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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka chefers bemötande av sexuella trakasserier, behov av 

kompetensutveckling och stöd inom området. Ett ytterligare syfte var att ta undersöka vilka 

åtgärder/rutiner som behövs för att förebygga sexuella trakasserier samt om sexuella 

trakasserier upplevs och behandlas olika beroende på typ av sexuella trakasserier. Fyra 

fokusgruppintervjuer genomfördes med nio kvinnor och åtta män i chefsposition där fem 

fiktiva fall med olika typer av sexuella trakasserier diskuterades. Insamlad data analyserades 

med induktiv tematisk analys. Studien resulterade i tre temaområden; ’Bemötande’, ’Olika 

upplevelser’ och ’Kompetensutveckling’. Resultatet visade att olika typer av sexuella 

trakasserier upplevdes olika, men ingen skillnad gjordes i bemötande. Fem olika sätt att 

bemöta rapportering av sexuella trakasserier framkom i studien. Cheferna eftersökte stöd och 

kompetensutveckling i förebyggande syfte. 

 

Nyckelord: sexuella trakasserier, chefer, stöd, kompetensutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to examine managers' responses to sexual harassment, 

need for skills development and support in the area. A further purpose was to examine 

what procedures needed to prevent sexual harassment, and if it is perceived and treated 

differently depending on type of sexual harassment. Four focus group interviews were 

carried out, including nine women and eight men in managerial positions. Five fictitious 

cases with different types of sexual harassment were discussed. The data was analyzed 

using inductive thematic analysis. The study resulted in three themes; ‘Responding’, 

‘Different experiences’ and ‘Skills development’. The results showed that different 

types of sexual harassment were perceived differently, but they were treated the same 

way. Five ways to respond on reports of sexual harassment emerged in the study. The 

managers requested support and skills development in preventive purposes. 

 

Keywords: sexual harassment, managers, support, skills development 
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Förord 

 

Vi vill tacka organisationen och alla deltagare som generöst delat med sig av sin tid och sina 

upplevelser. Utan er hade denna studie inte varit möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till 

vår handledare Eva Boman som väglett oss i detta arbete genom att delge oss bra, snabba och 

konstruktiva råd. Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner och familjer för stöd, 

uppmuntran och förståelse under vårt arbete med uppsatsen. 
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1. Introduktion 

 

Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem, ett brott mot de mänskliga rättigheterna 

samt en form av köndiskriminering (DO:2008). Problem av den här sorten kan bli en 

kostsam process för organisationer, ekonomiskt om det inte sköts rätt, vilket kan leda 

till skadeståndskrav eller hamna i domstol. Även varumärket kan skadas i processen då 

organisationen riskerar att kopplas ihop med juridiska processer om sexuella 

trakasserier (Stockdale, Bisom-Rapp, O’Connor & Gutek, 2004). Det kan även innebära 

kostnader genom att detta påverkar de anställdas engagemang och arbetstillfredsställelse 

negativt. De anställdas fysiska och psykiska välmående påverkas negativt och deras 

prestationsförmåga tenderar att minska vilket kan leda till att organisationens 

produktivitet minskar och de anställdas frånvaro från arbetsplatsen ökar (Fitzgerald, 

Drasgow, Hulin, Gelfand & Magley,1997; Hershcovis & Barling, 2010; Leskinen, 

Cortina & Kabat, 2011; Maass, Cadinu, Guarnieri & Grasselli, 2003). 

 Få vågar anmäla att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, ofta handlar det 

om skuldkänslor och att de inte vill förstöra stämningen på arbetsplatsen, men också av 

rädslan av att inte bli trodd eller att trakasserierna ska eskalera (DO:2008; Fitzgerald et 

al., 1997). Därför är det viktigt att de som vågar rapportera att de blir utsatta för sexuella 

trakasserier blir bemötta på ett seriöst och humant sätt för att inspirera andra att våga 

anmäla och för att förhindra att framtida situationer uppstår. 

 

1.1 Definition och reglering  

Diskrimineringslagen 4:4 definierar sexuella trakasserier som ett uppträdande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet. I Stockdale et als’ (2004) studie om nolltolerans av 

sexuella trakasserier förklaras att ett av problemen med att komma åt sexuella 

trakasserier kan vara att definitionen av begreppet är för vitt vilket kan leda till 

svårigheter att hantera problemet. Diskrimineringsombudsmannen (DO:2008) förklarar 

att alla trakasserier av sexuell natur är sexuella trakasserier. Skillnaden mellan oskyldig 

flört och sexuella trakasserier är att de sistnämnda är ovälkomna och det är personen 

som är offer som avgör om handlingen är kränkande eller inte.   

 Sexuella trakasserier kan förmedlas genom icke verbala beteenden som till 

exempel ansiktsuttryck, gester, blickar, jargong och bilder som har en sexuell 

anspelning eller i verbal form som till exempel skämt eller förslag och genom fysiska 
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beteenden som beröring eller tafsningar (DO:2008; Glomb, Richman, Hulin, Drasgow, 

Schneider & Fitzgerald 1997; Hershcovis et al., 2010).  

        Arbetsmiljölagen reglerar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och syftar till 

att förebygga ohälsa och olycksfall samt verka för en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan individer och den 

omgivande miljön dvs. hur meningsfullt vi upplever vårt arbete, hur vi trivs på vår 

arbetsplats och vilket inflytande vi har över vår situation. I lagen framkommer att både 

arbetsgivaren och arbetstagaren har ansvar att verka för en god arbetsmiljö 

(www.arbetsmiljoverket.se). 

 

1.1.1 Utredningsskyldigheten 

DO:2008 beskriver arbetsgivarens utredningsskyldighet med att det är arbetsgivarens 

ansvar att se till att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Utredningsskyldigheten börjar gälla när en chef i organisationen får vetskap om att 

någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren upplever sig som sexuellt 

trakasserad. Det är då arbetsgivarens skyldighet att utreda och sätta stopp för eventuella 

sexuella trakasserier. Om arbetsgivaren inte utreder eller vidtar åtgärder för att förhindra 

detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ut en ersättning till den som blivit utsatt. 

Med detta i åtanke kan man se att chefen spelar en viktig roll i bekämpandet av sexuella 

trakasserier. 

        Även den person som känner sig kränkt har ett ansvar att klargöra för den som 

trakasserar att handlingen inte accepteras och upplevs som obehaglig samt att det genast 

måste upphöra (DO:2008). Ekstam (2001) menar att detta kan många gånger vara svårt, 

då relationen dem emellan kan vara infekterad. Det gäller att vara konkret och gå in i 

samtalet med en positiv människosyn och ha utgångspunkten att det kommer att hjälpa 

individen att inse eventuella brister i dennes agerande som han/hon kan välja att 

förändra. Diskrimineringsombudsmannen (DO:2008) förklarar vidare vikten av att 

chefer måste ta sitt ansvar och direkt samtala med den anställde som beter sig på ett sätt 

som inte är accepterat på arbetsplatsen. Är det så att det kommer fram att medarbetare 

inte agerar rätt mot sina kollegor måste de ges chansen att förändra sitt beteende och 

inte avvakta allt för länge med att ta sig an detta samtal. Arbetsgivaren måste också 

tydligt visa att det inte är den som blir utsatt av kränkningarna som gjort något fel. 

 

 

http://www.arbetsmiljoverket.se/
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1.2 Vad beror det på och vilka drabbas? 

Sexuella trakasserier drabbar både kvinnor och män, det är dock vanligare med rapporteringar 

att kvinnor upplever problem med detta (DO:2008; Larsson, Hensing & Allebäck, 2003). 

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning som genomfördes 2005 undersökte hur vanligt 

det var att yrkesverksamma kvinnor respektive män i Sverige blivit utsatta för sexuella 

trakasserier i arbetslivet under det senaste året. Resultatet visade att 18,3 % av kvinnorna och 

5,7 % av männen uppgav att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier föregående år. 

Maas et al. (2003) förklarar att sexuella trakasserier sällan om sex i sig, utan snarare om makt.     

        Hershcovis och Barling (2010) förklarar i sina två studier om offers attribuering och 

utfallet av problem med aggressioner och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, att det är 

vanligare att män sexuellt trakasserar kvinnor. Diskrimineringsombudsmannen (DO:2008) 

förklarar detta med att det oftast är män som har ledande positioner och makt i arbetslivets 

organisationer samt att kvinnorna ofta har en underordnad position i arbetslivet och i 

samhället i stort. I likhet med detta menar Maass et al. (2003) att män trakasserar kvinnor 

sexuellt därför att kvinnorna hotar männens sociala identitet genom att konkurrera med dem i 

traditionellt förknippade "manliga" yrkesroller. Berdahl, Magley och Wado (1996) förklarar 

att män då kan använda sexuella trakasserier som ett sätt att underminera kvinnors status för 

att känna att de vinner makt över kvinnor. Det även kan ha att göra med att män inte uppfattar 

sexuella trakasserier som lika hotfulla som kvinnor och att kvinnor upplever att sexuella 

trakasserier underminerar deras status och förnedrar deras könsroller. Män kan snarare 

uppleva det som smickrande och att det styrker deras maskulina könsroll (Maass et al., 2003).  

         Det är relativt få studier som undersökt mäns upplevelser av sexuella trakasserier. 

Weiss (2010) genomförde en kvalitativ studie, där män fick berätta om egna upplevelser 

av oönskade sexuella erfarenheter. I studien framkom att det finns förväntningar i 

samhället att en man ska vara stark, tuff och självförsörjande samt att män ska vara 

heterosexuella. Detta resulterar i att män förväntas undvika beteenden som kan 

förknippas med kvinnlighet. Studien visar att om männen inte lever upp till normerna 

för vad som betraktas som maskulint är detta en bidragande faktor till att männen blir 

offer för sexuella trakasserier. Weiss (2010) belyser dock att det är mindre vanligt att 

män utsätts för sexuella trakasserier än kvinnor. 
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1.2.1 Olika typer av sexuella trakasserier – olika upplevelser 

Tidigare forskning har visat att olika typer av sexuella trakasserier kan upplevas som 

olika allvarliga. Terpstra och Baker (1987) tillfrågade i sin studie manliga och kvinnliga 

studenter samt en grupp yrkesverksamma kvinnor om hur de upplevde ett antal olika 

sexuella beteenden. Resultatet visade att de beteenden som upplevdes som mest 

allvarliga var sexuella inviter kopplade till antingen belöning om den genomfördes eller 

bestraffning om den nekades. Ett exempel på detta är om chefen erbjuder medarbetaren 

bättre arbetsuppgifter om medarbetaren utför sexuella tjänster gentemot chefen, eller att 

medarbetaren hotas bli av med jobbet om sexuella tjänster inte genomförs. Andra 

beteenden som betraktades som allvarliga var fysisk kontakt av uppenbar sexuell natur, 

sexuella övergrepp eller våldtäkt. De beteenden som upplevdes som lindrigare var 

gester eller kommentarer av sexuell natur riktade till en specifik individ, sexuella inviter 

utan koppling till belöning eller bestraffning och fysisk kontakt av potentiell sexuell 

natur. Upprepade förfrågningar om dejter, visslingar och beröring av axlar var de 

beteenden som upplevdes som minst allvarliga. Resultatet visade även en skillnad i 

vilka beteenden som upplevs som sexuella trakasserier. De manliga studenterna 

upplevde inte beteendena lika grava som de kvinnliga studenterna och de 

yrkesverksamma kvinnorna upplevde beteendena i större utsträckning som sexuella 

trakasserier än de kvinnliga studenterna. Det behöver inte enbart bero på vilken typ av 

sexuella trakasserier det handlar om, utan upplevelsen kan även påverkas av vem som 

rapporterar och vem förövaren är. Mekanos (2010) studie visade att personen som tar 

emot rapporteringen refererar till sina fördomar eller uppfattningar om den som 

rapporterar samt förövarens personlighet. Detta kan leda till problem om exempelvis 

chefen inte fullgör sin utredningsskyldighet utan låter personliga åsikter om den som 

rapporterar ta över och inte tar henne/honom på allvar. Situationen kanske förvärras och 

den utsatte mår sämre eller väljer kanske att rapportera sitt ärende till 

diskrimineringsombudsmannen. Därför är det viktigt för chefen eller den som tar emot 

rapporteringen att åsidosätta sina personliga referenser och i stället se till situationen i 

sig.  

