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Sammanfattning 

 
Ämnet sexuella trakasserier är högaktuellt efter att det aktualiserats genom Metoo-rörelsen. 

Mer fokus har riktats mot arbetsgivare, att de uppfyller sin skyldighet att arbeta för att 

förebygga sexuella trakasserier och främja likabehandling. Syftet med denna kvalitativa 

studie är att beskriva och förstå första linjens chefer samt arbetsledares förutsättningar att 

arbeta operativt med sexuella trakasserier. Studien har utförts på uppdrag av en 

anonymiserad organisation inom en mansdominerad bransch. Datamaterial till studien har 

insamlats genom intervjuer med fyra chefer samt fyra arbetsledare inom de fyra största 

avdelningarna på organisationen. Resultatet visar att många faktorer spelar in i ledarnas 

förutsättningar i arbetet med sexuella trakasserier; såsom omgivningen de verkar i, 

hanteringsgången, komplexiteten i bedömningen av sexuella trakasserier samt individuella 

och kollektiva förhållningssätt till frågan. Slutsatsen är att cheferna och arbetsledarnas 

förutsättningar kan förbättras genom en större samsyn över var gränsen går mellan jargong 

och sexuella trakasserier samt hur arbetsgången bör fortlöpa vid uppdagade händelser. 

Vidare visas även att arbetsledarna är en viktig resurs i arbetet med sexuella trakasserier 

genom deras positionering inom organisationen. Deras inblick i arbetsgrupperna skulle 

kunna nyttjas än mer effektivt genom att tillgodose en genomgående hög kompetensnivå 

och tidsmöjligheter samt vid en större rolltydlighet. 
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1.0 Inledning 
 

Fenomenet sexuella trakasserier har en lång och brokig historia men har nyligen 

aktualiserats i samband med Metoo-rörelsen, en enorm rörelse på internet, där individuella 

berättelser och kollektiva upprop bryter tystnadskulturen kring trakasserier och övergrepp 

inom olika branscher och yrkesgrupper. Uppropet inom industrin har dock uteblivit och i 

dess frånvaro har frågan om en utbredd tystnadskultur väckts (Dagens Arbete; Dagens 

Opinion; Aftonbladet). Likväl har rörelsen i stort påverkat samhällsdebatten och i höstas, 

augusti 2018, tillsatte regeringen en utredning (Dir. 2018:99) för att effektivisera 

diskrimineringslagen samt se över en eventuell skärpning gällande sanktioner mot de 

arbetsgivare som inte uppfyller kraven i diskrimineringslagen. 

 

Forskningsfältet kring sexuella trakasserier är gediget, men något ensidigt. Mycket fokus 

läggs på individen och hens upplevelser av sexuella trakasserier eller problematiserar det 

subjektiva rekvisitet. Likväl finns det mycket forskning kring förutsättningar för chefs- och 

ledarskap i allmänhet, framförallt inom den offentliga sektorn, men chefers och ledares 

förutsättningar att arbeta med just sexuella trakasserier behöver utforskas mer. Vi fick det 

övergripande ämnet från vår uppdragsgivare och har därefter utformat syfte och 

frågeställningar med det nuvarande forskningsfältet kring ämnet som grund.  

 

Att aktivt arbeta med sexuella trakasserier är betydelsefullt för att minska förekomsten både 

ur ett individuellt perspektiv men också ur ett mer strukturellt perspektiv; sexuella 

trakasserier och dess verkningar innebär stora kostnader bland annat genom sjukskrivningar 

och/eller att individer slås ut från arbetsplatser och/eller arbetsmarknaden (SKL, 2018).  

 

Bergman & Henning (2008) menar på att ledarskapet är den viktigaste faktorn gällande 

förekomsten av sexuella trakasserier och därför är sexuella trakasserier ett ledningsproblem. 

Arbetet med sexuella trakasserier är därmed en personalfråga, och genom goda kunskaper 

om nuläget ur ett helikopterperspektiv underlättas utformandet och/eller vidareutvecklandet 

av en långsiktig strategi att arbeta med och efter. Vår studies inriktning tar därför avstamp 

i ett strategiskt HR-perspektiv, genom att undersöka vilka förutsättningar första linjens 

chefer och arbetsledare har i det operativa arbetet med frågan.  
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1.1 Bakgrund 
 

Innehållet i denna bakgrund syftar till att öka förståelsen för att läsaren ska kunna 

tillgodogöra sig studien på bästa sätt. Till att börja med presenteras rättsliga skyldigheter 

som arbetsgivare. Därefter presenteras nuläget inom branschen gällande sexuella 

trakasserier, för att ge en bild av hur det ser ut gällande förekomsten, och till viss del 

hanteringen, av sexuella trakasserier. Slutligen kommer en kortfattad presentation av 

fallorganisationen samt en beskrivning av vilka officiella dokument dem tillhandahåller. 

 

1.1.1 Rättsliga skyldigheter som arbetsgivare 
 

Nya föreskrifter började gälla 2016 angående organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). I den organisatoriska arbetsmiljön inryms arbetets ordning, styrning, 

kommunikation samt beslutsvägar. Inom den sociala arbetsmiljön innefattas samspelet på 

arbetsplatsen och hur det påverkar individen, där räknas även digitala forum in såsom sms, 

email och chatt. Detta område av arbetsmiljön benämndes tidigare som den ”psykosociala 

arbetsmiljön”, ett uttryck som till viss del lever kvar. I de nya föreskrifterna vill 

arbetsmiljöverket fokusera på de förutsättningar och villkor för arbetet som arbetsgivaren 

kan påverka, såsom resurser, ansvar, ledning, styrning, samarbete och stöd.  

 

Gällande trakasserier har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vid behov vidta åtgärder 

ifall hen får kännedom om att en arbetstagare, praktikant eller inhyrd personal upplever sig 

ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet (SFS 

2008:567). Arbetsgivaren ska fortlöpande arbeta förebyggande med sexuella trakasserier, 

enligt de fyra delarna i systematiskt arbetsmiljöarbete: undersöka, analysera, åtgärda samt 

följa upp (AFS 2001:1). Det innebär att undersöka om det finns risker för att sexuella 

trakasserier förekommer eller kan uppkomma, analysera vilka orsaker detta har; genomföra 

de åtgärder som kan verka förebyggande mot sexuella trakasserier samt följa upp detta. De 

fyra stegen återfinns i Figur 1.  
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Figur 1. Illustration över arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete vid sexuella trakasserier. 

(Arbetsmiljöverket & Diskrimineringsombudsmannen, 2019) 

 

En form av trakasserier är sexuella trakasserier. Enligt lagen (SFS 2016:828) är sexuella 

trakasserier ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Trakasserier är 

ett ovälkommet beteende, den utsatte avgör själv vad som är kränkande. Det betyder att 

samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte 

upplever sig bli illa berörd (DO, 2019). Diskrimineringsombudsmannen (2019) 

exemplifierar att sexuella trakasserier kan vara: uppträdande av sexuell natur kan vara krav 

på sexuella tjänster, fysisk kontakt såsom tafsningar, gester av sexuell natur, sms eller bilder 

av sexuell natur, ovälkomna komplimanger, närgångna blickar eller sexuella anspelningar.  

Den som trakasserar måste förstå hur agerandet upplevs för att det ska anses vara 

trakasserier eller sexuella trakasserier, det är därför av vikt att den utsatte visar att beteendet 

är ovälkommet och obehagligt. Men i vissa situationer kan dock kränkningen vara av den 

grad att inga ytterligare påpekningar krävs från den utsatte (DO, 2019). 

 

 

1.1.2 Nuläge inom branschen 
 

Industrins fackförbund, IF Metall, genomförde under 2017 en undersökning gällande 

sexuella trakasserier bland sina medlemmar samt en jämförande undersökning under 2018. 

Rapporterna utfördes på uppdrag av undersökningsföretaget Novus, och den senare 

publicerades 29 november 2018. Det totala antalet respondenter uppgick till närmare 4.000 

personer och är baserat på ett slumpmässigt urval som är representativt gällande kön, ålder 

och eventuellt förtroendeuppdrag.  
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I undersökningen uppger ungefär hälften av de tillfrågade att det råder en tystnadskultur 

rörande trakasserier på deras arbetsplats. 15% uppger att de känner till att det förekommit 

sexuella trakasserier på deras arbetsplats under det senaste året och fyra av tio anser att 

arbetsgivaren hade kunnat gjort mer för att undvika sexuella trakasserier. Tre procent av de 

tillfrågade uppger att de själva har blivit utsatta för sexuella trakasserier, i 

arbetssammanhang, under det senaste året. När samma respondenter ges likartad fråga men 

med konkreta exempel på beteenden som enligt lag klassas som sexuella trakasserier är det 

istället 11% som uppger att de blivit utsatta under det senaste året, se tabell 1 och tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabell 1. Procentuellt antal medlemmar inom IF metall som upplevt sig blivit sexuellt trakasserade 

i arbetssammanhang (IF metall, 2018). 

 
 

                
 

 

Tabell 2. Procentuellt antal medlemmar inom IF metall som upplever sig blivit sexuellt 

trakasserade, kopplat till specifika exempel, under det senaste året (IF metall, 2018). 
 

89%

5% 5% 2% 5%

Nej

Ovälkomna sexuella

anspelningar, blickar, visslingar

och kommentarer om utseende

Könsord, pornografiska bilder

och nedsättande skämt om det

kön du tillhör

Ovälkomna förslag eller krav på

sexuella tjänster

Oönskad fysisk kontakt

11%

HAR DU SJÄLV BLIVIT UTSATT FÖR 

NÅGOT AV FÖLJANDE, PÅ ETT 

KRÄNKANDE SÄTT, UNDER DET 

SENASTE ÅRET?

HAR DU SJÄLV BLIVIT UTSATT FÖR 

SEXUELLA TRAKASSERIER NÅGON 

GÅNG I ARBETSSAMMANHANG? 

 
91%

3% 5%

Nej

Ja, senaste året

Ja, för mer än ett år sedan
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Ytterligare en intressant aspekt för studiens syfte är att IF metalls undersökning (2018) även 

visar på att enbart 21% kontaktat sin arbetsgivare eller sitt fackförbund när de har blivit 

utsatta för sexuella trakasserier. Av de som blivit utsatta och arbetsgivaren fått kännedom, 

är det två tredjedelar som uppger att arbetsgivaren inte vidtog några åtgärder. Med åtgärder 

menas att arbetsgivaren antingen pratade med personen i fråga, gav personen en skarp 

tillsägelse eller att personen blev uppsagd eller omplacerad. 

 

1.1.3 Fallorganisationen 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i en anonymiserad organisation, inom industrin i en 

medelstor stad i Sverige. Organisationen bedöms vara representativ utifrån hur branschen i 

stort ser ut. Den är mansdominerad och medelåldern är förhållandevis hög bland 

medarbetarna. 

 

1.1.5.1 Fallorganisationens officiella dokument 
 

Inom organisationen föreligger en uppförandekod, visselblåsartjänst samt dokument som 

behandlar de rutiner som föreligger vid kränkande särbehandling samt trakasserier och 

sexuella trakasserier. I det senare, rutindokumentet, återfinns definitioner av kränkande 

särbehandling, trakasserier samt sexuella trakasserier där sexuella trakasserier förklaras 

som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Dokumentet 

förtydligar de olika ansvarsområden chef samt medarbetare har vid dessa frågor. Chefens 

ansvarsområden är att utreda och vidta åtgärder, ifall detta underlåts att göra förklaras det 

att det kan utgöra ett brott mot arbetsmiljölagen och även diskrimineringslagen. 

Medarbetarnas ansvar är att medverka till att det inte förekommer sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen och att meddela en arbetsgivar- eller facklig representant ifall man själv är 

utsatt eller ser någon kollega bli utsatt för sexuella trakasserier. Arbetet med förebyggande 

åtgärder sker bland annat genom att samtliga chefer samt medarbetare ska ta aktiv 

ställning för att ett inkluderade synsätt ska genomsyra verksamheten.  

 

Utöver ansvarsfördelningen som finns beskriven i ovanstående stycke, återfinns rutiner 

ifall kränkande särbehandling eller trakasserier skulle ske. Dokumentet tydliggör att 

ansvarig chef är skyldig att utreda, åtgärda, följa upp samt informera den utsatte vilka 

personer samt funktioner som kan hjälpa till att lösa situationen och lämna stöd. Det 

uttrycks genomgående att repressalier vid anmälningar ej får förekomma. I tillägg till detta 

återfinns praktiska råd till den som upplever sig kränkt eller trakasserad, den som är chef 

samt den som anklagas för att ha kränkt eller trakasserat. Den som upplever sig utsatt ska 
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enligt råden säga ifrån och vara tydlig med att agerandet är oönskat, informera närmaste 

chef, överordnad chef eller HR, vilket gärna ska ske snarast. Den utsatte ska även 

dokumentera med tid och plats, vad som skedde, eventuella vittnen samt hur ens reaktion 

var, detta för att underlätta eventuellt hanterande. De råd som återfinns till chefen är att 

hen ska bemöta den utsatte med respekt och utgå från att dennes version av händelsen är 

riktig och sann, att frågor ska ställas för att nå större klarhet över händelsen samt att HR 

ska kontaktas snarast. Slutligen ska den som utfört handlingen fundera på dennes 

agerande, tala med sin chef samt be om ursäkt till den utsatte. 

2.0 Syfte och frågeställning 
 

Denna studies syfte är dels med ett helhetsperspektiv identifiera faktorer som påverkar 

förutsättningarna för att arbeta med sexuella trakasserier på ett svenskt industriföretag; och 

dels beskriva och förstå hur dessa förutsättningar ser ut för första linjens chefer och 

arbetsledare i operativt arbete med sexuella trakasserier. Syftet tydliggörs i följande tre 

frågeställningar: 

- Vilket synsätt finns inom organisationen gällande sexuella trakasserier? 

- Vilka förutsättningar skapar organisationskulturen för arbete med sexuella 

trakasserier? 

- Vilka förutsättningar skapar organisationsstruktur, rollstruktur och rollförväntningar 

för arbete med sexuella trakasserier? 

3.0 Teori och tidigare forskning 
 

Innehållet i denna teorigenomgång är uppdelad i fyra kapitel som sammantaget presenterar 

faktorer som kan komma att påverka ledares förutsättningar arbete med sexuella 

trakasserier. Det första kapitlet presenteras det som blir cheferna och arbetsledarnas 

spelplan, organisationskulturen och könsstrukturer. Det andra kapitlet redogör närmare vad 

ledarrollen betyder samt vilka förutsättningar en ledare bör ges i sitt arbete. Det tredje 

kapitlet presenterar arbetsmiljöarbetet i allmänhet och i det fjärde och sista kapitlet redogörs 

för arbetet med sexuella trakasserier i synnerhet. 

  

3.1 Organisationskultur och könsstrukturer 
 

Genom kulturen åskådliggörs de rådande normer och värderingar som finns inom 

organisationen, dessa påverkar medarbetarnas föreställningar och beteenden (Wahl, 2011). 

Normerna och värderingarna kan innefatta exempelvis vad som anses vara bra/dåligt, 

viktigt/oviktigt samt normalt/onormalt. Sammansatt bildas en kultur som visar på vilka 
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uppfattningar, beteenden och åsikter de anställda bör ha för att passa in i gruppen; 

organisationer kan i linje med detta inte enbart förstås genom färdiga system utan en viktig 

beståndsdel är även de processer och den dynamik som uppkommer i samspelet mellan 

människor (Wahl & Linghag, 2013). Wahl och Linghag (2013) beskriver att den bild som 

visar på hur medarbetarna ska vara för att inkluderas eller hur de ska vara för att exkluderas 

baseras på vardagliga händelser. Dessa är en del av det normala sättet att tänka och agera 

inom organisationen och kan därför vara svåra att se (Wahl & Linghag, 2013). Till följd av 

en rädsla att själv bli utesluten ur gruppen kan individer upprätthålla sådant beteende som 

normalt skulle stoppas tidigare i en annan omgivning (Vartia, 2003; Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013). I avsikt att koncentrera makten inom en organisation och stärka en 

gruppering är exkludering och inkludering effektiva mekanismer; det småprat som 

förekommer inom företaget har en stor betydelse när det kommer till de normer som 

konstrueras (Ekman, 2003). Andersson (2003) visar på att informella nätverk kan byggas 

upp mellan män utifrån exempelvis gemensamma intressen såsom sport, bilar, sexskämt 

och även sexuella trakasserier. Författaren (Andersson, 2003) menar på att detta resulterar 

i att de individer som inte delar intressena exkluderas och informella och formella manliga 

nätverk skapas. Berggren (20122) konstaterar att män tenderar att utesluta kvinnor mer än 

vad kvinnor tenderar att utesluta män. 

 

Konstruktionen av könsmönster är en sådan process (Acker, 1990, 1999). Acker (1990, 

1999) tydliggör att dessa mönster kan skapas av arbetsdelning, accepterade beteenden och 

förväntningar på medarbetare samt hierarkier i arbetsgrupper och mellan avdelningar. 

Beroende på bransch, verksamhet, ledningsfilosofi eller sammansättningen inom gruppen 

kan kulturen se olika ut i organisationer. De flesta organisationer präglas av en 

mansdominans, och mannen är normen, det finns dock skillnader i hur det uttrycks (Acker 

1990, 1999), Wahl och Linghag (2013) menad att kulturen ofta framställs som könsneutral 

och därmed osynliggörs könet legitimeras med att könet saknar större betydelse inom 

organisationen.  

 

Wahl och Linghag (2013) visar i sin studie att kvinnor präglas av att behöva anpassa sig till 

den rådande manliga gemenskapen och jargongen på arbetsplatsen. Jargongen skapas av 

männen och kvinnorna lär sig anpassa sig till den. Åldersfördelning kan också ha inverkan 

i hur jargongen uppstår. Ju större mansdominans, särskilt när det gäller medelålders och 

äldre män, ju hårdare jargong. Studien visar att kvinnor måste utveckla ett sätt för att ”slå 

tillbaka” när det kommer till kommentarer som tangerar på sexuella trakasserier eller 
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kvinnofientlighet. I stort upplever kvinnor att jargong kan vara ansträngande och de steg 

som kvinnorna gör för att anpassa sig till jargongen presenterar Wahl och Linghag (2013) 

är: att lära sig förstå, anpassa sig, bli avtrubbad, dela intressen, tala för sig själv och att slå 

tillbaka. Kvinnorna upplever att enskilda män som möts i mer privata sammanhang agerar 

väldigt skilt från hur de vanligtvis agerar i arbetet när de är i sin normala arbetsgrupp. 

Kvinnorna i studien betonade att män uppfattas som olika personer beroende på om de är 

ensamma eller i gruppsammanhang. Mest utsatta kände sig kvinnorna när det fanns en 

dominerande manlig gemenskap. Männen i studien styrker kvinnornas berättelser genom att 

förklara att de upplever att det finns ett visst vis de behöver vara på för att passa in i gruppen. 

En aspekt som lyfts som viktig som man är att inte utmärka sig genom att ifrågasätta eller 

uttrycka åsikter skilda från gruppen. 

 

Vad gäller kulturen i arbetsgruppen och på arbetsplatsen menar Jönsson (2018) på att de 

mest kraftfulla kultursättarna är platschefen och den lokala chefen tillsammans med HR. 

