsbaserade 
hierarkier. Hirdman (1988) menar att den hierarkiska mekanismen innebär att mannen utgör den 
samhälleliga normen, vilket gör kvinnan underordnad. I förhållande till detta framför Abrahamsson 
(2009) att underordningen av kvinnor förekommer oavsett kontextuella förhållanden. 

Summering 
Sammanhängande skildrar informanterna organisationskulturen som väsentlig vad gäller 
förekommandet av- och sannolikheterna för både könsdiskriminering och sexuella trakasserier. I 
intervjuerna återkommer också resonemang om könsfördelningens och könsrollernas betydelse, varvid 
överensstämmelse råder om att en jämn könsfördelning är eftersträvansvärd.  
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Samhällsnivå 
Genomgående i intervjuerna är uttalanden om samhällets avspeglingar i organisationer. De flesta av de 
intervjuade HR-personerna menar att denna reflexion kan utgöra en huvudorsak till varför 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatser: “Jag tror att det 
förekommer på arbetsplatser eftersom det förekommer i samhället” (Informant 9, Hälso- och 
sjukvården). Uppfattningen om att könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem 
verkar delas av samtliga informanter. Vid frågan om skäl till förekommandet av fenomenen, berättar en 
informant: “Alltså det är ju en struktur i samhället. Jag skulle säga att det beror på en patriarkal struktur 
i samhället som är väldigt ingrodd i oss alla egentligen. Man ser mannen som överordnad” (Informant 
4, Sjöfart- och transportbranschen). Informanten menar vidare att dessa maktstrukturer reproduceras 
inom organisationer där män vanligen har mer reell makt, vilket informanten menar “spär på de här 
strukturerna i samhället”. Att samhället präglas av en manlig dominans verkar vara en genomgående 
uppfattning hos informanterna. Vissa menar att männens historiska maktövertag speglas i deras 
upplevda handlingsutrymme på arbetsplatser. Informanternas resonemang om samhällets avspeglingar 
i organisationen stämmer överens med Ackers (1990) formulering om den könade organisationen, 
innebärande att samhälleliga strukturer reproduceras inom organisationer genom olika processer. 
Mekanismerna innebär åtskillnader av maskulint och feminint och handlar bland annat om makt och 
handlingsutrymme. Burgees och Borgida (1999) framhåller att könsstereotyper kan påverka 
förekommandet av sexuella trakasserier. Vid frågan om orsaker till förekommandet av sexuella 
trakasserier berättar en informant: 

Jag tror att män på något vis har trott att de har haft rätten bakåt i tiden, och så har det liksom blivit en 
jargong på något sätt. Så att jag tror att det är bibehållande av makt (Informant 6, Fastighetsbranschen) 

 
En ytterligare informant bekräftar könsrollerna som ett maktsystem, där mannen är överlägsen 
kvinnan. En annan informant beskriver den historiska värderingen av kvinnor respektive mäns arbete, 
där männens arbete genom tiderna har värderats högre. Resonemanget avslutas med “Det är en lång 
historia som vi har med oss” (Informant 9, Hälso- och sjukvården). Uttalandet kan relateras till 
Abrahamssons (2009) redogörelse om kvinnan som det andra könet, varvid kvinnan inte riktigt når 
upp till mannens kvalitéer. Abrahamsson (2009) framför vidare att de historiskt starka 
föreställningarna om könens olika kompetenser reflekteras i arbetslivet idag genom att både män och 
kvinnor förväntar sig större kompetens från män än från kvinnor.  
 
En informant framhåller att faktumet att kvinnor idag är en del av arbetsmarknaden samt att 
organisationer blir allt mer jämställda - kan innebära att män känner sig hotade:  

Helt plötsligt blir konkurrensen så mycket större och då blir det hotfullt (...) Dessutom i våran värld, det 
vill säga i Universitetsvärlden, kan man säga att det fortfarande är så att unga kvinnor ofta får bättre 
meriter. De har varit bättre i skolan, de har bättre betyg, så söker de och så konkurrerar de ut killarna och 
det klart att det är hotfullt (Informant 8, Akademin) 

Summering 
I förekommande fall är informanterna eniga om att mäns historiska övertag i samhället reflekteras inom 
organisationer. Därigenom menar vissa informanter att män kan agera utifrån upplevda 
handlingsutrymmen eller bibehållande av makt. Resonemang om könsmaktsordning och upplevda hot 
framförs också. 

Hur kan organisationer komma till rätta med fenomenen? 
En variation av tankar om lösningar eller strategier för att komma till rätta med könsdiskriminering och 
sexuella trakasserier framkommer i intervjuerna. Resonemangen tar sig i uttryck på både individ-, 
organisations- och samhällsnivå.  
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Lösningar på individnivå   
I flera intervjuer framträder individens roll i motverkandet och förebyggandet av könsdiskriminering 
respektive sexuella trakasserier. Vissa hänvisar till förövarens ansvar för sitt agerande, medan andra 
talar om den tredje partens ansvar, det vill säga åskådaren. Några informanter framhåller individens 
roll som central, vilket uttrycks i följande citat: 

Jag tycker ändå att ansvaret ligger på varje människa. Att utövar man det så har man fullt ansvar över sig 
själv, men alla som ser det och låter det ske är fullt ansvariga också. Och ju högre i hierarkin ju högre 
ansvar (Informant 6, Fastighetsbranschen) 

 
Ansvaret innebär således att varje enskild individ inom organisationen har en betydande möjlighet att 
påverka förekommandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. En HR-person framhåller att 
vetskapen om detta är väsentlig för medarbetare: “Det är viktigt att man ändå har reflekterat över att; 
jag kan ändå göra skillnad om jag ser något som är fel. Jag kan göra skillnad genom att ingripa” 
(Informant 2, Rättsväsendet). En informant påpekar att varje individ har ett ansvar vad gäller att 
efterleva organisationens riktlinjer och policy: “Det ansvaret har ju varje enskild medarbetare att bete 
sig på ett bra sätt och inte kränka andra eller trakassera. (...) Alla är skyldiga att efterleva vår värdegrund, 
det är en del i anställningen” (Informant 5, Skogsindustrin). I intervjuerna framförs vidare att individen 
har en roll såväl vad gäller att säga ifrån, som att verka stöttande om denne får kännedom om att en 
kollega har blivit utsatt. Det framkommer att varje enskild medarbetare har en viktig uppgift i att skapa 
en god beteendesed på arbetsplatsen. “Det handlar ju mycket om beteenden i slutändan, hur vi beter oss 
mot varandra. Så då krävs det ju egentligen att alla är med och liksom föder ett gott beteende” 
(Informant 4, Sjöfart och transportbranschen). Informantens beskrivning stämmer överens med 
McDonald och Floods (2012) resonemang om att medarbetare kan främja en god arbetsmiljö genom att 
medvetandegöra och uppmärksamma diskriminerande beteenden. 
 