        Även Glomb och Espelage (2005) beskriver två olika metaanalyser där 

könsskillnader i mäns och kvinnors uppfattningar om specifika typer av sexuella 

beteenden undersöktes. Mäns och kvinnors reaktioner på olika former av sexuella 

trakasserier undersöktes genom att be deltagarna att betygsätta hur de upplevde olika 

sexuella beteenden. Där visade det sig att männen inte rapporterade sexuella trakasserier 
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i lika stor utsträckning som kvinnorna. Detta förklarades med att män är rädda för att 

möta repressalier från sina chefer samt att bli kallade omanliga om de rapporterade att 

de blivit sexuellt trakasserade. Resultatet visade vidare att kvinnorna uppfattade ett 

bredare spektrum av beteenden som sexuellt ofredande än vad männen uppfattade. I 

resultatet redovisades även att kvinnor generellt förväntade att de skulle uppleva större 

ångest än deras manliga kollegor om de skulle utsättas för sexuella trakasserier.  

 

1.3 Ledarens roll 

 

1.3.1 Förebyggande arbete 

Om organisationen tolererar och accepterar sexuella anspelningar ökar risken för att 

organisationen kommer att få problem med sexuella trakasserier (Glomb et al.,1997; 

O’Hare & O’Donohue, 1998; Williams, Fitzgerald & Grasgow, 1999). O’Hare och 

O’Donohue (1998) menar vidare att det exempelvis kan handla om att bilder av sexuell 

karaktär hänger på väggarna samt att arbetsplatsen tillåter sexuella skämt men även att 

bristande kunskap om anmälningsproceduren ses som en bidragande faktor. Williams et 

al. (1999) förklarar i sin rapport om hur olika aktiviteter i organisationen kan motverka 

sexuella trakasserier. De beskriver att det är viktigt att arbeta främjande med 

arbetsplatsens arbetsmiljö, integrera kvinnor i arbeten där de är underrepresenterade, 

undersöka om nuvarande program för sexuella trakasserier är effektiva samt att göra en 

utvärdering av chefsarbetet. Stockdale et al. (2004) rekommenderar att cheferna ska 

arbeta för att skapa en arbetsplats som förespråkar öppenhet och jämlikhet där man 

hyser respekt för sina kollegor för att minimera uppkomsten av sexuella trakasserier. 

För att förebygga dessa problem bör handlingsplaner och policys utvecklas samt att alla 

parter bör vara väl informerade om policyns betydelse och lämpliga åtgärder att vidta i 

situationer där trakasserier är kända eller misstänks förekomma (Bulger, 2001; 

DO:2008; Larsson et al., 2003; Zugelder, Champagne & Steven, 2006). En annan 

effektiv strategi för att förebygga sexuella trakasserier handlar om att öka 

medvetenheten hos både medarbetarna och cheferna. Det handlar i stora drag om att 

engagera medarbetarna att medverka i förändringsarbetet, upprätthålla en arbetsmiljö 

utan sexuella trakasserier samt att uppmuntra cheferna att våga närma sig problem med 

sexuella trakasserier, för att utveckla en miljö av ömsesidig respekt och skapa en kultur 

där individer tar på sig att övervaka och eliminera sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

(Deadric, McAfee & Champagne, 1996).  



6 
 

        Ledaren har en stor betydelse i arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen, 

därför behöver ledaren stöd i sitt arbete. Vikten av personligt stöd och inte bara policys 

och riktlinjer i pappersform har lyfts fram i tidigare forskning. Cortina och Wasti (2005) 

förmedlar att det är viktigt att det finns tillgång till stöd både för medarbetarna och för 

cheferna i form av rådgivare som förstår de sociala, emotionella och yrkesmässiga 

följderna av sexuella trakasserier och författarna menar att med de rätta 

förutsättningarna kan medarbetarna och cheferna söka hjälp och få stöd innan 

situationen eskalerar. Schanock (2006) förklarar i sin enkätstudie att chefer som känner 

sig stöttade av sin organisation förmedlar en mer stöttande behandling till sina 

medarbetare. Vidare beskrivs att chefer agerar som ombud för organisationen genom att 

de leder och utvärderar medarbetarna. För att uppmärksamma sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen måste arbetsgivaren få fler offer att anmäla och rapportera att de blivit 

utsatta. Resultatet av Offermann och Malamute (2002) studie visade att om chefer 

agerar som förebilder och visar sitt engagemang för att utplåna sexuella trakasserier, så 

vågar allt fler utsatta rapportera att de blivit utsatt för sexuella trakasserier. Studien 

visade också att chefer som arbetar med att implementera policys och procedurer mot 

sexuella trakasserier fick fler rapporteringar. En annan studie som Bulger (2001) 

genomförde visade även att fackligt medlemskap kan minimera sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Facken kan vara med och spela en aktiv roll i det förebyggande arbetet 

genom att utbilda, utforma processer och metoder för att hantera rapportering av 

sexuella trakasserier och medlemskap i en facklig förening kan också avskräcka 

individer från att trakassera på grund av rädsla för sanktioner. 

 

1.3.2 Skillnader manligt och kvinnligt ledarskap   

Enligt Murry et al. (2001) har det inte utförts så mycket forskning om chefens roll i 

arbetet med att hantera och förhindra situationer med sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Det har däremot utförts forskning i om det förekommer skillnader mellan 

män och kvinnor som ledare. 

        Män och kvinnor har enligt tidigare forskning (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992; 

Johnson, Murphy, Zewidie & Reichard 2008) olika förväntningar på hur en ledare ska 

vara. Studierna visade att kvinnor förväntar sig att ledaren ska vara känslig. Männen å 

andra sidan förväntar sig att ledaren ska vara maskulin, stark och tyrannisk. Känslighet 

var en egenskap som redovisades som förknippat med kvinnligt ledarskap och detta 

ledarskap beskrevs exempelvis med ord som medkännande, förstående, uppriktighet, 
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värme, förlåtande och hjälpsamhet. Manligt ledarskap beskrevs med ord som styrka och 

tyranni och exempel på dessa egenskaper är högljudd, dominant, makthungrig, krävande 

och självisk. Däremot skiljer det sig inte på engagemang, intelligens eller karisma 

mellan manliga och kvinnliga ledare. Fortsättningsvis framkom likheter gällande att 

arbeta hårt, sprida motivation, att vara målinriktad, vara energisk, inspirerande, 

entusiastisk och dynamisk. 

 

1.3.3 Bemötande av sexuella trakasserier 

Det framgår ej av tidigare forskning vad ett korrekt sätt är att hantera rapporteringar av 

sexuella trakasserier. Däremot beskriver de Mayo (2000) i sin studie om chefers 

agerande vid vårdpersonals rapportering av sexuella trakasserier från patienter att 

cheferna följde något som verkade vara ett naturligt mönster. Till att börja med pratade 

cheferna med berörda för att låta den drabbade få processa sina känslor samt för att 

chefen skulle skapa sin egen bild av situationen när de senare pratade med patienten. 

Fortsättningsvis ingrep de i situationer om den anställde inte själv lyckats lösa den, 

antingen genom samtal där gränser förklaras och förtydligas eller genom att tilldela 

patienten annan vårdpersonal.  

        Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på upplevelser av sexuella trakasserier 

(Glomb & Espelage, 2005; Maass et al., 2003; Terpstra & Baker, 1987; Weiss, 2010) 

eller förebyggande arbete (Bulger, 2001; Deadric et al., 1996; Offermann & Malamute, 

2002; Shanock, 2006; Stockdale et al., 2004; Williams et al., 1999). Få har studerat 

ledarens roll och själva hanteringsprocessen (de Mayo, 2000; Murry et al., 2001). 

Föreliggande studie syftar därför till att skapa en utökad förståelse för ledarens roll och 

behov av stöd och kompetensutveckling i hanteringsprocessen.  

 

1.4  Syfte   

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka chefers hantering av sexuella 

trakasserier på deras arbetsplats samt deras behov av stöd och kompetensutveckling i 

området. Ett ytterligare syfte var att undersöka om sexuella trakasserier behandlas olika 

beroende på typ av sexuella trakasserier. Avslutningsvis var det av intresse att belysa 

om, och i så fall vilka, åtgärder/rutiner som behövs för att förebygga uppkomsten av 

sexuella trakasserier. 
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1.5 Frågeställningar 

  

- Hur skulle cheferna hantera olika fall med sexuella trakasserier i dagsläget samt 

vad behöver de för stöd och kompetensutveckling i området? 

- Vilka åtgärder/rutiner behövs för att förebygga uppkomsten av sexuella 

trakasserier? 

- Behandlas fallen på olika sätt beroende på vilken typ (icke-verbal, verbal eller 

fysisk) av sexuella trakasserier det handlar om? 

 

2. Metod 

 

Guidade av vårt syfte om att utforska chefers upplevelser samt om det behov av stöd och 

kompetensutveckling som cheferna har så valde vi att utföra en explorativ studie med 

fokusgrupper.  

 

2.1 Datainsamlingsmetod och material 

Datainsamlingen utfördes genom fyra fokusgruppintervjuer, två grupper med män i 

chefsposition, två grupper med kvinnor i chefsposition. Intervjuerna spelades in med diktafon.  