Den lokala chefen innehar beslutsrätten och makten att sätta gränser, de kan därför ses som 

de aktörer som har den största makten att sätta gränser löpande och att ta beslut. Ett stort 

tolkningsföreträde föreligger dem och resultatet blir att deras agerande till stor del formar 

kulturen vidare. Många organisationer underskattar denna kraft och dessa chefer ges därför 

inte förutsättningar till att bidra fullt ut (Jönsson, 2018). 

 

 

3.2 Arbetsmiljöarbetet 
 

I detta kapitel följer en genomgång över arbetsmiljöarbete, som kan kopplas till arbetet med 

sexuella trakasserier: ansvarsfördelning, kulturarbete samt konflikthantering. 

 

3.2.1 Ansvarsfördelning inom arbetsmiljöområdet 
 

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är grunden i att verka för en god 

arbetsmiljö (AML 3 Kap. 1a §). Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren, 

medan skyddsombuden har rollen att bevaka och driva på inom arbetsmiljöområdet. 

Uppgiftsfördelning ska ske inom organisationen och i större organisationer ska den 

dokumenteras skriftligt. Ansvaret fördelas oftast mellan chefer och arbetsledare men kan 

vid behov också fördelas till övriga arbetstagare; de ska vara tillräckligt många, ha de 

resurser och befogenheter som behövs samt ha gedigna och tillräckliga kunskaper för att 

kunna bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är högsta ledningen 

hos arbetsgivaren som ansvarar för att påbörja uppgiftsfördelningen samt fortlöpande 
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bevaka hur det fungerar och revidera vid behov. Det är viktigt att det finns en tydlig 

rollfördelning för att arbetsmiljöarbetet ska bli så bra som möjligt för alla inblandade 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

3.2.2 Arbetsmiljöarbete kopplat till kulturarbete 
 

Ifall en förändring i kulturen ska ske måste ledningen initiera denna för att förändringen ska 

få den kraft som behövs, det är även genom ledningen som legitimitet skapas. Genom alla 

ledningsnivåer måste en samsyn och ett ansvarstagande planteras, även benämnt som 

ägarskap. Detta ägandeskap kommer att variera allt eftersom det förflyttas ut i 

organisationen, olika ledare kommer också att driva och leva efter budskapen på ett varierat 

vis. Genomslagskraften för förändringen bestäms genom hur stort ägandeskap som finns i 

de olika leden. Moment som uppstår i det löpande dagliga arbetet blir avgörande för vilken 

kultur som formas. Vid dessa situationer är ägandeskapet den enda resursen som finns att 

tillgå, hur välformulerade presentationerna var som inledde förändringen spelar i detta läge 

inte in (Jönsson, 2018). 

  

Förändringsarbete inom organisationer gällande jämställdhet fokuserar oftast på den 

kvantitativa jämställdheten såsom könsfördelningen inom en arbetsgrupp eller 

könsfördelningen på olika hierarkiska poster inom organisationen. Det fokuserar sällan på 

mer kvalitativa dimensioner såsom vilken status och vilket inflytande män respektive 

kvinnor har inom organisationen samt vilka ideal som råder. En förklaring till detta kan vara 

att det är svårare att arbeta med och mer tidskrävande (Hedenus et al, 2015). Andersson 

(2015) pekar på att ytterligare en anledning till att prioriteringen blir kvantitativ snarare än 

kvalitativ är att kulturen kan anses nästintill omöjlig att förändra. Detta till följd av att 

kulturen och dess normer, värderingar och ideal sägs sitta i väggarna och därför är svårt att 

arbeta med.  

 

3.2.3 Konflikthantering eller trakasserier? 
 

Hallberg och Hallberg (2016) menar på att i alla relationer, även inom arbetslivet uppstår 

konflikter. De till synes mindre eller tillfälliga konflikterna på arbetsplatsen kan vanligtvis 

lösas internt. Detta förutsätter att adekvata och utarbetade rutiner för konflikthantering finns 

inom organisationen samt att det finns lämpliga och kunniga arbetsledare och chefer. Är 

konflikterna däremot mer djupgående och av mer omfattande slag försvårar det hanteringen 

internt. Det kan då vara fördelaktigt att ta konflikten till någon utomstående, exempelvis 

någon med större beteendevetenskaplig grund, som kan handleda processen. Detta steg är 



 

10 

 

av vikt då det finns en risk att felaktigt hanterade eller ignorerade konflikter kan innebära 

att problemen växer och blir destruktiva för både de inblandade och för organisationen i 

stort (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Medan konflikter kan vara viktigt och bra för 

en organisation genom att driva organisationen framåt menar Hallberg och Hallberg (2016) 

på att mobbing och kränkningar inte är att klassa som en konflikt, utan måste undvikas och 

förebyggas. Jordan (2016) menar att beroende på vilket perspektiv som används så påverkar 

det vilken syn man har på ansvarsfrågan; konfliktperspektivet innebär att det är en 

mellanmänsklig process, således har alla inblandade ett eget ansvar i och över konflikten 

som uppstått. Författaren menar på att man i kränkningsperspektivet istället fokuserar på 

vad som är tillåtet och inte tillåtet beteende och när någon går utanför den tydliga gränsen 

så kan man dels pröva om kränkningar förekommit och dels, där så är fallet, får det kännbara 

konsekvenser för individen som bär skulden. Hallberg och Hallberg (2016) lyfter vikten av 

att trakasserier definieras som just trakasserier och inte konflikter, så hanteringen som följer 

sker på rätt sätt. 

 

3.3 Ledarrollen 
 

I kapitlet nedan presenteras ledar- samt chefskap, de förväntningar som föreligger de olika 

roller samt vilken betydelse de har i normarbetet, och arbetet med sexuella trakasserier, 

inom organisationen. I kapitlet följer även en presentation över vilka förutsättningar som 

krävs för att ledare framgångsrikt ska kunna leda.  

 

3.3.1 Ledarskap 
 

Det är av vikt att urskilja skillnaden mellan chefsrollen och ledarskap. Medan chefskapet är 

en befattning är ledarskapet en relation som förutsätter att medarbetare accepterar och 

medverkar till att en viss formell person kan inta rollen som ledare. Att inneha en chefsroll 

innebär alltid att det finns ett övergripande ansvar för verksamheten (Sundlin & Sundlin, 

2018). Jönsson (2018) förklarar att ledarskapet är något som utgår från individens egna 

erfarenheter samt kunskaper. Den formella ledaren tar ofta emot beslut och anvisningar från 

högre chefer och ska förverkliga dessa mot både kollegor och medarbetare, ett krav på god 

kommunikativ förmåga ställs därför på ledaren. På samma vis menar Sundlin och Sundlin 

(2018) att chefen även fungerar åt motsatt håll, att hen får information från medarbetarna 

som ska förmedlas vidare i organisationen. Chefens agerande blir ofta symboliskt (Cregård, 

2018). Stenlund och Torgén (2007) framlägger att ledarskapet är väldigt förknippat med 

den kultur som råder på organisationen och handlar därför inte enbart om en ledare som 
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agerar och medarbetare som reagerar. Det är istället en social process där tolkningar av 

innebörden av handlingarna är centrala.  

  

För att skapa en god arbetsmiljö är chefens ledarskap väldigt centralt (Wreder, 2008). Trots 

att det är arbetsgivaren som har det juridiska arbetsmiljöansvaret så är chefer på alla nivåer 

representanter för organisationen och har därför oftast blivit delegerade detta ansvar. Det 

betyder att chefer måste forma ledarskapet på ett sådant sätt att det bidrar till skapandet av 

arbetsförhållanden som möter medarbetarnas behov. Dessa behov kan vara att få kontroll 

och möjlighet att hantera de krav som finns i arbetet, vara delaktiga och få information, få 

förståelse för mål och att utvecklas i arbetet. Av de givna arbetsförhållandena påverkas 

medarbetarnas hälsa, prestationsförmåga och arbetstillfredsställelse (Wreder, 2008). 

 

Chefer förväntas förmedla organisationens värderingar och normer till de anställda, vilket 

bygger på att de själva måste förstå och inkludera kulturen. Med syfte av att ta ansvar för 

att lära andra behöver cheferna först utvecklas själva och sedan ha ett stort engagemang för 

personligt lärande. Detta gäller samtliga chefsnivåer och betyder att exempelvis första 

linjens chefer behöver få utbildning, stöd samt stimulans från sina chefer, vilka sedan ska 

ha detta från sina chefer (Poksinska, 2013). 

 

Vad gäller hantering av bland annat kränkningar är det extra viktigt att ledarskapet är aktivt. 

Inom chefer och ledares ansvarsområden ligger att ta ansvar och skydda sina anställda som 

är utsatta samtidigt som de tenderar att bli osäkra i svåra och känsliga situationer. När 

osäkerheten uppstår minskar deras agerande och de blir mer passiva vilket bidrar till att 

kränkningarna kan initieras, utvecklas och fortgå. Genom att vara passiva legitimerar de 

beteendena (Hallberg & Hallberg, 2016). Ytterligare kan en passivitet leda till att chefer 

avstår sitt ansvar eller att de enbart hanterar problematik när det har blivit nog allvarliga 

(Hinkin & Schriesheim 2008; Skogstad et al 2007). 

 

3.3.2 Förutsättningar för framgångsrikt ledarskap 
 

Med syfte av att framgångsrikt kunna leda ett kulturarbete krävs ett tydligt mandat samt en 

realistisk och gemensam bild över vad nuläget är samt var man ska och vilka resurser som 

finns till förfogande (Hedenus et al., 2013). Det är ledningens ansvar att ge cheferna denna 

förförståelse och förutsättning till chefen. Ifall inte rimliga förutsättningar ges till chefen 

hjälper det inte hur kompetent hen än är på sitt arbete. Särskilt viktigt att tydliggöra kan vara 

chefers och anställdas olika roller och vilka spelregler de har att förhålla sig till. På operativ 
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nivå krävs ett synliggörande av de villkor chefer och medarbetare arbetar under, detta 

exempelvis genom konkreta verktyg och målbilder. Dessa kan innefatta vilka de 

gemensamma målen är, hur prioriteringar ska göra, vilka kommunikationsvägar som finns 

att tillgå och hur stödet är utformat. Det är även viktigt med en tydlighet i vilka 

arbetsuppgifter som rimligen ska ingå i chefens arbetsåtagande samt vilka uppgifter som 

lämpligast kan utföras av någon annan. Är denna översiktsbild gemensam inom 

organisationen finns en rimlig chans till förändringsarbete (Hedenus et al., 2013). 

  

Ahlborg (2014) nämner ytterligare förutsättningar som krävs för att utöva ett bra ledarskap 

där det är av vikt med en fungerande kommunikation, verklighetstrogna och tydliga uppdrag 

och mål, en balans mellan ansvar och befogenhet, ett bra ledningsstöd, en fungerande 

kommunikation, lagom många underställda samt möjlighet att delegera arbetsuppgifter. 

Dessa förutsättningar kan ses som utöver de personliga förutsättningarna chefen har. 

Jönsson (2018) belyser att många ledare upplever att det finns en brist på tid och utrymme 

för dem att forma sitt personliga ledarskap. Förväntningen de får inom organisationen är att 

beslut och anvisningar från högre nivå snabbt ska förverkligas, därmed finns inte utrymme 

för ledaren att själv reflektera över informationen. Tidspress kan på ytterligare vis vara 

avgörande för chefens arbete, råder det brist på tid kan det få till följd att de spontana 

dialogerna mellan chef och medarbetare inte inryms, vilket kan leda till försämrat samarbete 

(Planander et al, 2014). 

 

Jönsson (2018) menar på att det ofta råder en ledningskultur inom organisationer. 

Ledningskulturen förklarar det sätt som ledare förhåller sig till varandra och deras 

gemensamma synsätt på sitt uppdrag. Detta avgör hur ledarna agerar på uppdraget samt hur 

helheten av den sedan kommer att fungera. Ledningskulturen avgör även hur ledare stödjer 

varandra, vad som talas om dem emellan samt vilka krav de ställer på sig själva och varandra 

samt hur de förhåller sig till sin prestation. Ledningskulturen kan i och med detta vara både 

starkt begränsande men även bidra med ett starkt stöd för den enskilda ledaren (Jönsson, 

2018).   

 

3.4 Arbete med sexuella trakasserier 
 

I detta fjärde och sista kapitel presenteras vikten av konsensus kring definitionen av sexuella 

trakasserier, sedan hur definitionen kan tolkas och slutligen vilka hanteringsstrategier de 

utsatta kan komma att använda sig av. 
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3.4.1 Viktigaste förutsättningen är konsensus 
 

Anderson (2007) konstaterar att könskränkande beteende är ett ledningsproblem främst för 

att det är ett strukturellt problem; därför måste också lösningen och hanteringen av detta 

komma från organisationen. Hon konstaterar att det måste råda konsensus i definitionen av 

beteendet för att identifiering av könskränkande behandling ska ske, och en förutsättning 

för att åtgärda problem är att de är synliga. Därmed måste organisationen som helhet tydligt 

ta avstånd från beteendet, arbeta förebyggande samt vidta åtgärder där så sker, annars 

hamnar ansvaret på den enskilda individer att hantera detta. Hon poängterar också att en 

utsatt individ ur ett våldsteoretiskt perspektiv blir försvagad i processen och lägger skulden 

på sig själv och därmed inte kan förväntas själv förändra situationen. Könskränkande 

behandling och sexuella trakasserier tar sig till uttryck på olika sätt, men båda handlar om 

handlingar som är kopplade till kön och därför är denna studie relevant och till viss del 

applicerbar.  

 

3.4.2 Bedöma en upplevelse 
 

Oftast tolkas inte sexuella trakasserier som just sexuella trakasserier i stunden när 

handlingen/-arna begås utan förstås först i efterhand, sammansatta med fler handlingar eller 

i sken av andra handlingar, vara sexuella trakasserier (Bondestam & Carstensen, 2004). 

Författarna menar därför på att sexuella trakasserier är subtilt, svårdefinierat och präglas av 

en osäkerhet.  

 

En bidragande faktor till detta menar Carstensen (2016) är den problematiska formuleringen 

av definitionen av sexuella trakasserier. Den oklara definitionen är delvis ett resultat av att 

sexuella trakasserier är situationsberoende. Carstensen konstaterar att det finns ett visst syfte 

med att inte precisera begreppet ytterligare, genom att ge legitimitet till ett tidigare 

marginaliserat problem, men det medför att formuleringen har ett subjektivt rekvisit, det är 

den utsattes upplevelse som avgör om handlingen är att tolkas som sexuella trakasserier 

eller inte. Det finns ett stort tolkningsutrymme, samtidigt som när en bedömning i frågan 

ska ske, från tredje part, bedöms det utifrån huruvida den utsattes upplevelse är rimlig eller 

inte utifrån omständigheterna, ett så kallat objektivt perspektiv.  Det perspektivet är präglat 

av våra normer om manligt och kvinnligt och därför tolkas beteenden olika beroende på 

vilket kön personen som utför beteendet har, både av personerna handlingen innefattar 

såsom av den betraktande omgivningen (Carstensen, 2016). Dessutom, konstaterar 

Bondestam och Carstensen (2004) att sexuella trakasserier förutsätts kunna enkelt urskiljas 

och bara utgöra en enskild handling eller ett avgränsat fenomen. Därmed behandlas ämnet 
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på ett oproblematiskt vis, trots att faktiska händelser är allt annat än enkla och tydligt 

avgränsade.  

 

Carstensen (2016) lyfter att arbetsgivare, när hen utreder vad som hänt, är i en svår situation. 

Den utsatte har tolkningsföreträde, om det är ovälkommet är det sexuella trakasserier, 

samtidigt som det ska ske en objektiv bedömning, hade hen fog för sin subjektiva tolkning? 

Vilka försvårande eller förminskande omständigheter finns? Det gör att sexuella 

trakasserier blir ett begrepp som undviks att användas, handlingarna är “ovälkomna och [...] 

över gränsen för vad som ses som accepterat beteende på en arbetsplats” (Carstensen, 2016) 

men hamnar i en gråzon. Denna gråzon rymmer alla beteenden från handlingar som 

subjektet ser som sexuella trakasserier men som det rent objektivt inte finns fog för 

samtidigt som det finns handlingar som rent objektivt är att klassa som sexuella trakasserier 

men inte upplevs kränkande av subjektet. Carstensen (2016) menar att denna gränsdragning 

är godtycklig och inte konstant; resultatet blir att många beteenden som är olämpliga hamnar 

i ett mellanläge och arbetsgivaren därmed reserverar åtgärder enbart till de handlingar som 

är väldigt grova och klarar både en subjektiv och objektiv tolkning och därför underlåter att 

agera vid mindre grova. Denna dubbla tolkning gör att lagstiftningen motverkar sitt eget 

syfte. Det exemplifierar Bondestam och Carstensen (2004) i en avidentifierad anmälan om 

sexuella trakasserier där utredarna konstaterar att den utsatte “verkligen upplevt de 

omständigheter som omfattas” (de sexuella trakasserierna samt klargörande att de är 

oönskade, reds anm.) men att den som utsatt är “uppskakad, inte kan förstå och anser 

anklagelserna som orättvisa”. Därmed blir slutsatsen att sexuella trakasserier inte kan 

styrkas; trots att handlingen enligt lagens definition är att klassa som sexuella trakasserier.  

 

3.4.3 Hanteringsstrategier som utsatt 
 

Bondestam och Carstensen (2004) presenterar att det finns olika strategier för de som blir 

utsatta för just sexuella trakasserier (och könskränkande processer). De olika strategierna 

överlappar varandra, men skiljer sig ändå till viss del åt då de lägger tyngden vid olika 

hanteringssätt; samtidigt som de alla är ett uttryck för vanmakt. Den första strategin är en 

formell anmälan som vissa lyfter som den enda rätta vägen och andra menar att lidandet 

förstärks och kan bli värre samtidigt som det inte leder någonstans. Den andra strategin är 

förnekandet, där man konstaterar att det man har upplevt inte finns, till följd av att andra 

uttryckt att det inte finns. Det tredje är ansvarstagandet, där den utsatte skuldbelägger sig 

själv och/eller neutraliserar det som hänt för att inte vilja ge handlingen någon vikt. Den 

fjärde är kompensationer, där den utsatte ska försöka ge igen eller komma igen från det som 
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man blev utsatt för. Det femte är konfrontationer, där den utsatte konfronterar den som 

utsatt, vilket ofta leder till ytterligare kränkningar. Det sjätte är neutraliserade vilket innebär 

att den utsatte konstaterar att den som utsatte gjorde det i syfte att kränka men att man själv 

valt att inte bli kränkt. Den sjunde och sista strategin som den som är utsatt för väldigt 

mycket sexistisk jargong anammar är undvikande. Att man undviker de sammanhang där 

jargongen är värst. Alla strategier visar på hur de utsatta förhåller sig till sin egen utsatthet 

och hur ingen av strategierna framkommer som “den rätta” och leder till att utsattheten 

minskar.  

4.0 Metod 
 

Nedan presenteras studiens utgångspunkt, vilket är i den kvalitativa innehållsanalysen. 