En informant menar att det är viktigt att medarbetarna känner varandra på arbetsplatsen. Gemenskap 
beskrivs som en faktor i förebyggandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. “När man väl 
lär känna någon så slutar man kränka” (Informant 6, Fastighetsbranschen). I en intervju framkommer 
ett resonemang om självrannsakan: 

Det finns inget “nu är vi klara” utan vi måste hela tiden jobba med frågan vi måste hela tiden rannsaka 
oss själva “Är jag schyst? Är jag tillräcklig? Gör jag mitt bästa för att bidra till vår gemensamma schysta 
arbetsmiljö eller är jag taskig?” (Informant 10, Media och kommunikation) 

Summering 
Liksom att individen har en betydelse vad gäller förekommandet av könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier har också den enskilda medarbetaren en mening vad gäller att komma till rätta med 
företeelserna. Betydelsen diskuteras både utifrån perspektivet som utövare eller förövare likväl som 
åskådare. Det framförs vidare att individen har en roll vad gäller att etablera en god beteendenorm på 
arbetsplatsen. 

Lösningar på organisationsnivå 
Vid intervjufrågor om HRs roll i arbetet med könsdiskriminering och sexuella trakasserier så framträder 
olika uppfattningar. I intervjusvaren kan skillnader och likheter utläsas vad gäller resonemang kring vad 
som är viktigt i arbetet samt upplevda utmaningar. Vissa av informanterna betonar ledningens och 
organisationens ansvar, medan andra framhåller HRs möjligheter att göra skillnad. Ledningen och 
organisationens ansvar handlar om riktlinjer, värderingar och prioriteringar. Organisationens synsätt 
på och prioritering av frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier beskrivs av informanterna 
som avgörande för utfallet. Flera informanter menar att drivkraften till förändring behöver komma från 
ledningen: “HR kan inte ensam driva frågan, utan den måste efterfrågas och följas upp av ledningen 
(Informant 5, Skogsindustrin)”. Andra informanter menar att drivkraften bör komma från 
medarbetarna, vilket skildras i följande citat: 
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Cheferna är ju viktiga symboler men det är inte de som ska driva frågan, det är medarbetare som ska 
driva. Chefen styr och ger ramarna sen så driver medarbetarna. (...) Det ska inte komma uppifrån det ska 
vara medarbetardrivet, vi ska bygga underifrån och utifrån helheten (Informant 2, Rättsväsendet) 

 
Arbetsgivaren är enligt Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) och Arbetsmiljölagen (SFS: 1997:1160) 
skyldig att tydliggöra att kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inte är acceptabelt inom 
verksamheten, vilket också ska integreras i organisationen. Lehto och Lindholm (2014) framför att 
implementeringen av bestämmelserna kan försvåras genom den lokala organisationskulturen om denna 
är ojämlikhetsskapande. Upprätthållande av maktstrukturer i förhållande till bland annat kön, sexuell 
läggning och etnisk tillhörighet påverkar organisationens kontroll över mål, resurser och resultat. Lehto 
och Lindholm (2014) framför vidare att lagstiftningen kan trängas undan av alternativa norm och 
värderingssystem inom organisationen. Arbetsgivaren är även förpliktigad till att tillhandahålla tydliga 
rutiner om sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling skulle inträffa (Arbetsmiljöverket, 
2018).   
 
I de flesta intervjuer framkommer konstateranden om att frågor om könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier behöver prioriteras för att HR ska ha förutsättningar att arbeta med dessa. Organisationens 
ledning beskrivs som central vad gäller tydliggörande av riktlinjer och värdegrund, i enlighet med 
lagstiftningen. Informanterna bekräftar: för att komma till rätta med fenomenen så är det viktigt att 
organisationen tydligt har tagit ställning mot diskriminerande och trakasserande handlingar och 
beteenden. Återkommande är redogörelser av organisationens ledare som symboler eller förebilder för 
värdegrunden och toleransnivån: “Ledningen är viktig i dessa frågor, att de tydligt visar vad vi har för 
värderingar i företaget och inte accepterar någon typ av diskriminering, kränkningar eller trakasserier” 
(Informant 7, Gruvindustrin). Organisationens hantering av ärenden om könsdiskriminering och 
sexuella trakasserier anges vara avgörande för toleransnivån för sådana beteenden. Enligt en tidigare 
presenterad studie så framhåller Sojo, Wood och Genat (2016) att medarbetare tenderar att uppleva 
organisationen som tolerant ifall klagomål inte tas på allvar, förövare inte straffas eller vittnande 
drabbas av repressalier. Ledningens uppmuntran är vidare avgörande för rapportering av bevittnade 
eller upplevda kränkningar och trakasserier (Sojo, Wood & Genat, 2016).  
 