        Patton (2002) förklarar att fokusgrupper är ett bra tillvägagångssätt när det är intressant 

att lyfta fram åsikter och bedömningar av ett fenomen eller ämnesområde. Vidare beskrivs 

fokusgruppintervjun som en intervju om ett specifikt ämne i en mindre grupp. Det fungerar 

som en diskussion om ett ämne och skillnaden mellan att göra enskilda intervjuer eller 

fokusgrupper är att i gruppen får deltagarna ta del av varandras åsikter och erfarenheter och 

deltagarna får även en chans att vidareutveckla och förklara sina svar. De får chansen att 

fundera över sina egna ståndpunkter utifrån den givna kontexten och diskussionen. En 

kvalitativ studie tillåter forskaren att undersöka och analysera individers upplevelser och 

berättelser. Med en sådan studie finns möjligheten att utforska inflytandet av sociala och 

kulturella miljöer, där bl.a. ålder, grupptryck och kön på det område som studeras (Chang, 

Hayter & Lin, 2010).  Det handlade om att lyfta fram hur cheferna skulle bemöta olika 

situationer med sexuella trakasserier samt deras behov av kompetensutveckling i ämnet 

(Morgan, 1996). 

        För att diskutera ämnet på en mer avslappnad nivå konstruerades fem fiktiva berättelser 

att prata kring. De fiktiva berättelserna (se bilaga2), som alla behandlade ämnet sexuella 
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trakasserier på arbetsplatsen, hade sin grund i verkliga händelser, med inspiration från AD-

domar. För att konstruera dessa berättelser läste vi bakgrunder från AD-domar och artiklar 

som behandlar olika sexuella trakasserier. De AD-domar och artiklar vi i huvudsak tagit 

inspiration av är; AD 30/1993, AD 98/1987, AD 63/2005 och Glomb et al. (1997). 

Bakgrunden i AD-domarna var enligt vår bedömning oftast tydliga sexuella trakasserier, då 

förövaren handgripligen gett sig på den utsatte och att det skett vid upprepade tillfällen. Vi 

ville ha fall som var mer diffusa, vilket vi trodde skulle kunna uppfattas som svårare att 

bemöta. AD-domarna och artikeln har inspirerat oss till grunden av de olika fallen, men i 

arbetet med uppsatsen har vi kommit i kontakt med personer som själva varit med om, eller 

som chef hanterat sexuella trakasserier. De har delgett oss sina upplevelser av olika 

situationer med sexuella trakasserier och det är med hjälp av dessa berättelser och utifrån våra 

egna erfarenheter som vi har diskuterat oss fram till handlingen i våra fiktiva berättelser. Det 

korta fallet (fall 4) har utarbetats i ett samarbete mellan oss och organisationens 

jämställdhetsstrateg. I två av fallen var män utsatta av sexuella trakasserier och i tre av fallen 

var kvinnor utsatta. Anledningen till detta var att ha jämn könsfördelning av drabbade 

personer så att vare sig män eller kvinnor skulle känna sig illa berörda. Med Glomb och 

Espelages (2005) studie i åtanke om att sexuella trakasserier kan upplevas olika beroende på 

om det är en man eller kvinna som upplever det eller på vilket sätt trakasserierna förmedlas 

utformades de sexuella trakasserierna i berättelserna i olika karaktär. Två fall behandlade i 

huvudsak fysiska sexuella trakasserier och tre handlade om verbala sexuella trakasserier. 

Denna indelning gjordes i enlighet med Glomb et al. (1997) och Hershcovis et al. (2010)  

på grund av att studien skulle utforska om cheferna bemöter fallen olika beroende på vilken 

karaktär de sexuella trakasserierna hade.  

 

2.2 Deltagare och urval  

Varje fokusgrupp bestod av 2-6 deltagare från olika delar av samma organisation. Morgan 

(1996) förklarar att istället för att säga att det optimala antalet deltagare är till exempel sex till 

tio personer och att grupperna bör vara homogena och gärna okända för varandra, handlar det 

för forskaren istället om att välja det han/hon anser som bäst lämpat för sin studie, samt att 

motivera varför. Med ett antal kriterier i åtanke gjordes med hjälp av organisationens 

personalavdelning en lista med potentiella deltagare upp. Kriterierna var att samtliga deltagare 

skulle ha en ledande befattning med personalansvar och de skulle ha arbetat för 

organisationen minst ett år. Ingen hänsyn togs till ålder. Med dessa kriterier i åtanke gjordes 

ett urval av organisationens medarbetare. Utifrån detta urval valde vi slumpmässigt ut 18 män 
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och 18 kvinnor som bjöds in till fokusgruppintervjuerna. Inbjudan skickades ut av oss via e-

post. Inbjudan innehöll information om oss som studenter och vår utbildning, studiens syfte 

och undersökningens tillvägagångssätt. Information om tid, datum och lokal fanns också med 

i brevet samt att det var frivilligt att delta i studien och att de fick avbryta sitt deltagande om 

de ville. I brevet informerades även att organisationens och deltagarnas namn inte skulle 

nämnas någonstans i rapporten. En vecka innan fokusgruppen skulle genomföras skickades en 

påminnelse ut för att fånga upp deltagare som eventuellt glömt att svara. Av de 36 chefer som 

bjöds in till intervju accepterade 9 kvinnor och 8 män att delta i studien. Deltagarna var inte 

helt okända inför varandra då de arbetade inom samma organisation och detta val grundade 

sig i den begränsade tid som fanns till förfogande för att genomföra studien. Deltagarna 

delades in, precis så som Chang, Hayter & Lin (2010) gjorde i sin studie, i grupper så att 

männen hade två fokusgruppintervjuer för sig och kvinnorna två för sig. Detta gjordes med 

anledning av att mixade grupper skulle kunna hämma berättande och utryckandet av åsikter i 

ämnet.    

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuguiden (se bilaga 1) var en viktig del vid fokusgruppintervjuerna. Den hjälpte till att 

behålla fokus vid ämnet och utrymme lämnades för individuella åsikter och erfarenheter. 

Målet med en kvalitativ studie är att utforska livsvärlden för de intervjuade samt att få en bild 

av deras perspektiv (Patton, 2002). Med det målet i åtanke utformades en semistrukturerad 

intervjuguide utifrån de fiktiva berättelserna med rapportens frågeställningar i fokus. Ett antal 

följdfrågor ställdes där deltagarna fick fortsatt möjlighet att med egna ord uttrycka sig i ämnet 

(Hayes, 2000). För varje fall utformades frågor för att ta reda på hur de upplevde och ville 

hantera fallen, samt om de kände att de behövde kompetensutveckling, och i så fall vilken typ 

av kompetensutveckling. Deltagarna gavs frihet att delge oss egna erfarenheter och 

upplevelser av sexuella trakasserier överlag och vid behov fyllde vi på med frågor för att 

samla in så mycket information som möjligt.  

        Innan fokusgruppintervjun startade fick deltagarna läsa de fiktiva berättelserna. De fick 

även ett antal frågor att fundera över som kom att vara grunden till diskussionen (se bilaga 2). 

Frågorna utformades med tanken att deltagarna själva skulle styras in och diskutera de 

områden studien skulle beröra. 

        En av oss ledde intervjun medan den andre antecknade och hanterade tekniska 

hjälpmedel, vilket Patton (2002) beskriver som ett bra tillvägagångssätt då det är till fördel om 

en leder intervjun och den andre fokuserar på detaljerna eller hjälper till att komma ihåg 
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följdfrågor. Vi som undersökningsledare delade på arbetet och ledde två intervjuer var. 

Intervjun inleddes med information om studiens syfte, om oss som studenter, 

tillvägagångssättet och forskningsetiska aspekter. Som intervjuledare gjorde vi medvetna 

ansträngningar att hela tiden bibehålla ett neutralt förhållningssätt gentemot de intervjuade för 

att inte påverka deltagarna att vinkla sina svar utefter vad de trodde att vi ville ha (Fielden, 

Davidson, Woolnough & Hunt, 2010). Intervjuerna utfördes i samarbetsorganisationens 

lokaler under betald arbetstid och varade ungefär en timme. Varje intervju avslutades med en 

sammanfattning och deltagarna fick chansen att delge sammanfattande åsikter och 

funderingar. Deltagarna fick även information om vem de kunde kontakta på sin organisation 

för vidare information om området. 

  

2.4 Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades ordagrant samt analyserades med hjälp av tematisk induktiv 

analysmetod. Denna analysmetod innebär att observera ett visst fenomen utan förutbestämda 

teorier där teman framkommer när det transkriberade materialet läses vid upprepade tillfällen 

(Patton, 2002). I enlighet med vad Murry, Sivasubramaniam och Jacques (2001) beskriver har 

det inte utförts så mycket forskning om ledarens betydelse i hantering av sexuella trakasserier 

och eftersom vi inte utgår från någon förutbestämd teori ansåg vi att denna analysmetod var 

den som passade bäst för en förutsättningslös analys av datamaterialet.   

        Hayes (2000) beskriver den tematiska analysen med sju steg vilka användes som grund 

när vi genomförde analysen av insamlad data. Till att börja med beredde vi den insamlade 

datan genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och ordagrant skriva ned det som sades. 

När det genomförts läste vi individuellt genom samtliga transkriberingar och nedtecknade för 

undersökningen relevanta nyckelord. Som nästa steg sorterade vi på varsitt håll in de citat som 

verkade behandla samma ämnen under preliminära teman. Därefter undersöktes den valda 

indelningen gemensamt och teman definierades. Efter att teman definierats undersöktes 

transkriberingarna efter ytterligare information till varje tema. Med hjälp av insamlat material 

bestämdes därefter varje temas namn, kategorier, definition och tillhörande data. Slutligen 

valdes för materialet relevanta citat som redovisas i resultatet.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Innan intervjuerna inleddes informerade vi om att intervjuerna skulle spelas in på diktafon 

samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt vilket vi förklarade med att deltagarnas 

namn ej kommer att omnämnas i uppsatsen samt att citat inte kommer att kunna spåras till 
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specifika deltagare. De fick även information om att organisationens, samarbetspartners och 

ortsnamnet ej heller kommer att omnämnas i uppsatsen (Hayes, 2000). Deltagarna gav sitt 

medgivande att delta i studien genom att acceptera inbjudan och medverka i 

fokusgruppintervjun och de informerades även om att de fick avbryta sitt deltagande om de så 

ville. Samtliga deltagare accepterade även att intervjuerna spelades in med diktafon. Hayes 

(2000) beskriver att det är viktigt att i inledningen av studien fundera ut vilket som är det mest 

etiska sättet att utföra en studie. I denna studie kändes det viktigt att kunna diskutera ämnet på 

ett avslappnat sätt utan att någon skulle känna sig utpekad genom att vi beskrev aktuella 

händelser på deras organisation som de kanske var inblandade i, därför konstruerades de fem 

fiktiva berättelserna att diskutera runt.  

 

3. Resultat  

 

I resultatet redovisas tre teman. Deltagarna beskrev olika tillvägagångssätt att bemöta 

sexuella trakasserier vilka redovisas nedan i temat ’bemötande’ med kategorierna; 

’skapa egen bild’, ’uppföljning’, ’dokumentation’, ’kommunikation’ och ’behov av 

stöd’. Tillvägagångssätten att hantera sexuella trakasserier kom upp till diskussion i 

samtliga fall, men var mer framträdande i vissa av fallen. Därför redovisas 

tillvägagångssätten i relation till det fall där de framkom tydligast. Hur fallen upplevdes 

skiljde sig beroende på vilken typ av sexuella trakasserier situationen handlade om 

vilket redovisas i temat ’olika upplevelser’ indelat i kategorierna ’känslor’ och ’bevis’. 

