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Sammanfattning  
 
 
Trots lagliga föreskrifter och tydliga forskningsresultat är problemet med sexuella 
trakasserier utbrett inom arbetslivet. Utifrån ett senmodernt perspektiv belyser 
studien hur sexuella trakasserier kan förstås och diskuteras. Studien syftar till att 
undersöka hur sexuella trakasserier visar sig i arbetslivet genom berättelserna i metoo-
uppropen. Arbetet har en induktiv ansats och använder kvalitativ innehållsanalys som 
metod. Resultatet mynnar ut i fem teman som alla berör gränser på olika sätt: 
Förlängning av fritiden, Skämten och skratten, Handlingsutrymme, Ansvarsfrågan samt 
Sexuella trakasserier - Begreppets gränser. Studiens slutsatser visar bland annat på att 
diskussionen och definitionen av vad som är sexuella trakasserier måste förtydligas. 
Det är därmed arbetsgivarens ansvar att se till att detta implementeras på 
arbetsplatsen.   
 
 
 
Nyckelord: metoo, sexuella trakasserier, gränser, arbetslivet, kvalitativ innehållsanalys, 
senmodernitet, grå zon, handlingsutrymme, ansvar.   
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Förord 
  
Vi vill tacka alla de kvinnor som vågat berätta om sina erfarenheter inom området 
sexuella trakasserier. Era ord har lagt grunden till vår uppsats, era ord har startat en 
förändring inom såväl samhället i stort som inom arbetslivet, och era ord har för alltid 
etsat sig fast i vårt medvetande. Fler samtal och diskussioner, analyser och utredningar 
görs tack vare ert bidrag. Er vilja att förändra strukturer och bryta tystnaden för oss ett 
steg från tigandets vidmakthållande och ett steg närmare samtalet om sexuella 
trakasserier inom arbetslivet. 
  
Med mod och med styrkan i att förenas i en tro på en annorlunda framtid hoppas vi att 
metoo-berättelserna kommer bidra till ett mer hållbart arbetsliv, en trygg arbetsplats 
och en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och välvilja.  Denna uppsats är vårt bidrag 
till den förändringen och förståelsen av sexuella trakasserier i arbetslivet. 
  
Vi vill slutligen tacka vår handledare John Boman för de goda råd han bidragit med 
under uppsatsskrivandet och konsten att motivera oss att göra vårt bästa. Tack för ditt 
stöd och tron på vår förmåga och idé!  
  
Hulda & Ellinor, juni 2018 
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INLEDNING 
En majoritet av Sveriges befolkning kommer att vara en del av arbetslivet under en stor 
del av sin livstid. I dag ses ekonomisk tillväxt som en källa till progression, där är 
arbete en förutsättning för det ekonomiska systemet och en positiv utveckling. Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2013) beskriver hur arbetslivet idag 
präglas av en gränslöshet som inte bara införlivas i individens personliga utveckling 
utan också integreras i dennes livsstil. Denna utveckling ställer fler och högre krav på 
det hållbara arbetslivet. Den psykosociala dimensionen är en stor och viktig del av ar-
betslivsforskning och Arbetsmiljöverket publicerar kontinuerligt rapporter angående 
det psykosociala välbefinnandet på svenska arbetsplatser. Otydliga förväntningar på 
prestationer och arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning samt omorganisationer utgör 
några av de riskfaktorer som finns för att sexuella trakasserier ska uppstå på arbetsplat-
sen (Arbetsmiljöverket 2017).  
 
Företagsledning och chefer har således stora möjligheter att påverka detta område i 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare har även en lagstadgad skyldighet att göra detta. La-
gen (2008:567, 2 kap, 3 §)  uttrycker att arbetsgivare har en skyldighet att utreda samt 
vidta åtgärder mot sexuella trakasserier. Begreppet sexuella trakasserier återfinns i dis-
krimineringslagen (2008:567) med följande definition: “ett uppträdande av sexuell na-
tur som kränker någons värdighet”. Sexuella trakasserier är även en del av vad som 
menas med kränkande särbehandling (Arbetsmiljöverket 2016a). Det ska på varje ar-
betsplats klargöras att kränkande särbehandling inte accepteras - genom förebyggande 
arbete och åtgärder (AFS 2015:4 13§-14§). Trots lagstiftning och tydliga forsknings-
resultat är problemen med sexuella trakasserier utbrett inom arbetslivet. Arbetsmiljö-
verket (2016b) redovisar i Arbetsmiljöstatistik Rapport att tre gånger fler kvinnor än 
män har upplevt sexuella trakasserier från chefer eller medarbetare någon gång under 
det senaste året. I rapporten konstateras också att kvinnors upplevda utsatthet hade ökat 
med 50 procent. För männen var siffran oförändrad. 
 
Problemområdet sexuella trakasserier har länge varit känt men drogs med kraft upp till 
ytan i och med #metoo-rörelsen hösten 2017. Rörelsen uppmanar till att genom att an-
vända hashtaggen #metoo uppmärksamma sexuella trakasserier. Ett #metoo-upprop är 
ett samlat och underskrivet ställningstagande mot sexuella trakasserier.  Uppropen in-
nehåller berättelser kring upplevelser och erfarenheter av sexuella trakasserier. I denna 
studie refereras det till de branschspecifika upprop som publicerades i dagspress under 
hösten och vintern 2017/2018. Berättelserna som kvinnor, från alla möjliga arbetsplat-
ser, tagit mod till sig att berätta är föremål för detta uppsatsarbete.  

 
Denna studie vill ta tillvara på och analysera dessa berättelser för att förhoppningsvis 
bidra till ett, om än litet, steg mot att öka förståelsen kring ämnet och att utveckla ar-
betet med sexuella trakasserier inom arbetslivet. Utifrån ett senmodernt perspektiv äm-
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nar studien belysa hur sexuella trakasserier kan förstås och diskuteras. Sexuella trakas-
serier i arbetslivet kommer i detta arbete att belysas ur såväl ett mikro- som ett makro-
perspektiv. 
 

Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur sexuella trakasserier visar sig i arbetslivet genom 
berättelserna i #metoo-uppropen.  
 

Frågeställningar 
1. Vilka förutsättningar finns för att sexuella trakasserier ska uppkomma? 
2. Hur upprätthålls sexuella trakasserier? 
3. Vilka konsekvenser får sexuella trakasserier? 
 

Disposition 
Efter det inledande kapitlet redogörs för det aktuella forskningsläget kring sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Områden som lyfts fram här är: definitionsproblem, uppfatt-
ningar, attityder och uppskattat agerande i samband med sexuella trakasserier, sociala 
band och organisatoriska faktorer, erfarenheter, offrets reaktioner samt konsekvenser 
av sexuella trakasserier i arbetslivet. 
 
De teoretiska utgångspunkterna för studien redovisas i nästkommande kapitel och är 
sociologiska senmoderna begrepp och teorier. Giddens struktureringsteori med fokus 
på aktör, struktur och system och hur dessa påverkar varandra inleder kapitlet. Vidare 
presenteras Habermas begrepp norm-reglerad-, expressiv- och mål-medel rat-
ionalitet/handling. Även  Baumans resonemang kring flytande modernitet och indivi-
dualisering tas upp i detta kapitel.  
 
Studiens metod presenteras därefter. Kapitlet syftar till att klargöra olika metodolo-
giska val som påverkar studiens essens, resultat och tillförlitlighet. Kapitlet tar sitt av-
stamp i den vetenskapsteoretiska nivån och via metodval landar kapitlet i en beskriv-
ning av analysprocessen. Kapitlet avslutas med en redogörelse av studiens tillförlitlig-
het.  
 
Resultatet av innehållsanalysen presenteras tematiskt och belyses med citat från upp-
rops-berättelserna kring sexuella trakasserier i arbetslivet.  
 
Slutligen kommer studiens diskussionskapitel. Studiens resultat diskuteras i anknyt-
ning till tidigare forskning och de sociologiska teoretiska begreppen. Därefter följer en 
metoddiskussion.  
 
Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser samt förslag på fortsatt forskning. 
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Ansvarsfördelning 
Av praktiska anledningar har textproduktionen delats upp mellan uppsatsförfattare, 
dock har varje moment gemensamt diskuterats och struktureras upp inför författandet 
av uppsatsens olika delar. Således är uppsatsarbetet en gemensam prestation och pro-
dukt. 
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel redogörs det för det aktuella forskningsläget kring sexuella trakasserier 
och dess problematik i arbetslivet. Områden som framförallt lyfts fram i denna forsk-
ning sammanfattas nedan och består av sexuella trakasserier med avseende dels på be-
greppet och dess grå zon men också i relation till den omgivande kontexten. Forskning 
om kvinnors uppfattningar och bild av attityder, tolerans och överseende hos kvinnor, 
omgivningens dömande och sociala band berörs därefter. Vidare redovisas också stu-
dier som behandlar organisatoriska faktorer och den subtila dimensionen av sexuella 
trakasserier. Slutligen redovisas studier gällande uppskattat agerande och faktiskt age-
rande, män och kvinnors olika erfarenheter samt offrets reaktioner och konsekvenser.   
Inledningsvis noteras att problematiken med sexuella trakasserier på arbetsplatsen inte 
är ett nytt fenomen. Redan 1979 redogör MacKinnon för bristen på kunskap gällande 
maktanalyser mellan kvinnliga och manliga kollegor inom arbetslivet. MacKinnon lik-
nar bemötandet av sexuella trakasserier på arbetsplatsen vid det personliga skuldbeläg-
gandet hos kvinnan i våldtäktsfall. MacKinnon (1979) förklarar hur kvinnor som utsätts 
blir personligt ifrågasatta istället för att  söka förklaringar genom förekommande soci-
ala eller politiska strukturer. Detta var en önskan 1979. Idag, nästan 40 år senare, har 
vi mer forskning i ämnet kring arbetsplatsrelaterade trakasserier men fortfarande exi-
sterar problemet med sexuella trakasserier, där kvinnor till största delen är den mest 
utsatta gruppen. Nedan redogörs för områdets aktuella forskningsläge. Sökord vid ut-
sökningen av tidigare forskning har varit: Sexual harassment, Workplace, Organization 
och Definition. Databasen Unisearch har använts i sökförfarandet.   

 

Begreppet sexuella trakasserier 

Definition och begreppsanvändning av sexuella trakasserier har visat sig vara proble-
matiskt. Carstensen (2009) genomför en kvalitativ studie inom ramen för sin avhand-
ling, Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld - konstruktioner av ett (o)giltigt 
problem i akademin. 15 intervjuer med kvinnliga doktorander i Sverige utgör empirin. 
Den teoretiska referensramen hos Carstensen utgörs av olika perspektiv på kön, aka-
demin som organisation samt sexualiserat våld och heterosexualitet. Hon sammanfattar 
slutsatserna av sina studier genom att ringa in problemet. Det görs med en gränsdrag-
ning när det kommer till vad sexuella trakasserier är. Informanterna visar bland annat 
på svårigheter att definiera situationer som sexuella trakasserier.  Det förklaras bort 
med utsagor som till exempel  “Han är sådan” eller normaliseras  “Det händer ju alla 
kvinnor”.  