Informanter påpekar återkommande att arbetet med könsdiskriminering och sexuella trakasserier 
behöver beröra alla och inkluderas i det grundläggande arbetsmiljöarbetet för att resultat ska 
åstadkommas: “Det här är någonting som angår alla, både män och kvinnor. För att kunna förändra 
strukturer behöver alla inkluderas i arbetet” (Informant 5, Skogsindustrin). En annan HR-person 
framhåller betydelsen av att organisationen och ledningen kommunicerar frågorna utifrån ett 
affärsperspektiv. Hon påpekar att det är viktigt att: 

(...) prata om det här i affärsmässiga termer. Att inte prata om det som någonting som vi ska göra för att 
vi ska vara snälla eller schysta eller för att man inte får diskriminera. Utan mer för att det skapar värde 
för våra kunder och därmed också värde för firman och det tror jag var ett viktigt steg (Informant 1, 
Revisionsbranschen) 

 
Flera av informanterna redogör för fördelarna med ett affärsmässigt synsätt på frågorna. Vid en fråga 
om drivkraften till arbetet med könsdiskriminering och sexuella trakasserier svarar en av 
informanterna: 

För det första se till att medarbetarna kan prestera (...). Mår man inte fysiskt eller psykiskt bra, vilket 
man inte gör om man känner sig mindre värd, trakasserad eller kränkt, då drabbar det resultatet. Om 
man ska tänka rent företagsmässigt. (...) Det finns egentligen tre drivkrafter: få ett bra resultat, 
medmänsklighet och att vara attraktiv som arbetsgivare (Informant 6, Fastighetsbranschen) 

 
Återkommande är resonemang om organisationens varumärke. Informanterna talar både om 
attraktionskraft gentemot arbetskraft och anseende inför kunder eller medborgare. En informant 
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beskriver att det som sker inom organisationen internt i form av beteenden och handlingar, också 
kommer att synas externt. En annan informant bekräftar resonemanget: 

Den insikten, att summan av alla handlingar som görs inom ett företag bygger upp ett varumärke. Att ha 
det i bakhuvudet varje dag, det tror jag skulle vara liksom nyttigt för en del organisationer (Informant 1, 
Revisionsbranschen) 

 
Flera informanter menar att tala om könsdiskriminering och sexuella trakasserier i affärsmässiga 
termer innebär att frågorna behandlas utifrån ett bredare perspektiv, eftersom vinst och förlust angår 
alla. Att organisera insatserna som en del av det vanliga arbetsmiljöarbetet innebär vidare att frågorna 
behandlas som de arbetsmiljöproblem som de utgör. Även organisationens arbete med inkludering och 
mångfald framhålls som en nyckelfaktor i det långsiktiga åtgärdandet av diskriminering och 
trakasserier: 

Skillnader ska få existera (...) alla människor ska kunna få nå sin fulla potential och förståelsen för den 
olikheten, att vi är olika som människor och individer, den förståelsen krävs för att alla ska kunna bli sitt 
bästa jag och nå sin fulla potential (Informant 2, Rättsväsendet) 

 
Genom ett integrerande och inkluderande förhållningssätt kan organisationen i sin helhet reproducera 
mångfald i arbetsstyrkan och jämställdhet i synnerhet: 

Det finns ju en positiv boll som man sätter i rullning när man börjar jämna ut könsbalansen i en 
organisation. Efter ett visst läge så försvinner liksom könsidentiteten i det där rummet (...) De små stegen 
blir till stora steg, för att man helt enkelt normaliserar att det finns både kvinnor och män i olika 
sammanhang (Informant 1, Revisionsbranschen) 

 
Informanten beskriver en målbild “Det är ju det man vill komma till, att både kvinnor och män får vara 
sig själva och inte behöva representera det ena eller det andra könet” (Informant 1, Revisionsbranschen). 
Även om en jämn könsfördelning har positiva effekter, så utgör det inte en självständig lösning vad gäller 
frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier, menar en informant: “Bara för att vi har en 
jämn könsfördelning innebär det inte att vi är jämställda eller att vi har en okej jargong” (Informant 5, 
Skogsindustrin). För att komma till rätta med fenomenen krävs arbete med organisationsmässiga 
strukturer och självinsikt, menar informanten vidare. Flera av HR-personerna återkommer till 
begreppet självinsikt. De menar att såväl ledningen som HR behöver ha självinsikt och regelbunden 
självrannsakan för att inte falla offer för förutfattade meningar eller gamla strukturer. 
 
HR beskrivs ha en viktig roll vad gäller att vägleda, lära, utmana, mäta, säkerställa, utvärdera och 
engagera. Det handlar om att utmana chefer, följa upp och säkerställa att de utgår från rådande policys 
och riktlinjer. Att engagera och lära såväl medarbetare som chefer om könsdiskriminering respektive 
sexuella trakasserier beskrivs också som viktiga uppgifter, liksom att mäta förekommandet av 
företeelserna. Informanterna menar att HR ska ha särskild kunskap i frågorna och tillhandahålla 
verktyg och stöttning för cheferna. Uppgifter beskrivs vidare vara att driva på chefer och säkerställa att 
åtgärder genomförs, vilket bekräftas i följande citat: 

Vi har inte personalansvar, men vi jobbar väldigt nära chefer och där är det både viktigt att förmedla 
kunskap till chefen, informera, och vara lite nagel i ögat vad gäller den här typen av frågor (Informant 9, 
Hälso- och sjukvården). 

 
Flera informanter talar om betydelsen av att hålla frågan vid liv: “Det viktigaste är ju att vi fortsätter att 
vara de granskande ögonen och öronen” (Informant 1, Revisionsbranschen). En av informanterna 
menar att HR-medarbetare ska fungera som ambassadörer för jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor. Att engagera andra beskrivs som en viktig uppgift, varvid nyckeln är att hitta 
smärtpunkter eller beröringspunkter: “Det måste få bli lite kött och blod, det är en nyckel. Det gäller inte 
bara att alla riktlinjer är på plats eller så, det är en del, men det är så mycket mer” (Informant 2, 
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Rättsväsendet). För att förändring ska åstadkommas så behöver människorna på arbetsplatsen känna 
sig berörda, menar informanten. 