Därefter beskrivs valet av metod samt hur urvalet har genomförts. Det redogörs även för 

intervjumetodik hur data har bearbetats. Metoddelen redovisar slutligen hur studien har 

förhållit sig till etik och hur anonymisering har försäkrats.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
 

Denna studie tar sin metodologiska utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys. Det är en 

forskningsmetod där tolkningen är i fokus; försöka förstå vad som sägs, hur det framställs, 

och försöka förstå dess innebörd. Tolkningen utgörs vanligtvis av texter i olika former. Det 

bygger på att ingen text är objektiv och har ett enda tolkningssätt, utan att det är i samspel 

med människan som de kommer till liv (Krippendorff, 2004). En text kan utgöras av en 

transkriberad intervju (Bryman, 2011). I denna studie utgörs texten av utskrifter av 

intervjuer på fallorganisationen. Forskaren har en central roll, och därför är det viktigt att 

forskaren klargör sin egen förförståelse (Krippendorff, 2004; Graneheim & Lundman, 

2003). Metoden är flexibel, utgår från samt styrs av empirin; Graneheim och Lundman 

(2003) poängterar att det är av högsta vikt att den bearbetas på att systematiskt sätt för att 

kunna upptäcka mönster i materialet som är trovärdigt. Därför passar metoden även när 

datamaterialet är stort och rikt. Vad gäller tolkningsnivåer har vi främst fokuserat på 

manifest innehåll, vilket är det som uppenbart uttrycks, samt till viss del beaktat latent 

budskap, vilket är det som sägs mellan raderna, den underliggande betydelsen av vad som 

sägs (Krippendorff, 2004; Graneheim & Lundman, 2003). Vår ansats var induktiv (David 

& Stutton, 2017), vi har utgått från empirin och har låtit den styra analysen genom att 

empirin har genererat kategoriseringar och teman. För att öka transparensen i bearbetningen 

presenteras tillvägagångssättet och de framvuxna kategorierna under rubriken “Analys”. 
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4.2 Hantera förförståelse 
 

Förförståelsen spelar oundvikligen en roll i kvalitativ innehållsanalys, då bearbetningen och 

analysen av vårt transkriberade material, möter vår förförståelse i tolkningarna. Vi, unga 

feministiska kvinnor, som är i slutet av vår utbildning inom det beteendevetenskapliga fältet 

på Personalvetarprogrammet på Umeå Universitet bär med oss ett visst perspektiv såsom 

erkännandet av strukturella maktförhållanden. Den förförståelsen, tillsammans med vår 

egna chefserfarenhet, finns ständigt med som ett verktyg i vår tolkningsprocess; därför är 

den också viktig att lyfta för läsaren. Det har främst påverkat vilken ingång vi har valt i 

denna studie; utformande av syfte och frågeställningar.   

 

4.3 Metoddesign 
 

Utifrån studien syfte, att fånga åsikter och upplevelser, valdes kvalitativa intervjuer som det 

mest lämpade tillvägagångssättet då de låter respondenterna tala någorlunda fritt och 

beskriva sin verklighet (Bryman, 2011) samtidigt som forskaren kan följa med i samtalet, 

och följa upp när så krävs. Då skapas möjligheter för ett så öppet samtal som möjligt (Patel 

& Davidson, 2003). För att möjliggöra jämförelser samt göra intervjuerna mer likartade, 

utformades en semistrukturerad intervjuguide. Syftets känsliga karaktär samt utformningen 

av intervjuguiden gjorde att alla intervjuer genomfördes i fysisk person och inte via telefon, 

med stöd av Bryman (2011) som menar att vissa ämnen lämpar sig sämre för telefonsamtal. 

Informanter fick själv bestämma var de ville ses, på arbetsplatsen eller i det offentliga 

rummet. Alla intervjuer genomfördes under våren 2019, spelades in och varade mellan 60 

och 80 minuter. 

 

4.4 Urval 
 

Syftet fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar förutsättningar för första linjens 

chefer och arbetsledare, samt beskriva och förstå hur dessa förutsättningar ser ut. Därför 

valdes respondenter ut som har någon form av arbetsledande ansvar, med och utan uttalad 

arbetsmiljödelegering; fyra första linjens chefer och fyra arbetsledare. 

 

Vi ville komma så långt ner som möjligt i organisationens hierarki. Därför togs beslutet, 

utifrån organisationens hierarkiska uppbyggnad, att urvalet skulle utgöras av första linjens 

chef, som har ett formellt personalansvar, samt arbetsledare, som leder det dagliga arbetet 

men inte har ett formellt personalansvar. Vi valde dessa två olika nivåer och yrkeskategorier 

på organisationen med stöd av Bryman (2011) med förhoppningen om att detta skulle 

generera en bredare och mer nyanserad bild av fenomenet. De två olika positionerna har 
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ofta väldigt olika utformning på sina arbetsdagar, och därmed olika erfarenheter och 

infallsvinklar. Detta motverkar också det så kallade kronvittnessyndromet (Svenning, 

2003), där en ensidig bild får utforma forskarens och studiens verklighet.  

 

Dessa två positioner. första linjechef som har tillhörande arbetsledare, återfinns på de fyra 

största avdelningarna inom organisationen. Därför valde vi, i samråd med vår 

uppdragsgivare, att alla fyra avdelningar skulle finns representerade i resultatet för att ge en 

så bred bild som möjligt av hela organisationen. Urvalskriterierna innefattade också att 

cheferna skulle vara ansvariga för operativa medarbetare, arbetare, inte operativ 

tjänstemannanivå. För att säkra att informanterna är väl insatta i organisationen uteslöts de 

som var tillfälligt förordnade på sina tjänster och bara de med fasta tjänster återfanns. 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration över respondenterna i studiens urval. 

 

För att våra blivande respondenter skulle få ett ansikte på oss och känna sig mer bekväma 

med intervjusituationen presenterade vi oss i olika chefs- och ledarskapssammanhang 

veckorna innan intervjuerna skulle äga rum. För att möjliggöra ärliga och målande svar i ett 

svårt ämne som sexuella trakasserier ville vi skapa trygghet och tillitsfull relation, vilket 

litteraturen också stödjer (Bryman, 2011;(Svensson & Starrin, 1996). Därefter skedde ett 

slumpmässigt urval av första linje-chefer utifrån de tidigare angivna kriterierna. Det 

slumpmässiga urvalet gick till så att vi drog ut listor på alla möjliga respondenter, en valde 

var vi skulle börja och den andra valde en siffra och så räknade vi ner; en chef från vardera 
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avdelning valdes ut. Genom att göra ett slumpmässigt urval blir resultatet mer tillförlitligt 

(Bryman, 2011). Vi kontaktade dessa fyra via mail och bokade in ett möte. En av de utvalde 

hade inte möjlighet att medverka under den valde tidsramen, därmed valde vi ut en annan 

respondent inom samma avdelning.  

 

Urvalet gällande arbetsledarna skedde genom ett bekvämlighetsurval. Utifrån de fyra 

cheferna valdes en arbetsledare ur respektive grupp ut, utifrån deras schematiska 

möjligheter att medverka, så intervjuerna blev praktiskt genomförbara. Varje chef hade 

minst två tillhörande arbetsledare, men utifrån arbetets utformning är inte arbetsledarna helt 

anonymiserade för sin egen chef; därför kommer inte arbetsledarna presenteras i förhållande 

till sina chefer i resultatdelen. De valda informanterna innehåller både kvinnor och män, 

men fördelningen kommer av anonymitetsskäl inte att kommenteras ytterligare genom 

studien.  

 

4.5 Intervjuguiden tar form 
 

Intervjuguiden utformades i två varianter, en till första linjens chef och en till arbetsledare. 

De båda yrkeskategorierna antogs inneha olika roller i arbetsmiljöarbetet utifrån sin position 

i hierarkin och därför är vissa frågor reviderade för yrkeskategorin arbetsledare. 

Intervjuguiderna finns presenterade i sin helhet i bilaga 1 samt bilaga 2.  

 

Studiens syfte med tillhörande frågeställningar har operationaliserats systematiskt. Den 

första frågeställningen, vilket synsätt som finns inom organisationen gällande sexuella 

trakasserier, har tagit avstamp i lagens definition av sexuella trakasserier, “ett uppträdande 

av sexuell natur som kränker någons värdighet”. För att få en djupare förståelse av vilka 

synsätt de med arbetsledande position har kring vilka beteenden som definieras som 

sexuella trakasserier utarbetades ett dialogmaterial med olika scenarion som respondenterna 

skulle rangordna på olika sätt samt motivera hur de resonerade kring de olika beteenden 

som scenarierna exemplifierade. De fick rangordna efter mest/minst solklart fall av sexuella 

trakasserier, vilka de upplever mest ansvar över samt vilka de upplever att de har mest stöd 

i. Syftet med sorteringsövningen var att framkalla resonemang och möjliggöra mer 

nyanserat samtal kring sexuella trakasserier som fenomen; få respondenterna att gå från 

officiella formuleringar till egna beskrivningar och uppfattningar. Svensson och Starrin 

(1996) lyfter också problematiken med att intervjupersonen ofta svarar som de tror att den 

som intervjuar förväntar sig och undanhåller annat.   
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Scenarierna är skrivna med könsneutrala namn, men vissa beteenden har starkare feminin 

eller maskulin könskodning än andra. De olika beteendena är utformade med två olika 

hjälpmedel. Det första hjälpmedlet är Arbetsmiljöupplysningens (2019) förtydligande om 

vilka beteenden som kan kategoriseras som sexuella trakasserier. Det andra hjälpmedlet är 

Karnovs förtydligande av vilka former av beteenden som sexuella trakasserier kan anta. 

Scenarierna speglar en stor variation av beteenden, både vad gäller form och 

styrka.  Scenarierna kan ses i sin helhet nedan, i Figur 3. 

 

 
Figur 3: Förteckning över de olika scenarierna samt hur de fördelar sig inom de olika kategorierna. 
 

Vilka förutsättningar de med arbetsledande ansvar har för att arbeta med sexuella 

trakasserier, har operationaliserats genom att utgå från krav- och resursmodellen (Bakker & 

Demerouti, 2007), där vilka förutsättningar en upplever sig ha är situationsberoende från 

vad hen upplever sig förväntas prestera samt vilka resurser en upplever sig ha och få. Krav 

och förväntningar kan se olika ut från olika individer, roller och hierarkiska delar av 

organisationen, därför är dessa olika roller specificerade i samtalsmaterialet. I syfte att 

framkalla resonemang och få respondenterna att verkligen reflektera kring arbetet med 

sexuella trakasserier och de olika arbetsuppgifterna som det kan innebära använde vi ett 

verktyg från Arbetsmiljöverket som används mycket inom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet av organisationer i allmänhet och denna bransch i synnerhet, nämligen 

arbetsmiljöhjulet, som presenterades närmare under rubriken “1.1.1 Rättsliga skyldigheter 

som arbetsgivare”; den grafiska bild vi använde ligger som bilaga 3.  
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Vi upplevde det väldigt viktigt hur intervjuguiden var utformad, för att framkalla 

resonemang snarare än en upplevelse av att det finns rätt och fel svar; och genomförde 

därefter en provintervju med en person som arbetar i en arbetsledande befattning. Efter den 

reviderades intervjuguiden något; framförallt gällande flödet i guiden för att få ett bättre flyt 

i samtalet samt scenarierna, där vi “förmildrade” vissa scenarier för att ge en mer komplex 

och svårsorterad variation. Dessutom kodades scenarierna för att möjliggöra en snabb 

sammanställning av randordningarna under intervjun.  Istället för numerisk eller alfabetisk 

kodning, som har en underliggande rangordning såsom 1-2-3 eller A-B-C, kodades de i 

färger utan implikation på inbördes rangordning. 

 

4.6 Intervjumetodik 
 

Intervjuerna genomfördes under våren 2019 och varade mellan 60 och 80 minuter. 

Informanterna fick välja om intervjuerna skulle ske på informantens kontor eller i 

organisationens samtalsrum. Merparten valde sitt eget kontor. En och samma person höll i 

samtliga åtta intervjuer. Detta för att de skulle bli så likvärdiga som möjligt gällande 

situation, frågor och följdfrågor; för att därmed öka jämförbarheten. Följdfrågor är ett viktigt 

verktyg, så att intervjuaren har möjlighet att säkerställa att hen tolkar informanten rätt samt 

att styra riktningen på samtalet. Utöver respondenten och hen som intervjuade var det ingen 

annan närvarande i rummet och inga anteckningar fördes löpande under samtalet; för att 

skapa ett tryggt och trevligt samtalsklimat och undvika att respondenterna kände sig 

granskade och bedömda. Den viljan ledde också till att vi inte frågade respondenterna om 

hur de hanterat eventuella sexuella trakasserier tidigare – allt för en god miljö i 

intervjusituationen.  

 

4.7 Sammanställning, bearbetning och analys 
 

De inspelade intervjuerna transkriberades för att underlätta sammanställningen och 

bearbetningen av data. Som Renstam och Wästerfors (2015) påpekar, anländer svaren och 

resonemangen i oordning, och så även vårt. Därmed sker en alltid en sortering, om än 

omedveten, och för att kvalitetssäkra bearbetningen av materialet har vi arbetat 

systematiskt. Vi har tillämpat kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Graneheim, 2012). 

Transkriberingarna utgjorde ett omfattande material och har därefter reducerats för att hitta 

kärnan i datamaterialet. Vi delade upp materialet mellan oss, och samma person har 

kondenserat all data från samma hierarkiska nivå för att göra sammanställningen så 

likvärdig som möjligt; en person meningskondenserade och kodade cheferna medan den 
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andra gjorde detsamma med arbetsledarna. Sedan gjordes ett byte, och en kontrollering och 

i viss mån justering skett av meningskondenseringarna för att säkerställa analysarbetet. 

 

Initialt fick varje respondent ett eget typsnitt, dels för att synliggöra likheter och skillnader 

mellan olika individer i allmänhet och mellan olika hierarkiska nivåer i synnerhet, första 

linje-chef och arbetsledare, och dels för att möjliggöra översyn av de eventuella citat som 

skulle komma att plockas ut; för att undvika att enbart ett fåtal mer vältaliga individer tar 

plats i rapporten. Sedan påbörjades sortering av meningskondenseringarna. Sorteringen 

skedde förutsättningslöst, ordningen fick växa fram och styrdes av materialet, vilket också 

litteraturen stödjer (Rennstam & Wästerfors, 2015). Meningskondenseringarna 

konceptualiserades till relevanta koder som speglade innehållet. Processen finns 

exemplifierad i bilaga 4 samt en illustration över de samtliga stegen, och de framväxta 

tematiseringarna, återfinns i figur 4. Sedan söktes efter mönster mellan de enskilda koderna 

som matchades ihop med liknande koder och subkategorier växte fram. Därefter 

kategoriserades subkategorierna i övergripande kategorier. Dessa tematiserades utifrån 

respektive kategoris ämne till fyra olika teman, vilka blev: “Omgivningen chefer och 

arbetsledare verkar i”, “Hanteringsgången vid sexuella trakasserier”, “Komplexiteten i 

bedömningen av sexuella trakasserier” samt “Individuella och kollektiva förhållningssätt”. 

Därefter kontrollerades indelningarna i omvänd ordning. I bilaga 5 finns en förteckning över 

samtliga fyra teman med respektive kategorier och tillhörande subkategorier. 

 
Figur 4. Översikt av analysprocessen. 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 
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Att forskning genomförs med god etik är viktigt både för individen och organisationen som 

väljer att medverka i en studie. Dessutom kan forskningens ställning i samhället i stort, 

påverkas av om studier uppfattas ha en bristfällig kvalité och/eller hantering av etiska frågor. 

Det finns fyra etiska riktlinjer som anses särskilt viktiga i forskningssammanhang (Bryman, 

2011; Svensson & Stattin, 1996).  

 

Den första etiska principen är informerat samtycke, vilket innebär att vi informerade om 

studiens utformning, syfte och frågeställningar.  Vi berättade också lite om vilka vi var, 

vilket universitet vi kom ifrån och vilken relation vi hade till organisationen sedan tidigare. 

Den andra, samtyckeskravet, uppfyllde vi genom att betona att deltagandet baserades på 

frivillighet och att respondenten har rätt att avbryta sin medverkan helt eller delvis i studien 

även efter intervjun är gjord. Vi har heller inte informerat någon på organisationen om vilka 

respondenter som har valt eller inte har valt att medverka, så att medverkan inte ska upplevas 

som obligatoriskt av de tillfrågade. På organisationen arbetar enbart myndiga individer, 

således behövde vi inte få målsmans godkännande för medverkan studien. Den tredje, 

konfidentialitetskravet, vilket innebar att vi har varit väldigt flexibla med var på den stora 

arbetsplatsen intervjuerna har skett, att vi redan innan insamlingen av empirin gjorde en 

avvägning, som Folkesson beskriver (2015) mellan de risker eventuell information innebär 

för den enskilda människan i förhållande till fördelar för studien. Vi beslutade oss för att 

inte efterfråga någon bakgrundsinformation om våra informanter eller om eventuella 

personliga upplevelser av sexuella trakasserier utifall att informationen skulle komma i fel 

händer då den informationen dels låg utanför studiens syfte och således inte var relevant 

och dels skulle öka våra möjligheter till objektivitet i vår sammanställning av materialet. I 

samband med och efter sammanställning har informationen förvarats lösenordskyddat för 

att det ska vara oåtkomligt för tredje person, i sammanställningen har personlig information 

och uppseendeväckande språkanvändning justerats samt efter opponering och studiens 

godkännande har allt ytterligare material utöver rapporten raderats. 000. Den fjärde och 

sista etiska riktlinje tar fasta på hur materialet kommer att användas, vilket är enbart till 

denna studie, som kommer att redovisas öppet för alla på organisationen, på universitetet 

samt i samband med inlämning bli en offentlig handling.  

 

Utöver detta kan studiens resultat komma att ligga som underlag för eventuella förbättringar 

inom området på organisationen i synnerhet men även inom branschen i allmänhet; vilka 

förbättringar som vidtas ligger visserligen utanför ramarna för denna studie men innebär 

ändå en maktposition och därför är hur vi beskriver våra respondenters upplevelser av extra 
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vikt. Därför har vi genom hela studien arbetat systematiskt och metodiskt och vid 

sammanställningen av empirin analyserat och kodat materialet systematiskt på varsitt håll 

innan en avstämning skett samt genom en gedigen forskningsgenomgång möjliggjort väl 

grundade diskussioner kring empirin - allt för att ge materialet en så rättvisande bild som 

möjligt. Det faktum att rapporten är skriven på uppdrag av ledningen i organisationen kan 

dock, medvetet eller omedvetet, ha påverkat hur våra respondenter svarar i vissa frågor; dels 

att de upplever ett indirekt tvång att ställa upp som respondenter i vår studie och dels att de 

än mer vill svara “rätt” och framstå i god dager än om detta inte varit initierat av 

företagsledningen. Denna medvetenhet har bidragit till att vårt frågebatteri är väldigt 

genomarbetat samt att vi inte har lagt någon vikt vid att fråga hur respondenterna själva har 

handlat i tidigare situationer; för att de inte ska uppleva sig granskade samt inte skapa ett 

behov av att justera sanningshalten i sina svar.  