Carstensen (2016) menar att mycket av sexuella trakasserier faller inom en grå zon. 
För det första anser hon att det råder ett oklart förhållande mellan det subjektiva (den 
trakasserade individens perspektiv) och det objektiva (juridiskt bedömning). För det 
andra är den objektiva bedömningen för diffus och för det tredje anser Carstensen att 
allt för mycket vikt tillskrivs den subjektiva uppfattningen. Hon ställer bland annat 
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frågan: Anta att vissa beteenden och situationer objektivt anses vara sexuella trakasse-
rier, varför är det då nödvändigt att inkludera den subjektiva uppfattningen och tolk-
ningen? Om en objektiv definition av sexuella trakasserier är formulerad existerar så-
ledes sexuella trakasserier oberoende av individens definition. Å ena sidan öppnar den 
subjektiva uppfattningen upp för att vad som helst kan ses som sexuella trakasserier, 
men å andra sidan kan ingenting vara sexuella trakasserier om inte någon individ upp-
fattar det som så. Vidare menar Carstensen (2016) att den rådande definitionen av sex-
uella trakasserier tar bort fokus från de strukturella könsmönstren som faktiskt kan vara 
orsaken till ojämlikhet, könsdiskriminering och sexuella trakasserier. Beroende på hur 
sexuella trakasserier definieras skapas sammanhang och beteenden som blir till en grå-
zon. Zonen har nyanser. Den mörkgrå zonen innehåller beteenden som medarbetare 
inte nödvändigtvis ser som sexuella trakasserier men ur ett objektivt, lagsstifnings-
mässigt perspektiv faktiskt är det. Den ljusgrå zonen innehåller beteenden som är opas-
sande från ett könsperspektiv, men som objektivt sätt inte är sexuella trakasserier. 
Carstensen (2016) exemplifierar med att om en medarbetare drar ett sexskämt för en 
kollega kan situationen anses vara opassande men objektivt sett är det inte sexuella 
trakasserier. Gråzonen, menar Carstensen, får otillräcklig uppmärksamhet och således 
bristande åtgärder. Problemet med gråzonen blir därför, i det långa loppet, att dessa 
beteenden och situationer kommer att ses som normala. 
 

Kvinnors uppfattningar och bild av attityder gällande sexuella trakas-
serier 

Herrera, Herrera och Expósito (2017) har undersökt upplevelsen av sexuella trakasse-
rier utifrån kön, kontext och värderingar. Forskningsstudien syftar till att undersöka 
kvinnors upplevelse av sexuella trakasserier och troliga respons vid utsatthet för dessa. 
138 kvinnliga studenter på ett spanskt universitet tilldelades ett formulär med olika 
scenarion gällande sexuella trakasserier och attityder vid olika respons. Resultaten ty-
der på att upplevelsen av sexuella trakasserier var mindre påtaglig gällande könstra-
kasserier än vid mer explicit oönskad sexuell uppmärksamhet. Författarna konstaterar 
att trivialiserandet av dessa trakasserier normaliserar beteendet och handlingen, vilket 
leder till en högre förekomst av dessa både på fritiden och i arbetslivet. Deltagarna i 
studien trodde också att de kvinnor som konfronterar gärningsmannen upplevs ha mer 
negativa karakteristika av andra män. Således framkommer också i studien att värde-
ringar spelar en roll vid definitionen av vad som anses som sexuella trakasserier. 
Följaktligen är dessa omständigheter försvårande för offret i dennes situation sett till 
rehabilitering och benägenhet att anmäla det som denna utsatts för. Definitionen av 
sexuella trakasserier problematiseras också i studien och benämns inom ett spektra av 
tre dimensioner; den juridiska, akademiska och psykologiska/subjektiva dimensionen. 
Författarna beskriver också att de flesta forskare väljer den psykologiska och subjektivt 
präglade definitionen av sexuella trakasserier.  
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Tolerans och överseende hos kvinnor 
LeMarie, Oswald och Russel (2016) visar i en studie att kvinnor med en mer tolerant 
attityd gentemot sexuella trakasserier, samt mer överseende med sexistiskt beteende 
har en benägenhet att förminska grova sexuella övergrepp såsom våldtäkt. Studien 
gjordes på 276 kvinnliga högskolestudenter. Kvinnor med högre tolerans för sexuella 
trakasserier anser även att det finns en oundviklighet kring sexuella trakasserier, att 
andra kvinnor drar för höga växlar utifrån oskyldigt flirtande samt att sexuella trakas-
serier inte är ett allvarligt brott. De såg även på våldtäkt på samma sätt. Kvinnorna med 
en hög tolerans för sexuella trakasserier ansåg även att beteendet inte var skadligt samt 
att förövarens beteende endast är ett  naturligt uttryck. Gränserna för sexuella trakas-
serier flyttades även för kvinnorna själva när det kom till de egna erfarenheterna.  

 

Omgivningens dömande  
En amerikansk studie av Diekmann, Sillito Walker, Galinsky och Tenbrunsel (2013) 
undersöker varför omgivningen klandrar passiva offer vid sexuella trakasserier. Studi-
ens deltagare var 47 kvinnliga högskolestudenter. Som utgångspunkt används intervju-
situationerna som skapats av Woodzticka och LaFrance (2001). Intervjusituationerna 
innebär att de kvinnliga sökande utsätts för subtila sexuella trakasserier under intervjun 
med syftet att undersöka kvinnornas responser i praktiken. Diekmann et al. kommer i 
sina studier fram till att kvinnor som i teorin menar att de skulle konfrontera förövaren 
vid sexuella trakasserier också i större utsträckning är benägna att döma de som inte 
konfronterar, de passiva offren, samt exkludera dem i arbetslivssammanhang. Det fö-
rekommer således en dubbel kränkning av de kvinnor som blir utsatta för sexuella tra-
kasserier i arbetslivet (Diekmann et al. 2013). 

 

Sociala band och organisatoriska faktorer 

Snyder, Scherer och Fischer (2010) utför en studie i USA gällande arbetsplatsens or-
ganisatoriska och sociala dimension (inklusive förekommande sociala band mellan 
chefer och kollegor) i samband med sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Studien vi-
sar att anställda på arbetsplatser med svaga sociala band och lågt stöd från chefer oftare 
upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Vidare framkommer att faktorer såsom 
låg produktivitet och otillräckligt stöd var signifikanta i relation till en ökad risk för 
sexuella trakasserier. Studien genomförs på både kvinnor och män och det framkom-
mer inga skillnader mellan könen. Således syns ett samband mellan organisatoriska 
faktorer samt sociala gemenskaper och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är 
möjligt att se en korrelation mellan bristande organisatoriskt stöd och svaga sociala 
band och sexuella trakasserier. Författarna ifrågasätter dock i studiens diskussionsav-
snitt huruvida det är möjligt att konstatera att just dessa faktorer verkar som orsak till 
sexuella trakasserier eller om det snarare bör ses som en förutsättning för dess före-
komst.  
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Organisationens policys och medarbetarnas benägenhet att anmäla 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen 
En amerikansk studie av Jacobson & Eaton (2018) visar på att organisationer som har 
en för medarbetarna känd nolltoleranspolicy när det kommer till sexuella trakasserier 
tenderar att bidra till att medarbetare anmäler sexuella trakasserier till arbetsgivaren.  
Resultaten baseras på två studier där den första utförs på 219 studenter. Deltagarna 
delas in i tre grupper där de får se påhittade företags hemsidor. Det visas tre olika vers-
ioner av hemsidorna beroende på vilken grupp som avses. Den första hemsidan har en 
nolltoleranspolicy mot sexuella trakasserier, den andra en standard-policy och den 
tredje ingen policy alls. Därefter får deltagarna läsa om milda och allvarligare former 
av sexuella trakasserier. Resultatet visar att de studenter som fick se hemsidan med en 
nolltoleranspolicy var mera benägna att vilja anmäla de sexuella trakasserierna, speci-
ellt de mildare varianterna. Studien upprepas i en ny studie där HR-personal får se 
faktiska policys från företag. Resultatet från studie 2 visar också att en nolltoleranspo-
licy indikerar en högre grad av anmälan.  

 

Subtila sexuella trakasserier 
Några uppmärksammade studier har gjorts där subtila sexuella trakasserier undersökts. 
Woodzticka och LaFrance (2005) vill inte använda sig av självskattning av sexuella 
trakasserier då orsakssamband svårligen upptäcks. Det är också problematiskt att inte 
täcka in deltagarnas medvetenhet kring vad som händer, när det händer. Woodsticka 
och LaFrance designar sin studie för att kunna undersöka konsekvenser av subtila sex-
uella trakasserier i realtid.  De ställer sig frågan hur subtila sexuella trakasserier påver-
kar en arbetssituation på ett störande sätt. 50 kvinnor i åldrarna 18-39 år (medel = 22) 
tas ut till intervju för ett jobb som forskningsassistent. Intervjuarna är män i 30-årsål-
dern. Kvinnorna slumpas in i två grupper. En kontrollgrupp som inte utsätts för några 
subtila sexuella trakasserier under intervjun, samt en grupp där kvinnorna uppmanas 
svara på inbakade intervjufrågor om de har pojkvän, om de anser sig själva vara attrak-
tiva samt hur de ställer sig till frågan att använda BH på arbetet. Resultaten visar att de 
kvinnor som blivit utsatta för de subtila sexuella trakasserierna talade mindre flytande 
under intervjun. De gav inte lika djupgående svar som sina medsystrar i kontrollgrup-
pen. Resultaten pekar även på att kvinnorna som blev utsatta under intervjun ställde 
färre egna arbetsrelaterade frågor. 
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Uppskattat agerande och faktiskt agerande i samband med sexuella 
trakasserier 
 
Woodzticka och LaFrance (2001) undersöker även skillnader mellan hur kvinnor tror 
sig agera i dessa intervjusituationer jämfört med hur kvinnor faktiskt reagerar. Resul-
taten visar att det är stor skillnad – till exempel ansåg 68 procent att de skulle vägra 
att svara på minst en av de närgångna frågorna. I den verkliga intervjusituationen var 
siffran noll procent. 21 procent förutspådde att de skulle påpeka att frågan var irrele-
vant men endast 4 procent gjorde detta påpekande under en verklig intervju. 
Woodzticka och LaFrance (2001) drar utifrån resultaten slutsatsen att även subtila, 
förhållandevis milda sexuella trakasserier kan vara långt ifrån ofarliga. De upplevda 
sexuella trakasserierna är inte enbart en subjektiv verklighet  hos den utsatte utan kan 
även avläsas av omgivningen och den utsatte påverkas omedelbart. Författarna vill 
även lyfta fram att resultaten kan hjälpa till att belysa varför kvinnor ses som mindre 
kompetenta än män på arbetsplatserna utifrån hur sexuella trakasserierna påverkar 
kvinnorna att agera, eller att just inte agera genom tystnad och återhållsamhet. 
 

Män och kvinnors olika erfarenheter av sexuella trakasserier  
Birkeland, Nielsen, Björkelo, Notelaers & Einarsen (2010) undersöker förekomsten 
och effekterna av sexuella trakasserier med avseende på kön. Urvalet är representativt 
och består efter bortfall av 2349 norska arbetstagare. Utsatthet för sexuella trakasserier 
mättes med en uppställning av 11 indikatorer som behandlar följande områden: Oöns-
kad verbal sexuell uppmärksamhet, Oönskat fysiskt beteende samt Sexuellt tryck. Re-
spondenterna fick svara på hur ofta de hade utsatts för dessa beteenden i olika situat-
ioner. Därefter fick respondenterna svara på frågan om huruvida de upplevt sexuella 
trakasserier de senaste sex månaderna. Ingen definition av begreppet sexuella trakas-
serier gavs. Det mest intressanta sambandet visar här att många fler kvinnor än män 
ansågs sig vara föremål för sexuella trakasserier. 72,9 procent menade att de varit ut-
satta de senaste sex månaderna. Männen uppskattade sin utsatthet till 27,1 procent. 
Men, på frågorna rörande de olika situationerna som gavs i första delen av undersök-
ningen visar resultaten ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor och deras 
upplevelser. Kvinnorna svarar alltså att de känner sig mer utsatta trots att frekvensen 
av olika beteenden tycks vara lika för både män och kvinnor. En förklaring, menar 
författarna, kan vara att män har svårare att identifiera sig själva som objekt för sexuella 
trakasserier. Att göra det skulle kunna hota den stereotypa manliga identiteten. Kvinnor 
å andra sidan upplever beteenden som förstärker deras underordnade position. 