Temat ’kompetensutveckling’ beskriver deltagarnas engagemang och intresse av att 

utbilda både sig själva och medarbetarna i syfte att förebygga sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Temat är indelat i kategorierna; ’aktivt deltagande’, ’teoretisk utbildning’ 

och ’verktygslåda’. Se resultat illustrerat i bild nedan (Figur 1). 
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Figur 1. Teman med kategorier som presenteras i resultatet 

 

Genom intervjuerna framkom mönster som indikerar att det förekom en skillnad mellan 

hur män och kvinnor behandlar sexuella trakasserier, men överlag var likheterna fler. 

Skillnaden fanns mellan den tid deltagarna behövde innan de valde att agera i 

situationer med sexuella trakasserier. 

        Intervjupersonerna ansåg inte att skillnaden hur sexuella trakasserier upplevs och 

hanteras beror på om chefen är kvinna eller man. De trodde att det var många olika 

faktorer som avgjorde hur sexuella trakasserier upplevs eller hanteras, som till exempel 

personlighet, på vilken arbetsplats det inträffar eller arbetsgruppens sammansättning. 
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Både män och kvinnor beskrev liknande tillvägagångssätt om hur de skulle bemöta 

sexuella trakasserier, men männen menade att om de skulle stöta på problem av den 

sorten som beskrivs i de fiktiva fallen så skulle de i samtliga fall agera omedelbart. 

 

Man: Jag skulle nog ta det rätt upp och ner. Jag är inte rädd för det. 

 

Kvinnorna å andra sidan beskrev att de ville bemöta fallen med en mer försiktighet och 

att först bolla idéer med kollegor eller närmsta chef. Detta för att säkerställa att allt går 

rätt till och att det inte ska leda till framtida konsekvenser efter eventuell felaktig 

hantering. 

 

Kvinna: Jag skulle nog vilja samla lite mer fakta. Avvakta lite, det kan bli så fel om 

man kliver in så här på en gång. 

 

 

3.1 Bemötande 

 

3.1.1 Skapa egen bild  

Denna kategori framkom särskilt tydligt i analysen av det första fallet även om det av 

deltagarna ansågs som viktigt att skapa sig en egen bild i varje fall. I fallet beskrivs att 

chefen får vetskap om sexuella trakasserier från tredje part. Se fallet beskrivet nedan. 

 

Fall 1. Henrik berättar för kollegan Anders att han inte riktigt gillar det Cissi säger 

till honom. Anders förstår inte riktigt och ber honom att förklara. Han berättar om 

några tillfällen då han känt sig mycket obekväm. Ett exempel var när han senast var 

på arbetsplatsens gym, där träffade han Cissi och berättar att Cissi sa att han hade 

blivit så vältränad och snygg. Vid flera tillfällen ger hon komplimanger angående 

Henriks snygga kläder, ger långa blickar och han har känslan av att hon alltid vill 

komma så nära honom som möjligt. Kollegan Anders skrattar och säger att Cissi är 

sådan som person och att det inte är något att bry sig om. Anders börjar ändå tänka 

på det Henrik berättat och uppmärksammar att Cissi ofta verkar vilja vara Henrik 

nära samt ger honom smickrande kommentarer. Anders beslutar att ta upp detta med 

deras chef vid sitt medarbetarsamtal, då Henrik inte riktigt vågar göra det själv. 

 

När chefen får vetskap om sexuella trakasserier beskrev deltagarna vikten av att själva 

skapa sig en egen bild av situationen. Deltagarna förklarade att det har en stor inverkan 

på hur de skulle agera och arbeta vidare i processen. De förklarade även en vilja att 

uppmuntra sina medarbetare att själva ta kontakt med sin närmsta chef om de upplever 

sig sexuellt trakasserade, då de upplevde det som svårt att agera på rykten. Här lyftes 

även det egna ansvaret för den utsatte. Deltagarna menade att varje individ har ett 
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ansvar att själv säga ifrån eller att meddela närmsta chef om någons bemötande eller 

agerande känns obehagligt. 

    

Jag hade sagt till Anders att han skulle prata med Henrik och försöka få honom att 
komma till mig. 

 

När det kommer fram sånt här från tredje part så måste man nog sätta sig in 
 i situationen själv. Det är ju annat om Henrik direkt kommer och berättar. 

 

… i första hand skulle jag prata med Henrik… om det stämmer att han upplever det 
här obehagligt som jag har fått höra…. och sedan givetvis prata med Cissi då, för 

att skaffa mig en egen bild av situationen. 
 

Det är allas ansvar. Även den som blir utsatt måste ta sitt ansvar och på något sätt 

lyfta frågan. 
 

 

3.1.2 Uppföljning 

Denna åtgärd framkom som tydligast i diskussionerna om hur fall två skulle hanteras.  

 

Fall 2. Det är Annas första anställning, hon trivs och tycker att arbetet är roligt. 

Anna känner sig dock lite osäker på sin kollega Björn. Till en början tyckte hon att 

han var väldigt trevlig, men efter några månader förändras hans beteende mot henne. 

Han börjar använda sig av ett grovt språk med sexuell anspelning, dessutom börjar 

han kommentera och ta på hennes bröst och rumpa, oftast genom att han närmar sig 

henne bakifrån när ingen ser det. Detta inträffar allt oftare. När hon säger ifrån flinar 

han bara, hon mår mycket dåligt av det inträffade och har ofta mardrömmar. 

 

Uppföljning av åtgärderna som genomförts var deltagarna noga med att poängtera 

vikten av. Att genomföra uppföljningssamtal med berörda parter för att se om beteenden 

har upphört samt för att se hur berörda mår och om de skulle kunna fortsätta arbeta 

tillsammans. En kontinuerlig avstämning med inblandade personer förklarade 

deltagarna ger en klar bild av hur situationen utvecklats och hur man ska gå vidare med 

processen.  

 
Jag tror att man måste ha uppföljningssamtal i det här.  

 

Man måste checka av med Anna hela tiden om hon upplever att situationen har 
blivit bättre…. Och man lär ju följa upp det här så att det verkligen fungerar på det 

sättet som man kommit överens om. 
 

Man har ett uppföljningssamtal vid ett senare tillfälle där man får se hur han har 

tagit till sig det tidigare samtalet, samt för att stämma av hur hon mår i dagsläget. 
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3.1.3 Dokumentation 

Dokumentation beskrevs tydligast i diskussionen om hur deltagarna ville hantera fall 

tre, vilket beskrivs nedan. 

 

Fall 3. Hasse är nyanställd och till en början trivs han bra på sin nya arbetsplats. 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är mindre bra och många av de anställda har vissa 

samarbetssvårigheter. Ledningen är auktoritär och har svårt att ta emot nya idéer om 

hur arbetet ska ledas. Hasse som är ny har ett brinnande engagemang, han arbetar på 

bra och kommer med mycket nya idéer som även ledningen tycker är bra. Lena, 

hans närmsta chef verkar ha ett gott öga till Hasse och han får mer ansvar och bättre 

uppdrag i snabbare takt än sina kollegor. I och med hans utökade ansvar och 

arbetsuppgifter händer det allt oftare att Hasse jobbar övertid med Lena och det blir 

en del sena kvällar. Hasse börjar uppleva Lena som närgången och flirtig. Hon 

börjar också fråga Hasse om hon är hans typ av kvinna och komma med sexuella 

anspelningar. Vid ett tillfälle blir hon närgången, hon stryker sig mot honom och rör 

vid hans rumpa. När hon sedan läser över hans axel lutar hon sig över honom och 

har sitt underliv tryckt mot hans arm. Han känner sig väldigt obekväm i situationen 

och markerar att han inte vill ha fysisk kontakt. Lena bara skrattar bort det och säger 

sig inte förstå vad han pratar om. Lenas beteende förändras inte efter att Hasse sagt 

ifrån, utan det snarare eskalerar. Hasse går till Lenas chef och berättar, chefen 

bemöter Lena i frågan men Lena nekar fortfarande att någonting har hänt.  

 

Deltagarna förklarade att det är viktigt att dokumentera samtal och inträffanden rörande 

dessa händelser så att allt finns nedskrivet inför eventuella juridiska processer eller för 

att ha historian nedskriven så att eventuellt framtida berörda enkelt kan sätta sig in i 

situationen. 

 

Man måste ju dokumentera allt som händer, så att man har på fötterna när det väl 

är dags. 

 
Om man har dokumenterat så har man ju lite mer fakta och konkret kan berätta att 

det här och det här hände vid de här tidpunkterna. 
 

3.1.4 Kommunikation 

Samtal beskrevs som ett viktigt verktyg i bemötande av sexuella trakasserier av 

deltagarna. Detta framkom tydligt i samtliga fall, men allra tydligast i fall fyra som 

beskrivs nedan. 

 

Fall 4. Vid avdelningens fikabord sitter alla samlade. Mats läser tidningen och får 

upp ett mittuppslag med underklädesreklam. Han vänder uppslaget mot sin kollega 

Karin och säger, det här vore väl nåt för dig, tror jag du skulle passa i. Karin ser 

märkbart irriterad och tittar stint på dig som chef.  

 

Deltagarna beskrev att fall fyra är en situation som skulle kunna uppstå på deras 

arbetsplatser och de förklarar att de skulle antingen säga till direkt vid sittande bord att 
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detta inte var okej och att vi inte agerar så gentemot varandra på den här arbetsplatsen. 

Ett annat alternativ som kom upp var att prata enskilt med Mats efter fikat och förklara 

att detta är ett beteende som inte är accepterat på arbetsplatsen. Deltagarna förklarade 

även att de skulle bemöta Karin i frågan för att se hur hon upplevde situationen. 

 

Det här skulle kunna hända hos mig. 
 

Jag skulle nog säga att det där är ju inte okej, så där pratar vi inte till varandra. 

 
Jag skulle prata med Mats själv, direkt efter fikat och förklara att jag inte tycker att 

det är okej med den här jargongen på arbetsplatsen. 

 

Jag skulle nog kolla med Karin efter fikat och fråga hur hon upplevde situationen 

och om det är något hon vill prata om. 
 

Cheferna berättade om kommunikation som ett viktigt verktyg för att lösa problem i 

mellanmänskliga relationer. Deltagarna upplevde en stor trygghet i organisationens väl 

etablerade värdegrund. I den beskrivs hur man ska bemöta varandra på organisationen 

och detta är ett ämne de har pratat och diskuterat mycket kring på arbetsplatsen. Med 

värdegrunden i ryggen upplevde de att det blev enklare att ta upp frågan om hur man 

beter sig på arbetsplatsen utan att uppleva oro för att det ska uppstå några missförstånd. 

Deltagarna beskrev att under samtalet som förs med förövaren måste det förtydligas att 

dennes beteende inte är accepterat av varken den utsatte eller organisationen. De skulle 

då förklara de gränser som finns för att förhindra att situationen fortgår eller eskalerar. 