 

4.9 Anonymisering 
 

Som inledningen visade, är fenomenet sexuella trakasserier utbrett och vi behöver mer 

kunskap om hur vi kan arbeta med det på våra arbetsplatser. Området är därför viktigt ur 

samhälls- och organisationssynpunkt, inte bara en fråga för den enskilda organisationen. 

För säkerställa anonymitet och konfidentialitet för den enskilda människan samt lyfta 

perspektivet - och fokusera på fenomenet i allmänhet och inte den enskilda organisationen 

i synnerhet - har vi valt att anonymisera fallstudien. För att säkerställa anonymitet för 

informanterna refererar vi enbart till dem som chef eller arbetsledare och de utvalda citaten 

är inte numrerade. En gång hänvisar vi till “Kvinna i arbetsledande position” då hens 

resonemang skapats utifrån hens könstillhörighet, men kommenterar varken hens position 

eller könsfördelningen i studien. 

 

5.0 Resultat 
 

Studiens resultat presenteras i fyra övergripande teman: omgivningen, hanteringen, 

komplexiteten samt förhållningssätt. Detta för att visa på den sammansatta bilden av vad 

som påverkar chefers samt arbetsledares förutsättningar att arbeta med sexuella trakasserier. 

Det första temat som redogörs är ledarnas omgivning, det innefattar den organisationskultur 

som råder samt vilken standard de upplever har kommunicerats ut officiellt och inofficiellt 

gällande sexuella trakasserier. Det andra temat innefattar den hantering som följer ifall 

sexuella trakasserier uppdagas, det presenteras de roller som är delaktiga i arbetet samt hur 

det operativa arbetet går tillväga. Det tredje temat handlar om den komplexitet de i 
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arbetsledande position uppfattar att arbetet med sexuella trakasserier innefattar; vilka 

övergripande svårigheter de upplever innefattas när en bedömning och gränsdragning görs 

samt vilka beståndsdelar ledarna tar i beaktning. Dessa tre teman blir något som cheferna, 

grupperna samt individerna förhåller sig till och vilka förhållningssätt de anammar därefter 

presenteras i det fjärde temat.  

 

5.1 Omgivningen  
 

Inom detta tema presenteras den omgivning där första linjens chef samt arbetsledarna verkar 

i, vilket för dem är en förutsättning i arbetet med sexuella trakasserier. Temat innefattar den 

kultur som råder inom organisationen samt vilken standard som kommunicerats ut officiellt 

och inofficiellt kring sexuella trakasserier.  

 

5.1.1 Organisationskultur 
 

Samtliga arbetsgrupper framkommer ha ganska liknande gruppsammansättning. Det är 

generellt en ganska hög medelålder och många har arbetat länge på arbetsplatsen. Det är 

mansdominerat; i de flesta grupper finns bara en eller några kvinnor representerade. De 

grupper som har lite fler kvinnor har i de flesta fall yngre kvinnor som har arbetat en kortare 

tid än majoriteten. Nedan följer respondenternas upplevelse om den kultur som råder på 

organisationen, vilket framförs kan variera till viss del mellan arbetsgrupper. 

 

Alla informanter berättar om jargongen som finns på arbetsplatsen. Hur man pratar om den 

varierar lite men alla konstaterar att det är ett hårt klimat, eller att stämningen är rå men 

oskyldig. Det framkommer att det finns en kultur i gruppen av att om någon ger någon en 

känga, skrattar alla, och hen får en känga tillbaka. Efteråt skrattar alla och är goda kompisar 

ändå.  

 

Alltså jargongen i våran grupp och avdelning är ganska rå eller vad man ska säga, men 

den är ändå som hjärtlig. Och ibland när det klivs över och det blir för mycket eller för 

hårt då brukar folk säga åt ”nu får du ge dig, det där är inte ens roligt”. Så det är väl 

ingen som blir liksom trakasserad men jargongen är ju ganska… ja, det går inte säga 

något annat. /Arbetsledare 

 

En chef berättar att jargongen generellt är ganska kvinnofientlig medan andra tycker att man 

har det väldigt bra tillsammans. En arbetsledare konstaterar att jargongen i arbetsgruppen 

är tydligt styrd av vilka individer som finns representerade i gruppen, att när det är kvinnor 

med så skärper framförallt vissa män till sig, och det blir en trevligare stämning för alla. En 

chef konstaterar att de flesta medarbetarna inte ser något problem med jargongen och en 

annan konstaterar att den jargongen som finns på arbetsplatsen är en faktor som möjliggör 
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sexuella trakasserier. Nästan alla respondenter, både arbetsledare och chefer, konstaterar att 

kulturen på arbetsplatsen “är bra nu”, och framförallt att “det var värre förr”. Många kan 

beskriva hur det var förr, när det hängde porrbilder på tjejer överallt och att det inte alls 

förekommer nu. Vissa poängterar också hur det verbala har förändrats under åren, att hur 

man pratade med varandra och till varandra förut, det skulle räknas som sexuella trakasserier 

idag. Samtidigt konstaterar flera, lite längre in i intervjuerna, att man har mycket kvar att 

arbeta med i organisationen, att man inte är färdig än. Några av respondenterna refererar till 

Metoo-rörelsen. En chef uttrycker hur bra det är att tystnadskulturen bryts och hur 

kvinnoförtrycket har kommit upp till ytan. En arbetsledare säger att rörelsen var bra till en 

början, för det kom upp så mycket hemskt, men att det sen förändrades för att fler ljög: 

Det snackades jättemycket om det där och jag minns när det kom så blev ju liksom alla bara men 

gud vad hemskt! Men sen när det här allt skit som kom med. när dom hittade på och allting. Då 

försämrades allting. Tyvärr. /Arbetsledare 
  

5.1.2 Information om sexuella trakasserier 
 

Inom detta avsnitt illustreras den information första linjens chefer samt arbetsledarna 

erhållit gällande sexuella trakasserier. Informationen är dels det som medvetet 

kommuniceras från ledningsnivå, vilket här presenteras som officiell information, dels den 

information ledarna tillförskaffat sig från annat håll inom organisationen, här presenterat 

som inofficiell information. 

 

Samtliga respondenter berättar om hur organisationen tagit ställning mot sexuella 

trakasserier och konstaterar att de har en nolltolerans mot detta. Framförallt cheferna 

framkommer ha fått mycket information om detta medan det hos arbetsledarna varierar. Den 

generella arbetsgången som kommuniceras från organisationen, gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön omnämns på olika sätt. Det framkommer att rent 

allmänt inom denna bransch har man historiskt sett fokuserat mycket på den fysiska 

arbetsmiljön, vilket fortfarande görs på arbetsplatsen. En gång i månaden genomför 

cheferna en arbetsmiljörond tillsammans med skyddsombuden där en fullständig kontroll 

görs av den fysiska arbetsmiljön medan en kontroll av den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön kontrolleras en gång per år. Samtidigt framkommer från en respondent att den 

organisatoriska undersökningen gällande den psykosociala arbetsmiljön inte genomfördes 

senaste året. Flera chefer berättar att den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den 

fysiska, men att den fysiska är mycket lättare att arbeta med, för att man kan ta på det. 

Psykiskt mående och uppfattningar är osynligt och går inte att se.  
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Flera arbetsledare beskriver att de har god kunskap om sexuella trakasserier men att de inte 

fått den informationen från organisationen, utan fått tillgodose den på annat håll. Flertalet 

respondenter, framförallt chefer, resonerar mycket kring gränsdragningen av sexuella 

trakasserier utifrån den inofficiella informationen de fått. Den informationen utgörs mest av 

rykten; vilka händelser som tidigare förekommit inom organisationen samt vilka åtgärder 

som då har vidtagits. De har jämfört de händelserna, med eventuella händelser som de står 

inför, och sedan har de tidigare händelsernas åtgärder gett en fingervisning om vad de 

eventuellt själva skulle kunna göra. Åtgärderna är exempelvis samtal med den som har 

begått handlingen, omplacering eller i de grövre fallen av sexuella trakasserier även 

uppsägning.   

 

Några resonerar också kring tidigare händelsers åtgärder och dess effekt på sina 

medarbetares resonemang kring sexuella trakasserier. Att vilka åtgärder som vidtas visar på 

allvarlighetsgrad. De menar på att tidigare åtgärder signalerar hur viktig frågan är för 

organisationen samt vilket övergripande synsätt som finns.  

 

Tyvärr har det varit så att det kanske är den som personen som har blivit utsatt som har 

blivit förflyttad, och det är också ett signalspel. /Chef 

 

5.2 Hanteringen 
 

Detta tema presenteras två avsnitt, där det ena beskriver de aktörer, och deras roller, som är 

delaktiga i det operativa arbetet av sexuella trakasserier. Vidare i det andra avsnittet 

presenteras det tillvägagångssätt som används vid hanteringen av sexuella trakasserier samt 

när man söker stöd i allmänhet och hos HR i synnerhet. 

 

5.2.1 Roller i arbetet med sexuella trakasserier 
 

I detta avsnitt presenteras de olika aktörer, och deras roller, som är delaktiga i det operativa 

arbetet med sexuella trakasserier. De roller som presenteras är chefens, arbetsledarens, 

skyddsombudets samt medarbetarens. De aktörer som främst är inblandade i arbetet med 

sexuella trakasserier är första linjens chef, arbetsledare, medarbetarna själva, fackliga 

företrädare samt HR. Som tidigare nämnt presenteras rollen HR tar först i nästföljande 

avsnitt under ”Resurser att tillgå”. 

 

Chefens roll 
 

Det formella mandatet över arbetet med sexuella trakasserier, eller den psykosociala miljön, 

framkommer enbart har getts till cheferna och inte till arbetsledarna. Det framkommer i och 
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med detta att första linjens chef har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. En av cheferna 

uttrycker en förvåning över vilken stor del hen har i arbetsmiljöarbetet - att hen själv sitter 

på väldigt mycket ansvar och mandat för att påverka hur medarbetarna har det på sin 

arbetsplats. Att vara lyhörd för hur gruppen och individerna i den lyfts som väldigt viktigt, 

och som chef har man ett ansvar att åtgärda om det är någon som inte mår bra. Flera chefer, 

och även arbetsledare, pratar om hur den psykosociala arbetsmiljön är ett “alltid-arbete” 

genom att de varje dag känner av och kollar av hur det är i gruppen och hur alla mår.  

 

Flertalet chefer uttrycker att det är mycket lättare att arbeta med den fysiska arbetsmiljön än 

psykiska även om de alla är eniga i att de har en väldigt stor del i arbetsmiljön i allmänhet 

för sina medarbetare. Generellt resonerar de mer kring den psykosociala arbetsmiljön i stort; 

alla former av diskriminering eller kränkningar än just sexuella trakasserier.  

 

Alla chefer uttrycker att arbetet med sexuella trakasserier ytterst är deras ansvar. Men det 

ser olika ut på vilket sätt de tar det ansvaret. Även arbetsledarna betonar vikten av vem 

chefen är och hur tydligt hen har markerat eller inte markerat mot beteenden som är i 

gränslandet - att chefen sätter tonen i gruppen och på så sätt skapar förutsättningar för ett 

gott arbetsklimat och för arbetsledarnas dagliga arbete.  

 

Arbetsledarens roll 
 

Arbetsledarna har en lite annan arbetssituation än cheferna, de är en del av arbetsgruppen 

samtidigt som de har ett visst extra ansvar. Hur det ansvaret ser ut varierar väldigt mycket. 

Vissa arbetsledare har tagit och fått ett väldigt stort ansvar som har ökat under tiden som de 

själva har växt in i rollen. Andra har främst ansvar för att se till så att det dagliga arbetet 

flyter. Vissa har fått tidsmöjligheter att arbeta även med dessa, som de säger mer “mjuka 

frågor” medan andra inte har fått den möjligheten i sitt dagliga arbete. Det framkommer att 

arbetsledarrollen har utvecklats generellt, från början var den mer inriktad på den praktiska 

arbetsgången och att medarbetarna numer kanske inte alltid vet hur stor del arbetsledarna 

kan ta i de mer mjuka frågorna. Samtidigt finns det arbetsledare som uttrycker att de inte 

vill ta någon del i arbetet med den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön, att de hoppas 

att hens chef inte har några sådana förväntningar på hen. Flertalet respondenter nämner att 

det ansvar arbetsledare tar gällande sexuella trakasserier är baserat på deras egna personliga 

engagemang. 
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Det ligger väl i och för sig i hur de är som personer och vad de är intresserade av. Vissa 

har kanske en arbetsledare för att de har varit där länge och då blev de kvar medan andra 

kanske brinner mer för det. /Chef 

 

Vissa arbetsledare beskriver ingående hur de skulle hantera olika former av jargong, och 

hur de skulle finna legitimitet i gruppen att markera vad som är acceptabelt och icke 

acceptabelt beteende. Att istället för att som enskild själv ta styrka av gruppens storlek och 

antingen säga ifrån flera stycket tillsammans eller få andra i gruppen att ta ställning så att 

övriga i gruppen hör. De beskriver också hur de, om de fick till sig något, skulle utreda 

eventuella sexuella trakasserier. De skulle bolla med chefen vid behov, men annars skulle 

de överlämna ärendet till chefen när de upplever att det behövs en tillsägelse av något slag. 

Andra arbetsledare uttrycker att de inte har någon del alls i arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön och med klimatet i gruppen.  

 

Cheferna beskriver att arbetsledarna är deras ögon och öron, det är de som hela tiden är i 

gruppen. De beskriver hur det kan vara en känslig roll och att den är väldigt personberoende. 

De behöver hela tiden vara en del av gruppen, samtidigt som de står med halva foten utanför 

och rapporterar till chefen på ett annat sätt; och styr chefen dit de anser att chefen skulle 

behöva ägna lite mer uppmärksamhet.  

 

Skyddsombudets roll 
 

Vilken del skyddsombuden tar i arbetet med den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön 

varierar också stort. Det framkommer att även det är väldigt personberoende. Vissa 

skyddsombud fokuserar enbart på den fysiska arbetsmiljön medan andra har ett väldigt stort 

engagemang för just sexuella trakasserier. I de fall där det finns ett väldigt stort engagemang 

för sexuella trakasserier framkommer att man helst inte vill att hen ska få så stor insyn i 

arbetet med sexuella trakasserier då hen “slår på stora trumman direkt” och det anser 

respondenten inte alltid är nödvändigt. Det framkommer generellt att det är väldigt enkelt 

för de fackligt engagerade att peka ut brister i verksamheten eftersom de inte har någon 

form av ansvar för att åtgärda dessa. En chef beskriver att de på det sättet har en tacksam 

roll, genom att det är väldigt enkelt att påtala felaktigheter men mycket svårare att komma 

till rätta med dessa. En chef lyfter vidare hur skyddsombudet, i sin roll som kvinna, är 

väldigt bra att ha en dialog med kring sådana ärenden som sexuella trakasserier, eftersom 

hon med sina erfarenheter har ett annat perspektiv än vad chefen själv upplever sig ha.  

 

Medarbetarens roll 
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Medarbetarna framkommer också ha ett visst ansvar i arbetet med sexuella trakasserier. 

Flertalet chefer resonerar kring hur viktiga medarbetarna är när det kommer till 

förekomsten. Att de har ett ansvar att reflektera för sitt eget beteende, markera när beteenden 

som de inte anser är accepterade och vid behov rapportera till chefen. Några chefer påpekar 

att även om medarbetarna vid en direkt fråga svarar att arbetet med sexuella trakasserier är 

viktigt, så har de flesta inte har något större engagemang i frågan; vissa tycker att andras 

beteenden ska korrigeras men inte medarbetarens eget agerande, medan andra medarbetare 

tycker att sexuella trakasserier är en icke-fråga. Cheferna förväntar sig ändock att 

medarbetarna ska ta sitt ansvar och som minst rapportera vad de ser och hör till chefen för 

att möjliggöra att åtgärder kan vidtas.  

 

5.2.2 Tillvägagångssätt i arbetet med sexuella trakasserier 
 

Detta avsnitt beskriver hur cheferna samt arbetsledarna går tillväga i deras hanterande av 

sexuella trakasserier samt vilka resurser de upplever att de har att tillgå.  

 

Hanteringsgång  
 

Som tidigare avsnitt visat på, uttrycker cheferna att de har ett stort ansvar för allt arbete med 

sexuella trakasserier och det varierar stort vilket ansvar arbetsledarna anser sig ha i arbetet 

med sexuella trakasserier. Det varierar också stort vilka delar inom arbetet med sexuella 

trakasserier de känner mest ansvar för. Resonemangen presenteras här utifrån det 

systematiska arbetsmiljöhjulet, ett verktyg för att underlätta arbetet med aktiva åtgärder. 

 

Flera arbetsledare upplever sig ha mest ansvar över stegen undersökning och 

riskbedömning. Några anser att de tar kontakt med chefen där det behöver göras en mer 

omfattande undersökning eller där en starkare åtgärd krävs. De åtgärder som arbetsledarna 

är befogade att göra är en tillsägelse från arbetsledaren själv eller hot om samtal med chefen; 

och arbetsledarna konstaterar att hota om att prata med chefen är en väldigt effektiv åtgärd. 

Om det ändå krävs så kopplar arbetsledaren in chefen. Vissa av arbetsledarna delger ändå 

chefen med information om händelsen trots att det inte utförs på ett formellt sätt. Detta för 

att göra chefen varse om vad som pågår i gruppen och se till att uppmärksamhet hålls på 

den person som utfört handlingen. Med en arbetsledare är det otydligt om hen varken 

engagerar sig i gruppen själv eller tar kontakt med chefen vid behov.  

 

Några av cheferna upplever också de att de har störst ansvar över stegen: undersöka och 

riskbedöma. När de pratar om de två kategorierna framstår det dock oklart kring 
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skillnaderna mellan de två olika delarna i arbetet. Två av cheferna uttrycker att det är 

“samma sak”. När de resonerar kring undersöka framstår det som att de oftare undersöker 

om de vet att beteendet är så allvarligt att en åtgärd skulle vara möjlig, om det är mindre 

allvarligt eller om hen “vet” att det inte finns några vittnen framstår det som att de underlåter 

att agera. Vilken åtgärd som vidtas är väldigt person- och fallberoende. En chef lägger tyngd 

på att samtal med den som utsatt är en åtgärd som ofta används. Därefter betonar fler att det 

är viktigt att den som utsatt ber om ursäkt till personen/-erna som hen utsatt.  

 

De tjejerna jag jobbar med, de flesta de säger ”vad fan håller du på med” och ”men du, 

vad sa du där”. Och sen ”det där får du ju tänka dig för, sådär säger vi inte”. – ”nä, nä” 

och så ber de om ursäkt och sen brukar det vara som lugnt. /Arbetsledare 

 

När det rör sig om skarpare åtgärder förklarar flera chefer att de skulle kontakta HR för att 

antingen få stöttning i eget fortsatt arbete eller att de skulle lämna över ärendet till HR. En 

av cheferna framhåller att det ofta är väldigt jobbigt för den som blivit utsatt och att det 

därför är viktigt att arbetet sker väldigt skyndsamt. Ingen av cheferna, eller arbetsledarna, 

för någon form av resonemang kring stöd till den som blivit utsatt eller den som utsatt.  

Vad gäller uppföljning konstaterar nästan alla respondenter att det är den delen i arbetet som 

är lättast att missa. Att man “ofta fallerar” vad gäller att följa upp men att det är ett 

individuellt ansvar att göra det. En chef påpekar att vilken form av uppföljning man gör är 

beroende på vilka åtgärder som gjorts.  