I den nordamerikanska studien Gender Differences in Experiences of Sexual Ha-
rassment: Data From a Male-Dominated Environment (Stafford, Kelly, Street & 
Gradus, 2007) var syftet att utifrån en kvantitativ ansats undersöka könsskillnader i 
erfarenheter av sexuella trakasserier under militärtjänstgöring samt negativa psykiska 
symptom i samband med detta. Urvalet bestod av 2319 kvinnor och 1627 män. Som 
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väntat påträffades fler rapporterade fall av sexuella trakasserier hos kvinnorna. Resul-
tatet visar även att kvinnorna hade upplevt alla subtyper av sexuella trakasserier inklu-
sive den grövsta formen: våldtäkt. Ingen av männen svarade att de erfarit sex utan sam-
tycke. För både kvinnor och män var sexuella trakasserier en signifikant variabel för 
ökade symtom på depression och posttraumatiskt stressyndrom samt minskad allmän 
mental hälsa. Vid höga nivåer av sexuella trakasserier rapporterade manliga deltagare 
sämre psykisk hälsa än kvinnliga deltagare. Resultaten av undersökningen stämmer 
överens med vad Franke (1997) lägger fram; att sexuella trakasserier kan ses som ett 
medel för att vidmakthålla genusnormer för män, såväl som för kvinnor. Franke me-
nade att sexuella trakasserier av män tjänar till att straffa och kontrollera män som har 
trampat utanför ramarna för vad dennes könsroll tillåter. Sådana medel kan till exempel 
vara att berätta kränkande sexuella historier, göra stötande sexuella anmärkningar eller 
initiera oönskade sexuella diskussioner. 

 

Offrets reaktioner och konsekvenser 
Offer för sexuella trakasserier beskyller ofta sig själva, förlorar arbetstillfredsställelsen, 
får psykiska problem samt problem med sina nära relationer menar Birinxhikaj och 
Guggisberg (2017) i en australiensisk studie. Således undersöker författarna sexuella 
trakasseriers inverkan på arbetet genom en kvalitativ innehållsanalys .  Empirin består 
av djupintervju-material från endast sex deltagare. Studien visar på vilka alternativ off-
ren väljer att handla efter. En del reagerar med att fly från arbetsplatsen (vilket dock 
ofta försvåras på grund av ekonomiska hinder), en del söker råd och stöd och några 
väljer att anmäla trakasserierna (dock minst troligt).  

 

Sammanfattning tidigare forskning 
Den  tidigare forskningen innefattar studier gällande sexuella trakasserier utifrån den 
subjektiva upplevelsen och olika objektiva definitioner. Både Carstensen (2016) och 
Herrera et al. ( 2017) problematiserar de olika definitionerna som skapar en grå zon där 
sexuella trakasserier riskerar att osynliggöras. Attityder och tolerans hos kvinnor un-
dersöks och definitionen av sexuella trakasserier skiljer sig beroende av vem som ut-
sätts (LeMarie et. al 2016). Det framkommer också att de kvinnor som anser sig be-
nägna att konfrontera förövaren också dömer kvinnor som agerar mer passivt i högre 
grad. Utifrån den organisatoriska dimensionen visar studier också att dåliga organisa-
toriska artefakter såsom lågt stöd från chefer och svaga sociala band  oftare förekom-
mer i samband med sexuella trakasserier. Woodsticka och LaFrance undersöker också 
kvinnors respons beroende av den mer eller mindre subtila handlingen. Birkeland et. 
al., (2010) jämför kvinnor och mäns upplevelse av sexuella trakasserier. Studien visar 
att kvinnor i högre grad upplever sig utsatta för sexuella trakasserier och objektifierade. 
Franke (1997) menar också att sexuella trakasserier kan verka normerande för genus-
normer för både kvinnor och män på arbetsplatsen. Rör sig exempelvis män utanför 
ramarna straffas också de. Gällande åtgärder visar studien av Jacobson och Eaton 
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(2018) att en nolltoleranspolicy gentemot dessa företeelser ökar benägenheten hos off-
ret att anmäla händelsen. Birinxhikaj och Guggisberg beskriver också hur offer för sex-
uella trakasserier tenderar att själva ta ansvaret för både gärningsmannen och konse-
kvenserna hos dem själva.  

Forskning specifikt riktad mot metoo-uppropen och det svenska arbetslivet har i skri-
vandets stund inte presenterats. Den tidigare forskningen som presenterats i detta ka-
pitel utgör en grundläggande utgångspunkt för denna studie med avseende på sexuella 
trakasserier inom arbetslivet i allmänhet. När det gäller det specifika området som me-
too utgör antar denna studie ett exploratoriskt och förutsättningslöst angreppssätt. Vår 
utgångspunkt är dock att metoo-uppropen som social rörelse är ett typiskt senmodernt 
fenomen. För det första på grund av de sociala medier som gjort metoo möjlig att 
snabbt och globalt ta sig uttryck och påverka många människor, politiker, arbetsgivare 
och arbetstagare. För det andra intar metoo-uppropen som social rörelse sätt en viktig 
påverkansfaktor i det senmoderna samhället. Beck (1996) menar att det är bland annat 
sociala rörelser som subpolitiska sammansättningar, som är dagens krafter att räkna 
med när det gäller samhälleliga förändringar. I nästa kapitel tittar vi närmare på några 
senmoderna teoretikers begrepp och teorier om det senmoderna samhället och indivi-
den inom det. 
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TEORI 
Utifrån studiens induktiva ansats har teorianknytning inte valts förrän efter att teman 
konstruerats utifrån innehållsanalysen.  Det finns många olika ingångar och perspektiv 
för att analysera kvinnors utsatthet gällande sexuella trakasserier i arbetslivet.  Exem-
pelvis genusteori eller teorier om makt. Valet har dock landat i några senmoderna so-
ciologers centrala begrepp där genus och makt givetvis är en del av de av de strukturer 
och handlingar som diskuteras i detta kapitel men valet av teori och begrepp grundar 
sig i intentionen att lägga ett annorlunda raster på denna form av fenomen i hopp om 
att finna nya perspektiv och möjligheter. Vi har således landat i utgångspunkten att 
sexuella trakasserier är ett problem som är del av en större samhällelig problematik i 
arbetslivet, både i interaktionen mellan medarbetare och som ett strukturellt system-
problem. På dessa grundval har vi valt att inrikta oss på teorier och begrepp som förenar 
mikro- och makrofenomen samt fångar den samtida senmodernismen.  

 

Aktör – Struktur –System 

Anthony Giddens (född 1938) utvecklade struktureringsteorin för att kunna visa på hur 
aktör och struktur samverkar och att det finns en påverkbar och ömsesidig relation 
mellan individ och samhälle (Gottzén 2014). Giddens (2003) ser  människan som en 
reflexiv och skapande varelse. Hon kan reflektera över och kontrollera sina handlingar. 
För att förklara relationen mellan individ och dennes sammanhang lade han fram vad 
han kallar för struktureringsteorin. Utgångspunkten för struktureringsteorin är att indi-
vider kan välja sina handlingar. Centralt är således att människor kan välja att även 
agera annorlunda. Giddens menar att människan inte drivs av oförklarliga lustar och 
krafter och att människan därför också kan välja att inte handla. Hon är kapabel att 
reflektera över och rätta till sina handlingar. Sociala handlingar fortlöper oftast smärt-
fritt och automatiskt och där individer i regel inte har några speciella agendor för sitt 
beteende utan grundar dem i mer allmänna och långtgående planer (Giddens 2003). 

Giddens (2003) menar vidare att människan handlar utifrån olika former av med-
vetande: det omedvetna, det praktiskt medvetna samt det diskursivt medvetna. Många 
av handlingarna ligger helt eller delvis fördolda i vad Giddens (2003) benämner som 
den omedvetna nivån. Motiven bakom dessa handlingar är förtäckta.  Exempelvis 
skulle en medarbetare kunna reagera på impuls med  stark vrede när ledningen berättar 
att arbetsplatsen ska genomgå en omorganisering. Den irrationella och starka hand-
lingen kan han inte förklara, men går att spåra i tidigare erfarenheter som triggar igång 
obehagskänslor för honom. 

Giddens (2003) beskriver hur det praktiska medvetandet är något som individen har 
svårt att sätta fingret på. Det är ofta något som bara är, som vi gör utan att tänka på. 
Det är framför allt en kunskap om hur denne ska förhålla sig i sociala sammanhang där 
underförstådda och outsagda regler och normer gäller, en så kallad tyst kunskap.  På 
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en arbetsplats skulle ett exempel på outsagda regler kunna vara hur medarbetarna utgår 
ifrån att man alltid är med vid fikastunderna eller att man aldrig går hem innan chefen.  

Mellan det praktiska medvetandet och nästa nivå, det diskursiva medvetandet, är grän-
sen relativt flytande. På denna nivå är individen förmögen att sätta ord på varför han 
eller hon tycker eller gör på ett visst sätt, han eller hon kan förklara sitt praktiska hand-
lande (Giddens 2003). Det är i det praktiska medvetandet som det mesta av det vardag-
liga livet sker och det är här rutinerna uppkommer. Rutinerna och reglerna håller ihop 
tillvaron och reglerna skapar mening åt tillvaron, de underlättar den, men reglerna in-
nefattar även gränsdragningar (Giddens 2003).  Exempel på en social gränsdragning 
som uppkommit ur rutiner och sedermera ur outsagda regler är hur medarbetarna grup-
perar sig i lunchrummet: den administrativa personalen sitter för sig vid samma bord 
och verkstadspersonalen sitter tillsammans vid samma bord – varje dag. 

De rutiner som skapas i vardagen cementeras därefter som strukturer. De kan luckras 
upp men strukturer kännetecknas av att vara relativt stabila. Strukturen både begränsar 
och möjliggör aktörens handlingsförmåga, vilket Giddens kallar för strukturens duali-
tet. På så sätt är dessa stabila strukturer alltså både förutsättningar och hinder för indi-
viders handlande genom regler, resurser och normer som oftast används genom det 
praktiska medvetandet  (Giddens  2003). 

Precis som de återkommande rutinerna skapar strukturer så skapar återkommande 
strukturer sociala system. Nu har en mall skapats för hur interaktion och relation mellan 
aktörer kommer att eftersträvas i framtiden. Ett system är emellertid mer dynamiskt 
och lättföränderligt än dess strukturer (Giddens 2003).  Som ett exempel kan en arbets-
plats ses som ett system. Arbetsplatsen är skapad utifrån rutiner och regler som bildat 
strukturerna som bär upp arbetsplatsen.  Arbetsplatsen är dock mer föränderlig som 
sådan än de strukturer som bär upp den. Arbetsplatsen förändras genom att chefer och 
medarbetare byts ut eller genom att den får nya uppdrag, dock är arbetsplatsens regler 
och resurser mer beständiga, exempelvis regleringen av arbetstiden, utformandet av 
tjänster eller medarbetar-codex. 