 
Prata med honom och beskriva vad han har gjort. Han kanske inte uppfattar att han 

har uppträtt så och då kanske han inser och ber om ursäkt, att det inte var hans 

mening att få det att framstå så. Då blir det ju utrett på en gång. 
 

Om jag var i den här situationen och inte blev upplyst om mitt beteende, så skulle 
det ju vara fruktansvärt, att jag går och kränker människor utan att veta om det. 

Man måste ju prata om det. 

 
Jag skulle kunna ta upp det på en arbetsplatsträff som en generell 

värdegrundsfråga. Liksom bara lyfta upp och diskutera det. 

 

Hennes chef måste vara otroligt tydlig med vad det är för regler som gäller. 

 
Det är bara samtal och kommunikation som gäller. 
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3.1.5 Behov av stöd 

Att ta hjälp eller bara att få prata och få stöd från någon framkom tydligt i samtliga fall, 

men kanske allra tydligast var det i det femte och sista fallet. Där ansågs det av 

deltagarna som särskilt viktigt då de ansåg chefen som medskyldig eftersom han sett 

vad som pågått utan att stoppa det.  

 

Fall 5. På en avdelning är jargongen ganska hård. Det skojas om det mesta och 

mycket är av sexuell karaktär. Kvinnorna får ofta höra från männen kommentarer 

såsom vilka fina bröst du har idag. Har du köpt ny BH som ”pushar” upp lite? 

Vilken snygg rumpa du har i arbetsbyxorna… ”lilla gumman” osv. Kommentarerna 

är inte riktade mot någon speciell kvinna utan det skojas med alla. Ibland när hela 

arbetslaget går ut och äter lunch fortsätter den hårda jargongen när männen 

poängsätter kvinnor som gästar eller arbetar på restaurangen. Kvinnorna i arbetslaget 

fnissar och tycker att kommenterarna är roliga och smickrande.  

En dag börjar en ny kvinna på avdelningen som till en början fnissar med för att alla 

andra gör det. När hon har fått en tillsvidaretjänst vågar hon träda fram och berätta 

för sin chef att hon inte längre tycker att situationen känns bra. Han vet att jargongen 

är av detta slag och att den nog alltid har varit så. Han vet också att alla har varit 

involverad och samtliga har detta bemötande gentemot alla på arbetsplatsen, och 

ingen har tidigare berättat att de är illa berörd av situationen.  

 

 

Deltagarna upplevde sexuella trakasserier som snårigt och ibland svårlöst och i de flesta 

fallen beskrev de att de ganska omgående skulle be om hjälp eller stöd från bland annat 

närmaste chef, personalavdelning eller företagshälsovården. Dels för att informera 

närmsta personalchef eller personalavdelning om vad som pågår i företaget, men även 

för att be om råd och stöd i frågor som kan vara jobbiga att hantera. Vad de ville ha 

hjälp med var till exempel hur de skulle förmedla till inblandade att förändring måste 

ske eller att ett beteende inte är acceptabelt, framför allt i det här fallet eftersom chefen 

kunde anses som medskyldig när han sett vad som pågått utan att stoppa det.  

 

Jag skulle prata med min personalchef för att rådgöra och få stöd för min 

uppfattning om hur jag bör agera. 
 

 

En vilja att se till att allt går rätt till framgick klart hos samtliga deltagare då de ville 

kontrollera med personalchefen om vad lagar och föreskrifter säger i området. 

Deltagarna beskrev vid ett flertal tillfällen att de skulle förmedla sitt stöd till sina 

medarbetare, både till förövaren och till den som är utsatt.  

 

Jag kontaktar min chef eller någon av mina kollegor för att ta reda på vad jag kan 

göra som arbetsgivare.  
 

Jag skulle vilja ta hjälp… så att allt blir rätt. 
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I vissa fall diskuterade deltagarna arbetsmiljöproblem och att situationerna med sexuella 

trakasserier kan vara en indikation om att arbetsmiljön på arbetsplatsen bör förbättras. 

Deltagarna beskrev att de skulle vända sig efter hjälp i dessa fall för att lösa 

arbetsmiljöproblemen vilket de då menade skulle kunna hjälpa att motverka sexuella 

trakasserier eller liknande situationer i framtiden. Deltagarna förklarade att hjälpen är en 

början, men det är till fördel om chefen med hjälp av en handlingsplan kan vara den 

som leder arbetslaget mot förändring. 

 
Man vill ju ta dit någon som kan prata om det här. En slags utbildning som alla får 

gå där man kan diskutera om det verkligen är okej med den här jargongen. 

 

Man behöver ju tydligen ta tag i större saker här så som arbetsplatsens arbetsmiljö. 

Här skulle jag vilja ta in experthjälp, så som företagshälsovård, kuratorer eller 

beteendevetare som kan hjälpa en att få bättre arbetsmiljö. 
 

Företagshälsan kan sätta ihop ett team med olika kompetenser som kan hjälpa lösa 
olika bekymmer. Man får verkligen stöd från dem.  

  

 

Deltagarna förklarade att de känner ett stort förtroende för personalchefen, om ett 

komplicerat fall uppstår drar de sig inte för att be om stöd från personalavdelningen. 

Stödet kan många gånger bara vara att de behöver bolla idéer med någon för att få sina 

egna idéer bekräftade. Ett samtal med personalavdelningen beskrevs också som ett stöd 

vad gäller den juridiska biten. Något som också togs upp var kollegernas stöd, att 

samtala med varandra ger ett stöd som inte kan ersättas av ett dokument med beskrivna 

rutiner. Fackliga representanter beskrevs också som en stor hjälp, de menade att 

eventuella tidigare fall av sexuella trakasserier kan diskuteras med dem, men också få 

hjälp med de juridiska frågorna. 

 

Jag skulle gå till min personalchef och meddela vad jag har för fall för att helt 

enkelt få ett stöd och någon att bolla med, men också för att få hjälp med de 
juridiska rättigheterna. 

 

Jag tror att jag skulle diskutera med mina chefskollegor i mitt kontaktnät, där 

känner jag att jag kan få ytterligare hjälp och synpunkter då jag har förtroende 

med dem jag pratar med där. 
 

Det är bättre att jag har ett nätverk med människor som jag kan prata med än att 
ha ett dokument att läsa. Känna att man har ett mera naturligt stöd liksom. 

 

Det framkom att de känner ett stort förtroende till företagshälsovården där de kan få 

diskutera olika situationer med kompetenta personer. Förutom samtal bidrar även 
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företagshälsovården med egna utredningar för att skapa en tydligare bild av händelsen. 

Företagshälsovården var ett återkommande ämne under intervjuerna, samtliga nämnde 

deras positiva förtroende och att de alltid får den hjälp och det stöd som behövs. I vissa 

fall om de själva inte nådde ända fram till en lösning på problemet beskrevs att 

företagshälsovården även kunde rekommendera externa parter med en mer 

specialkompetens för det specifika ändamålet.   

 

Företagshälsovården gör först en undersökning själva innan mötet med inblandade 

parter, men det kan många gånger räcka med att ringa och de bekräftar att man 
tänker rätt och att man får stöd i det, de är bra att de finns. 

 
Företagshälsovården kan ju hjälpa med sånt här eller rekommendera kompetent 

personal för att upprätta handlingsplaner… det är nog en vinst om chefen själv kan 

leda och få med sig personalgruppen i arbetet. 
 

Företagshälsovården kanske kan hjälpa till att diskutera det här med gränser, så att 
de får fundera över sina värderingar. 

 

 

Om ett grovt fall av sexuella trakasserier skulle uppstå trodde deltagarna att de även 

skulle kunna behöva extern hjälp av exempelvis beteendevetare som utreder 

arbetssituationen eller av psykologer som skulle kunna komma in i arbetsgruppen och 

arbeta med konfliktlösning.  

 

Här måste man ta in extern expert som kan göra alla inblandade parter medvetna 

om att man inte har ett sunt förhållningssätt till varandra. 
 

 Man måste ta hjälp, jobba med klimatet på något vis. 

 

 
 

3.2 Olika upplevelser beroende på typ av sexuella trakasserier 

 

I de fiktiva fallen beskrevs olika typer av sexuella trakasserier; icke-verbal, verbal och 

fysiska. Deltagarna sa att de personligen upplevde dessa fall som olika grova, samtliga 

reagerade starkt på fallen med de fysiska sexuella trakasserierna men efter diskussioner 

kom de ändå fram till att det var individens upplevelse som avgjorde om det handlar om 

sexuella trakasserier eller inte och utifrån detta skulle de bemöta och hantera 

situationerna på likvärdigt sätt- alla individer är olika så även hur man uppfattar olika 

situationer. 
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3.2.1 Känslor 

De fiktiva fallen rörde upp känslor hos deltagarna vilket vid ett flertal tillfällen vilket 

visade sig genom spontana utrop om hur upprörda de blev när de läste fallen. Dock 

nämnde många av deltagarna vid diskussionerna om de verbala fallen att de bara skulle 

bli glad för vissa av kommentarerna. De diskuterade även att personen som sägs 

trakassera kanske inte ens är medveten om att dennes beteendet gör att någon annan mår 

dåligt. 

  

Man vill ju slå den ena med den andra. 

 

Man blir upprörd 
 

Personligen skulle jag bli enbart glad av det här, inte se det som sexuella 

trakasserier, men man uppfattar det ju olika såklart, det är ju hans upplevelse som 
räknas. 

 

….jag kan ju inte förbjuda folk att ha känslor för varandra, men man kan ju upplysa 
personen om att den andre inte trivs med det här, så stannar man vid det. Att man 

ger en liten hint om det. 
 

 

De fysiska fallen upplevdes mer påtagligt och starka känslor uttrycktes tillsammans med 

ilska samt att det hela upplevdes mycket jobbigare att prata om än både icke-verbala och 

verbala sexuella trakasserier. Det som skilde upplevelsen av fysiska trakasserier mot 

icke-verbal och verbala trakasserier var att deltagarna ansåg att den fysiska handlingen 

skulle kunna leda till en skriftlig varning eller omplacering. Deltagarna uttryckte på 

olika sätt att de personligen blev mer illa berörd av en fysisk handling. De förklarade att 

de personligen inte upplevde verbala sexuella trakasserier lika allvarliga som de fysiska 

men de var noga med att betona att det är den enskildes upplevelse som avgör och det är 

utefter det cheferna agerar. 

 

Det kan bli skriftlig varning och så här liksom och kanske tom omplacering om 

det inte förbättras. 

 
Spontant om jag ska vara ärlig så känns det som att det fysiska är värre. 

 

Det här är mer handling och fysiskt, det här är ett direkt fall och här är det person 

skäl och då måste man ta det på allvar och agera, det vore ett tjänstefel att inte 
göra något. 