 

Resurser att tillgå 
 

Vilka resurser cheferna och arbetsledarna upplever sig få och ha varierar. Resursen som 

omnämns mest är budget och därmed tidsmöjligheter, det personliga engagemanget och den 

egna kompetensen samt vilken stöttning man upplever från de som är närmast över en i 

hierarkin samt ledningen.  

 

Att det finns motstridiga krav i arbetet resonerar en chef kring, att hen som chef förväntas 

arbeta kostnadseffektivt och genomföra besparingar på olika sätt samtidigt som hen ska 

genomföra olika aktiviteter med gruppen som tar mycket resurser i anspråk. En chef betonar 

att arbetet med sexuella trakasserier försvåras av dokumentationskraven som finns, att det 

finns mycket byråkratiskt runt hanteringen som tar mycket tid. Flera av cheferna resonerar 

mest kring tidsaspekten gällande arbete med gruppen och klimatet i denna. Att det tar 

mycket arbetstid, och därmed lön och budget, att samla hela gruppen. Dessutom poängteras 

det att det inte är en engångsgrej, att arbeta med klimatet i gruppen är ett kontinuerligt 

arbete, och det krävs mycket tid för att göra det på ett framgångsrikt vis. De arbetsledare 
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som framstår arbeta mer med klimatet i gruppen trycker också på att de har getts tidsmässiga 

möjligheter att arbeta med det.  

 

Det personliga engagemanget och den egna kompetensen framkommer som ytterligare en 

förutsättning som påverkar arbetet med sexuella trakasserier mycket. Flera chefer betonar 

att de olika värderingarna som chefer har och vilket driv de har att arbeta med frågan styr 

väldigt mycket om och hur de bedriver arbete. Den egna kompetensen spelar också in, men 

på vilket sätt det spelar in varierar. Alla chefer lyfter hur rutin förenklar, de resonerar kring 

hur det är svårare som ny ledare att arbeta med sexuella trakasserier. En chef betonar att nya 

ledare försöker förändra allt men att det inte går. Arbetsledarna för inte samma resonemang 

kring sin egen kompetens och engagemang, medan flera chefer betonar att det är väldigt 

personberoende vem som är arbetsledare, vad de kan men också vad de själva vill prioritera.  

 

Alla respondenter konstaterar att det stöd och den stöttning de får i olika frågor i allmänhet, 

och sexuella trakasserier i synnerhet, är något som de tar sig vid behov. Att konceptet stöd 

är behovsberoende och att stöd därför är något som efterfrågas när de själva anser sig vilja 

ha det. Det är väldigt olika var de söker stöd och stöttning; oftast är det där de känner mest 

tilltro och förtroende samt där de känner att man har liknande värderingar vad gäller sexuella 

trakasserier. De söker också mer stöd hos andra som de vet har hanterat gruppklimat och 

sexuella trakasserier tidigare - desto mer ärenden någon har haft desto större är chansen att 

de tar hjälp av hen. Alla framhåller att det är bra att de får söka stöd vid behov, och att de 

upplever sig bli bra bemött när de gör det. Oavsett om det är hos kollegor, närmaste chef 

eller HR. Det framkommer att arbetsledarna oftast söker stöd hos närmaste chef snarare än 

hos kollegor, medan cheferna tenderar att först söka stöd hos kollegor, sedan närmaste chef 

och slutligen HR. 

 

5.3 Komplexiteten 
 

Det tredje temat redogör kring hur det är att arbeta med sexuella trakasserier som 

arbetsgivarrepresentant samt vilka faktorer som tas i beaktning när de i arbetsledande 

position, som tredje part, ska göra en bedömning om en handling är sexuella trakasserier 

eller inte. Temat avslutas med förtydligande grafisk bild över alla faktorer som tas i 

beaktning i en bedömning.  

 

 

5.3.1 Göra en bedömning som arbetsgivarrepresentant  
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Detta avsnitt presenterar hur det är att arbeta med sexuella trakasserier som 

arbetsgivarrepresentant, främst gällande hur komplicerad gränsdragningen är samt viljan att 

göra rätt som arbetsgivarrepresentant. 

 

Gränsdragningen är komplicerad 
 

Samtliga respondenter pratar om svårigheterna med gränsdragning gällande sexuella 

trakasserier.  Till att börja med definieringen, om det är att klassificera in som sexuella 

trakasserier, eller om det rör sig om trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbing 

som de refererar till det i dagligt tal, eller ”allmänt mående”. Att gränsdragningen är svår 

mellan de rättsliga klassificeringarna. De resonerar kring när och om man vet att det är det 

sexuella trakasserier det rör sig om, att det är väldigt svårt att bedöma huruvida det är 

sexuella trakasserier eller inte. Detta påverkas av flera olika omständigheter: vilken relation 

individerna har till varandra, vilken typ av handling det rör sig om och hur den handlingen 

utförs samt vilka individerna är - deras uppfattningar och tidigare erfarenheter. Vilken 

relation de aktuella individerna har till varandra påverkar hur handlingen bedöms upplevas. 

Det handlar om hur väl de känner varandra, hur länge de har känt varandra och hur man 

vanligtvis gör inom arbetsgruppen och mellan varandra. Några av cheferna nämner också 

att de tar hänsyn till vilken uppfattning individerna har om varandra, om påstådda sexuella 

trakasserier verkligen är sexuella trakasserier eller bara ett sätt att uttrycka någon form av 

missnöje. 

 

Det framkommer från de flesta respondenter resonemang kring vad gränsen går för sexuella 

trakasserier i förhållande till vad man kan förvänta sig på en arbetsplats. Att vissa tycker att 

man, på sin arbetsplats, får lära sig att hantera att andra människor beter sig på vissa sätt; 

att man förväntas “tåla lite” på en arbetsplats. En chef poängterar att hens kollegor också 

säger saker som hen inte tycker är okej. Samtidigt framhåller en chef hur viktigt det är att 

man har en enad front för att det ska bli tydligt och rättvist: 

  

Jag tänker också att om man är, nu en kolleger-kår, att vi … det är ju jätteviktigt att vi ser 

det på samma sätt och att vi går åt samma håll. Att inte någon liksom ”äh, det är inte så 

farligt” och liksom någon … vi måste ju vara ganska synkade. Det är också en 

förutsättning för att lyckas. en sak som hände en grupp kan ju kanske en ledare ta direkt 

och det blir påföljder medan en annan bara ”nä” gör ingenting. Jag menar det, det går ju 

som en löpeld här nere. Det är jätteviktigt att vi är enade. Så att det liksom inte är okej för 

vissa och inte okej för andra. /Chef 
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Viljan att göra rätt som arbetsgivarrepresentant 
 

Alla respondenter lyfter att det svåraste i arbetet med sexuella trakasserier är att vara tredje 

person. Främst att som tredje person göra en gränsdragning kring vad som är ett accepterat 

och inte accepterat beteende utifrån de inblandades historier. Vad det sexuella trakasserier 

eller inte? Samtidigt framkommer det att chefens bedömning inte bara kan grundas på 

uppfattningen av situationen och individernas upplevelser. Chefens förpliktelser mot alla 

medarbetares, utsatt som utsättare, de rättsliga rättigheterna bygger på att chefen tar ett 

välgrundat beslut och kan motivera detta, främst med bevis. Att ha bevis för något påpekar 

alla respondenter behövs för att kunna vidta åtgärder och det framgår i vissa intervjuer att 

där bevis inte antas finnas underlåter man att utreda. En arbetsledare konstaterar att det blir 

hemskt när en person tagit mod till sig att berätta och så finns det ingenting som bevisar att 

det har hänt. Om fall där det inte finns bevis kommenterar en chef den utsattes rättigheter i 

förhållande till de arbetsrättsliga rättigheter den som har utsatt har: 

  

Vad ska man göra?  Det finns ju rättigheter åt alla håll och kanter som man måste ta 

hänsyn till så att det är ingen svartvit historia. [...] Man kan säga “ah men jag gjorde 

ingenting”. /Chef 

  

Flera av cheferna tar också upp att de, i arbetet med sexuella trakasserier, upplever en rädsla 

för att göra fel eller för att det ska bli fel. Främst för att det ska resultera i att det skulle 

försämra och göra det värre för individen som är utsatt, att situationen för denne skulle 

förvärras. Eller att en ytterligare konflikt skapas. Den rädslan lyfter inte arbetsledarna på 

samma sätt, men flera har en förväntan på sin chef, att hen ska göra kunna och veta hur man 

gör någonting, att hen ska “göra rätt”. Cheferna uttrycker inte samma förväntningar på sina 

arbetsledare, de uttrycker snarare en förståelse för arbetsledarens personlighet och 

komplexa roll som företrädare för chefen men ändå en del av gruppen så ett sätt som chefen 

inte är. 

  

Generellt, på båda nivåerna, för respondenterna resonemang kring hur viktigt det är som 

chef och arbetsledare att föregå med gott exempel. Vad som är gott exempel tydliggör några 

kan vara att man aktivt tar ställning i gruppen på olika sätt för att på så sätt skapa förtroende. 

En chef konstaterar att man som chef måste skapa sig förtroende och förtroendefulla 

relationer och att medarbetarna måste uppleva förtroende till sin chef för att chefen ska få 

saker till sig. Desto mer förtroende man har desto mer underlättas arbetet. 
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5.3.2 Faktorer som tas i beaktning i en bedömning 
 

I detta avsnitt presenteras vilka perspektiv som tillsammans skapar en sammansatt 

bedömning. Först presenteras vem som i regel utsätts, detta för att ge en mer överskådlig 

bild över hur sexuella trakasserier skildras inom organisationen. Därefter presenteras 

perspektiven de utsatta, dennes utsatthet, hänsynen till den utsatte, handlingens utformning 

och den som har utsatt. Slutligen presenteras de sammansatta perspektiven som utgör den 

helhetliga bedömningen hos chefen eller arbetsledaren som tredje part. 

 

Vem utsätter vem? 
 

Nästan alla förmodar att sexuella trakasserier handlar om män som utsätter kvinnor. Det 

framkommer antingen i resonemangen kring rangordningen av scenarion eller att de 

förtydligar i intervjuerna att det är män som utsätter kvinnor. Även vid förtydligande frågor, 

om det kan vara tvärtom svarar flera att det inte kan vara så, för att det män som utsätter 

kvinnor. En chef uttalar att hen snarare tror, kopplat till ett scenarie, att det är en man som 

är utsatt. 

 

“Det är ganska lätt att tänka att det alltid en man mot en kvinna, det är en ganska förutfattad 

mening som man kan ha. Här är jag inte så säker på att den här personen är… jag är inte 

så säker på att det är en kvinna [...] I fikarummet, dom gånger jag är där… sexuella skämt 

är nästan överrepresenterade från de kvinnliga deltagarna.” /Chef 

 

De utsatta 
 

Framförallt cheferna, och i viss mån arbetsledarna, framhåller att de i sin roll har ett ansvar 

att se individens perspektiv, förstå och ta hänsyn till hens upplevda verklighet och 

personliga gränsdragning. Att det är den som blir utsatt som bedömer hur allvarligt något 

är. En av arbetsledarna för resonemang hur viktigt det är att inte bara se utan även ta den 

uppsattes upplevelse och verklighet på allvar; även om “alla andra” inte tycker att det 

“spelar någon roll” så är det ändå så den utsatte upplever det, och då går det inte att bedöma 

att det inte är så viktigt, eftersom det för den människan är viktigt. De framhåller att olika 

individer har olika erfarenheter, hur ens uppväxt sett ut och hur mycket arbetslivserfarenhet 

man har sedan tidigare, samt olika perspektiv främst beroende på kön och ålder samt kultur. 

Främst yngre tjejer lyfts fram som att de har en annan uppfattning och upplevelse av 

händelser än äldre kvinnor eller män har. Framförallt cheferna resonerar kring att de skulle 

reagera annorlunda beroende på vilken person det är som är utsatt. Några chefer påpekar att 

de vet vilka medarbetare som de skulle hålla extra koll på om det kom in en ny ung tjej i 

arbetsgruppen. I jämförelse med de yngre påpekas i alla intervjuer, men med olika 

infallsvinklar, att de äldre kvinnorna som jobbat längre har skinn på nästan. De kvinnliga 



 

35 

 

respondenterna, oavsett nivå, resonerar kring hur de själva snabbt har anammat ett sätt att 

hantera jargongen. Det framkommer också, mer eller mindre uttalat, att det hos några 

respondenter finns en förväntan om att andra ska säga ifrån. 

  

“Men det finns ju jargong, det gör det ju. Och man blir ju ganska bra på att ge igen, 

tråkigt nog. [...] Men mycket ligger ju på individen… alla människor har ett ansvar också. 

Jag menar, sånt måste man ju säga ifrån som människa.” /Kvinna i arbetsledande 

position 

 

Den utsattes utsatthet 
 

Det förekommer många resonemang om den utsatte och det modet hen behöver ha. Att man 

behöver vara modig och våga för att gå vidare och meddela chefen efter att man har 

tydliggjort att beteendet eller handlingen är oönskad. Den inneboende förväntan om att 

individen ska säga ifrån återspeglar sig också i resonemangen kring hur respondenterna, 

som tredje part, gör en tolkning och bedömning om den utsattes utsatthet. En viss förväntan 

om att individen ska säga ifrån återspeglar sig i att några respondenter också uttalar att om 

en individ agerar på ett visst sätt mot alla i gruppen, då är personen en “sliskig typ” men 

skulle inte kräva någon större hantering. Om det är en person som utsätter endast en annan 

är det sämre, men allra värst är det om alla utsätter en, då är hen extra utsatt. Om det 

dessutom är en ålders- eller hierarkiskillnad är det värst. Vissa respondenter för också 

resonemang kring hur den utsatte upplever sig bli behandlad i relation till hur den utsatte 

behandlar andra, att det inte alltid är så tydligt att veta vem som är offer och vem som är 

förövare. Det framgår från en av cheferna att man antingen är offer eller förövare, att om 

man behandlar den andra eller någon annan lika illa eller värre så är det inte trakasserier. 

  

Den utsattes vilja  
 

Att ta hänsyn till hur den utsatte upplever något, och hur hen vill att något ska eller inte ska 

hanteras framkommer bland flera chefer vara ett stort problem i det operativa arbetet med 

sexuella trakasserier. En problematisk situation som flera chefer nämner är när man vet om 

men inte får agera. Att den utsatte individen uttalar att hen inte vill att chefen ska berätta för 

någon eller göra något med informationen. Flera respondenter beskriver hur man då inte 

kan agera på informationen som man fått, och att det är väldigt jobbigt, eftersom det ofta är 

tydligt att personen i fråga inte mår bra. Samtidigt som en chef tydliggör hur man kan både 

hedra förtroendet man fått och samtidigt vidta åtgärder; men att man genom sin 

bakbundenhet får vidta andra åtgärder och att det kräver lite mer genom att man måste hitta 

en väg runt. 
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Handlingens utformning 
 

Beroende på vilken typ av handling det är och hur den utförs är det olika tydligt om det är 

eller inte är sexuella trakasserier. Gällande fysiska handlingar upplever cheferna att det är 

lättare att kategorisera, resonemangen handlar mycket om kroppen och hur olika 

kroppsdelar är olika sexualiserade. En klapp på axeln är förmodligen ok, medan en klapp 

på benet eller på rumpan rör sig i gränslandet. Det faktum att människor vanligtvis inte 

behöver ha någon form av fysisk kontakt för att kunna interagera med varandra för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter påverkar; det gör också att det blir väldigt enkelt för ledare att 

tydliggöra vad som är accepterat och inte. Gällande verbala handlingar går respondenternas 

åsikter isär. Gränsdragningen där är än svårare. Det är nära sammankopplat med kulturen 

på arbetsplatsen. En chef resonerar kring svårigheten med den subjektiva delen i 

definitionen - om gränsen går när någon inte känner att det är okej, hur vet man det? 

  

Den typen av skämt, om det blir råare, skulle det kunna vara någon som sitter och känner 

att, att det här är inte okej. Och då är ju ett problem för mig… hur ska man liksom… vart 

ska man dra gränsen? Hur? Det här är ett problem i samhället i stort. Hur mycket ska vi 

tåla? Vi ska tåla så länge. Men så fort någon blir ledsen, kränkt, sårad, då är det stopp. 

Ja men när vet vi det då? Det är jättesvårt. /Chef 

  

Icke-verbala handlingar är de handlingar som respondenterna anser varierar mest i 

allvarsgrad. Att skicka en avklädd bild till någon råder en konsensus om att det är det mest 

solklara fallet av sexuella trakasserier om det inte är efterfrågat eller uppmuntrat, framförallt 

när det sker upprepade gånger utan gensvar. Scenariot “Synar från topp till tå” anser flera 

arbetsledare och en chef, att det är ett accepterat beteende medan andra anser att det inte är 

okej att syna någon annans kropp. Flertalet respondenter beskriver att man måste få titta på 

varandra och att det är svårt att bestämma att man inte får titta på varandra i jämförelse med 

att bestämma att man inte får röra någon annans kropp eller vad man får eller inte får prata 

om. 

  

Ja, men alltså. Synar från kropp till tå, ja, det gör man väl. Och jag tänker från mig själv 

nu va. (visar med blicken) ja, ja, sen är det väl bra med det. Det behöver inte vara något 

mer med det inte.  /Arbetsledare 

 

Den som utsätter 
 

Alla respondenter lyfter också, på olika sätt, hur personen som pekas ut som den som 

utsätter någon annan känner sig. Att personen kanske inte vet om eller förstår att hen utsätter 

någon annan. Eller hur det skulle vara att pekas ut som den som sexuellt trakasserar en 

kollega. Det finns en viss skillnad mellan första linjens chef och arbetsledarna rörande vad 

man säger om den som pekas ut. Cheferna pratar mer om hur man måste tydliggöra för hen 
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vad som är och inte är accepterat beteende medan arbetsledarna, som arbetar närmare 

medarbetarna, pratar mer om hur hen inte förstår bättre och att man därför inte ska göra en 

“liten sak för stor för fort”. 

  

Och sen kanske inte behöva slå på största trumman och kanske koppla in HR direkt så det 

blir hur stort som helst utan kanske bara va en sån liten sak men att det går reda upp så. 

Så att inte någon får sparken eller liknande, känns det som /Arbetsledare 

 

5.3.3 Den sammansatta bedömningen av sexuella trakasserier  

Sammanfattningsvis är det många olika faktorer som tas i beaktning när en bedömning görs 

som tredje part, i arbetsgivarposition. De olika faktorerna framgår i Figur 4, som visas 

nedan.  

 

 

 
Figur 4. Illustration över vad som utgör första linjens chefs samt arbetsledares bedömning, som 

tredje part, av sexuella trakasserier. 