Beroende på aktörens medvetande sker valet att utföra en specifik handling som vidare 
resulterar i ett utfall. Utfallet påverkas även om aktörens handling sker utifrån att hand-
lingen är tvingande till sin natur eller om handlingen ses som en möjlighet. Utfallet av 
handlingen återverkar sedan på strukturen genom att utmana eller förstärka den. Vidare 
påverkar strukturen framtida handlingar och deras utfall (Giddens 2003). I bilden på 
nästa sida, Figur 1, illustreras hur struktureringsteorin kan förstås utifrån ett cirkulärt 
handlingssystem där strukturen påverkar aktören och vice versa.  
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Figur 1, Struktureringsteorin 
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Kommunikativt handlande 

Habermas (född 1929) menar att människan har en unik förmåga att kommunicera. 
Kommunikativt handlande syftar till att individers handlingar samordnas till en unison 
handling och att detta bygger på ömsesidig förståelse (Habermas 1987). 

Livsvärlden är den självklara plattform från vilken vi som människor handlar och inte-
ragerar med andra. Livsvärlden rymmer kulturen, samhället och personligheten. 
Systemvärlden är den värld som vi rationellt har skapat för att agera som stöd till livs-
världen, till exempel rättsväsendet. Dock identifierar Habermas en tendens till att 
systemvärlden mer och mer håller på att kolonisera livsvärlden. Med kolonisera syftar 
Habermas på att systemvärlden intar livsvärlden, tränger undan livsvärldens innehåll 
och kommer att styra genom sitt maktspråk, det rationella handlandet. Således så in-
fluerar och styr systemvärlden livsvärlden i högre grad och desto mer samhället ration-
aliseras, desto mer börjar vi lita till systemvärlden. Det som skulle vara ett verktyg för 
att hantera livsvärlden har mer och mer kommit att dominera och diktera villkoren för 
livsvärlden. Det rationella handlandet som byggde upp systemvärlden håller nu på att 
ta över livsvärlden (Habermas 1987).  Ett extremt exempel på en sådan kolonisering är 
den dystopi som skildras i böcker och på film där framtida vidareutveckling av artifi-
ciell intelligens som var konstruerade och tänkta att tjäna och underlätta människors 
arbete tar över både människor och deras värld. Inom dagens arbetsliv skulle ett mindre 
drastiskt exempel på systemvärldens intåg i livsvärlden vara de styrdokument, regler 
och policys som konstruerats för att underlätta, effektivisera och hjälpa i arbetet men 
som många gånger istället sätter käppar i hjulet i det dagliga arbetet och gör arbetarna 
till statiska paragrafryttare. 

För att kunna mota bort koloniseringen och uppnå den ömsesidiga förståelsen krävs 
kommunikativ rationalitet menar Habermas (1987) och beskriver tre olika typer av rat-
ionellt handlande. Mål-medel-rationalitet (instrumentell rationalitet), normativ rat-
ionalitet samt expressiv rationalitet (Habermas 1996) Dessa olika former av handlande 
återfinns i vardagslivet och är något vi ständigt måste förhålla oss till. Mål-medel-rat-
ionaliteten är en rationalitet som vilar på objektiva antaganden, den normativa ration-
aliteten återfinns inom den sociala världen och den expressiva återfinns i sin tur inom 
hos, det är den subjektiva verklighetens uttryck (Habermas, 1996). 

För att illustrera de tre olika rationella handlingssätten kan vi ta ett exempel från ar-
betslivet: På en arbetsplats har en konflikt uppstått rörande hur en arbetsuppgift ska 
delas upp i arbetslaget. Chefen försöker medla mellan två parter inom gruppen. Den 
ena parten hävdar att arbetsuppgiften bör lösas på samma sätt som de alltid gjort och 
det har fungerat fint i arbetsgruppen och till och med bidragit till att sammanhållningen 
har stärkts. Men den andra parten anser att det rådande arbetssättet faktiskt bidrar till 
att denne känner sig nedvärderad genom att få de ”lättare” uppgifterna. Den första par-
ten har ett normativt förhållningssätt till uppgiften, han vill lösa uppgiften som de alltid 
har gjort. Den andra parten har ett expressivt förhållningssätt till uppgiften och ut-
trycker därför sina subjektiva upplevelser. Båda gör anspråk på att ha rätt, vilket båda 
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också har, beroende på vilken verklighet de utgår ifrån och handlar efter. Chefen upp-
lyser dem båda om att det inte spelar någon roll för det finns ett policydokument som 
faktiskt stadgar hur arbetsuppgiften ska utföras. Chefen visar på den objektiva san-
ningen, den mål-medel rationalitet som i detta fall trumfar över de båda andras giltig-
hetsanspråk. 

Alla dessa tre verkligheter gör alltså anspråk på sanning/riktighet/sannfärdighet men 
en förståelse kring de olika aspekterna är avgörande för att en ömsesidig förståelse skall 
uppnås menar Habermas (1987) och talar i sammanhanget om en  fjärde form av hand-
lande – att språkligt uttrycka sig, den intersubjektiva rationaliteten. Språket i sig både 
bygger på och har som mål att skapa samförstånd och här i, menar Habermas (1996), 
ligger den kommunikativa rationaliteten. Det är denna rationalitet, precis som språket 
i sig strävar efter, som även människor bör sträva efter. Denna fjärde form av rationellt 
handlande är alltså vad som kan bygga broar mellan de övriga tre och mota undan den 
spridande koloniseringen då systemvärlden intar allt mer av livsvärlden (Habermas 
1987). Chefen i exemplet ovan skulle inte bara visat på fakta rörande hur arbetsuppgif-
ten ska skötas utan hen borde även ha verkat för att bringa klarhet i konflikten genom 
att agera intersubjektivt för att uppnå ömsesidig förståelse, det vill säga kommunikativt 
handlande. 

 

Individen i den flytande moderniteten 
Bauman (1925-2017) använder sig av termen flytande (liquid) modernitet snarare än 
senmodernitet. Termen “liquid” syftar till att beskriva moderniteten i det flytande och 
dynamiska stadiet den är, från förmodernitetens rutinisering till dagens flexibla, skif-
tande globaliserade samhälle (Bauman 2000a). Bauman (1992) menar dock att det inte 
är möjligt att se utvecklingen likt en förmodern, modern- och postmodern del utan att 
(post)moderniteten snarare är präglad av konturlösa och flytande vidder med en mänsk-
lig strävan efter avgränsning och förklaring. 
 
Människan i den flytande moderniteten utmärks av en karaktär som är densamma, den 
dynamiska och självutvecklande individen. Individen agerar i högre grad på eget bevåg 
än enligt normativa handlingsmönster. Hon tvingas därför också ta större ansvar för de 
egna handlingarna och dess konsekvenser. Moralen grundar sig inte längre i det tradit-
ionella och normativa utan har förflyttats till den relationella dimensionen i handlandet 
med den andre (Bauman 2004). 
 
Vår värld är inte bara en flytande värld, den är även globaliserad där rörlighet är avgö-
rande på den sociala kartan menar Bauman (2000b). Rörlighet är meningsskapande och 
de som kan röra sig lätt och fritt är även vinnarna i en globaliserad värld. Förlorarna är 
inte globaliserade utan lokaliserade. De har inte möjligheten att röra sig fritt, varken i 
rummet eller i tiden. Att inte fritt kunna röra sig i den flytande moderna världen blir till 
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ett fängelse för i den senmoderna eran ska du som individ kunna flyta med utan pro-
blem. Att vara bunden till tid och rum är att vara begränsad i den globala världen. De 
flesta människor hamnar i en gränslöshet där osäkerheten är stor kring var den flytande 
världen tar dem härnäst. Den flytande, globala världen är en värld av ständiga ställ-
ningstagande och valmöjligheter vilket kan uppfattas som en befrielse men även som 
en belastning skriver Bauman (2000b).  
 
Bauman (1998, 2002c) skriver hur det han benämner som den flytande moderniteten 
präglas av konsumism, exempelvis beskrivs det hur arbetsnarkomanen i den flytande 
moderniteten är en samhällets elit, denne präglas av de icke-existerande gränserna mel-
lan arbete och fritid. Bauman (1998, 2003) förklarar vidare hur konsumtionen styr in-
dividen. Konsumismen beskrivs också i relation till erotiken, hur erotiken används i 
marknadsföring och används associerande oavsett marknadsföringsobjekt. Sex ses som 
ett individens uppdrag istället för en relationell förekomst. Sex verkar inte längre för-
stärkande inom familjen utan urholkar snarare sammanhållningen. I och med konsum-
ismen har erotiken således vidgats till att genomsyra fler av samhällets offentliga rum, 
inklusive arbetslivet. Den relativt sett nya definitionen av sexuellt våld alstrar fram en 
vaksamhet i förhållanden inom familjen och på arbetet (Bauman, 2002b). Exempelvis 
gällande förhållningssättet till sexuellt ofredande som ser annorlunda ut idag mot hur 
det såg ut i mitten av förra seklet. 
 
Bauman (2000a) beskriver individens plats i samhället i termer av förgivettagande och 
uppgifter, således belyses individens uppdrag att ta sig an en uppgift inklusive  alla 
dess konsekvenser. Exempelvis förväntas medarbetaren som anmäler oegentligheter på 
arbetsplatsen till chefen också ta ansvar för vad detta kan leda till för arbetsgruppen 
och verksamheten som helhet, alltså att hantera och äga de konsekvenser som uppstår 
så fort denna anmält händelsen.  
 
Bauman (2002b) diskuterar kunskapen om den andres lidande, och hur den vetskapen 
påverkar en individ eller organisation när svårburen information presenteras som också 
riskerar att hota individens eller organisationens välmående. Den omedelbara reakt-
ionen blir förnekelse. Förklaringen “jag visste inte eller jag hade inte fått information 
om detta” är enligt Bauman (2002a) inte längre hållbar, också den förknippas med 
skam, det är individens ansvar att informera sig och tillhandahålla sig kunskap i frågan.  
 
Bauman (2004) tillämpar också det flytande perspektivet på mellanmänskliga relat-
ioner, hur dessa fluktuerar och (o)säkras för att kunna avslutas för att individens ska 
slippa känna ansvar för de konsekvenser avslutet leder till. Bauman (2002a) förklarar 
hur fenomenet “beroende” i den flytande moderniteten förknippas med skam. Vidare 
diskuteras bystanders och handlande och Bauman (2002b) menar att individen också 
åläggs ansvar vid bevittnandet av andras handlingar, i de fall individen ser ondska och 
moraliskt tveksamma handlingar utan att agera benämns denne som bystander. Sett till 
arbetsmiljön på arbetsplatsen går det att se till den enskilda individens moraliska ansvar 
utöver det lagliga ansvaret som åläggs arbetsgivaren. Här skulle en medarbetare således 
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kunna inta en förnekande hållning likt “det var inte så farligt egentligen” alternativt att 
passa in detta i arbetsplatsens allmänna jargong genom att exempelvis skämta bort det.  
 