Tankar om framtiden 
Intervjupersonerna uttrycker olika uppfattningar om framtiden, däribland känslor, upplevda 
utmaningar och viktiga uppgifter. Några informanter verkar optimistiska inför framtiden medan andra 
yttrar pessimistiska attityder. En informant skildrar framtidens utmaningar: 

Jag är en optimist i alla lägen skulle jag vilja säga. I den här frågan kan jag säga att man har jobbat med 
de här frågorna sedan början av 80-talet och jag vet att det är frågor som är svåra (…). Man måste få alla 
att förstå att detta är en vinna-vinna situation, och då kräver det mycket dialog och mycket information. 
Det räcker inte med att lagstifta, det räcker inte med att säga att det är detta som gäller om man inte får 
några konsekvenser när man gör fel. Det är därför tror jag att det kommer att ta tid (Informant 8, 
Akademin) 

 
En gemensam uppfattning är att arbetet med frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier 
måste fortgå: “Jag är inte pessimist, men jag tror att jag är för gammal för att få uppleva det fullt ut (…) 
Det är en förändring redan nu men det krävs mer helt uppenbarligen, vi är absolut inte där än. Det krävs 
att man fortsätter” (Informant 9, Hälso- och sjukvården). Tankesättet utvecklas vidare av en annan 
informant: 

Det är viktigt att vi hela tiden pratar om och diskuterar frågan, så att den hela tiden finns på agendan. För 
detta är ingenting som vi kommer att kunna bocka av och säga att vi är färdiga med. (Informant 5, 
Skogsindustrin) 

 
En återkommande uppfattning är att det är viktigt för organisationer i sin helhet och HR i synnerhet att 
fortsätta jobba motverkande och förebyggande, även när den offentliga debatten avtar: 

När det gäller de här frågorna så gäller det att aldrig, aldrig, slå sig till ro. Utan vi måste oförtröttligt 
fortsätta med att jobba med frågorna och ta upp de på agendan (Informant 10, Media- och 
kommunikationsbranschen) 

 
Informantens argument kan styrkas med Abrahamssons (2009) resonemang om återställande krafter, 
där försök till förändringar genom olika jämställdhetsinsatser riskerar därför konfronteras av motstånd. 
Abrahamsson (2009) menar vidare att ordningen vanligen återställs efter en del oro och tillfälliga 
förändringar.  
 
Målbilden uttrycks vara att ingen på arbetsplatsen ska känna sig utsatt. Flera informanter uttrycker 
förhoppningar om ett gemensamt synsätt på frågorna: ”Min förhoppning är att det här ska bli så 
självklart i framtiden att vi inte behöver fokusera så mycket på de här frågorna” (Informant 5, 
Skogsindustrin). Informanten berättar vidare om utmaningarna med det fortsatta arbetet och menar att 
det krävs mod, och utvecklar sedan resonemanget: 

Vi behöver se till att frågan är aktuell hela tiden, t ex genom att tillhandahålla olika verktyg till 
verksamheten. Om vi slutar diskutera och reflektera kring detta kommer frågan att sakta men säkert 
prioriteras ner. Det måste hela tiden vara aktuellt och det är en utmaning (Informant 5, Skogsindustrin) 
 

En annan informant bekräftar förhoppningen om framtiden:   

Alltså jag hoppas att vi fortsätter med proaktivt arbete, så att vi inte behöver prata kring att någonting har 
hänt. Så att det inte är någon som blir utsatt för någonting. Men samtidigt pusha till kontinuerligt arbete 
med detta hela tiden, att man inte tappar tempot egentligen. Att det sätter sig i strukturen egentligen för 
alla organisationer. Att det här är lika viktigt och självklart som att man har veckomöten liksom, med 
organisationen (Informant 4, Sjöfart- och transportbranschen) 
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Summering 
Genomgående i intervjuerna beskrivs organisationen ha en betydande roll vad gäller att komma till rätta 
med könsdiskriminering och sexuella trakasserier. I enlighet med lagstiftningen återges ledningen ha 
det yttersta ansvaret. Några informanter framhåller att ledningen bör agera som förebilder eller 
symboler och flera nämner professionell självinsikt. En nyckellösning skildras vara att arbetet med 
frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier bör inkludera och beröra alla för att nå 
framgång. I intervjuerna betonas särskilt att arbetet behöver fortgå en längre tid framöver för att 
organisationer ska komma till rätta med könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 

Organisationen – en avspegling av samhället 
Återkommande i intervjuerna är beskrivningar om organisationen som en reflektion av samhället. 
Organisationer utgör delar av samhället, som är exponerade för helheten. Informanterna menar att så 
länge som könsdiskriminering och sexuella trakasserier förekommer i samhället som helhet så kommer 
även organisationer att exponeras för den sortens problematik: 

Jag tänker att det är ett samhällsproblem. Jag tänker att det är någonting som alla behöver jobba med 
hela tiden. Det är en utmaning som vi alla har och det är ett kontinuerligt arbete oavsett vilken bransch 
man är i så behöver man jobba med de frågorna (Informant 4, Sjöfart och transportbranschen) 

 
En informant bekräftar utmaningen och menar att organisationen har en viktig uppgift i att vidta 
motverkande och förebyggande åtgärder. Hon menar att organisationen har en viktig roll i att angripa 
frågan, utifrån vetskapen om att det utgör ett samhällsproblem: ”Man ska vara offensiv i den här frågan. 
(…) Vara offensiv i antalet insatser och vara offensiv i att hitta en approach som funkar” (Informant 2, 
Rättsväsendet). Därigenom kan organisationen konstruera ett skydd mot samhällsfenomenen. En 
annan informant uttrycker betydelsen av att diskutera samhälleliga strukturer på arbetsplatsen, särskilt 
vad gäller könsnormer och stereotyper. Genom att samtala och därigenom medvetandegöra kan 
organisationen undvika könsdiskriminering, menar informanten: 

Det är så mycket som är omedvetet. Till exempel hur vi tänker om olika om yrken eller olika 
arbetsuppgifter, att det är manligt och det är kvinnligt, vilket är helt naturligt. När man gör det så tänker 
man inte på att det här faktiskt kan vara en risk att vi diskriminerar, man tänker inte på det. Men när 
man börjar diskutera det ser man det kanske kan bli en konsekvens av att vi gör sådana här omedvetna 
uppdelningar på manligt och kvinnligt. Att risken kan bli att vi hamnar i olika former av diskriminering 
(Informant 9, Hälso- och sjukvården) 