 

 

Faktorerna utgörs av den övergripande organisationsnivån och dess toleransnivå och 

synsätt, vilka normer och värderingar som finns i arbetsgruppen, hur man vanligtvis gör 
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inom gruppen. Om chefen har kommunicerat ut ett ställningstagande och hur arbetsledaren 

är, eller inte är, delaktig i chefens ställningstagande och har satt en ton i gruppen. De anses 

sedan ha skapat den kulturen som de inblandade befinner sig i. Vidare tas relationen de 

inblandade emellan upp som en faktor som spelar in huruvida en handling ska bedömas som 

sexuella trakasserier eller inte. Omständigheter inom relationen kan förmildra eller förvärra 

handlingen, såsom hur länge de känt varandra, hur de vanligtvis gör och hur de tidigare 

gjort. Den utsattes upplevelse tas hänsyn till samtidigt som intentionen av handlingen från 

den som begått den ges stor vikt Avslutningsvis värderas handlingen utifrån dess 

utformning, ifall den är verbal, icke-verbal eller fysisk, och det sammansatt leder till en 

bedömning hos arbetsgivarrepresentanten som tredje part.  

 

 

5.4 Förhållningssätt  
 

I detta tema presenteras hur chefen, gruppen samt individen förhåller sig till det som 

framkommit i de tidigare tre temana, främst hur de förhåller sig till den kultur samt jargong 

som finns inom organisationen.  

 

5.4.1 Chefens förhållningssätt 
 

Cheferna hanterar gruppens jargong på olika sätt. Det framkommer från två av cheferna att 

de inte uppskattar jargongen, men att de hela tiden på olika sätt måste anpassa sig till den. 

En av cheferna vill inte vara “moralpolis”, tjata och hela tiden vara “den” som säger till 

medarbetarna. Samtidigt som två chefer resonerar mycket kring hur chefen är en förebild 

och sätter standarden i gruppen, och att det är viktigt att ta ställning i gruppen, och berättar 

om olika situationer där de tagit standard i sin egen arbetsgrupp. Medan vissa chefer 

konstaterar att jargongen är som den är, och förhåller sig till det, beskriver andra om hur 

dem agerar både för sin egen och gruppens skull. För sin egen skull kanske de ser till att 

vara nyktra vid festligare tillställningar med sina medarbetare, för att föregå med gott 

exempel, men också för att själv vara på alerten. Medan med gruppen ser de till att föra en 

kontinuerlig dialog. Dels en ständig dialog med individer kring hur man är mot varandra i 

gruppen, och vad som är accepterat beteende och inte; och dels genom exempelvis aktivt 

arbete i helgrupp med att utforma gruppregler tillsammans. De som arbetat med gruppregler 

berättar att det inte är en engångsgrej som man gör och alla sedan förhåller sig till, utan att 

det viktigaste med att utforma gruppregler är normarbetet som sker i gruppen under 

utformandet samt att reglerna hänger på väggen och att det är lätt att hänvisa till dem när 

någon beter sig på ett sätt som går utanför gruppreglerna. 
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5.4.2 Gruppens förhållningssätt 
 

Arbetsgruppens kultur och normer framkommer dels, som presenterats tidigare i 

resultatavsnittet, vara orsaken till förekomsten av sexuella trakasserier, men arbetsgruppens 

normer kan även anta en korrigerande verkan. Det framkommer i flera intervjuer att gruppen 

har en väldigt stark kraft som cheferna tar hänsyn till och arbetsledarna i viss mån tar hjälp 

av. Gruppen själv markerar tydligt vad som är ett accepterat beteende respektive inte 

accepterat beteende utifrån sina normer och där eventuella åtgärder anses strida mot dessa 

vidtar gruppen åtgärder. Från några chefer framkommer att om chefen skulle vidta för hårda 

åtgärder eller ta ställning i en händelse där gruppen inte håller med, skulle gruppen “ta sida” 

och det skulle bli väldiga diskussioner, och gruppen skulle hålla chefen till svars. Gruppens 

åsikter blir på det sättet något som chefen alltid funderar och tar ställning till. Samtidigt 

framkommer det att i situationer där gruppen upplever att åtgärden varit för svag i 

förhållande till händelsen, tar gruppen en egen ställning. Då vidtar gruppen andra typer av 

åtgärder, såsom utfrysning eller mobbing av den som har utsatt någon. En arbetsledare 

berättar om när konsekvenserna blir för små från organisationen i förhållande till händelsen 

straffar arbetsgruppen den som utfört handlingen: 

 

Här har vi också haft, en som skickar bilder till en stackars tjej. Jättemycket. Och jag 

fattar inte att karln får vara kvar. Han bytte bara fikarum, men hon hamnade på en helt 

annan del av fabriken, och hon hade ju inte gjort något fel. Hon skulle ju ha fått vara kvar 

tycker jag. Men det är också en bra grej, så fort det händer något, då får hela 

arbetsplatsen veta det inom några timmar. Det är som ett skvaller hela stället. Men nu 

dömer ju folket han istället. Straffar honom. Han får ju smeknamn och är “den där som”. 

Jag skulle inte ens vilja komma tillbaka till arbetsplatsen om jag var han. /Arbetsledare 

 

5.4.3 Individens förhållningssätt 
 

Hur arbetsgruppen är och har det är något som individen också måste anpassa sig till. En 

chef pratar mycket om hur alla individet vill höra till gruppen och få vara med. Därför 

anpassar sig individen efter jargongen som råder på olika sätt. Det framkommer att män 

förhåller sig till jargongen genom att inte säga ifrån eller lyfta något som de tycker är 

problematiskt; och att män inom organisationen inte är öppet homosexuella. Framförallt 

förekommer resonemang om tjejer och kvinnor; hur de är och hur de beter sig. De kvinnor 

som förekommer i studien resonerar kring hur de själv “fick lära sig” att hantera jargongen 

och att säga ifrån, och att de lärde sig det ganska fort.  

 

“(Då) måste man ju bara sätta ner foten och bara hallå! Och man fick snabbt lära sig 

det.”/Kvinna i arbetsledande position 
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Vissa av respondenterna konstaterar att de oftast tycker att tjejerna är värst och att de drar 

de grövsta skämten. En annan chef resonerar kring hur tjejer och kvinnor, för att få vara 

med i gruppen, anammar en hårdare attityd än vad chefen själv tror att de har; att det kanske 

är de som är känsligast som framstår som hårdast. Hen konstaterar att det därför ofta blir 

fel, eftersom individen framstår som väldigt hård så tror motparten att “allt är okej”, 

samtidigt som det kanske är den personen som tar mest illa upp. Tjejerna kanske egentligen 

inte är värst, de har bara antagit ett förhållningssätt till jargongen så att de behöver vara 

värst för att kunna vara kvar i gruppen och på organisationen.  

 

Men tjejerna ibland, i vissa grupper, försöker skaffa sig en annan roll än vad dom 

egentligen är. Man säger vissa saker, man kan uttrycka sig på ett visst sätt, som man tror 

att dom andra vill höra. Att man spelar tuffare och hårdare än vad man är [...] och det 

tror jag, men det är bara min känsla, att man vill va med i gruppen, man vill inte vara den 

här som sitter utanför. Utan då kan man säga nått sånt där. Och då tänker han att bara 

ja, nu är det ju fritt fram! Men det är kanske egentligen tvärtom. /Chef 

 

6.0 Analys 
 

Analysavsnitten presenteras och tolkas efter samma teman som resultatet har presenterats; 

omgivningen, hanteringen, komplexiteten samt förhållningssätt.  

 

6.1 Omgivningen 
 

Det framkommer i intervjuerna att organisationen präglas av rå jargong och det är också 

den omgivningen som chefer och arbetsledare verkar i. Denna jargong kan komma till följd 

av den rådande mansdominansen inom organisationen samt att många män är medelålders 

eller äldre, vilket Wahl och Linghag (2013) menar påverkar att jargongen blir än hårdare. 

Många tycker att man har det väldigt bra tillsammans, att man ger varandra ”kängor” men 

att det överlag är väldigt trevligt. Samtidigt konstaterar Wahl och Linghag (2013) att vad 

man tycker är roligt och trevligt påverkas av vilka normer och värderingar man har. Detta 

syns bland annat hos en av respondenterna som poängterar att jargongen är väldigt 

kvinnofientlig. Det gör att jargongen i sin dynamik återskapar och befäster könsstrukturer 

och maktförhållanden (Acker, 1990, 1999). Att ta avstånd från detta visar forskningen är 

svårt, för ens existens i gruppen är genom kulturen villkorad, och risken att bli utesluten är 

stor (Ekman, 2003; Andersson, 2003). Det framkommer också från de kvinnor som är med 

i studien, att de snabbt fick lära sig att hantera och tåla jargongen. Wahl och Linghag (2013) 

menar på att kvinnorna lojalitetstestas genom kulturen och jargongen. 
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Kulturen i en organisation framställs ofta som könsneutral, men jargongen präglas till stor 

del av manlig gemenskap (Wahl & Linghag, 2013). Att få vara med i gemenskapen 

framkommer som väldigt viktigt för de medarbetarna som respondenterna har. 

Gemenskapen i gruppen är också något som något kvinnorna behöver förhålla sig till. Om 

de redan är villkorade i gruppen, som litteraturen också lyfter (Carstensen, 2016), blir det 

än viktigare att på ett framgångsrikt sätt passa in i gruppen. Att kvinnorna spelar en roll för 

att passa in, framkommer både i vårt resultat och i litteraturen (Wahl & Linghag, 2013). 

Därmed påverkas handlingsutrymmet och utsattheten normaliseras (Bondestam & 

Carstensen, 2004). Det gör att “kängorna” som en respondent beskriver att medarbetarna 

ständigt ger varandra kan upplevas på väldigt varierande vis. Detta kan försvåra möjligheten 

att bedöma ett beteende som sexuella trakasserier, eftersom en handling är svår att särskilja 

från andra. För den utsatte kan dock upplevelsen vara utgjord av sammantagna beteenden 

och händelser och inte en tydlig avgränsad överträdelse (Bondestam & Carstensen, 2004). 

Det inte bara försvårar möjligheten att definiera sexuella trakasserier, det gör också att 

jargongen möjliggör sexuella trakasserier som beteenden., vilket en av respondenterna 

också uttryckte.  

 

Att kulturen både återfinns hos ledarna och i viss mån innehas av dem beskriver Andersson 

(2007) som betonar vikten av att det råder en konsensus i organisationen kring definiering 

av sexuella trakasserier samt hur identifiering ska ske. Det framkommer också som en viktig 

förutsättning för ledarna och deras möjligheter att bedriva ett framgångsrikt arbete med 

sexuella trakasserier; att de har en samsyn kring gränsdragningen. I resultatet framgår det 

dock att det inte råder samsyn i dagsläget, att åsikterna går vitt och brett kring vad sexuella 

trakasserier är och inte är samt hur mycket medarbetarna förväntas tåla på sin arbetsplats.  

 

Vidare betonar Andersson (2007) att det är viktigt att ledningen tar avstånd från sexuella 

trakasserier. Det förefaller att respondenterna i relativt liten omfattning tagit del av någon 

officiell information kring sexuella trakasserier eller hanteringen av frågan utöver en 

rådande nolltolerans. Det är svårt att veta om det är för att informationen inte getts eller om 

den inte har tagits emot. Vad Ahlborg (2014) konstaterar är att kommunikation viktigt, men 

även svårt. Det framkommer att respondenterna, i avsaknad kring mer handfast information, 

till stor del använder sig av inofficiell information; främst rykten de har hört kring tidigare 

händelser och de åtgärder som då förekom. En risk blir då att man agerar utifrån rykten eller 

från den ledningskultur som råder (Jönsson, 2018) och då läggs ansvaret för problemet på 
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individer (Andersson, 2007), genom att ledningskulturen påverkar hur man förhåller sig till 

varandra och vilka krav man ställer på andra och sig själv (Jönsson, 2018).  

 

I situationer där den i arbetsledande situation känner sig osäker kan en passivitet uppstå 

(Hallberg & Hallberg, 2018) och därmed tillåts beteendena att fortgå. Den inofficiella 

informationen som finns sammansatt med normerna bland ledarna begränsar då 

handlingsutrymmet för alla ledare (Jönsson, 2018). På det sättet menar Andersson (2007) 

att lösningen på problemet är strukturellt; även om det är kulturen i sig som är grunden till 

problemet. Det allra viktigaste är att ledarskapet är aktivt (Hallberg & Hallberg, 2016) 

särskilt vad gäller sexuella trakasserier. Det framkommer också i resultatet där flera 

arbetsledare betonar att chefens aktiva ställningstagande sätter tonen i gruppen; och då är 

det av vikt att det är organisationens gemensamma ton som sätts. Det framkommer, av 

respondenterna, att sexuella trakasserier blir extra svårt att arbeta med när chefen i kontoren 

bredvid, eller när arbetsgruppen som ens egen arbetsgrupp delar fikarum med, har en annan 

gruppkultur än ens egen grupp. Hedenius et al (2013) betonar att ett gemensamt synsätt över 

vilka gemensamma mål som finns samt hur prioriteringar ska göras är avgörande för att för 

att framgångsrikt kunna leda ett kulturarbete. Respondenterna uttrycker att det blir särskilt 

svårt att få legitimitet i sitt ledarskap när de inte upplever att de har ett gemensamt 

ställningstagande.  

 

6.2 Hanteringen av sexuella trakasserier 
 

I resultatavsnittet framkommer att det är många inblandade i ärenden rörande sexuella 

trakasserier. Första linjens chef, som är den som har personalansvar samt 

arbetsmiljödelegation, har det formella ansvaret över sexuella trakasserier. Cheferna 

konstaterar även att det är de som behöver se till så att det blir rätt gjort. Men vad gäller det 

löpande arbetet med sexuella trakasserier framkommer det också att arbetsledarna tar ett 

väldigt stort ansvar. Det varierar lite, någon varken tar eller vill ha något ansvar medan de 

flesta tar ett ganska stort ansvar. Framförallt tar de ett stort ansvar i förhållande till den 

information de fått om arbetet med sexuella trakasserier. Arbetsledare berättar att de 

kunskaper som de har kring sexuella trakasserier har de tagit sig från annat håll än från 

organisationen själv. Hedenus et al (2013) menar på att det är viktigt för de i arbetsledande 

position att ha en god förförståelse och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett 

fullgott sätt, och utan rätt förutsättningar och resurser kan de inte utföra ett gott arbete 

oavsett hur kompetenta de är. Samtidigt framkommer från respondenterna att arbetsledarna 

både får och tar ett stort ansvar i frågan, de sätter ofta standarden i gruppen generellt samt 
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säger ifrån när de anser att något går över gränsen. Ofta verkar de tillrättavisa medarbetare 

som går utanför accepterat beteende. Några beskriver ganska ingående hur mycket de skulle 

göra, från att prata med den utsatte till att tillrättavisa den som gjort fel, innan de skulle 

lämna över ärendet till chefen för vidare åtgärder. Det framkommer dock även att de inte 

kan vidta för mycket åtgärder i risk av att de då kan förlora sin legitimitet i gruppen. 

Arbetsledarnas mest effektiva verktyg framstår vara att hota med att prata med chefen. 

Samtidigt säger flera chefer att de dels har väldigt god kontakt med arbetsledaren och 

dagligen kollar av stämningen i gruppen och dels att de inte har några problem med sexuella 

trakasserier i sina egna grupper.  

 

Det förefaller inte alltid vara alldeles tydligt vilka delar i arbetet med sexuella trakasserier 

som hanteras av vem, vilket Hedenus et al (2013) poängterar är av särskild vikt. Det 

framkommer också att det finns arbetsledare som får mycket möjligheter att arbeta med 

sexuella trakasserier och andra som mest får utföra praktiska arbetsuppgifter kopplat till 

produktion. Brist på tid har stor påverkan på förutsättningar (Planander et al, 2014). Den 

eventuella bristen på tid påverkar också chefen, att de prioriterar tiden utifrån vad de får till 

sig och om arbetsledarna hanterar mycket själva trots vad som förefaller vara bristande 

förutsättningar finns risken att det uppstår felaktigheter, hur kompetenta de än är. En risk 

skulle kunna vara att händelser inte dokumenteras i den omfattning som krävs av lagen 

(Lagen om anställningsskydd) och då blir det svårt för chefen eller HR att senare vidta med 

omfattande åtgärder. Som framgår i föregående avsnitt, får de åtgärder som vidtas, eller inte 

vidtas, vid tidigare beteenden normerande verkan inom ledningskulturen.  

 

Att arbetet med sexuella trakasserier är fall- och personberoende framkommer ofta. Varje 

fall är unikt, och det är därför det är svårt att förutsätta alla påverkansfaktorer i ett fenomen 

(SOU 2006:22). Men att det är personberoende framkommer påverkar på olika sätt; vissa 

tillåter vissa beteenden som andra inte tillåter, det görs olika gränsdragning, det hanteras på 

olika sätt och det blir olika åtgärder. Det framkommer att chefen har ett väldigt stort mandat 

i arbetet med frågan och förvaltar det på olika sätt. Hedenus et al (2013) konstaterar att det 

är viktigt att det från ledningshåll är tydligt vilka arbetsuppgifter som ska ingå inom chefens 

arbetsuppgifter, vilket Anderson (2007) påpekar blir extra viktigt i arbetet med sexuella 

trakasserier, för att åtgärder ska vidtas. Om arbetsuppgifterna inte är tydliga kan det öka 

risken för att åtgärder reserveras till att enbart användas till de till synes grövre sexuella 

trakasserierna (Carstensen, 2016), vilket också kan normaliseras i ledningskulturen 
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(Jönsson, 2018). Genom chefernas beteenden sänder det så signaler till medarbetarna om 

hur prioriterad frågan är (Pokinska, 2013).  

 

Att ta stöd framkommer även det i resultatet vara person- och behovsstyrt. Att det är chefen 

som själv tar kontakt när hen upplever sig behöva hjälp eller stöttning. Som Wahl och 

Linghag (2013) lyfter så avgör normerna på arbetsplatsen vad som är bra, viktigt och 

normalt och om en fråga klassas som oviktig kanske den inte tas vidare då chefen själv har 

ett stort handlingsutrymme och innehar beslutsrätten själv. Då tidigare hanterande har 

normerande effekt kan detta även härledas till det stöd som väljs att ta, de situationer som 

tidigare hanterats på egen hand anses kunna fortsätta hanteras på så vis. Att chefen innehar 

beslutsrätten själv möjliggör en bristande samsyn inom organisationen och legitimerar ett 

minskat ägandeskap för frågan (Jönsson, 2018). När ledarskapet då har en central roll i 

arbetet, i och med att chefen är kultursättare (Jönsson, 2018), leder chefens agerande till 

tolkningar av innebörden i hens handlingar (Stenlund & Torgén, 2006) och bidrar till 

medarbetarnas förståelse om vad som är respektive inte är accepterat beteende (Acker, 1990, 

1999). 

 

Den samlade bilden är att det är förefallvis lång hanteringsgång av ärenden rörande sexuella 

trakasserier. Arbetsledarna hanterar mycket och bollar vidare vid behov; och cheferna 

hanterar mycket och bollar vidare vid behov. Det i sig är problematiskt när det framstår som 

att de generellt har ett konfliktperspektiv (Jordan, 2016) på sexuella trakasserier. Det visar 

sig både i organisationens styrdokument, där ”be om ursäkt” är något som den som utsatt 

ska göra, samt återkommande i intervjuerna. De betonar det relationella, att man gör saker 

mot varandra, förväntas säga ifrån, och återkommer vid flertalet tillfällen om att den som 

utsatt ska be om ursäkt. De refererar också mycket till vad som var intentionen med 

handlingen. Ett kränkningsperspektiv (Jordan, 2016) skulle istället indikera på att det är en 

person som bär skulden.  