De berörda teoretikerna kan alla betecknas som senmodernister, teorierna utgår från 
industrialiseringen och omfattar individualiseringen och dess konsekvenser. Giddens 
struktureringsteori förenar individen och strukturen utifrån ett tacksamt resonemang 
där individen och strukturen förenas. Således förklarar teorin också dynamiken mellan 
gamla och nya strukturer. Hur strukturer utmanas att förändras eller hur de genom vid-
makthållande handlingar förstärks, i likhet med Giddens resonerar Habermas om hur 
en medvetenhet måste till för att utmana och förändra strukturer. Habermas använder 
begreppet kommunikativt handlande som en strategi för att uppnå konsensus. Haber-
mas olika dimensioner av verkligheten benämner han livs- respektive systemvärld, där 
problematiken med att inte nå det kommunikativa handlandet bottnar i systemvärldens 
kolonisering av livsvärlden.  Bauman berör den flytande moderniteten där individen 
inte har en given plats utan konstant tvingas förhålla sig till föränderlig information 
och kunskap. Individen förväntas att självständigt och optimalt förhålla sig till detta. 
Teorierna berörs i analysen utifrån studiens teman där individen och dennes relation 
till strukturerna analyseras och diskuteras utifrån #metoo uppropens berättelser. 
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METOD 

I detta kapitel kommer studiens metod att presenteras. Kapitlet syftar till att klargöra 
olika metodologiska val som påverkar studiens essens, resultat och tillförlitlighet. Ka-
pitlet tar sitt avstamp på den vetenskapsteoretiska nivån, via metodval och landar där-
efter i en beskrivning av analysprocessen. Som utgångspunkt i beskrivningen av de 
olika positionerna inom det vetenskapsteoretiska fältet används paradigmen positivism 
och interpretationism/tolkningsperspektiv (Bryman, 2011) . Dessa två paradigm utgör 
olika poler på det vetenskapliga fältet och grundar sig på olika antaganden om världen, 
människan och kunskap.    
 

Verklighetssyn 

Ontologiska frågor behandlar spörsmål om hur verkligheten är beskaffad. Den ontolo-
giska utgångspunkten är avgörande för hur det vetenskapliga förfarandet kommer att 
angripas. Utgångspunkten färgar således hela den process som leder fram till resultatet 
av en studie och är avgörande för de val som görs utmed arbetets gång (Bryman 2011, 
Starrin och Svensson 2011). 

Verkligheten som objektiv 
Det positivistiska paradigmet vilar på en verklighetssyn som är objektiv till sin natur, 
vilken betyder att verkligheten existerar oberoende av och utanför människan. Verk-
ligheten kan enligt en positivist mätas eller uppskattas enligt universella och allmängil-
tiga regler (Starrin och Svensson 2011). Målet för forskaren blir således att utifrån em-
pirin finna samband som skapar dessa regler. Positivismen ser teorin som fakta, som 
kan bekräftas eller motbevisas och inriktningen är starkt sammanflätad med naturve-
tenskaperna där insamlade data ofta ses som objekt (Watt Boolsen 2007). Objektiv-
ismen, skriver Gustavsson (2011), är nära besläktad med realismen och definieras av 
den säkra kunskapen. Verkligheten ses som en yttre företeelse, helt oberoende av be-
traktaren. Mot denna verklighet kan allt mätas. Verkligheten existerar utanför med-
vetandet och således kan forskaren inta en neutral position gentemot vad denne önskar 
att studera och sedermera önskar förklara (Bryman 2011, Gustavsson 2011). Den po-
sitivistiska inriktningen innebär att antaganden sker utifrån objektiva sanningar menar 
Gustavsson (2011) och verklighetssynen problematiseras då den tar för givet att verk-
ligheten är objektiv. Ofta används varianten kvasi-objektivism som enligt Gustavsson 
(2011) innebär att terminologin “som om” verkligheten ser ut på ett visst sätt bör till-
lämpas snarare än att konstatera att “den är” på ett visst sätt. Objektivismen samman-
kopplas ofta med positivismen där antagandet om att en absolut sanning och verklighet 
är möjlig att finna. 
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Verkligheten som subjektiv 
Det interpretativiska vetenskapsparadigmet däremot, syftar till en förståelse av data. 
Tolkning är centralt i den tolkande förståelseprocessen. En interpretativistisk verklig-
hetssyn är av subjektiv karaktär och utgår ifrån att verkligheten existerar på lika många 
sätt som det finns människor. Verkligheten existerar inte oberoende av oss människor, 
tvärtom så är det vi som skapar den, tolkar den och åter- eller omskapar den. För en 
interpretationist är verkligheten en konstruktion och en produkt av vårt medvetande. 
Verkligheten finns inom oss, den skapas och den är under ständig förändring. Det sub-
jektiva perspektivet på verkligheten handlar om att det existerar olika tolkningar av 
verkligheten och dess företeelser. Forskaren är således en del av det som studeras, och 
kan aldrig ta steget tillbaka och placera sig själv utanför den verklighet som ska stude-
ras. Det existerar heller inget som inte redan är tolkat eller färgat av tanken (Bryman 
2011 samt Starrin och Svensson 2011). 
  
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i en tolkande tradition.  Texterna som utgör empi-
rin i studien tolkas genom en öppen kodning och med ett förhållningssätt att förstå 
vilka förutsättningar som finns för att sexuella trakasserier ska uppkomma, hur sexuella 
trakasserier upprätthålls samt vilka konsekvenser sexuella trakasserier kan få? Ut-
gångspunkten är att empirin som redovisas i denna studie är subjektiv. Den har formats 
utifrån olika individers erfarenheter och upplevelser samt utifrån många olika perspek-
tiv på tillvaron med sexuella trakasserier. 
   

Kunskapssyn 

Epistemologin, eller enklare uttryckt - läran om kunskap behandlar frågor om hur verk-
ligheten kan eller bör studeras. Positivismen används i hög grad inom naturvetenskapen 
och ansågs länge vara den enda tillförlitliga kunskapsteorin. Den är tätt bunden till 
empirin, det vill säga det inhämtade datamaterialet. Positivismens huvudsakliga syfte 
är, genom att samla empiri, kunna generera mönster och i slutändan lagar kring förete-
elser. Forskningen syftar därmed till att antingen bevisa eller falsifiera hypoteser (Bry-
man, 2011). Det förekommer en diskussion kring huruvida den positivistiska kunskaps-
synen är tillämpbar inom samhällskunskapen där kritiken bland annat berör distinkt-
ionen mellan naturvetenskapliga angreppssätt och positivismen som sådan. Dessa två 
är viktiga att skilja åt eftersom det är möjligt att ha den positivistiska kunskapssynen 
inom samhällsvetenskapen till skillnad från att tillämpa ett naturvetenskapligt an-
greppssätt i samhällskunskaper (Bryman, 2011). 
  
Den tolkande kunskapssynen däremot berör i hög grad det positivismen inte syftar till 
att beröra. Den berör en förståelse av den unika kontexten. Tolkning är en central del 
av forskaren och forskningsprocessen. Sociologen Max Weber (1864-1920) talar om 
Verstehen (tyska: förståelse) som ett tolkande angreppssätt. Detta innebär att det posi-
tivisten ser som lagbundenheter eller mönster är för Weber beroende/påverkas av tolk-
ning och förståelse mellan forskare och studieobjekt(en) i just den unika sociala kon-
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texten (Bryman, 2011). I den hermeneutiska processen beskrivs fyra olika delar; för-
ståelse, tolkning, förförståelse och förklaring (Ödman 2011). Intentionen i denna studie 
är att förhålla sig på ett sådant sätt till det skrivna materialet att liv ges åt innebörden 
bakom texterna. Hermeneutiskt kan detta göras med olika fokus, antingen utifrån text-
författarens avsikt med den skrivna texten eller med fokus på läsarens tolkning av tex-
ten (Widén 2009). Fokus i studien är det senare eftersom avsikten i detta arbete är att 
skapa förståelse för hur sexuella trakasserier i arbetslivet upprätthålls och utmanas. 
Ricoeur (1986) sammanfattar denna utgångspunkt om förståelse för det latenta inne-
hållet träffande: 
  

Tolkningens mål är inte att blottlägga vilken värld texten ursprungligen avsåg 
att tala om, en värld bakom texten. Tolkningens slutgiltiga mål är att förstå 
världen framför texten, vilka möjliga världar texten öppnar och ger utkast till 
(Thomassen 2007). 

Utifrån ett hermeneutiskt synsätt är kunskapsprocessen inte linjär utan snarare av cir-
kulär karaktär. Westlund (2009) skriver att det inte finns något givet tillvägagångssätt 
vid tolknings- och analysprocessen, att hermeneutisk metod inte kan formaliseras ef-
tersom varje forskares förförståelse samt angreppssätt skiljer sig åt. Denna studie vilar 
på en hermeneutisk verklighets- och kunskapssyn. Däremot har vald metod för studien 
karaktären av ett mer systematiskt arbete med en kvalitativ innehållsanalys. 
  
Den hermeneutiska traditionen uppkom genom studier av bibeltexter men kan idag 
omfatta i princip vilket område som helst (Ödman, 2011). Den hermeneutiska tradit-
ionen handlar således om att tolka en redan tolkad verklighetsuppfattning. Detta brukar 
kallas för den dubbla hermeneutiken och framför bland annat av Anthony Giddens som 
menar att sociologen inte kan befinna sig utanför den sociala verklighet som denne 
försöker belysa (Gottzén 2014). Utgångspunkten är att berättelserna i det empiriska 
materialet grundar sig i hur dessa individer upplever sin verklighet. Intentionen är att 
återge dessa berättelser i syfte att tolka dem utifrån vår förförståelse som inbegriper å 
ena sidan ett nyanserat perspektiv och en uppriktig intention att skapa förståelse, å 
andra sidan återfinns givetvis en förförståelse hos författarna som är personligt präglad 
av erfarenheter som människor i allmänhet och som kvinnor i synnerlighet. Författarna 
undgår självklart inte den subjektiva verklighetens dilemman. Detta diskuteras vidare 
i metoddiskussionen.  
 

Metodologisk nivå 

Studien har en induktiv ansats vilket innebär att studien utgår från empiri till skillnad 
mot en deduktiv ansats där utgångspunkten är att pröva teorier. Den aktuella studien 
provar inte hypoteser som antingen skall falsifieras eller tas för sannolikt som är tillvä-
gagångssättet vid en deduktiv ansats (Bryman 2011). Denna studie har en förutsätt-
ningslös ingång och lutar sig inte mot några vedertagna teorier eller begrepp. För att 
besvara frågeställningarna avses här den bredare, induktiva ansatsen vara att föredra 
eftersom studien ämnar bidra med en förståelse som inte redan är färgad av vad som 
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redan har diskuterats eller påvisats inom problemområdet innan detta arbete. Resultatet 
tros blir mer givande om förutfattade meningar släpps, i den mån det går utifrån för-
förståelsen hos författarna. Vidare tillåts texten tala utan omvägar i högre grad. Detta 
är ett försök att hitta nya infallsvinklar på problemområdet. Dock är inte intentionen 
att generera en ny teoribildning, en så kallad grundad teori, utan att utifrån de mönster 
som framkommer i analysen applicera vedertagna sociologiska begrepp och teorier. 
  
Metodnivå 

Den kvantitativa metoden menar Watt Boolsen (2009) karakteriseras av objektivitet 
med mätbara hårddata som kan visa på korrelationer och orsakssamband. För att kunna 
besvara den aktuella studiens syfte och frågeställning används en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av ett fokus på fördjupad förståelse i den enskilda 
forskningsfrågan (Bryman, 2011). Genom de olika #metoo-uppropen och dess berät-
telser har sexuella trakasserier synliggjorts i högre grad än tidigare. Med en fördjupad 
analys av innehållet i berättelserna kan den kvalitativa metoden bidra med ett synlig-
görande av strukturer och mönster. Då studien avser att förstå händelser, skeenden och 
beteenden i den unika kontexten är inte intentionen att generalisera. Emellertid är för-
hoppningen att synliggöra bilden av sexuella trakasserier i arbetslivet som många kan 
känna igen. Det är även önskvärt att studien kan bidra med idéer kring hur problem-
området kan diskuteras och hanteras på arbetsplatser. 
  