 
Yttrandet kan kopplas till Abrahamssons (2009) resonemang om att könssegregering är något som 
människor aktivt själva väljer att göra eller inte göra i varje sammanhang. Enligt Hirdman (1988) kan 
reproducering av de könsstereotyper som informanten hänvisar till avhjälpas genom erkännande för- 
och förståelse av meningsskapandet och systemskapandet som genusordningen innebär. En annan 
informant talar om omedvetenhet i förhållande till synsätt på frågorna:  

Jag tror att många tänker att det här var inte så farligt. (…) Jag tror att det är viktigt att man verkligen 
fattar att det finns i Sverige idag. Även om vi är ett av världens mest jämställda länder så finns det ju ändå 
här också (Informant 6, Fastighetsbranschen) 

 
Genomgående menar informanterna att könsdiskriminering och sexuella trakasserier innebär 
samhällsproblem och påpekar att det är viktigt för organisationer att följa med i samtidens utveckling. 
En informant upplever ett paradigmskifte vad gäller könsrelationer och stereotyper: 

Jag tänker så här att någonstans är vi inne i någon form av paradigm, paradigmskifte emot det som har 
varit. (…) På något sätt så kommer könsrelationen att ha förändrats och kommer att fortsätta att 
förändras. Svårt att säga hur könsrelationen kommer att utvecklas men jag hoppas och tror på någonting 
bättre (Informant 2, Rättsväsendet) 
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Resonemanget kan återkopplas till Dauber, Fink och Yolles (2012) konstaterande om att organisationer 
konsekvent behöver anpassa sig till samhällets normativa antaganden för att säkra överlevnad. I takt 
med att samhällets normer förändras så utvecklas också de påverkansprocesser som inryms i 
organisationer. 

Summering 
I förhållande till att könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem så beskriver 
informanterna tankar om strategier och metoder för att komma till rätta med problematiken. 
Organisationsmässig medvetenhet om den samhälleliga kontexten uttrycks som en viktig faktor. 

 
Diskussion  
I detta avslutande avsnitt presenteras och diskuteras studiens slutsatser, resultat och metodval. Förslag 
till vidare forskning framförs även. För att klargöra den fenomenografiska utgångspunkten presenteras 
likheter och skillnader mellan informanternas resonemang under nedanstående rubrik. I 
metoddiskussionen problematiseras och diskuteras valet av metod, genomförande och urval i syfte att 
öka förståelsen för de överväganden som har gjorts.  

Slutsatser 
Den här uppsatsen har utgått från fyra frågeställningar som har berört: 1) innebörden av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier, 2) betydelsen av metoo-rörelsen, 3) bakomliggande 
orsaker till förekomsten av könsdiskriminering och sexuella trakasserier samt 4) tillvägagångssätt för 
att komma till rätta med problematiken på arbetsplatser. Studiens resultat visar att flera informanter 
uppfattar otydligheter vad gäller innebörden av såväl könsdiskriminering som sexuella trakasserier. 
Vagheten beskrivs som en gråzon där variationen av handlingar och beteenden som begreppen 
inrymmer innebär otydligheter. Några informanter hänvisar dock till lagen som en tydlig utgångspunkt, 
emellertid råder viss förvirring kring vilken lag som är lämplig. Även om de flesta informanter benämner 
kvinnan som den utsatta, påtalar vissa att könsdiskriminering och sexuella trakasserier även kan drabba 
män. Informanterna är däremot överens om att det är den utsatta som avgör vad som är 
diskriminerande eller trakasserande och uttrycker vidare att sådana företeelser sker som en konsekvens 
av omedvetenhet och okunskap. Medvetandegörande och kunskapsbildning beskrivs härvid som viktiga 
uppgifter för HR.  
 
Samtliga informanter har skildrat en positiv inställning till metoo-rörelsen, även om vissa också har gett 
uttryck för upplevda nackdelar med rörelsen. En nackdel som framkom var uppfattningen om att 
rörelsen tenderar att handla om en “officiell uthängning av individer” snarare än om de strukturella 
förhållanden som utgör grundorsaker för förekommandet av sexuella trakasserier. En vanlig 
uppfattning är att metoo-rörelsen har gett frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier ett 
ökat fokus och skapat förutsättningar för ett mer ingående arbete, genom prioriteringar från ledningen. 
Informanterna skildrar olika utvecklingsstadier vad gäller organisationens arbete med frågor om 
sexuella trakasserier. Vissa berättar om större organisationsförändringar i anslutning till metoo-
rörelsen, medan andra menar att den var en bekräftelse på det redan befintliga arbetet. 
 
Vad gäller de fundamentala orsakerna till förekommandet av könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier resonerar informanterna utifrån olika aspekter. De mest komplexa redogörelserna 
inbegriper resonemang om såväl individen, organisationen som samhället. Enklare förklaringar utgår 
från ett av perspektiven, vilket vanligen är organisationens. På individnivå är ett återkommande tema 
människors förutfattade meningar, som benämns som en bidragande orsak till förekomsten av 
diskriminering och trakasserier. Beteenden och handlingar beskrivs som inbitna och individen 
framställs som ett offer för dessa gamla mönster. Förekommandet av könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier förklaras av en oförståelse inför andras gränser och omedvetenhet inför det egna 
handlandets konsekvenser. Känslor av hot och konkurrens framhålls vidare som orsaker till 
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förekommandet av fenomenen, vilket uttrycks genom olika former av maktutövning; däribland 
härskartekniker. Inomorganisatoriska förhållanden bestående av organisationskultur och normer 
framhävs vidare som en framstående orsak till förekomsten av fenomenen på arbetsplatser. Även 
organisationens hantering av ärenden om könsdiskriminering och sexuella trakasserier anges vara 
avgörande för toleransnivån för sådana beteenden och handlingar. Ojämn könsfördelning uttrycks av 
vissa informanter som en sannolikhetsökande omständighet där en mansdominerad arbetsplats 
beskrivs som mest riskfylld. Informanter tillhörande mansdominerade organisationer berättar om 
destruktiva normer och jargonger, vilket har krävt specifika insatser. Informanterna från byggbranschen 
och gruvindustrin redogör för att jämställdhetsfrågor inte har prioriterats tidigare och att fokus har varit 
på den fysiska arbetsmiljön. Hierarkiska organisationer som innebär beroendeförhållanden menar 
några av informanterna ökar sannolikheten för maktutövning i form av patriarkala härskartekniker. 
Andra framhåller också att den historiska könsmaktsordningen som har möjliggjort för män att agera 
diskriminerande och trakasserande fortfarande reflekteras i männens upplevda handlingsutrymme. 
Resultatet framhäver vidare den samhälleliga kontexten som en orsak vad gäller förekommandet av 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier, varvid fenomenen beskrivs som samhällsproblem. Det 
framförs att organisationer reproducerar de samhälleliga maktstrukturerna. 
 