 

Det beror ju på hur den som utsätts upplever det, det är därifrån man får börja 
agera, det är lika hemskt och man måste agera på samma sätt. Det är ju hans 

upplevelse som räknas så jag måste ju agera på det. 
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3.2.2 Bevis 

Under diskussionerna om icke-verbala trakasserier framkom att dessa upplevdes som 

både lätta och svåra att bemöta. Deltagarna ville finna bevis för vad som hänt då de 

upplevde det som svårt att bemöta icke- verbala trakasserier utan något slags bevis. Det 

upplevdes av deltagarna som lätt på så sätt att det kan finnas bevis på pränt exempelvis 

genom sms och e-post. Det svåra upplevdes vid förekomst av händelser som var svåra 

att bevisa, såsom en ovälkommen flirt eller långa blickar som inte mottagaren känner 

sig bekväm med.  

 

 

Det kan ju vara svårt, men är det med sms och sådana grejer då kan det ju finnas 
bevis liksom. 

 
På det viset kan det ju också vara enkelt att bemöta, det förstår du väl att det inte är 

okej liksom. 

 

 

Vidare beskrev deltagarna att verbala trakasserier var svårare att bevisa än icke-verbala 

trakasserier. Vid dessa tillfällen stod ord mot ord, ofta finns inget nedskrivet om ingen 

har dokumenterat händelserna med tid och datum, eller att någon hört vad som sagts och 

kan agera vittne.  

 
Framförallt när det står ord mot ord, man vet ju ingenting då egentligen. 

 

 

När deltagarna diskuterade de olika fallen var de överens om att det skulle vara enklare 

att agera mot fysiska sexuella trakasserier, de upplevde att det var enklare att bevisa och 

hantera. Samtliga tyckte att det är en konkret handling och upplevs därför som värre 

trots att det i verkligheten inte alls behöver vara så. 

 

Nu har den drabbade ropat på hjälp och här är en konkret handling och då vore det 
straffbart om man inte agerade och gjorde en insats. 

 

 

3.3 Kompetensutveckling 

Flera av deltagarna hade många idéer om hur man skulle kunna arbeta förebyggande 

mot sexuella trakasserier. De beskrev inga egentliga konkreta utbildningar utan snarare 

vilka tillvägagångssätt man kan uppmärksamma chefer och medarbetare om sexuella 

trakasserier och därigenom motverka eller minska uppkomsten av sådana situationer.  
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3.3.1 Aktivt deltagande 

Studiecirkel där alla får vara aktiva var en av idéerna som beskrevs. De diskuterade om 

vad en studiecirkel skulle kunna innehålla, de var positiva till teater och rollspel därför 

att det skulle skapa delaktighet i gruppen, de beskrev att det är lättare att spekulera och 

diskutera om känsliga ämnen om det inte blir för personligt. Deltagarna uttryckte att en 

vanlig föreläsning om ämnet inte är lika slagkraftigt då man bara sitter och lyssnar utan 

att reflektera över vad det egentligen är man hör. 

   

Levande charader kan ju vara någonting, någon form av rollspel, så att man 

verkligen får känna hur jag skulle reagera om jag var i den här situationen. Att få 

tänka sig in i olika roller liksom, lite workshop så att det inte bara blir 
föreläsningar. 

 
Utbildning där man är delaktig tror jag är bäst, i mindre grupper, att lyssna på en 

föreläsare då kan det bli att man kan sitta och sova om jag vill eller tänka på 

någonting annat. 
 

Att någon utifrån arbetsgruppen håller i en studiecirkel och så samtalar man om de 
här frågorna och att det kanske pågår under en längre tid, det tror jag kan göra att 

man kommer tillrätta med det för då vaknar var och en att så här kan jag kanske 

inte hålla på eller fortsätta snacka.  
 

Det ska inte bli så personligt. Jag tror att man ska hitta på fall eller att man får gå 

in i en roll, ett rollspel är ju bra, forumteater är ju också bra i sådana här frågor då 
får publiken vara med också och säga hur man ska göra nu, hur man ska agera, då 

blir det väldigt nära. 
 

 

Seminariegrupper framkom också som en metod att arbeta förebyggande. Att samtala i 

mindre grupper och exempelvis diskutera olika scenarion kan få deltagarna att börja 

fundera över sitt eget beteende samt hur man bemöter andra. De menade också att det är 

lättare i en mindre grupp att till exempel prata om vad som är tillåtet i en arbetsgrupp, 

hur man ska vara och bemöta varandra. Helt enkelt att diskutera hur man kan arbeta 

främjande för att minimera uppkomsten av sexuella trakasserier. 

 

 

 
Genom att man på något vis pratar om det så förstår man också att det finns där. 

 

I mindre seminariegrupper där man sitter och diskuterar kan man få fram; var 
ligger mina värderingar och mina begrepp. 

 
Seminarier är verkligen jätte bra då kan man gå till sig själv och tänka på hur jag 

egentligen beter mig att någon faktiskt kan ta illa vid sig av mitt sätt att uttrycka 

mig. 
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Att se filmklipp om både fysiska, verbala och icke- verbala sexuella trakasserier togs 

också upp i grupperna. De menade att se en film kan väcka många tankar och 

funderingar och upplevelsen av dessa kan väcka självinsikt många gånger, hur bemöter 

och är jag mot mina medmänniskor? Också att som chef  få diskutera hur olika 

situationer kan bemötas och hanteras om de skulle uppstå i verkligheten.   

 
Det är klockrent att se en film och stoppa för att diskutera, att se någonting så man 

har något att relatera till. 

 
Att man får se några filmer eller någonting och sedan stänger man av och 

diskuterar kring det, sådant är ju jätte bra. 

 

 

3.3.2 Teoretisk utbildning 

Det framkom även att deltagarna efterlyser någon form av utbildning för att skapa en 

förståelse för organisationens riktlinjer och policys mot sexuella trakasserier. Lite som 

en påminnelse, att utveckla redan befintliga kunskaper. Det framkom tydligt att de 

arbetade efter organisationens värdegrund men för att tydliggöra organisationens olika 

policys var förslaget att samtala om dessa i olika sammanhang och inte bara få dessa 

presenterade på papper. 

 

… en internutbildning på arbetsplatsen…. Att man har en jämställdhetsplan eller en 
värdegrund eller något sånt att prata om att på det här företaget så står vi för det 

här och så här beter vi oss här… Det skulle jag vilja ha… 

 

Deltagarna beskrev att de upplevde att de saknar kunskaper i juridiska rättigheter och 

skyldigheter. En osäkerhet uppstår när de ska behandla den juridiska delen i situationen, 

de kände sig osäkra på vad som är juridiskt rätt. De var medvetna om att lagar är en 

färskvara, men de eftersökte att få lite mer generella kunskaper, exempelvis såsom vart 

eller till vem de kunde vända sig om något skulle hända. 

 

 

 
Man kan inte lära sig varenda lag utantill, men ny information tar man ju alltid 

emot. 

 
Det skulle stärka mig väldigt mycket att känna till vad man har för laglig rätt, att 

veta så att man inte gör något fel liksom att veta att jag har ryggen fri när de gäller 
de bitarna. 

 

Jaa lite tips rent juridiskt vad som är rätt och vad som är fel så man vet vad man får 
göra och inte. 
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Jag tror att det verkligen kan bli ord mot ord, jag undrar då vad som är juridiskt 

rätt. 

 

 

3.3.3 Verktygslåda 

För att uppmärksamma att sexuella trakasserier kan förekomma på arbetsplatsen 

samtalade deltagarna om vikten av att man ska prata om det i vardagen. Verktygslåda 

var ett begrepp som framkom i intervjuerna, där de skulle vilja samla lite tips och idéer. 

De ville ha förslag på övningar att genomföra och diskutera på arbetsplatsträffarna, de 

menade att man med små medel borde få upp ögonen och börja tänka till. De förklarade 

om man pratar om det mer generellt och innan något inträffar så blir det lättare att prata 

om det på ett mer avslappnat sätt om eller när det väl händer något. Att arbeta för att nå 

ett öppet klimat på arbetsplatsen trodde deltagarna kunde hjälpa till att förhindra 

uppkomst av sexuella trakasserier. Arbeta med att klimatet ska tillåta medarbetarna att 

känna att det är okej att säga ifrån om man upplever sig bli illa behandlad. 

  

Om någon upplever det här sen och är i en sådan situation så ska jag veta att det 
faktiskt är okej för att vi pratar om det, att man har det på agendan… 

 

Att man har en värderingsövning på en APT eller på en planeringsdag för då är det 
ju ändå något neutralt. Bättre att göra det än att det uppstår en händelse som 

hinner bli infekterad innan man pratar om det, då blir det svårare när man känner 

att det här har vi inte pratat om, då blir det konstigt liksom.  

 

Beröm eller komplimang, är det okej? Vad är skillnaden mellan det? Sådana frågor 
kan man ju ta på APT:n. 

 
En verktygslåda som jag kan använda, med nå specifika tips och trix, nå rutiner 

steg för steg kanske. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka chefers hantering av sexuella trakasserier samt 

deras behov av stöd och kompetensutveckling i området. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka om sexuella trakasserier behandlas olika beroende på typ av sexuella 

trakasserier. Avslutningsvis var det av intresse att belysa om, och i så fall vilka, 

åtgärder/rutiner som behövs för att förebygga uppkomsten av sexuella trakasserier. 

I studiens resultat framkom att cheferna hade ett behov av att få stöd i processer med 

sexuella trakasserier genom att prata med kollegor, företagshälsovård eller sin närmsta 

chef för att få stöd i sin uppfattning eller att be om hjälp. Deltagarna ansåg att det var 

viktigt med regelbunden kompetensutveckling i området, både för chefer och 

medarbetare, för att motverka att sexuella trakasserier på arbetsplatsen uppstår. I studien 

användes fem fiktiva fall med olika typer av sexuella trakasserier för att skapa 

diskussion och ta reda på hur sexuella trakasserier bemöts samt om de bemöts olika 

beroende på typ. Fallen upplevdes olika, men de bemöttes på samma sätt då deltagarna 

menade att det var den utsattes upplevelse som räknades. För varje fall fanns det ett 

tillvägagångssätt som var speciellt tydligt. Med första fallet ansågs det speciellt viktigt 

att skapa en egen bild av situationen. Det som ansågs som viktigt i fall två var 

uppföljning av situationen, både med förövaren och därtill den drabbade. I fall tre 

förklarade deltagarna dokumentation som angeläget. Samtalet framkom som det mest 

betydelsefulla i fall fyra, och slutligen i det femte fallet var det enligt deltagarna centralt 

att be om hjälp. Fallen väckte känslor hos deltagarna och speciellt starka känslor väcktes 

inför fallen av fysisk karaktär. Deltagarna upplevde fysiska trakasserier som enklast att 

bevisa, då det ses som en konkret handling och de hänvisade till att det kunde vara svårt 

att bevisa att en person ger en annan oönskade blickar. Den skillnad som framkom 

mellan hur kvinnor och män bemöter sexuella trakasserier, var att männen agerade 

snabbare medan kvinnorna behöver lite mer tid på sig innan de griper in i situationen.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Hantering av fallen 

De fem fiktiva fallen som användes i studien generade i fem tillvägagångssätt att 

bemöta sexuella trakasserier, där varje fall hade ett specifikt tillvägagångssätt som 

framträdde speciellt tydligt. Skapa en egen bild, uppföljning, dokumentation, 
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kommunikation och behov av stöd var de olika tillvägagångssätten som framkom som 

tydligast i analysen som också naturligt blev fem kategorier i resultatet. Alla dessa sätt 

att bemöta sexuella trakasserier kom upp till diskussion i samtliga fall, men för varje fall 

diskuterades dessa tillvägagångssätt i olika grad.  