Urval och datainsamling 

Denna studie genererar inte egna data utan inhämtar sekundärdata. Studiens empiri är 
de berättelser och utsagor som offentliggjordes i samband med de branschspecifika 
#metoo-upprop som publicerades i svenska dagstidningar i november 2017 till och med 
januari 2018. 
  
Empirin består av erfarenheter och upplevelser av sexuella trakasserier från 23 olika 
branscher och materialets totala omfång är cirka 32 000 ord (efter bortfall). Visst bort-
fall förekommer eftersom ett fåtal textdelar innehåller berättelser som inte återger ar-
betslivet, till exempelvis föreningslivet eller studietiden. Texterna består av både längre 
utläggningar kring upplevelser samt kortare citat för att illustrera erfarenheterna av 
sexuella trakasserier. Omfångsmässigt skiljer sig olika bransch-berättelser åt då olika 
upprop valt att publicera olika många berättelser i sina upprop. 
  
Empirin samlades in under januari 2018 genom att söka ut uppropen på Internet. I ur-
valsprocessen för att hitta uppropen användes söktermen #metoo i Googles sökmotor, 
därefter valdes en artikel från tidningen Expressen ut där en förteckning av uppropen 
fanns. Upprops-berättelserna hämtades sedan från respektive ursprungsplats där de 
först publicerats under november och december 2017 och januari 2018. Alla berättelser 
samlades sedan i ett dokument. Texterna är inte korrigerade på något sätt. (Se bilaga 1: 
Förteckning #metoo-upprop.) 
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I princip alla berättelser är det kvinnor som blir utsatta av män, i något fall är förövaren 
en kvinna. Ålder anges aldrig. Dock kan återberättandet av upplevelserna innehålla 
information rörande yngre eller äldre individer, både hos de som utsatts för sexuella 
trakasserier och de som utsätter. Yrke framgår ofta, men inte alltid, dock så publiceras 
branschuppropet där berättelsen publicerats. 

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017) presenterar fyra etiska riktlinjer: informationskravet, nyttjan-
dekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Eftersom de utsagor och berät-
telser som samlats in för att publiceras i dagspress i och med #metoo-uppropen är se-
kundärkällor kommer informations- och samtyckeskravet inte att tillämpas. Informan-
terna i berättelserna är anonymiserade innan publicering i dagstidningarna. Endast vil-
ken yrkeskategori och eventuellt yrke framgår av texterna. Då texterna i samband med 
#metoo var tänkta att läsas, skapa debatt och påverka, hoppas vi innerligt att vidare 
användning i syftet att belysa och förstå sexuella trakasserier är något som kvinnorna i 
berättelserna och publiceringsansvariga välkomnar. 
  
Beaktande tas även då det gäller elektroniska handlingar och forskningsetiska aspekter. 
Enligt Bryman (2011 s. 142) kan material av digital och elektronisk kommunikation 
användas om den är: 
1. Aktiverad på ett offentligt sätt och är lättillgänglig   
2. Inget lösenord krävs för att komma åt informationen   
3. Materialet inte är av känslig natur 
4. Ingen policy och inga regler som finns formulerade på “sajten” förbjuder använ-
dandet av materialet.   
  
Ingen av punkterna, förutom möjligen den tredje, anses vara angelägen i detta sam-
manhang. Materialet är otvivelaktigt av känslig natur emellertid anses dess känsliga 
natur vara just orsaken till att materialet har publicerats och därför anses även denna 
aspekt vara uppfylld. 
 

Kodning och analys 

Watt Boolsen (2009) beskriver de olika delarna i kvalitativ innehållsanalys, bland annat 
ramen för analysen och valet av analysmaterial beroende på studiens syfte och pro-
blemformulering. Graneheim och Lundman (2004) diskuterar huruvida innehållsana-
lysens fokus bör ligga på de synliga självklara komponenterna (manifest content) eller 
om fokus bör ligga i det latenta, det vill säga den tolkade underliggande meningen av 
innehållet. Båda fokusområdena behandlar tolkning, men i olika dimensioner och ab-
straktionsnivåer. Intentionen i denna studie om sexuella trakasserier i arbetslivet är att 
tillämpa det latenta fokuset. Förhoppningen och föresatsen är att redovisa teman kring 
sexuella trakasserier som inte på förhand är givna eller vad texten explicit talar om, 



 

23 
 

utan intentionen är att belysa det som finns mellan raderna i texten - att redogöra för 
vilka mönster som binder samman berättelserna. 
  
Det första steget i kodning och analysprocessen är att läsa allt material för att skapa en 
bild av berättelserna. Genomläsningen sker då utan anteckningar och med ett så öppet 
sinne som möjligt. Detta beskrivs av Bryman (2011) som det första steget vid kodning 
av textmaterialet. Watt Boolsen (2009) skriver hur kodning av innehållet bör inledas 
av en slags segmentering av det generella innehållet. Texten i aktuell studie segmente-
rades genom att materialet delades upp i olika dimensioner. Detta skedde genom en 
genomläsning av texterna ett flertal gånger och resulterade i sammanfattande ord och 
meningar som sedan lades samman till de olika dimensionerna. Uppsatsförfattarna 
läste och sammanfattade texterna på olika sätt och oberoende av varandra för att an-
gripa texterna från flera håll. Några av dimensionerna var relativt tydliga och manifesta 
i texten och andra formade sig mer som ett första försök till tematisk kategorisering. 
Ur empirin framkom följande dimensioner: Fysiska sexuella trakasserier, Icke-fysiska 
sexuella trakasserier, Sociala normer, Att vara aktiv samt Att vara passiv. 
  
Vidare lästes hela texten igen. Denna gång med syfte att söka efter kategorier inom de 
olika dimensionerna, alltså att bryta ner texten en nivå till. Genomläsningen gav cirka 
800 segment som sedan kokades ner till 26 olika kategorier som ansågs relevanta inom 
de olika dimensionerna. Nästa nivå i kodningsarbetet var att hitta begrepp/koder som 
kunde återge de olika kategorierna i berättelserna. Vid sökning och användning av ko-
derna tillämpades alla tempusformer av orden samt, i de fall det är nödvändigt, också 
synonymer för att fånga upp textens delar där begreppen förekom. Därefter följde ett 
arbete med att koda hela texten. Uppsatsförfattarna kodade först texten enskilt för att 
sedan sammanställa kodningen av texten gemensamt med syftet att säkra studiens in-
terna reliabilitet. När kodningsprocessen av textmaterialet var klar vidtog arbetet med 
analysen. Utifrån frågeställningarna: Vilka förutsättningar finns för att sexuella trakas-
serier ska uppkomma?, Hur upprätthålls sexuella trakasserier? samt Vilka konsekven-
ser får sexuella trakasserier? är utgångspunkten att ställa frågor till texten genom de 
koder som registrerats: Vilka mönster framkommer i berättelserna om sexuella trakas-
serier och vad präglas dessa mönster av? 
 
Utifrån koderna och analysen började teman att utkristallisera sig. Bryman (2011) be-
skriver hur en kod, ett begrepp eller en kategori i vissa fall kan bilda ett tema i sig. I 
den aktuella studien blir till exempel kategorin Skämt också till ett tema, medan temat 
Ansvar är något som genomsyrar flera kategorier. Andra teman som uppkommit utifrån 
koder och kategorier är; Gränser, Handlingsutrymme samt Den förlängda fritiden. De 
valda temana beskrivs således gemensamt av uppsatsens författare i relation till ko-
derna i resultatkapitlet. För att underlätta det sammanfattande syftet med resultatka-
pitlet lästes texten återigen som helhet med ett explicit/uttalat fokus på att placera in 
berättelserna i de teman som uppstått för att därefter sammanställas i en tabell. Syftet 
med tabellen var att förenkla framställningen av resultatdelen i studien. Då  studiet av 
texten till största del präglats av det induktiva angreppssättet diskuterades därefter vilka 
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teorier som kunde anses relevanta i relation till resultat och frågeställning. Nedan i 
Figur 2, redovisas kodning- och analysprocessen i en tabell för att tydliggöra de olika 
stegen och de olika nivåerna i arbetet med texterna. 
 
 
 
Figur 2, Schema över kodning-och analysprocessen 
 

 
 

 

Studiens tillförlitlighet 

Frågan huruvida kvantitativa begrepp rörande studiens kvalitet kan överföras till kva-
litativa studier tas upp av  Bryman (2011) där Gubas och Lincon (1985 och 1994) fö-
reslår att kvalitativ forskning istället bör sträva efter att leva upp till en tillförlitlighet.  
 
Inom tillförlitlighetskriteriet vill uppsatsförfattarna lyfta fram trovärdighet och pålit-
lighet i samband med denna forskningsprocess. Trovärdigheten som kan liknas vid in-
tern validitet och uppnås genom den inre logiska processen. Pålitligheten antas uppnås 
genom en komplett och tillgänglig beskrivning av forskningsprocessen (Gubas och 
Lincon 1985 och 1994).  
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För att stärka studiens kvalitet menar Westlund (2009) att det är viktigt att utefter tolk-
ningsprocessens gång kontrollera för inre och yttre logik. Den inre och yttre logiken 
tycks motsvara vad traditionellt kallas för intern och extern validitet (Bryman 2011). 
Här kontrolleras tolkningen mot bland annat motsägelser, tolkning i relation till kon-
texten samt logiskt sammanhang mellan delarna. Genom denna studies process, från 
ax till limpa, ställdes frågan huruvida frågeställningen kunde besvaras: utifrån val rö-
rande metoden då en tanke kring kodningen uppstår eller en tolkningsidé i analyspro-
cessen, men även på vilket sätt resultaten ska presenteras samt slutligen till vilka slut-
satser som kan dras av studien.   
 
När det gäller den yttre logiken/extern validitet anser vi att det inte går att generalisera 
studiens resultat till andra sociala miljöer, inte heller har studien för avsikt att göra 
detta. Genom att belysa sexuella trakasserier i arbetslivet är intentionen att lyfta pro-
blemet samt visa på möjliga tendenser, men framför allt är arbetet ett inåtriktat arbete, 
ett arbete på djupet, vilket karaktäriserar den kvalitativa forskningen. 
 
Genom en steg-för-steg-teknik vid kodning och analysarbetet kan en god kvalitét upp-
nås, men det krävs även andra färdigheter hos forskaren menar Watt Boolsen (2009). 
Hon beskriver inlevelseförmåga, intuition, förståelse, kunskap och meningsfullhet som 
dygder hos den som ger sig i kast med ett analysarbete. Tekniken tar oss alltså en bra 
bit på vägen, men avgörande bitar i arbetet är beroende av vem som arbetar med materi-
alet. Då studien vilar på en förståelse kring hur det subjektiva formar handlingar gäller 
det alltså i högsta grad även tillvägagångssättet vid analysen även om arbetet till det 
yttre präglas av ett metodiskt arbetssätt och en avsikt att uppnå trovärdighet och tillför-
litlighet. 
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RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av innehållsanalysen. Resultaten redovisas utifrån 
de teman som genererats ur analysprocessen. Analys utifrån den teoretiska referensra-
men behandlas under kapitlet diskussion. 

 

Resultatets innehåll 
Nedan återfinns en sammanställning, Figur 3, över grupperingar som utgör grunden 
för våra teman. Detta är så att säga materialets innehåll, nedkokat till segment av vad 
sexuella trakasserier bedöms vara och vilka upplevelser och erfarenheter kvinnorna i 
berättelserna erfarit. Utifrån detta material har sedan mönster uppstått som sedermera 
renodlas till de teman som redovisas längre fram i detta kapitel. 