Tillvägagångssätt för att komma till rätta med problematiken presenteras utifrån lösningsstrategier på 
individ- och organisationsnivå. Vissa av informanterna framför den enskilda medarbetarens roll som 
central, där varje individ har en betydelse vad gäller att skapa en hälsosam beteendenorm. Härvid 
påpekas också förövarens ansvar för det egna agerandet. Andra framhåller den tredje parten, det vill 
säga åskådaren, som viktig i förhindrandet av företeelserna. Essensen i såväl intervjuerna som 
resultatavsnittet utgörs av organisatoriska metoder och strategier i åtgärdandet och eliminerandet av 
könsdiskriminering respektive sexuella trakasserier. Organisationen i sin helhet och ledningen i 
synnerhet framhålls inneha en viktig roll vad gäller att fungera som symbol eller förebild för 
värdegrunden. Det framställs vara viktigt med ett affärsmässigt synsätt på frågorna och att de prioriteras 
av ledningen. I vissa intervjuer framkommer dock resonemang om att drivkraften behöver komma från 
medarbetarna för att organisationen ska åstadkomma verkliga förändringar. En nyckelfaktor framställs 
vara att arbetet med frågorna ska inkludera och angå alla inom organisationen och vara en del av det 
huvudsakliga arbetsmiljöarbetet. Med det menas att frågor om könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier riskerar att betraktas som “kvinnofrågor” om de enbart drivs av kvinnor i olika 
jämställdhetsprojekt. För att åstadkomma förändring bör arbetet genomsyra hela organisationen.  I 
intervjuer framkommer att det motverkande och förebyggande arbetet ska ses som en vinna-vinna 
situation som gynnar alla. HR framställs ha viktiga uppgifter vad gäller utbildning, säkerställande, 
engagerande och uppföljning. Andra väsentliga uppgifter beskrivs vara att utmana chefer och bidra till 
självrannsakan. 
 
Utifrån vetskapen om att könsdiskriminering och sexuella trakasserier utgör samhällsproblem 
framställs ytterligare viktiga uppgifter och utmaningar. I och med att det är ett samhällsproblem är det 
också en branschöverskridande utmaning som alla organisationer är exponerade för. Det framhålls vara 
viktigt att konstruera ett skydd gentemot samhällsfenomenen, vilket kan konstrueras genom det som en 
informant beskriver som offensiva åtgärder. Sett till studiens resultat är en dominerande uppfattning 
att arbetet med frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier måste fortgå, även när den 
offentliga debatten tystnar. Informanterna talar om en målbild där alla inom organisationen har ett 
gemensamt synsätt på frågan och där ingen känner sig utsatt. Informanterna är överens om att 
organisationer står inför fortsatta utmaningar vad gäller könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 
Många menar att arbetet kommer att vara tidskrävande, medan andra är mer optimistiska. 

Resultatdiskussion 
Förhoppningen med denna studie var att det framställda resultatet skulle utgöra ett kunskapsbidrag till 
HR som yrkesgrupp, varvid de skildrade iakttagelserna kan fungera som lärdomar och verktyg. Nedan 
följer en avslutande diskussion angående studiens resultat.  
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Könsdiskriminering och sexuella trakasserier är samhällsproblem som reflekteras inom organisationer 
i alla branscher och sektorer. Alla organisationer är exponerade för problematiken så länge som 
företeelserna förekommer i samhället. Fenomenen kan orsaka allvarliga konsekvenser för såväl individ 
som organisation och samhälle. Med anledning av detta anser författarna för denna uppsats att HR står 
inför viktiga uppgifter framöver. Även om frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier har 
fått ökat fokus i samband med metoo-rörelsen, så måste frågorna fortsätta prioriteras för att nå önskat 
resultat - vilket kräver engagemang, kreativitet och välgrundade argument. Fastän informanterna 
återkommande redogör för HR som yrkesgruppen med specialiserad kompetens inom frågor om 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier, beskrivs rollen som förhållandevis obetydande. Chefer 
och medarbetare beskrivs istället som avgörande vad gäller att driva frågorna. En större tilltro till den 
egna kompetensen och förmågan att förändra skulle kunna bidra till större förändringar inom området, 
menar författarna för denna studie.  
 
För att hitta lösningar till problematiken anser författarna att det är relevant att begrunda de 
fundamentala skälen till förekommandet av könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Vid 
genomförandet av denna studie har en diskrepans upptäckts mellan informanternas resonemang om 
grundläggande orsaker till fenomenen och lösningar på problematiken. Återkommande nämner 
intervjupersonerna könsstereotyper och könsmaktsordningar som orsaker till varför 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier förekommer. I förhållande till detta nämner ingen av 
informanterna lösningar som är grundade utifrån den vetskapen. För att komma till rätta med 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier kan dekonstruerandet av könsstereotyper och 
förändringar av ojämställda maktordningar bedömas vara viktiga uppgifter.  
 
Informanterna återkommer vidare till att problematiken med könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier var värre förr på grund av ålderdomliga föreställningar om kvinnor och män. 
Resonemangen om att det var värre förr och poängterandet om att det är bättre nu kan verka godtroget 
i förhållande till den tidigare presenterade forskningen. Haines, Deaux och Lofaro (2016) har 
konstaterat i sin jämförande studie att stereotypa uppfattningar om män och kvinnor fortfarande är 
påtagliga och att det inte har skett några väsentliga skillnader vad gäller uppfattningar om män och 
kvinnors egenskaper. Det har däremot kunnat noteras en skillnad vad gäller den kvinnliga stereotypen, 
som i själva verket har blivit mer påtaglig nu än förr (Haines, Deaux & Lofaro, 2016). Flera informanter 
från mansdominerade branscher har i denna studie bekräftat påtagliga stereotypa uppfattningar inom 
organisationen. En ökad medvetenhet om detta förhållande bedömer författarna av denna uppsats vara 
väsentligt, för att i slutändan komma till rätta med könsdiskriminering och sexuella trakasserier.   
 