  Murry et al. (2001) beskriver att ledarens roll i interaktionen mellan ledare och 

medarbetare spelar en betydande roll för medarbetarens upplevelse på arbetsplatsen. 

Vidare pekar de på att ledarens handlingar har betydelse för hur sexuella trakasserier 

förekommer och löses på organisationen. Därför tror vi att ledarens bemötande av 

sexuella trakasserier har stor betydelse för medarbetarnas upplevelse av både chefens 

och organisationens inställning till sexuella trakasserier.  

        De bemötanden av fallen som redovisas i resultatet är i likhet med deMayos (2000) 

resultat som rapporterar att cheferna följde något som verkade vara ett naturligt 

mönster, där cheferna valde att kommunicera med berörda för att skapa sig en egen bild 

av situationen och att sedan ingripa med de följder som ansågs lämpade för den gällande 

situationen. Det framgår ej av tidigare forskning vad som är rätt sätt att hantera 

rapporteringar av sexuella trakasserier, Däremot finns det studier som ger allmänna 

rekommendationer hur organisationer bör gå till väga vid rapportering av sexuella 

trakasserier (Bulger, 2001; Cortina & Wasti, 2005; Recupero et al., 2004) och dessa 

studier återkommer vi till senare. 

        Deltagarna i vår studie beskriver uppföljning som en viktig del i att ta itu med 

sexuella trakasserier. Detta för att utreda om den utsatte behöver mer stöd och om det 

som är överenskommet efterlevs, men att det även är viktigt för att visa att situationen 

tas på allvar. Få vågar anmäla att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier, ofta 

handlar det om skuldkänslor och att de inte vill förstöra stämningen på arbetsplatsen, 

men också av rädslan av att inte bli trodd eller att trakasserierna ska eskalera (Fitzgerald 

et al., 1997) Därför är det viktigt att de som vågar rapportera att de blir utsatta för 

sexuella trakasserier blir bemötta på ett seriöst sätt för att inspirera andra att våga 

anmäla och för att förhindra att framtida situationer uppstår. 

        Studiens resultat visar att cheferna har ett behov av stöd i processer med sexuella 

trakasserier. Detta resultat finner delvis stöd i Deadric et als’ (1996) studie som 

beskriver att det är viktigt att stödja och uppmuntra chefer att våga närma sig problem 

med sexuella trakasserier. Cortina och Wasti (2005) förklarar att nedskrivna policys och 

riktlinjer inte kan ersätta personligt stöd som är en viktig del i processen då varje 

situation är unik. Detta visades även i vår studie då det framkom i resultatet att samtal 
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med en kollega, personalavdelningen eller närmsta chef anses mer värt än en policy 

eller tillvägagångssätt nedskrivet på ett papper. Resultatet pekade på att deltagarna ville 

få en bekräftelse på att de handlade rätt, en policy eller ett dokument med riktlinjer kan 

inte ersätta det personliga stödet som en mänsklig resurs kan ge. 

         Fackliga representanter togs även upp som ett stöd för deltagarna. De kände att de 

kunde prata med dem om tidigare erfarenheter, men även att få stöd och råd med den 

juridiska biten. Detta resultat finner stöd i vad Bulger (2001) fann i sin studie, att ett 

fackligt medlemskap kan minimera sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

Fackförbunden bedriver ett viktigt arbete med att arbeta förebyggande genom att utbilda 

och utforma processer och metoder för att hantera rapportering av sexuella trakasserier. 

        Det framkom en skillnad mellan mäns och kvinnors bemötande, vilket var att 

männen beskrev ett snabbare tillvägagångssätt och att kvinnorna förklarade att de vill ha 

mer tid på sig med att dokumentera och att tänka efter och reflektera innan de agerar i 

situationen. Denna skillnad kan förklaras med forskning som visat på att män och 

kvinnor upplever sexuella trakasserier olika (Berdahl, Magley & Wado, 1996; 

Hershcovis et al., 2010). Generellt sett upplever män inte sexuella trakasserier som lika 

allvarliga, medan kvinnor upplever att de underminerar deras status och förnedrar deras 

könsroller (Maas et al., 2003). Då kvinnor enligt majoriteten av forskningen verkar 

uppleva sexuella trakasserier som ett större problem tror vi att det innebär att de behöver 

mer tid på sig för att fundera hur de ska lösa detta på bästa sätt och att de vill att allt ska 

gå rätt till. En förklaring till att vi inte fann fler skillnader kan vara att chefer som 

känner sig stöttade av sin organisation förmedlar en mer stöttande behandling till sina 

medarbetare (Schanock, 2006). Vi tror att deltagarna känner sig stöttade av sin 

organisation, vilket gör att de förmedlar stöttande och överlag liknande behandling till 

sina medarbetare. På liknande sätt förutsätter vi att organisationen implementerat sin 

värdegrund och sina visioner tydligt hos ledarna vilket kan anses som bra då 

medarbetarna enligt Shanocks studie relaterar ledarnas beteende till organisationens. 

 

 

4.2.3 Olika upplevelser beroende på typ av sexuella trakasserier  

Fallen behandlade olika typer av sexuella trakasserier för att undersöka om de bemöts 

på olika sätt beroende på typ av sexuella trakasserier. Resultatet visar på att deltagarna 

personligen vare sig om det var en kvinna eller man upplevde ickeverbala och verbala 

sexuella trakasserier som mindre allvarliga än fysiska sexuella trakasserier. När det 
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kommer till hur de bemöter dessa gör de ingen skillnad utan påpekar att det är 

individens upplevelse som avgör hur de agerar i dessa situationer. Vårt resultat finner 

stöd i tidigare forskning som har visat på att olika typer av sexuella trakasserier kan 

upplevas som olika allvarliga. Terpstra och Baker (1987) resultat visade även det på att 

de beteenden som upplevdes som mest allvarliga var sexuella trakasserier i form av 

fysisk kontakt och sexuella övergrepp eller våldtäkt. Vidare beskriver de att de 

beteenden som upplevdes som lindrigare var sexuella gester eller kommentarer som 

riktade till en specifik individ. Resultatet förevisade även en skillnad i vilka beteenden 

som upplevs som sexuella trakasserier. Även om sexuella trakasserier personligen 

upplevdes olika av deltagarna i denna studie så verkade de vara fullt medvetna om 

utredningsskyldigheten och samtliga fall bemöttes likvärdigt i slutändan.  

 

4.2.4 Kompetensutveckling         

Kompetensutveckling diskuterades av deltagarna som den huvudsakliga faktorn för att 

motverka uppkomst av sexuella trakasserier. 

        Cheferna förklarar kompetensutveckling som en viktig del i det förebyggande 

arbetet för att förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Deadric et 

al. (1996) klargör i sin studie att en effektiv strategi för att förebygga sexuella 

trakasserier handlar om att öka medvetenheten hos både medarbetarna och hos cheferna. 

Recupero et al. (2004) beskriver på ett liknande sätt att en viktig åtgärd som bör vidtas 

för att motverka sexuella trakasserier är att chefer och medarbetare får utbilda sig i 

området. Resultatet i vår studie visar på att deltagarna anser att kompetensutveckling 

där man får vara delaktig är det de upplever fungera allra bäst. Detta i likhet med 

Deadric et al. (1996) som beskriver att det handlar om att engagera medarbetarna att 

medverka i förändringsarbetet och att sedan upprätthålla en arbetsmiljö utan sexuella 

trakasserier. Författarna beskriver olika tekniker som lämpar sig för att förändra 

människors attityder och motivation. Utbildning i form av aktivt lärande som 

exempelvis simuleringar av sexuella trakasserier, rollspel och teambuilding ger de 

anställda kunskap och erfarenhet att hantera verkliga situationer. Metoden genererar 

även lärande och utveckling där individerna lär sig att visa respekt och omsorg för andra 

som kan leda till en kultur med ömsesidig respekt. I vårt resultat framkom att deltagarna 

ansåg utbildning inom juridiska rättigheter som viktigt vilket Deadric et al. (1996) 

beskriver som att utbildningsprogram är viktigt för att delge kunskaper om lagar, 

organisatoriska riktlinjer och rutiner. 
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         För att öka anmälningarna och därigenom avskräcka och minska upprepade 

situationer med sexuella trakasserier rekommenderar Recupero et al. (2004) att åtgärder 

bör vidtas genom att chefer och medarbetare får utbilda sig i området, att organisationen 

etablerar system för anmälan och bemötande om situation skulle uppstå samt strukturera 

fortlöpande avstämning. Detta styrker det deltagarna diskuterade i vår studie då de 

ansåg att kompetensutveckling var viktigt för att förebygga sexuella trakasserier. Om 

organisationen tolererar och accepterar sexuella trakasserier ökar risker och 

rapporteringar för sexuella trakasserier (Williams et al., 1999). Därför anser vi i likhet 

med vår studies deltagare att det är viktigt att diskutera och tydliggöra vilka värderingar 

och ståndpunkter organisationen har om sexuella trakasserier. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Valet av fokusgrupper som metod för att studera detta område kan diskuteras som både 

positivt och negativt. Denna metod ger deltagarna chansen att ta del av varandras 

erfarenheter och åsikter, vidare ges tillfälle att vidareutveckla och förklara sina svar och 

åsikter (Patton, 2002). Detta upplevde vi i stor utsträckning då vi fick intrycket av att 

deltagarna lärde sig av varandra under diskussionerna. De fick även en chans att fundera 

på sina egna värderingar när de förklarade och motiverade sina svar. Med hjälp av 

fokusgrupper kan samtalet flyta mer naturligt eftersom deltagarna får ett bredare 

perspektiv på ämnet då individer påverkar varandra med både tal och kroppsspråk samt 

att deltagarna får chansen att föra en diskussion snarare än att bara svara på frågor 

(Patton, 2002). Trots att sexuella trakasserier kan betraktas som ett kontroversiellt ämne 

så flöt diskussionerna på utan att upplevas som jobbiga och stämningen låg på en trygg 

och uppmuntrande nivå.  