 

Figur 3, Textmaterialets grupperingar  
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Innan studiens teman redovisas vill vi inledningsvis lyfta fram några intressanta jäm-
förelser av kategorier. De är inte centrala i studien men intressanta att påpeka och möj-
ligen diskutera och analyseras vidare i en annan studie. Nedan, Figur 4, visas dessa 
jämförelser av resultatet. Av dessa jämförelser framgår att Fysiska och icke-fysiska 
sexuella trakasserier är ungefär lika vanligt i berättelserna. De i särklass vanligaste 
icke-fysiska sexuella trakasserierna är skämten. Dessa är även mest vanligt bland sex-
uella trakasserier överlag. Det är ungefär lika vanligt att den utsatte gör motstånd vid 
trakasserierna som att hon känner sig oförmögen att handla. Våldtäkt är bland de 
mindre vanliga formerna av sexuella trakasserier men förekommer ändå i ca 2 procent 
av det kodade materialet. Intressant är att jämföra detta med hjälp från utomstående i 
samband med att bli sexuellt trakasserad. Det är alltså vanligare med våldtäkt än att 
någon utomstående ingriper när de ser att en medarbetare bli trakasserad i dessa berät-
telser. Anmärkningsvärt är också att explicita hot om våld eller uppmanad till tystnad 
från förövaren är ganska i materialet ganska ovanligt.  

 

Figur 4, Jämförelser av kategorier 

 
 

Vidare kan följande konstateras utifrån resultatet: Sexuella trakasserier är en palett av 
nyanser där subtila sexuella handlingar är mycket vanligt, både fysiska och icke-fy-
siska. Passivitet är vanligt i materialet - från chefer, medarbetare och offer. Att anmäla 
sexuella trakasserier är ganska ovanligt och att upplevelsen inte tas på allvar mycket 
vanligt. Kvinnor objektifieras i hög utsträckning och mäns beteenden normaliseras och 
försvaras. Många kvinnor väljer att lämna arbetsplatsen. Utifrån detta material har te-
man vuxit fram genom studerandet av berättelserna med dess aktörer, handlingar och 
kontext i relation till begreppens frekvens.  
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Studiens teman 

Utifrån arbetet med dimensioner, kategorier och begrepp har teman kring sexuella tra-
kasserier i arbetslivet uppkommit.  

Nedan, i Figur 5, illustreras resultatets teman. Inom varje tema redovisas vilka katego-
rier (se Figur 3) som ligger till grund för temats uppkomst. Detta ger en förståelse för 
hur innehållsanalysen mynnat ut i resultatet. 

 

Figur 5, Analysens teman 

 
Ett övergripande, eller genomgående, tema som analysen landat i är Gränser.  Att grän-
ser överskrids i och med sexuella trakasserier är en självklarhet och en del av själva 
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definitionen av att någon kränks. Gränser passeras fysiskt, emotionellt, moraliskt och 
även brottsligt. För att fördjupa resonemanget/diskussionen/ kring överskridandet av 
gränser och för att kunna besvara våra frågeställningar ‘Vilka förutsättningar finns för 
att sexuella trakasserier ska uppkomma?’, ‘Hur upprätthålls sexuella trakasserier?’ 
samt ‘Vilka konsekvenser får sexuella trakasserier?’ kommer uppsatsförfattarna att 
dyka ner i följande teman: Handlingsutrymme, Ansvarsfrågan, Skämt och skratt, Sex-
uella trakasserier - Begreppets gränser samt Förlängning av fritiden. 
 
Förlängning av fritiden 
Vi har sett problemet med gränser mellan arbete och fritid samt mellan jobb och hem. 
Dagens arbetsklimat präglas ofta av en gränslöshet både när det gäller när och var man 
arbetar - du svarar på arbetsmail i hemmet, du surfar på nätet på jobbet och liknande, 
men gränslösheten blir även social.  Professionella arbetsrelationer blir till kompisre-
lationer. Friheten, valbarheten, flexibiliteten som är eftersträvansvärda inom de flesta 
dimensioner av livet idag präglar även relationen mellan medarbetare. Gränserna sud-
das ut och mer blir tillåtet. Då andra sociala dimensioner tar sig in på arbetsplatsens 
territorium så följer även andra beteenden och handlingar med en intimare stämning – 
på gott och ont blir chefens roll annorlunda. Hur ska denne agera gentemot medarbe-
tarna som han/hon ser som sina polare? Först ska han/hon vara bestämd och beslutsam 
i frågor kring sexuella trakasserier och därefter ta en öl ihop på AW:n? 
 
I majoriteten av berättelserna gällande den förlängda fritiden sker de sexuella trakas-
serierna mellan chef och anställd. Vidare gör detta att möjligheten att anmäla händelsen 
till chef och/eller ledning minskar avsevärt, då det är denne som är förövaren. I en av 
berättelserna speglas dock hur en kollega trakasserar en annan kollega. Således är detta 
intressant då ledningen i fallet vetat om detta då det förekommit tidigare, men då man 
uppenbarligen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika en upprepning/repro-
duktion av beteendet. Omgivningens strategier gällande händelserna präglas framför-
allt av undvikande strategier såsom direkt ignorans vid händelsen, att undvika riskabla 
situationer helt och hållet samt att ledningen väljer att blunda för anmälan. I berättel-
serna under temat syns också en sexualisering och därmed också en avprofessional-
isering av offret. Hon ses snarare som ett objekt än subjekt i dessa berättelser. Avpro-
fessionaliseringen förringar offrets kompetenser i arbetet på arbetsplatsen, följaktligen 
minskar också känslan av meningsfullhet i dennes arbete. Det finns också en proble-
matik gällande privata relationer utanför arbetstid, vänskap ter sig stärka omgivningens 
undvikande strategier, således förekommer detta inte enbart inom temat den förlängda 
fritiden utan genomgripande i materialet. 
 
Citatet beskriver en våldtäkt i musikbranschen där ägaren av ett skivbolag implicit 
tvingar två praktikanter att följa med denne hem. Berättelsen beskriver den synnerligen 
brottsliga, kränkande och skadliga handlingen som sker i ägarens hem. 
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Till slut gick det så långt att han sa att jag och min vän måste komma hem till 
honom för att jobba därifrån. Sedan lurade han bort min vän, och jag var en-
sam. Han tryckte ner mig i sin soffa så jag hamnade på alla fyra och drog av 
mig mina byxor och hade analsex med mig (hur länge vet jag inte för jag 
svimmade) och vaknade sedan upp av att det ringde på ringklockan på hans 
dörr. (Praktikant #närmusikentystnar) 
 

Följande citat beskriver hur en kvinnlig präst i Svenska kyrkan blir sexuellt trakasserad 
av en manlig kollega. Trakasseriernas art präglas här av ett konstant sexualiserande via 
ett chattforum. Det visar sig också att kollegan tidigare utsatt konfirmander för liknande 
trakasserier och därmed också tidigare varnats.  
 

En manlig prästkollega som jag aldrig har träffat tar kontakt med mig på en 
chatsida. Min magkänsla säger mig att han har en agenda men vi pratar lite 
om ditt och datt. Snart märker jag dock att han gärna för in samtalet på sex. 
Jag är ointresserad, uppmuntrar ingenting och byter samtalsämne. Han vet att 
jag är lyckligt gift. Men han fortsätter att hinta och ger mig kommentarer om 
hur jag ser ut och anspelar på sex. Tillslut får jag säga till på skarpen - min 
sexualitet har inte du med att göra. Då slutar han. Senare får jag veta att jag 
är långt ifrån den enda han kontaktat. Han har även gjort likadant mot konfir-
mander och haft ”prövotid” efter det. (Medarbetare #vardeljus) 

Citatet beskriver hur de sexuella trakasserierna en professor utsätter administrativ per-
sonal för leder till att de helt och hållet undviker situationer som kan anses “riskabla”. 

Vi hade inte personalfester, för en av professorerna brukade tafsa på den ad-
ministrativa personalen så det gick inte att ha fester. ...Det fanns ingen tanke 
på att säga åt honom, utan festerna ställdes helt sonika in. (Medarbetare, 
#akademiuppropet) 

 
En kvinna trakasseras via mejl av en medarbetare. Chef och ledning väljer i detta fall 
att tysta ner händelsen. 

Fick ett mejl via personalmejlen från en man jag aldrig pratat med som arbetar 
på en annan avdelning. Han skrev att han brukade fantisera om mig och be-
skrev ingående vad han skulle vilja göra med mig. Visade mejlet för både min 
närmaste chef och dennes chef. Det tystades ner och inget hände. (Medarbe-
tare #teknisktfel) 

Berättelsen kommer från en medarbetare inom försvarsmakten och beskriver hur hon 
utsatts för oönskade sexuella närmanden av sin egen chef på ett hotellrum. Vidare be-
rättas också att denne chef anser sig vara en “kvinnokämpe” på förekommande arbets-
plats. 

Fick hjälp av en kollega att komma tillbaka till fartyget efter en blöt kväll. Då 
han var 'chef' kändes det säkert. Har diffusa minnen från hans hytt. Dagen 
efter kom han in i min hytt och kysser mig och säger att han tackar för natten 
men att han inte kommer att skilja sig för mig. Mina minnen från natten var 
suddiga och inte bekväma. Samme man tog på mig inför andra. Han har dess-
utom hotat med att dra in nivåhöjande utbildning för en annan kollega när hon 
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inte ville följa med honom till hans hotellrum. Han ser sig själv som en 
kvinnokämpe och säger sig gärna i andra sammanhang stå upp för oss kvinnor 
i Försvarsmakten. (Medarbetare, #givaktochbitihop) 

 

En kvinna utsätts för ett våldtäktsförsök av en kollega då de skulle mötas för att byta 
kataloger på ett hotell. 

Ett möte på en hotellbar där jag skulle få kataloger. Han hade ”glömt” dem 
på sitt rum. Jag följde med upp. När dörren slog igen puttade han ner mig på 
sängen. La sin tunga kropp på min, fixerade mina händer och tryckte in sin 
tunga i min mun. Jag sa att någon väntar på mig och måste undra var jag är, 
och med ett löfte att komma tillbaka lyckades jag ta mig därifrån. Jag bar på 
min ångest i tysthet några dagar […] (Medarbetare, #konstnärligfrihet) 

 
  
En kvinna i byggbranschen utsätts för våldtäkt av en manlig kollega under en konfe-
rens. Således beskriver hon hur hon ansågs sig trygg bland kollegor men att hon vaknar 
mitt i natten av att en kollega har sex med henne. Reaktionen beskrivs i termer av chock 
och rädsla. Responsen från förövaren är oförstående. 
 

På en konferensresa med företaget hamnade vi efter middag och utgång på ett 
hotellrum. Dagen hade varit lång och kvällen likaså så jag råkade somna. 
Ingen fara, tänkte folk, vi är ju bland kollegor. På natten vaknade jag av att 
personen som bodde i rummet hade sex med mig. I ren skräck och chock 
vågade jag inte göra något. När jag gick därifrån sa han bara hånfullt ”ska du 
gå runt och vara sur över det här nu. […] (Medarbetare, #sistaspike-
nikistan) 

 
I följande exempel från nattklubbsbranschen sker förlängningen av fritiden bland annat 
genom meddelanden genom mejl, sms och chattar som är uppenbart deproffesional-
iserande. Vidare är det vanligast att det sker mellan chef och anställd, där chefen har 
en tydlig maktposition. I uppropet #listanärstängd förekommer denna typ av  sexuella 
trakasserier ofta. Således är det möjligt att se detta som ett mönster i uppropet. 
 