 

6.3 Komplexiteten i begreppet ”sexuella trakasserier” 
 

Det framkommer i resultatet att en av svårigheterna med, och därmed förutsättningar för, 

arbetet med sexuella trakasserier utgörs av svårigheter i definieringen av begreppet. I en 

bedömning krävs en gränsdragning, och svårigheterna i gränsdragningen börjar redan i 

avgränsningen av sexuella trakasserier i förhållande till andra diskriminerande eller 

kränkande handlingar. Där blir den första svårigheten att särskilja en klassificering, sexuella 

trakasserier, från andra rättsliga definitioner. Carstensen (2016) konstaterar att definitionen 
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av sexuella trakasserier också är väldigt bred och därmed blir situationsberoende, det finns 

många aspekter och kriterier att ta hänsyn till. Den svårigheten framkommer också i 

respondenternas resonemang. Det är många olika kriterier de hänvisar till när de i våra 

sorteringsövningar tvingas till att ta ställning. Precis som Carstensen (2016) menar på, så 

ser de till de försvårande eller förminskande omständigheterna. De går ifrån den rättsliga 

definitionen att beteendet ska vara oönskat (SFS 2016:828) till att försöka göra en 

bedömning av beteendet; är det rimligt att anta att det aktuella beteendet var oönskat? Precis 

som i den exemplifierade anmälan från Bondestam och Carstensens studie (2004) räcker 

det inte med att det finns en tilltro och övertygelse till att beteendet verkligen var oönskat 

av den utsatte, det görs en bedömning på huruvida bedömningen är, eller inte är, orättvis i 

förhållande till den som har blivit utsatt. När de ska göra det tar de hänsyn till hur kulturen 

är på organisationen i stort men också inom arbetsgruppen. Hur individerna är och vilka 

erfarenheter de har samt hur individernas relation ser ut.  

 

Samtidigt som alla informanter reflekterar om att det som faktiskt avgör om det är sexuella 

trakasserier eller inte, är den utsattes upplevelse. Vissa poängterar att man som ledare har 

ett ansvar att sätta sig in i den utsattes situation. Men det framkommer att de i arbetsledande 

situation sätter inte bara sig in i den utsattes upplevelse, utan också upplevelsen hos den 

som har utsatt. En förklaring till detta skulle kunna vara den mansdominans som råder på 

arbetsplatsen, där män generellt skapar informella exkluderande nätverk (Berggren, 2011; 

Andersson, 2003) och i sitt småprat skapar och upprätthåller normer (Ekman, 2003). I den 

vardagliga homosocialiteten prioriteras den egna manliga gemenskapen som innefattar att 

orientera sig mot varandra och bekräfta varandra (Wahl & Linghag, 2013) och ett sätt att 

upprätthålla det kan vara att orientera sig mot varandra och relatera till varandras 

upplevelser. Det framkommer i resultatet att det är män som trakasserar kvinnor, och därför 

blir upplevelsen hos den som har utsatt främst manligt kodad. Det är svårt att se normaliteten 

(Wahl & Linghag, 2013) som skapas kring resonemangen kring intentionen av handlingen. 

Att om personen som begår handlingen inte hade någon typ av uppsåt eller syfte att begå 

sexuella trakasserier, är det orättvist att pekas ut som en förövare, för den individen menade 

inte att sexuellt trakassera någon. En respondent påpekar att det är orättvist om man ska 

räknas som skyldig och eventuellt vidtas åtgärder mot om man inte ”menat” att trakassera. 

Utöver individernas upplevelse framkommer det tydligt i resultatet att den som blir utsatt 

förväntas säga ifrån och “bita tillbaka”. Den utsatte förväntas att tåla ganska mycket och 

försvara sig själv. Flera respondenter betonar modet som den utsatte behöver ha för att säga 

ifrån. Samtidigt visar forskningen på hur den utsatte påverkas av just att vara utsatt och att 
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individen lägger skulden på sig själv och blir försvagad, därför kan hen inte förväntas 

förändra situationen själv (Andersson, 2007). I tillägg till detta framkommer från några 

respondenter att konceptet säga ifrån inte innebär att man har tydliggjort att beteendet är 

oönskat såsom den rätten kräver (SFS 2016:828), utan innebär snarare att om man säger 

ifrån i liknande eller hårdare styrka så är det inte sexuella trakasserier. Beteendena slår ut 

varandra, att om man säger emot så är det ”bra sen”. Därför kan det också vara svårt för 

individen själv att i stunden veta att det är sexuella trakasserier (Bondestam & Carstensen, 

2004). Just svårigheten i att bedöma att det man själv har blivit utsatt för är sexuella 

trakasserier framkommer också i IF Metalls (2018) undersökning där det är nästan fyra 

gånger så många som har blivit utsatta för beteenden som är att räkna som sexuella 

trakasserier i jämförelse med de som upplever sig utsatta av sexuella trakasserier. Om 

individen själv inte kan legitimera för sig själv att det är sexuella trakasserier hen har blivit 

utsatt för, blir en formell anmälan aldrig aktuell. De beteendena hamnar, som Carstensen 

(2004) beskriver, i ett mellanläge.  

 

6.4 Förhållningssätt 
 

Acker (1990, 1999) menar på att organisationer inte bara utgörs av systemet som 

organisationen bygger på utan måste förstås i relation till det sociala samspelet som 

uppkommer mellan människor. Det framkommer också i vårt resultat, hur mycket vardagen 

och hanteringen av sexuella trakasserier, förhåller sig till och utgörs av jargongen på 

arbetsplatsen. Jönsson (2018) framhåller att den närmaste chefen är den kraftfullaste 

kultursättaren. Det poängterar också arbetsledarna i vår studie, att det är chefen som sätter 

en standard i gruppen, att det är viktigt att hen gör det och att det har en stor påverkan på 

gruppen. Samtidigt framkommer att några chefer, istället för att sätta en standard i gruppen 

vill undvika att vara “moralpolis”. Det menar också Jönsson (2018) är problematiskt, att det 

ligger ett stort mandat och tolkningsföreträde hos cheferna och att det ligger inom deras 

handlingsutrymme att bestämma hur stort ägandeskap de vill ta.  

 

Att cheferna anpassat sig själva till gruppen kan också klargöras genom en förståelse kring 

den stora kraften som det framkommer att arbetsgruppen har. Det framkommer i resultatet 

att organisationen som stort har en rå jargong och en långtgående acceptans för många 

beteenden samtidigt som grupperna har sina egna regler, och går någon över den så agerar 

gruppen. Därför blir det svårt som utomstående person att stoppa något, oavsett vilken 

hierarkisk position hen har. Gruppens åsikter blir på det sättet något som chefen alltid tar 

hänsyn och ställning till. Det gör att ägandeskapet som Jönsson (2018) presenterar blir än 
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viktigare. Om ägandeskapet är (för) litet kommer också genomslagskraften för arbetet bli 

liten. Chefens icke-agerande blir symboliskt för gruppen (Cregård, 2018), som tolkar 

innebörden av (icke)-handlingarna (Stenlund och Torgén, 2006). Därför måste cheferna, 

som en respondent uttrycker det, “tjata”. Därför är ett förändringsarbete med syfte att 

minska sexuella trakasserier en utmaning för ledningen (Jönsson, 2018). Att aktivt sätta 

stopp tidigt som chef och arbetsledare formar den framtida kulturen i gruppen. 

 

7.0 Diskussion 
 

Inledningsvis kommer en övergripande diskussion rörande resultatet och analysen i studien, 

sedan en sammanfattande slutsats. Därefter kommer en metoddiskussion som avslutas med 

en reflektion kring studiens bidrag samt förslag till vidare studier.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Det mest förväntade resultatet var den kultur som finns på arbetsplatsen. Det blev väldigt 

tydligt i alla resonemang kring kulturen. Kulturen är visserligen organisationsbunden, men 

den kulturen som framgår i vår studie framstår som representativ för det avtalsområde som 

organisationen befinner sig i. Det är en viktad könsfördelning främst mot äldre män och 

många har varit på organisationen i större delen, eller hela delen, av sitt yrkesverksamma 

liv. De har internaliserat kulturen i sitt eget beteende. Det framgår tydligt i 

ställningstaganden och reflektionerna kring hur mycket man ska tåla på en arbetsplats. Man 

ska tåla ganska mycket, och jargongen har en mansdominerad och tillsynes 

kvinnoförnedrande ton. En fundering som följer av resultatet är: vad är det egentligen man 

ska förväntas tåla? Dagliga trakasserier?  

 

Den främsta kultursättaren i gruppen framgår i analysen är chefen. Samtidigt framkommer 

att arbetsgruppen har en väldig styrka. Den kulturen som finns på organisationen försvårar 

för de i arbetsledande position i deras arbete med sexuella trakasserier. Främst cheferna 

måste alltid förhålla sig till gruppen och dess styrka. De måste agera snabbt och hårt nog 

för att minska förekomsten av sexuella trakasserier, men om de agerar för hårt så hålls de 

till svars för det, från gruppen. Underlåter de att agera eller inte agerar nog snabbt eller hårt 

så agerar gruppen istället. Det är en problematisk situation, där arbetsgruppen har makten, 

vilket visas när gruppen upplever att det behövs. Det blir en självständig grupp. Denna 

kultur försvårar för de arbetsledare och chefer i allmänhet, men i deras arbete med sexuella 
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trakasserier i synnerhet. De behöver anpassa sitt agerande för att få och behålla legitimitet i 

gruppen.  

 

I samtliga intervjuer framkommer att hanteringen av sexuella trakasserier är väldigt 

personberoende. Hanteringen görs av människor, och därför går det inte att få en exakt lika 

hantering i alla avseenden. De hanteringen som blir till följd av detta och kan anses särskild 

problematisk är åtgärden att be om ursäkt, samt underlåtenheten att undersöka sexuella 

trakasserier. Den första, att be om ursäkt framkom i analysen vara ett problematiskt sätt att 

hantera sexuella trakasserier. Ursäkten kan i sig, bli en ett ytterligare övergrepp på den 

utsatte. Trakasserier bör inte hanteras som en konflikt, det är ingen oenighet mellan 

individer, det är kränkande beteende, och ska därför behandlas därefter. Det går inte att be 

om ursäkt och efteråt är ”allt bra igen”. Om en person trakasserar en annan fast denne har 

tydliggjort att det är oönskat har ett övergrepp skett och bör behandlas så. Den andra, 

underlåtenhet att undersöka, är problematiskt både på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Det som framkom i resultatet var att chefen, om hen visste att det inte 

fanns bevis eller att individen som utsatt nekade, så underlät chefen att prata med den som 

utsatt. För individen som blivit utsatt orsakar detta mer lidande, inom gruppen legitimerar 

det utförandet av handlingar och på organisationsnivå utökas gränsen för vad som är 

accepterat beteende. Sexuella trakasserier måste därför alltid utredas oberoende av 

bevismöjligheter. En viktig aspekt att ta i beaktning är att ifall chefen frågar upp och utreder 

händelsen sänds signaler till gruppen och individerna om att detta är en viktig fråga.  

 

Ett till viss del förvånande resultat, men kanske också vanligt förekommande, var 

arbetsledarnas informella roll i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Deras roll 

framstår som väldigt varierande beroende på personlighet, arbetsgrupp och chef. Vissa tog 

ett väldigt stort, och utifrån individuell kompetens väl förvaltat, ansvar. Några beskrev 

ingående hur de använder sig av gruppen för att markera vilket beteende som är okej och 

inte, hur de går tillväga när det är något som inte står rätt till med någon eller med gruppen. 

Samtidigt framkom att de inte erhållit några tydliga riktlinjer att förhålla sig till eller ens 

grundläggande kunskap om sexuella trakasserier. Risken med det skulle kunna vara att 

specifika ärenden hanteras fel, att för många steg i utredningsarbetet tas av arbetsledaren 

som, det framgår, inte har organisatoriska möjligheter att dokumentera vilket kan försvåra 

möjligheterna till åtgärder. Samtidigt kan trakasserierna få en lång hanteringsgång om 

arbetsledaren först ska hantera det efter bästa förmåga, sedan lämna över till chefen som ska 

hantera det av bästa förmåga och till sist hanteras av HR som har större formellt mandat och 
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kunskap att vidta åtgärder. Därför kan den viktiga rollen som arbetsledarna har, tillvaratas 

på ett än bättre sätt. 

 

Gränsdragningen vad gäller sexuella trakasserier framstår som komplex och svår både från 

studiens resultat och enligt forskningen. Det mest förvånande i bedömningen av 

gränsdragningen var hur stor vikt intentionen av handlingen gav. Det sättet att föra ett 

resonemang på är att frånskriva den som begår handlingens ansvar för sina egna handlingar. 

Den individen bör visserligen få någon möjlighet att förstå att handlingen är oönskad, vilket 

diskrimineringslagen också påvisar, men hen intention ska inte ges någon vikt; vad gäller 

bedömningen av sexuella trakasserier är intentionen möjligtvis intressant, men ändock, 

irrelevant. En stor fallgrop med resonemanget kring individens intentioner är att nära nog 

ina handlingar alls kan klassas som sexuella trakasserier. De flesta människor skulle inte 

uttrycka att en menade att sexuellt trakassera någon annan.  

 

Det främsta förbättringsområdet vi kan se i denna studie är värderingen av frågan. Genom 

att värdera frågan högre kommer också högre krav att både ställas på och upplevas av de i 

arbetsledande position. Det framstår som att informationen kring sexuella trakasserier är 

bristfällig och/eller tas emot bristfälligt och att den inofficiella informationen får en 

normerande roll inom organisationen. Därmed uppstår det en allmän känsla att sexuella 

trakasserier inte är en särskilt viktig fråga. Genom att antingen förmedla officiell 

information på annat sätt eller ta makten över den inofficiella informationen inom 

organisationen skulle styrningen och ledningen i frågan underlättas.  

 

7.2 Slutsats 

Den slutsats som kan dras utifrån studien är att det finns många faktorer som påverkar förta 

linjens chefer samt arbetsledare i deras operativa arbete med sexuella trakasserier. På 

angivet sätt tidigare i rapporten framgår det att organisationskulturen, roll(o)tydlighet, 

svårigheter med gränsdragning samt förmedlad vikt från organisationen är sådant som 

påverkar ledarnas förutsättningar.  

 

Inom denna organisation, och även bransch, råder en stark organisationskultur där 

jargongen är hård och individerna inom organisationen förväntas foga sig för denna. En 

viktig del i att förbättra ledarnas förutsättningar blir då att på organisatorisk nivå göra en 

tydlig gränsdragning över vad som anses ligga utanför accepterat beteende. Det 

framkommer att kontinuerligt arbete med spelregler inom gruppen har god inverkan. Det 
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kan inte läggas nog mycket tyngd på att en medarbetare inte ska behöva anpassa sig efter 

ett hårt klimat, det bör istället vara organisationens och arbetsgruppernas klimat som 

justeras för att främja allas rätt till en god arbetsmiljö. 

 

Ytterligare en förutsättning för ledarna som är av stor vikt är att de bör inneha nog stor 

kompetens inom frågan samt en tydlig ansvarsfördelning och mandat. En risk, som kan bli 

till följd ifall detta inte finns, är att ett för litet ägandeskap uppstår vilket minskar förtroendet 

både till den aktuella chefen samt till övriga chefer som har ett större ägandeskap. Cheferna 

resonerar mycket kring att de måste få till sig information om händelser för att ha möjlighet 

att åtgärda, en annan synvinkel skulle kunna vara att fokusera på att skapa ett klimat där 

formella eller informella anmälningar lättare kan träda fram. Det kan göras genom att tydligt 

kommunicera att anmälningar välkomnas samt tas på allvar, vilket även behöver efterlevas 

för att det ska ge verkan och inbringa förtroende hos medarbetarna. Det i sin följd kan leda 

till att fler vågar säga ifrån samt meddela ifall något inte känns rätt på arbetsplatsen, vilket 

förenklar för chefer och arbetsledare som får bättre förutsättningar i deras arbete.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån studien är att arbetsledarna har en central roll 

i arbetet med sexuella trakasserier. De har ett bra utgångsläge i och med att de är i nära 

samarbete med gruppen och till större del kan själv se och höra sådant som chefen inte alltid 

har tillgång till. Denna centrala roll är en god möjlighet i arbetet med sexuella trakasserier 

och kan förvaltas bättre. Förslagsvis genom att förse dem med mer likvärdig kompetens 

inom frågan samt tidmöjligheter att arbeta med denna. Om denna möjlighet inte vill 

tillvaratas bör det istället tydliggöras vilken roll arbetsledarna har och vilka arbetsuppgifter 

som ligger utanför denna, för att säkerställa att arbetet inte blir personberoende eller 

hanteras felaktigt.  

 

Överlag kan samtliga ledare gynnas av normförändrande arbete inom både gränsdragning 

och hanteringsgång för att deras förutsättningar ska förbättras samt en större samsyn ska 

genomsyra organisationen. Arbetet med sexuella trakasserier är vara svårt av många olika 

anledningar; och därför är det av vikt att fortsätta utveckla arbetet.  

 

7.3 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer en diskussion att föras som anknyter till arbetet och de vägval som 

reflekterats kring under arbetets gång i följande ordning: metodansats, intervjumetodik, 
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urvalets lämplighet, bearbetning och analys, kvalitet och trovärdighet samt förförståelsens 

inflytande.  

 

Hade en annan metodansats svarat bättre till studiens syfte? 

Utifrån studiens syfte och frågeställning, beskriva och förstå, ansågs sig en kvalitativ ansats 

vara bäst lämpad då den bygger på att se fenomenet utifrån de studerade personernas 

perspektiv i deras eget sammanhang (Bryman, 2011). I planeringsstadiet av studien 

övervägdes en dold eller öppen observation, men vilka förutsättningar de i arbetsledande 

situation har, hade förmodligen inte varit möjliga att se i individers observerbara beteenden 

och ageranden utan legat dolt. Det ansågs dessutom inte etiskt försvarbart att genom dold 

observation observera när en individ hanterar sexuella trakasserier i sin 

arbetsroll.  Fokusgrupper var också ett alternativ för att skapa diskussioner kring samsyn 

angående organisationskulturen och nå en bred empiri (David & Sutton, 2017) men ämnets 

känsliga karaktär lämpade sig bäst för enskilda intervjuer. Intervjuer valdes därför att 

utföras och att istället nå den individuella synen på sexuella trakasserier och de 

förutsättningar som ges i arbetet med frågan, som sedan sammansatt kan bilda ett 

gemensamt synsätt.  

  

Hade intervjumetodiken kunnat göras på annat vis? 

Intervjuguiden har reviderats vid upprepade tillfällen i syfte att framkalla resonemang kring 

frågeställningen. Det hade varit möjligt att utesluta de olika rangordningsövningarna med 

scenarion, vilket hade möjliggjort en förkortad tidsomfattning av intervjuerna. Eventuellt 

hade ett scenario kunnat mildras något, för att öka variationen, då samtliga åtta respondenter 

valde ett scenario som “Mest solklart fall av sexuella trakasserier”. Samtidigt har de 

övningarna mer än väl fyllt sitt syfte, att fånga mer underliggande värderingar som kanske 

inte ens respondenterna själva är medvetna om de har; David & Sutton (2017) menar att 

även om respondenten förstår intervjufrågan och vill svara så är inte ens de egna åsikterna 

helt genomskinliga för en själv. Sammantaget har intervjuguiden fungerat väldigt väl och 

svarat gott till syftet.  