        En negativ inverkan kan vara att i vissa fall kan deltagarna forma varandra genom 

att den enskilde individen blir styrd av andra. Diskussionen kan leda åt ett annat håll än 

det först var tänkt av den enskilda individen. Hayes (2000) beskriver olika slags bias, 

där bland annat social önskvärdhet förklaras som att personer säger saker de tror att 

människor i kring dem vill höra istället för vad de egentligen tycker. Detta var dock 

inget vi som undersökningsledare upplevde i vår studie då vi förmedlade en tillåtande 

miljö genom att berätta vid inledningen av intervjuerna att det inte fanns något rätt eller 

fel, men vår ringa erfarenhet kan ha gjort att vi förbisåg detta. Deltagarna var däremot 

medvetna om att studiens resultat skulle presenteras för organisationen och de verkade 
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vara väldigt medvetna om utredningsskyldigheten vilket kan ha påverkat deltagarna att 

svara utifrån vad de trodde vi eller deras organisation ville höra snarare än att delge oss 

deras spontana tankar. Resultatet kan även ha påverkats av att vi som 

undersökningsledare är kvinnor och både kvinnor och män delgav svar som de tror att vi 

ville höra. En annan negativ inverkan kan vara att vissa i gruppen tar mer plats än andra, 

att inte alla kommer till tals kan påverka studiens resultat. Till viss del tog någon 

deltagare mer plats än andra i de olika fokusgrupperna, men överlag behandlade alla 

deltagarna varandra med respekt och lämnade utrymme för varandras åsikter och tankar. 

Eftersom diskussionen sker öppet i gruppen är inte deltagarna anonyma på samma sätt 

som de skulle ha varit i personliga djupintervjuer. Detta kan påverkat deltagarnas 

engagemang i diskussionen samt deras öppenhet eftersom de mer eller mindre blottar 

sina åsikter och känslor för övriga i gruppen. I personliga djupintervjuer får troligtvis 

forskaren en större inblick och förståelse för individens egen upplevelse och tolkning av 

ämnet än vad man får i en grupp med flera deltagare. 

        Hayes (2000) beskrivning i sju steg av induktiv analys guidade vägen och var ett 

stort stöd genom analysprocessen, där alla steg genomfördes enskilt och avstämdes 

sedan gemensamt. Skillnader och likheter i de enskilda analyserna diskuterades innan vi 

sedan sammanställde ett slutgiltigt resultat, detta för att stärka studiens validitet. Vi var 

två som bevittnade deltagarnas gester och kroppsspråk som kan ha inverkat på 

uppfattningen av deltagarens ärlighet i svaren. Däremot kan studiens validitet ha 

påverkats negativt av att vi som intervjuare är oerfarna och att våra erfarenheter kan ha 

påverkat vad vi har valt att lyssna efter och tagit till oss under intervjuerna.  

        Syftet med studien var inte att generalisera resultatet utan snarare om att lyfta fram 

deltagarnas upplevelse och bemötande av sexuella trakasserier. Trots få deltagare kunde 

teman och upplevd mättnad i materialet tidigt urskiljas i analysen av data, vilket innebär 

att datainsamlingen gett det material vi behöver för att belysa frågeställningarna. 

       Forskningen i dag fokuserar mest på dem som blir trakasserade, förebyggande 

arbete, vilka som blir utsatta samt vad det kan bero på. Denna studie riktar sig till 

cheferna i fråga hur de bemöter och hanterar sexuella trakasserier samt vilket stöd de 

skulle kunna tänka sig i sin ledarroll. I anslutning till det skulle det vara intressant om 

framtida forskning fortsatte i detta spår. Att fokus ska ligga mer på ledarens roll i 

bemötandet av sexuella trakasserier. Vi anser även att det behövs mer forskning om 

chefernas behov av stöd, vilka alternativ som skulle vara att föredra samt om sexuella 

trakasserier bemöts olika beroende om chefen är kvinna eller man.  
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5.      Bilagor 

 

Fiktiva fall     Bilaga 1 

Begreppsdefinition sexuella trakasserier 
Diskrimineringslagen 4:4 definierar sexuella trakasserier som ett uppträdande av sexuell natur 

som kränker någons värdighet.  

Det finns både indirekta och direkta sexuella trakasserier. Indirekta sexuella trakasserier är till 

exempel när en individ blir illa berörd av generella uppträdanden av sexuell natur eller när 

någon i dennes närhet blir utsatt för sexuella trakasserier. 

Diskrimineringsombudsmannen (2009)  påvisar att sexuella trakasserier kan förmedlas både 

genom icke verbala,- (dvs, ansiktsuttryck, gester, blickar och bilder som har en sexuell 

anspelning), verbala (skämt, förslag, ) och fysiska beteenden (beröring och tafsningar). 

Fall 1 

Henrik berättar för kollegan Anders att han inte riktigt gillar det Cissi säger till honom. 

Anders förstår inte riktigt och ber honom att förklara. Han berättar om några tillfällen då han 

känt sig mycket obekväm. Ett exempel var när han senast var på arbetsplatsens gym, där 

träffade han Cissi och berättar att Cissi sa att han hade blivit så vältränad och snygg. Vid flera 

tillfällen ger hon komplimanger angående Henriks snygga kläder, ger långa blickar och han 

har känslan av att hon alltid vill komma så nära honom som möjligt. Kollegan Anders skrattar 

och säger att Cissi är sådan som person och att det inte är något att bry sig om. Anders börjar 

ändå tänka på det Henrik berättat och uppmärksammar att Cissi ofta verkar vilja vara Henrik 

nära samt ger honom smickrande kommentarer. Anders beslutar att ta upp detta med deras 

chef vid sitt medarbetarsamtal, då Henrik inte riktigt vågar göra det själv.  

Fall 2 

Det är Annas första anställning, hon trivs och tycker att arbetet är roligt. Anna känner sig 

dock lite osäker på sin kollega Björn. Till en början tyckte hon att han var väldigt trevlig, men 

efter några månader förändras hans beteende mot henne. Han börjar använda sig av ett grovt 

språk med sexuell anspelning, dessutom börjar han kommentera och ta på hennes bröst och 

rumpa, oftast genom att han närmar sig henne bakifrån när ingen ser det. Detta inträffar allt 

oftare. När hon säger ifrån flinar han bara, hon mår mycket dåligt av det inträffade och har 

ofta mardrömmar. 

Fall 3 

Hasse är nyanställd och till en början trivs han bra på sin nya arbetsplats. Arbetsmiljön på 

arbetsplatsen är mindre bra och många av de anställda har vissa samarbetssvårigheter. 

Ledningen är auktoritär och har svårt att ta emot nya idéer om hur arbetet ska ledas. Hasse 

som är ny har ett brinnande engagemang, han arbetar på bra och kommer med mycket nya 

idéer som även ledningen tycker är bra. Lena, hans närmsta chef verkar ha ett gott öga till 

Hasse och han får mer ansvar och bättre uppdrag i snabbare takt än sina kollegor. I och med 

hans utökade ansvar och arbetsuppgifter händer det allt oftare att Hasse jobbar övertid med 

Lena och det blir en del sena kvällar. Hasse börjar uppleva Lena som närgången och flirtig. 

Hon börjar också fråga Hasse om hon är hans typ av kvinna och komma med sexuella 

anspelningar. Vid ett tillfälle blir hon närgången, hon stryker sig mot honom och rör vid hans 

rumpa. När hon sedan läser över hans axel lutar hon sig över honom och har sitt underliv 

tryckt mot hans arm. Han känner sig väldigt obekväm i situationen och markerar att han inte 

vill ha fysisk kontakt. Lena bara skrattar bort det och säger sig inte förstå vad han pratar om. 

Lenas beteende förändras inte efter att Hasse sagt ifrån, utan det snarare eskalerar. Hasse går 
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till Lenas chef och berättar, chefen bemöter Lena i frågan men Lena nekar fortfarande att 

någonting har hänt.  

 

Fall 4 

Vid avdelningens fikabord sitter alla samlade. Mats läser tidningen och får upp ett 

mittuppslag med underklädesreklam. Han vänder uppslaget mot sin kollega Karin och säger, 

det här vore väl nåt för dig, tror jag du skulle passa i. Karin ser märkbart irriterad och tittar 

stint på dig som chef.  

Fall 5 

På en avdelning är jargongen ganska hård. Det skojas om det mesta och mycket är av sexuell 

karaktär. Kvinnorna får ofta höra från männen kommentarer såsom vilka fina bröst du har 

idag. Har du köpt ny BH som ”pushar” upp lite? Vilken snygg rumpa du har i 

arbetsbyxorna… ”lilla gumman” osv. Kommentarerna är inte riktade mot någon speciell 

kvinna utan det skojas med alla. Ibland när hela arbetslaget går ut och äter lunch fortsätter den 

hårda jargongen när männen poängsätter kvinnor som gästar eller arbetar på restaurangen. 

Kvinnorna i arbetslaget fnissar och tycker att kommenterarna är roliga och smickrande.  

En dag börjar en ny kvinna på avdelningen som till en början fnissar med för att alla andra gör 

det. När hon har fått en tillsvidaretjänst vågar hon träda fram och berätta för sin chef att hon 

inte längre tycker att situationen känns bra. Han vet att jargongen är av detta slag och att den 

nog alltid har varit så. Han vet också att alla har varit involverad och samtliga har detta 

bemötande gentemot alla på arbetsplatsen, och ingen har tidigare berättat att de är illa berörd 

av situationen.  

 

Efter du läst fallen, fundera lite på dessa frågor 

 Hur upplever du situationen? 

 Hur skulle du hantera situationen idag? 

  Känner du att du behöver stöd och kompetensutveckling om något sådant skulle 

uppstå i framtiden, i så fall vad? 

 Förslag på åtgärder/ rutiner för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier? 

 Är det svårare att bemöta något av fallen? 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

Fall 1 Verbala sexuella trakasserier mot enskild individ (ryktesväg) 

 Hur skulle du hantera denna situation idag? 

 När man som chef får höra något på ryktesvägen, finns det klara direktiv om hur man 

då ska agera?  

 Hur tar man reda på om det är sant utan att ”genera” Hasse och avslöja Anders? Låter 

man det vara tills Hasse själv berättar? 

 Känner du att du behöver stöd och kompetensutveckling i det här framöver? I så fall 

vad? 

Fall 2 Fysiska sexuella trakasserier med en kvinna som offer 

 Hur skulle du hantera denna situation idag? 

 Känner du att du behöver stöd och kompetensutveckling i det här framöver? I så fall 

vad? 

 Agerar man annorlunda när det gäller fysiska sexuella trakasserier än när det gäller 

icke-verbala eller verbala?  

Fall 3 Gränsfallet 

 Hur skulle du hantera situationen idag? 

 Känner du att du behöver kompetensutveckling i det här framöver? I så fall vad? 

 Är det uppenbart att Mats agerande är sexuella trakasserier? 

Fall 4 Fysiska sexuella trakasserier med en man som offer 

 Hur skulle du hantera denna situation idag? 

 Känner du att du behöver stöd och kompetensutveckling i det här framöver? I så fall 

vad? 

 Hur skulle man kunna gå vidare utifrån detta? 

Fall 5 Verbala sexuella trakasserier i ett helt arbetslag 

 Hur skulle du hantera denna situation idag?  

 Hur skulle man kunna hantera situationen när det gäller ett helt arbetslag? 

 Känner du att du behöver stöd och kompetensutveckling i det här framöver? I så fall 

vad? 

 

 

 