Utifrån studiens resultat anser författarna av denna uppsats att vissa slutsatser är av särskilt intresse. 
Däribland synsättet på diskriminering och trakasserier som affärsfrågor. Ett sådant betraktelsesätt på 
problematiken kan resultera i att fenomenen får en naturlig prioritering och därigenom inkluderar alla 
inom organisationen. Att könsdiskriminering och sexuella trakasserier ska angå alla är en viktig 
framgångsfaktor enligt informanterna. För att komma till ett genombrott behöver frågor om 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier behandlas och prioriteras som givna affärs- och 
arbetsmiljöfrågor. En dekonstruering av könsstrukturer innebär en vinna-vinna situation där individen 
ges möjlighet att nå sin fulla potential vilket i sin tur även gynnar organisationen. Genom att uppmana 
och utmana i rollen som chefsstöd kan HR åstadkomma verkliga skillnader.  
 
Genom intervjuer med HR-personer inom tio olika branscher har denna studie avsett att kartlägga olika 
uppfattningar om och lösningar till samma problem: könsdiskriminering och sexuella trakasserier. 
Resultatet utgörs av redogörelser som belyser olika aspekter och lösningar till fenomenen. Olikheterna 
i arbetet med och synsättet på könsdiskriminering och sexuella trakasserier kan inspirera till nya 
lösningar och generera branschöverskridande lärdomar, varför denna uppsats är ett kunskapsbidrag till 
organisationer. Eftersom problematiken drabbar såväl individen som samhället innebär avskaffandet 
av könsdiskriminering och sexuella trakasserier en grundläggande mänsklig rättighet liksom ett 
avgörande faktum för att individer och organisationer ska utveckla sin fulla potential.   
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Förslag till vidare forskning 
I denna uppsats har Haines, Deaux och Lofaros (2016) studie använts för att beskriva hur 
könsstereotyper från 1980-talet fortfarande är påtagliga. Genom datamaterialet för denna uppsats 
framkom att detsamma tycks gälla även inom den svenska kontexten. Därför vore en studie som jämför 
de svenska könsstereotyperna genom årtiondena intressant. Har den kvinnliga stereotypen blivit 
starkare även i Sverige? 
 
En förlängning av denna studie skulle vara av stort intresse. En sådan skulle kunna innehålla ett större 
datamaterial och därmed beakta fler aspekter, däribland fler diskrimineringsgrunder. 
Frågeställningarna skulle vidare vara intressanta att rikta mot chefer eller medarbetare, eftersom dessa 
ansågs ha en betydande roll enligt informanterna i denna studie.  

Metoddiskussion 
Valet av en kvalitativ ansats framstod naturligt eftersom djupgående information om människors 
tänkande, lärande och sätt att uppfatta omvärlden var i fokus (Kvale & Brinkmann, 2014). Beslutet att 
använda den fenomenografiska ansatsen grundades i vetskapen om att metoden skulle bidra till en mer 
komplex och nyanserad skildring av informanternas utsagor. Detta har reflekterats i det utfallsrum som 
presenteras i studiens resultatavsnitt. Den fenomenografiska ansatsen bedömdes vidare fungera 
berikande vad gäller tillförlitlighet och kvalitet. Utan en fenomenografisk utgångspunkt hade studien 
eventuellt genererat en mer översiktlig förståelse för informanternas uppfattningar om fenomenen.  
 
Semistrukturerade intervjuer ansågs vara mest lämpligt i förhållande till syftet att fånga nyanserna av 
informanternas uppfattningar om fenomenen. Användandet av ett mer strukturerat tillvägagångssätt 
skulle begränsa informanternas uttalanden och likaså variationerna i resultatet. Då informanterna i 
studien har varit utspridda geografiskt ansågs telefonintervjuer som fördelaktigt. Bryman (2011) 
framhåller att intervjuformen kan underlätta i samtal om känsliga ämnen och fungera avväpnande. 
Samtliga fördelar noterades i genomförandet av telefonintervjuerna. 
 
Genomförandet av två pilotintervjuer resulterade i att intervjuguiden omformulerades för att bättre 
bemöta de frågeställningar som studien har avsett att besvara. Intervjuguiden reviderades efter de båda 
pilotintervjuerna och frågeställningarna ansågs som väl avvägda innan intervjuerna påbörjades.   
 
Innan intervjuerna genomfördes blev informanterna ombedda att avsätta ungefär en timme. När 
intervjuerna genomfördes varade de mellan en halvtimme och två timmar. Längden av intervjuerna 
styrdes främst av informanterna, då intervjuaren intog ett inlyssnande förhållningssätt. Det inlyssnande 
förhållningssättet och informantens självbestämmande resulterade i utförliga och uttömmande svar, 
vilket var väsentligt utifrån studiens fenomenografiska utgångspunkt. 
 
Urvalet som gjordes bedömdes lämpligt då syftet var att undersöka strategiskt inriktade HR-personers 
uppfattningar kring fenomenen könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Syftet innebär således en 
medveten avgränsning vad gäller reflektioner och uppfattningar om fenomenen. En allmän uppfattning 
är att metoo-rörelsen har gjort organisationer varsamma vad gäller uttalanden i frågor om 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Eftersom HR-personer utgör arbetsgivarrepresentanter 
kan uttalanden i dessa frågor vara påverkade av organisationernas ställningstaganden. Med anledning 
av detta påmindes informanterna vid intervjutillfällena om att studien handlade om deras personliga 
uppfattningar och inte organisationens.  
 