 

Var urvalet lämpligt? Hade det kunnat prioriteras annorlunda? 

Önskan om att materialet skulle innefatta två hierarkiska nivåer gjorde att urvalet utgjordes 

av chefer och arbetsledare. Det visade sig ge en bred och nyanserad bild av det vi ämnade 

undersöka. Eventuellt hade resultatet sett annorlunda ut om vi hade inkluderat fler eller 
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andra perspektiv såsom medarbetare eller HR; samtidigt bör arbetsledare och chefer få 

tolkningsföreträde i frågan kring vilka förutsättningar de har.  

 

Urvalsramen, med relativt snäva kriterier, gjorde att urvalet av arbetsledare skedde utifrån 

deras schematiska möjligheter snarare än ett slumpmässigt urval. Det är möjligt att resultatet 

hade sett annorlunda ut om det hade varit slumpmässigt samtidigt som studiens 

respondenter visade en variation och bredd. 

 

Hade bearbetning och analys kunnat se annorlunda ut? 

I kvalitativ innehållsanalys har forskaren alltid en frihet i sorteringen, men Rennstam och 

Wästerfors (2015) konstaterar att en sortering alltid sker, medvetet eller omedvetet och 

därför är systematiken i sorteringen av stor vikt. Att vi följde tillvägagångssättet i metodiken 

och metoden kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003) säkerställer en god 

analys. Vi var också två stycken som bearbetade och analyserade resultatet, vilket ytterligare 

stärker tillförlitligheten.  

 

Hade studiens kvalitet och tillförlitlighet kunnat stärkas ytterligare? 

Studiens framväxande har beskrivits med noggrannhet, för att vara så transparent som 

möjligt. En provintervju har genomförts med en person i arbetsledande befattning. 

Möjligtvis hade en provintervju kunnat ske med någon anställd på organisationen i fråga, 

men efter totalt åtta intervjuer är det svårt att se hur intervjufrågorna hade kunnat förbättras. 

Under intervjuerna har uppföljande och tolkande frågor använts kontinuerligt för att ge en 

så rättvisande bild som möjligt av informanternas svar. Presentationen av studiens resultat 

hade eventuellt kunnat kortats ner något, men risken av att den viktiga helhetsbilden till viss 

del gick förlorad ansågs vara för stor; analysen, diskussionen och slutsatserna behöver 

förstås i sitt sammanhang för att studien ska uppvisa hög kvalité. 

Möjligtvis hade tillförlitligheten kunnat ökats något, om vi hade genomfört en 

respondentvalidering (Bryman, 2011) men det valdes bort utifrån risken att respondenterna 

skulle dra tillbaka hela eller delar av resultatet, om de hade fått tagit del av deras 

sammanställda resultat, då våra respondenter var väldigt öppna i förhållande till ämnets 

känsliga natur. 

 

Vilket inflytande fick forskarnas förförståelse och kunskap? 

Den förförståelsen som fanns hos rapportförfattarna finns beskriven och så även hur 

resultatet och analysen har vuxit fram. Därmed har läsaren möjlighet att genom hela studien 
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följa vilka vägval som har gjorts och varför. Genom att noggrant beskriva de medvetna 

ställningstagandena minskar omfattningen på de omedvetna ståndpunkterna, om än grunden 

till dessa finns angivet. 

 

7.4 Studiens bidrag samt förslag till vidare studier 
 

Som presenterades i inledningen är forskningsfältet kring sexuella trakasserier och i 

allmänhet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen i synnerhet något ensidigt; det läggs 

mycket fokus på den utsatte individen. Denna studie ämnade ge perspektiv och bidra till 

utveckling vad gäller hur man ur en organisatorisk synvinkel kan arbeta med sexuella 

trakasserier. Metoo-rörelsen har klart visat att det finns ett behov av att utveckla hanteringen 

av sexuella trakasserier inom organisationer.  

 

Ur ett organisatoriskt HR-perspektiv är de förutsättningar som de i arbetsledande position 

ges avgörande för vilket arbete de ges möjlighet att utföra. En tyngdpunkt i forskningen har 

också varit de förutsättningar som första linjens chefer får i sitt arbete. Därför har studiens 

syfte fokuserat på vilka förutsättningar som finns för att arbeta med sexuella trakasserier 

samt bredda perspektivet genom att inte enbart studera första linjens chefer, utan även 

studera arbetsledarna som i sin hierarkiska position har andra möjligheter (och 

begränsningar) att arbeta med frågan. Förhoppningen är att vår studies resultat ska ses som 

värdefullt och komma till användning, både inom den aktuella organisationen såsom 

branschen i stort. 

 

Resultatet visar på en bredd vilket kan antydas som att fältet behöver utforskas ytterligare. 

Det hade varit intressant att jämföra förutsättningar för chefer och arbetsledare inom andra 

branschers organisationer, både med liknande könsfördelning samt olika. Detta för att få en 

djupare kunskap kring likheter och skillnader mellan olika branscher; för att möjliggöra ett 

strategiskt arbete på en mer övergripande nivå för att minska risken att någon blir utsatt men 

även för att ha en beredskap när så sker.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide första linjens chef 
 

Inledning 
Berätta lite om ditt jobb... 

Vilken roll på företaget har du? 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Vad är svårast med ditt jobb? 

 

Rollfördelning 
Jag kommer nu ställa lite frågor om arbetsmiljön, och är då intresserad av den 

(psykosociala) organisatoriska- och sociala arbetsmiljön och inte den fysiska.  

 Vilken roll, upplever du, att första linjens chefer har i arbetsmiljöarbetet? 

 Vilken roll, upplever du, att skyddsombuden har i arbetsmiljöarbetet?  

 Vilken roll, upplever du, att arbetsledarna har i arbetsmiljöarbetet? 

 

Vad påverkar dina förutsättningar att arbeta med sexuella trakasserier? 

 

Information 
Vilken information har du fått från organisationen om sexuella trakasserier? (Vad det är 

eller hur det ska arbetas med?)  

 Hur fick du informationen? Av vem? När? 

 

Med det systematiska arbetsmiljöhjulet som bas 

Utifrån dessa delar, vad har du fått mest information?  

 Vad önskar att du skulle få mer information kring i arbetet med sexuella 

trakasserier?  

 På vilket sätt hade det sett annorlunda ut om du var ny i rollen? 

 

Gränsdragning - med scenarier till bas 

 Rangordna dessa utifrån vad du upplever som det mest “solklara” fallet av sexuella 

trakasserier till det du upplever som minst “solklara” fallet.  

 Vilka scenarion upplever du är svårare att bedöma om det är sexuella trakasserier 

eller inte? 

 Var i “linjen” upplever du att det blir enklare att bedöma om det är sexuella 

trakasserier eller inte? 

 

Förväntningar 
Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig i arbetet med sexuella trakasserier? 

 Från närmsta chef? 

 Från medarbetarna? 

 Från arbetsledarna? 

 Från skyddsombud? 

 Från HR? 

 Från organisationen i stort? 

 

Vilka förväntningar har du på andra i organisationen i arbetet med sexuella trakasserier? 

 Från närmsta chef? 

 Från medarbetarna? 

 Från arbetsledarna? 

 Från skyddsombud? 

 Från HR? 

 Från organisationen i stort? 
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Ansvar - med scenarier till bas 

Rangordna dessa utifrån det du upplever dig ha störst ansvar för som chef till det du upplever 

dig ha minst ansvar för som chef. 

 Du har valt … som det du upplever en produktionsledare har (mest/minst) ansvar 

inom, kan du berätta lite om det.  

 Vilka skillnader finns beroende på om personen kommer och berättar det för dig/du 

ser och hör det hända eller du hör det på ryktesvägar? 

  

Stöd 
Berätta lite om vilket stöd du upplever att … ger dig i arbetet med sexuella trakasserier.  

 Din närmsta chef? 

 Dina kollegor? 

 Dina medarbetare? 

 Dina arbetsledare? 

 HR? 

 Dokument eller annat material? 

 

Med det systematiska arbetsmiljöhjulet som bas 

Var i hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete önskar du mer stöd i arbetet med sexuella 

trakasserier? 

 På vilket sätt hade det sett annorlunda ut om du var ny i rollen? 

 

Med scenarier som bas 

Rangordna dessa utifrån de scenarier där du upplever att du har mest stöd i till de du 

upplever att du har minst stöd i.  

 Du har valt … som det du upplever att du har fått (mest/minst) inom, kan du berätta 

lite om det? Vilket typ av stöd? 

 Vilka skillnader finns beroende på om du hade sett/hört det själv eller om du får reda 

på det via omvägar eller rykten? 

 

 

 När det gäller de olika scenarierna, vilka skulle du hantera själv och vilka skulle du 

bolla vidare? Motivera.  

(dessa kopplade till scenarierna som ligger utlagda) 

 

Avslutning 

- Vad finns det mer som påverkar dina förutsättningar till att arbeta med denna fråga?  

- Är det något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide arbetsledare 
 

Inledning 

Berätta lite om ditt jobb…  

Vilken roll på företaget har du? 

Vad är roligast med ditt jobb? 

Vad är svårast med ditt jobb? 

 

Rollfördelning 
Jag kommer nu ställa lite frågor om arbetsmiljön, och är då intresserad av den 

(psykosociala) organisatoriska- och sociala arbetsmiljön och inte den fysiska.  

 Vilken roll, upplever du, att första linjens chefer har i arbetsmiljöarbetet? 

 Vilken roll, upplever du, att skyddsombuden har i arbetsmiljöarbetet?  

 Vilken roll, upplever du, att arbetsledarna har i arbetsmiljöarbetet? 

 

Vad påverkar dina förutsättningar att arbeta med sexuella trakasserier? 

 

Information 

Vilken information har du fått från organisationen om sexuella trakasserier? (Vad det är 

eller hur det ska arbetas med?)  

 Hur fick du informationen? Av vem? När? 

 

Med det systematiska arbetsmiljöhjulet som bas 

 Utifrån dessa delar, vad har du fått mest information?  

 Vad önskar att du skulle få mer information kring i arbetet med sexuella 

trakasserier?  

 På vilket sätt hade det sett annorlunda ut om du var ny i rollen? 

 

Gränsdragning - med scenarier till bas 

 Rangordna dessa utifrån vad du upplever som det mest “solklara” fallet av sexuella 

trakasserier till det du upplever som minst “solklara” fallet.  

 Vilka scenarion upplever du är svårare att bedöma om det är sexuella trakasserier 

eller inte? 

 Var i “linjen” upplever du att det blir enklare att bedöma om det är sexuella 

trakasserier eller inte? 

 

Förväntningar 

Vilka förväntningar upplever du att det finns på dig i arbetet med sexuella trakasserier?  

 Från närmsta chef? 

 Från medarbetarna? 

 Från skyddsombud? 

 

Vilka förväntningar har du på andra i organisationen i arbetet med sexuella trakasserier? 

 Från närmsta chef? 

 Från medarbetarna? 

 Från skyddsombudet? 
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Ansvar - med scenarier till bas 

Rangordna dessa utifrån det du upplever dig ha störst ansvar för som chef till det du upplever 

dig ha minst ansvar för som chef. 

 Du har valt … som det du upplever en arbetsledare har (mest/minst) ansvar inom, 

kan du berätta lite om det.  

 Vilka skillnader finns beroende på om personen kommer och berättar det för dig/du 

ser och hör det hända eller du hör det på ryktesvägar? 

  

Stöd – med det systematiska arbetsmiljöhjulet som bas 

 Var i hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete får du mest stöd? 

 Var i hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete önskar du mer stöd i arbetet med 

sexuella trakasserier? 

 På vilket sätt hade det sett annorlunda ut om du var ny i rollen? 

 

Med scenarier som bas 

Rangordna dessa utifrån de scenarier där du upplever att du har mest stöd i till de du 

upplever att du har minst stöd i.  

 Du har valt … som det du upplever att du har fått (mest/minst) inom, kan du berätta 

lite om det? Vilket typ av stöd? 

 Vilka skillnader finns beroende på om du hade sett/hört det själv eller om du får reda 

på det via omvägar eller rykten? 

 

Avslutning 

- Vad finns det mer som påverkar dina förutsättningar till att arbeta med denna fråga?  

- Är det något annat du vill tillägga?  
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Bilaga 3 – Dialogmaterial till intervjuerna 

 

 

 

 

 
 

  



 

63 

 

Bilaga 4 – Meningskondensering  
 

 

Mening Meningskondensering Kod Subkategori 

Jag tänker också att om man är, 

nu en kolleger-kår, att vi… det är 

ju jätteviktigt att vi ser det på 

samma sätt och att vi går åt 

samma håll. Att inte någon 

liksom ”äh, det är inte så farligt” 

och liksom någon… vi måste ju 

vara ganska synkade.  

Viktigt att chefskollegor 

har samma syn och går år 

samma håll. Att vara 

synkade i sitt agerande. 

Gemensam 

bild hos 

ledare. 

Vikten av 

samsyn. 

Jag känner mig inte sådär, att det 

behövs så mycket hjälp just där. 

Behöver man hjälp så ser man till 

att få det och det finns att tillgå.  

Behöver inte så mycket 

hjälp, vill jag ha hjälp så får 

jag hjälp.  

 

Jag väljer 

vilket stöd 

jag tar. 

Efterfrågan 

styr stödet. 

En sån här enkät blir ju bara en 

ögonblicksbild, du kan få en 

väldigt… Säg att vi nyss har 

jobbat övertid två helger i rad sen 

kommer en enkät om vad du 

tycker om företaget. Då kan du få 

ett helt annat svar än om du har 

fått vara ledig i två fredagar. 

Svårt med 

enkätundersökningar, 

mående är 

situationsberoende och kan 

bli missvisande.  

Kan inte 

mäta 

måendet.  

Psykiskt 

mående 

osynligt. 

Oberoende om det är just sexuella 

trakasserier eller något annat som 

är fel. Som oftast så är det att ”jag 

tyckte att den där agerade dumt” 

men ”säg inte att jag sagt något”. 

Där hamnar man ju i en svår 

situation. 

Oberoende typ av händelse 

hamnar man i en svår 

situation ifall den som 

upplyser om händelsen vill 

vara anonym. 

Svårt att 

agera vid 

önskan om 

anonymitet. 

Hänsyn till den 

utsattes vilja. 
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Bilaga 5 – Tematisering av resultat 
 

 

 

Subkategori Kategori Tema 

Samhällskultur 
Kultur 

Omgivningen 

Kultur genom tiden 

Psykiskt mående osynligt Svårt att arbeta med 

psykosocialarbetsmiljö Psykosocialarbetsmiljö 

Tidigare händelser av 

sexuella trakasserier 
Inofficiell information 

Tidigare åtgärder av sexuella 

trakasserier 

Utvecklingsarbete på 

organisationsnivå 
Officiell information 

Påverkansfaktorer i 

gruppsammansättningen 
Gruppens sammansättning 

Vilka individer finns? 

Könsrepresentation 

Gruppsammansättningens 

effekter Machokultur 

Mansdominans 

Hantering av jargong 
Överlevnadsstrategier 

Förhållningssätt av jargong 

 

 

 

Subkategori Kategori Tema 

Skyddsombud 

Roller 

Hanteringen 

Arbetsledare 

Chef 

Arbetsledarens betydelse 

Formellt mandat 

Ansvarsfördelning 
Informellt mandat 

Medarbetaransvar 

Hanteringsgång  

Prioriteringar från 

ledningsnivå 

Resurser Tidsmöjligheter 

Ledarnas erfarenheter 

Former av åtgärder  

HR kopplas in 

Behovsstyrt stöd Kollegialt stöd 

Efterfrågan styr stödet 
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Subkategori Kategori Tema 

Fysiskt handlande 

Gränsens beståndsdelar 

Komplexiteten 

Verbalt handlande 

Icke-verbalt handlande 

Relation mellan de berörda 

Individers olika uppfattning 

Göra allt korrekt 

Att göra rätt 

Vikten av samsyn 

Bevisbörda 

Gränsdragning hos tredje 

person 

Förövarens upplevelse 
Den som utsatt någons sida 

Intention hos förövaren 

Tolkning av utsatthet hos 

den utsatte 
Den utsattes sida 

Den utsattes upplevelse 

Krav på den utsatte 

 

 

 

Subkategori Kategori Tema 

Passivt ledarskap 

Ledarens inverkan 

Förhållningssätt 

Ledarskap är 

personberoende 

Förtroenden 

Hänsyn till utsattes vilja 

Individberoende 

Ledaren sätter standarden 

Utvecklingsarbete Gruppregler 

Ständiga dialoger 

Gruppens värderingar Gruppens hantering av 

sexuella trakasserier Djungelns lag 
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Bilaga 6 – Sammanställning av chefernas rangordningsövningar 
 

 

Solklara fall Ansvar Stöd 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim 

utan gensvar. 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim 

utan gensvar. 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim 

utan gensvar. 

Alex klappar Kim på 

rumpan efter att han gjort 

ett bra jobb. 

Alex klappar Kim på 

rumpan efter att han gjort 

ett bra jobb. 

Alex lägger handen på 

Kims lår. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim säger till Alex “Men 

du blir väl hård så fort du 

ser lite hud, haha”. 

Alex klappar Kim på 

rumpan efter att han gjort 

ett bra jobb. 

Kim säger till Alex “Men 

du blir väl hård så fort du 

ser lite hud, haha”. 

Alex lägger handen på 

Kims lår. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Alex lägger handen på 

Kims lår. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 

Kim säger till Alex “Men 

du blir väl hård så fort du 

ser lite hud, haha”. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 
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Bilaga 7 – Sammanställning av arbetsledarnas rangordningsövningar 
 

 

Solklara fall Ansvar Stöd 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim utan 

gensvar. 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim utan 

gensvar. 

Alex skickar upprepade 

avklädda bilder till Kim utan 

gensvar. 

Alex klappar Kim på rumpan 

efter att han gjort ett bra 

jobb. 

Alex klappar Kim på rumpan 

efter att han gjort ett bra 

jobb. 

Alex lägger handen på Kims 

lår. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim säger till Alex “Men du 

blir väl hård så fort du ser 

lite hud, haha”. 

Alex klappar Kim på rumpan 

efter att han gjort ett bra 

jobb. 

Kim säger till Alex “Men du 

blir väl hård så fort du ser 

lite hud, haha”. 

Alex lägger handen på Kims 

lår. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Alex lägger handen på Kims 

lår. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 

Kim säger till Alex “Men du 

blir väl hård så fort du ser 

lite hud, haha”. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Alex busvisslar när Kim 

böjer sig ned. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Alex säger i fikarummet 

“såg ni hur full Kim var på 

AWen, hon var nog en “lätt 

fångst” för någon”. 

Kim ger Alex en längre 

kram. 

Kim synar Alex kropp från 

topp till tå. 

Kim säger till Alex “jag har 

köpt ny säng och skulle 

behöva någon att testa 

studsen med, vad säger du 

om fredag?” 

 