När studieprojektet inleddes tillfrågades lika många män som kvinnor att medverka i studien, varav 
samtliga män avböjde eller vidarebefordrade förfrågan till en kvinnlig kollega. Som tidigare nämnts 
fungerade det kvalitetshöjande eftersom dessa informanter hade särskild kunskap inom området. Det 
går emellertid att problematisera det faktum att endast kvinnor ansågs besitta denna kunskap. 
Förmodligen är det så, att kvinnor intresserar sig för arbetet med jämställdhetsfrågor eftersom kvinnor 
i större utsträckning drabbas av ojämställda förhållanden - likväl som könsdiskriminering och sexuella 
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trakasserier. Återkommande i genomförandet av intervjuerna har informanterna betonat betydelsen av 
att alla ska inkluderas i arbetet, att frågor om könsdiskriminering och sexuella trakasserier ska angå hela 
organisationen. Kanske har påpekandet varit särskilt viktigt eftersom arbetet för att motverka 
könsdiskriminering och sexuella trakasserier är såväl en grundläggande mänsklig rättighet som en 
avgörande faktor för att individer, organisationer och samhällen ska utveckla sin fulla potential.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Inledning 

-     Namn och yrkestitel 
-     Berätta om din karriär i X-branschen. 
-     Berätta om ditt jobb. 

 
Könsdiskriminering 

-     Vad innebär könsdiskriminering för dig? 
-     Hur kan könsdiskriminering ta sig i uttryck? Följdfrågor. 
-     Vad tror du är de främsta skälen till varför könsdiskriminering sker? Följdfrågor. 
-     Tycker du att HR har tillräckligt med kunskap om könsdiskriminering? Följdfrågor. 

 
Sexuella trakasserier 

-     Vad innebär sexuella trakasserier för dig? 
-     Hur kan sexuella trakasserier ta sig i uttryck? Följdfrågor. 
-     Vad tror du är de främsta skälen till varför sexuella trakasserier sker? Följdfrågor. 
-     Tycker du att HR har tillräckligt med kunskap om sexuella trakasserier? Följdfrågor. 
-     Ser du något samband mellan könsdiskriminering och sexuella trakasserier? Följdfrågor. 
-       Vem bär ansvaret i dessa frågor? Följdfrågor. 
-       Vilken roll har den enskilda medarbetaren? 

 
Branschen 

-     Hur ser könsfördelningen generellt ut mellan medarbetare inom X-branschen? 
-     Påverkar könsfördelningen arbetet med könsdiskriminering och sexuella trakasserier? 

Följdfrågor. 
-     Finns det några utmaningar som är specifika inom X-branschen? 
-     Hur ser normerna/idealen generellt ut inom X-branschen? Följdfrågor. 
-     Påverkar kontexten, dvs. den bransch som organisationen befinner sig i, arbetet med dessa 

frågor? 
 
HRs roll 

-     Vilka är HRs viktigaste uppgifter för att komma till rätta med könsdiskriminering? Följdfrågor. 
-     Vilka är HRs viktigaste uppgifter för att komma till rätta med sexuella trakasserier? Följdfrågor. 
-     Finns det något som du tycker saknas för att HR ska åstadkomma önskat resultat i dessa frågor? 
-     Finns det något som du personligen skulle vilja lägga till eller göra annorlunda i arbetet med 

detta? 
 
Metoo-rörelsen 

-     Har din yrkesroll påverkats av metoo-rörelsen? 
-     Har det skett någon organisationsmässig förändring efter metoo-rörelsens inträde? Följdfrågor. 
-     Utifrån det förändringar som har skett i frågor om sexuella trakasserier. Vad är nästa steg? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 

Information till dig som har visat intresse av att delta i studien om sexuella trakasserier och 
könsdiskriminering på arbetsplatser 

I samband med metoo-rörelsens synliggörande av sexuella trakasserier har den svenska arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar aktualiserats under det senaste året. I anslutning till uppmärksammandet av det 
utspridda fenomenet sexuella trakasserier har företagspolicys granskats, riktlinjer reviderats och 
handlingsplaner uppdaterats - men vad händer sen? 

I vår studie är vi intresserade av att undersöka HR-verksammas tankar kring den egna yrkesrollens 
betydelse i det fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier m.m. Vi kommer att intervjua PR-direktörer 
och HR-chefer inom olika branscher, i såväl privat som offentlig sektor. 

Studien bedrivs inom ramen för Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet och skrivs för den 
Pedagogiska institutionen. 

Tidsåtgången för att medverka i intervjun är mellan 45-60 minuter och genomförs via telefon. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta 
ditt deltagande. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att endast vi 
som utför studien kommer att ha tillgång till dessa. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Detta för att vår analysprocess ska fortgå̊ med 
kvalitet och trovärdighet. I studien kommer dina personliga uppgifter att avidentifieras och citat 
kommer att återges med en anonym beskrivning innehållande yrkestitel och verksam bransch, t.ex. 
HR-chef, stålindustrin. Detta betyder att din identitet inte kommer att kunna utläsas i uppsatsen. 
Materialet kommer att förvaras tryggt där ingen obehörig kan komma åt detta. De uppgifter som vi har 
samlat in kommer endast att användas i detta forskningsändamål. Ifall några funderingar uppstår får 
du gärna kontakta oss via uppgifterna nedan. 

Anna Tengelin 
Email: XXX 
Telefon: XXX 

Cassandra Poikela 
Email: XXX 
Telefon: XXX 

Handledare: 
Ulrika Widding 

Med vänliga hälsningar, 
Anna Tengelin och Cassandra Poikela 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 3: Intervjumall 

Under intervjun kommer vi att diskutera dina uppfattningar om könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier, dina tankar om HRs roll i frågorna och resonemang kring metoo-rörelsen. 

Jag kommer att ställa frågor som berör din uppfattning av vad könsdiskriminering och sexuella 
trakasserier innebär samt varför du tror att detta förekommer. Jag kommer att fråga om dina tankar 
kring vilken roll HR har i detta arbete samt hur man kan arbeta strategiskt med denna sortens frågor. 
Vidare kommer jag att fråga om den branschen du är verksam inom; hur könsfördelningen generellt ser 
ut, normer och branschspecifika utmaningar. 

Avslutningsvis kommer jag att ställa frågor angående metoo-rörelsen och om denna har haft någon 
inverkan på din yrkesroll samt arbetet med sexuella trakasserier. 

 
 