Jag arbetade som bokare på en 18-årsklubb. Min chef skriver mitt i natten: 
"Är du vuxen?". Jag var inte vuxen men jag ville att han skulle tycka om mig 
så jag sa ja. Han skickar en bild på en lina kokain mellan två bröst. (Medar-
betare #listanärstängd) 

 
Skämt och skratt 
Genom skratt, humor och skämt legitimeras många gränsöverskridande handlingar. 
Jargongen sätter tonen för vad som är tillåtet. Eftersom en vanlig inställning är att det 
ska gå att skämta om allt: ”Vi skojar ju bara, det måste du tåla” förskjuts gränserna, 
så länge någon skrattar legitimeras handlingen. Skrattet har tolkningsföreträde framför 
allvaret likt maskering och normalisering av sexuella trakasserier. Temat innebär att 
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just skratt, skämt och humor ofta förekommer i samband med de sexuella trakasseri-
erna i berättelserna. Vidare används denna maskering genom olika typer av handlingar 
och av olika aktörer i berättelserna. Dels används det av förövaren för att neutralisera 
situationen där orden som sägs och då handlingen som utförs är sexanspelande, dels 
inom ramen för könstrakasserier. 
 

Jag stod och dansade på golvet när jag plötsligt blir neddragen i en soffa av 
en manlig, fransk solist, han försökte dra av mig min topp, jag kämpar emot. 
Dirigenten tar upp en kamera och fotar alltihop och skrattar. Alla blir förste-
nade, ingen rör sig, jag sliter mig loss och jag och min väninna springer in i 
ett annat rum. […] (Sångerska #Visjungerut) 

          
När jag var klar sa jag att de var välkomna fram om de vill leka med modellen. 
En man räckte upp handen och frågade vad han skulle göra för att få ”leka” 
med mig. Alla skrattade, även de närvarande cheferna, som även var mina 
chefer. Jag tappade fattningen av att en 50-årig man sa så till mig, 26 år, fram-
för alla. (Medarbetare #Teknisktfel) 

Inom temat förekommer också situationer där omgivningen agerar passivt med tystnad 
när förövaren maskerar situationen med humor. 

Jag fortsätter med andra arbetsuppgifter. När jag står och håller på att rigga 
kommer han fram till mig och skämtar om att krypa upp i fittan på mig, för 
att jag står så bredbent. När jag snäser ifrån börjar han skämta om att tända 
eld på fittan på mig i stället, inför alla mina manliga arbetskollegor som inte 
säger något. […] (Medarbetare #metoobackstage) 

Skrattet verkar i följande berättelse neutraliserande i den uppenbart obekväma situat-
ionen. Överläkarens opassande kommentar placerar offer och omgivning i ett vakuum 
där det omedelbara skrattet följt av tystnad kan beskrivas som en kollektiv chockreakt-
ion. 

Vi sitter i en större grupp, ett multidisciplinärt team och rondar. Den manlige 
överläkaren får mothugg av min kvinnliga kollega gällande en patient. Över-
läkaren sätter punkt för diskussionen genom att säga “jag tror minsann att 
syster skulle behöva lite knulla”. Skratt och tystnad. (Medarbetare #nustick-
erdettill) 

Temat förekommer bland annat i mediabranschen och teknikbranschen genom omgi-
vande aktörers handlande vid uppenbart sexualiserade situationer som i citat beskrivs 
som vulgära och snuskiga. Från chefer och ledning förekommer skämtsamhet som en 
typ av ursäkt för olika beteenden. Vidare legitimeras beteendet genom omgivande kol-
legors skratt. 
   

Han la genast sin hand på min rygg och började smeka den, även benet och 
armen. Jag var extremt obekväm och vred på mig men sa inget. Han höll hov 
och berättade den ena vulgära och snuskiga anekdoten efter det andra. Alla 
skrattade. Han tog min hand och gnuggade den och sa framför alla: "Nu börjar 
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du bli fuktig. " Mina kollegor skrattade och det gjorde nog jag med. Inom-
bords var jag väldigt obekväm men det kändes omöjligt att bara gå därifrån. 
[…] (Sångerska #visjungerut) 

 

Det finns också berättelser där den utsatta använder skratt som en strategi för att nor-
malisera situationen. 
  

Min första lillejul på nya förbandet. Jag är betydligt yngre än alla andra och 
en av få kvinnor. En kollega kommer fram och säger “vore jag 40 år yngre 
skulle du ligga med mig i kväll”. Jag skrattar bort det och säger att jag inte 
tror det och går till min chef och berättar vad som hänt. Min chef svarar “sa 
han det? Va fan det var ju min replik!”.  (Medarbetare #givaktochbitihop) 

 
Vidare är det möjligt att koppla normaliseringen av dessa handlingar och beteenden till 
en vilja att avdramatisera situationen. Genom denna strategi från omgivande aktörer 
reproduceras de sexuella trakasserierna. Omgivande aktörers ovilja att utföra några 
som helst sanktioner mot förövaren kan dessutom leda till att offret betvivlar den egna 
upplevelsen av händelsen: ‘var det verkligen så farligt’, ‘han skojade ju bara’, och dy-
likt. Vidare utmanas inte heller dessa sexuella trakasserier av omgivningen eftersom 
att de istället registreras och behandlas som skämt och humor. I de fall där offret trots 
allt väljer att gå vidare med en anmälan till chefen agerar dessutom denne med att le-
gitimera det sexuella trakasseriet som ett skämt, således tillintetgörs offrets uppenbara 
kränkning  i dessa utsagor ytterligare. 
 

Handlingsutrymme 
Sexuella trakasserier som återges i #metto-uppropen handlar om män som tar sig fri-
heter. Män som anser sig ha rätt att uttrycka sig vitt och brett och anser sig ha rättigheter 
som inbegriper att angripa kvinnor. Sexuella trakasserier visar sig även genom att de 
rumsliga gränserna domineras och utnyttjas. I samma stund som männen tar sig friheter 
och utvidgar sitt handlingsutrymme, så krymper kvinnans utrymme. När de fysiska 
gränserna blir mindre blir även utrymme till handling svårare. Svårare att försvara sig, 
stå upp och svårare att faktiskt se att beteendet som kvinnan utsätts för faktiskt inte är 
okej. Det handlar alltså om en ojämn fördelning av utrymme för handlingar och hur 
denna ojämna fördelning gör kvinnor mindre benägna att utmana sexuella trakasserier 
och männens beteende normaliserat. 

De verbala överträdelserna, kommentarerna om kroppar, anspelningar på sex samt di-
verse tillmälen som tillskrivs kvinnorna utgör en stor del av berättelserna i #metoo-
uppropen. Inte sällan kombineras det med fysiska kränkningar av kvinnans kropp. En 
kvinna inom lant- och skogsbruksbranschen berättar att på konferenser tog sig män 
alltid friheter på bekostnaden av kvinnor. 

Där ingick det i konceptet att män i alla åldrar kladdade och klämde, kom med 
opassande inbjudningar och drog sexistiska skämt under formella tal (alltid). 
Ingen sa ifrån. […] (Medarbetare #skiljagnarnafrånvetet) 
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Detta citat är talande för många historier som berättats inom uppropen där männens 
beteende normaliseras och blir en del av hur en arbetsdag, en konferens eller ett möte 
bör te sig. I berättelserna förekommer många skildringar kring subtila fysiska överträ-
delser. Kroppsliga gränser som intas på ett smygande och ”oskyldigt” sätt, där det är 
svårt att förstå vad som hänt. Både utsatta kvinnor och de medarbetare som har blivit 
åskådare till sådana incidenter förblir många gånger passiva och stumma inför vad de 
ser. 

Ministern lyssnade väldigt vänligt på min långa känslomässiga berättelse, 
kom med kloka ord. Jag kände mig lugn och trygg och bekräftad. Då kom det, 
såklart: "Kom och sitt här, närmre!" Då kom det […] Ett finger långsamt och 
mjukt upp och nerför min ryggrad. Andra handen sakta över min nakna över-
arm. Han flyttar sig ännu närmre - samtidigt som jag reser mig och snabbt får 
ur mig att det är sent, jag måste gå. Hinner precis möta mina två kollegors 
chockade blickar. Vi går tysta därifrån tillsammans. (Tjänsteman, #imaktens-
korridorer) 

  
När närmanden och ovälkomna sexuella beteenden sker i en invaggad trygghet, genom 
smekningar som skulle kunna tas för oskyldiga samt när ingen protesterar har inte bara 
den utsatta kvinnan kränkts, beteendet har accepterats och bidragit till normaliseringen 
av dessa handlingar. Friheterna som männen tar blir till slut till rättigheter om de inte 
utmanas. Handlingsutrymmet förstärks för mannen men reduceras för kvinnan. 
  
Genom de små förskjutningarna som sker vid normaliserandet av de subtila och ”oskyl-
diga” beteenden flyttas gränserna. När mannen tar sig rätten att göra vad han vill med 
en kvinnas kropp, har alla gränser överskridits. Berättelserna från uppropen innehåller 
många skildringar av försök till och fullbordade våldtäkter. 

Hela filmteamet och skådespelarna bor på samma hotell. När jag sitter ensam 
kvar på kvällen hör jag regissören och han som spelar min man sitta och prata 
om vem som ska ta mig först. Jag blir rädd och går till mitt rum som ligger på 
bottenvåningen. Hela natten hör jag hur de två försöker ta sig in i mitt rum, 
både via dörren och fönstret […]  (Skådespelare #tystnadtagning) 

 
Var tydlig med att jag bara ville sova där men vaknade på morgonen av att 
han påbörjat ett samlag med mig. […] (Dansare #tystdansa) 

 
En välbetald professor brottade ner mig 10 gånger innan han satte sig gränsle 
över mina armar och tog ett strypgrepp samtidigt som han stirrade in i mina 
ögon. Jag visste inte om jag skulle dö nu. Sen våldtog han mig.[…]  (Medar-
betare #akademiuppropet) 

  
De verbala och kroppsliga överträdelserna är den centrala delen av sexuella trakasse-
rier, men vad som också är värt att beakta är hur männen använder det rumsliga utrym-
met. Detta utrymme intas ofta subtilt. En sångare berättar hur vd:n tar chanser att stu-
dera kvinnornas kroppar på nära håll. 
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Vd:n på en av mina tidigare arbetsplatser brukade smyga runt bakom scenen, 
speciellt om det var snabbyten på gång. I en produktion jag sjöng i hade dam-
kören ett snabbt byte där det mesta åkte av och då var han där. […] En manlig 
kollega stod och väntade på sin entré när vd:n sätter armbågen i sidan på ho-
nom och flinar att "det här får du ju se som en löneförmån”. (Sångare 
#visjungerut) 

I uppropsberättelserna är det slående hur män i de kreativa branscherna (skådespelare, 
sångare, scenarbetare) åberopar den konstnärliga friheten för att kunna hävda sin rät-
tighet till kvinnans kropp, uppmärksamhet och utrymme. 

Föreställningens manlige huvudroll ska snart in på scenen för en kärleksscen, 
och precis före hugger han tag i mig i mörkret, trycker sig mot mig, kysser 
min hals, bits, låter ena handen vandra fritt samtidigt som han håller fast mig. 
Jag fryser till. Han viskar: ’Jag måste ju förbereda mig lite.’ Sedan släpper 
han och går in på scenen.  (Medarbetare #metoobackstage) 

Genom att röra sig fritt i rummet tar mannen för sig och bekräftar sin och andra mäns 
rättighet. I de två senaste exemplen ovan används ett öppet rum, men det finns även 
exempel på hur rummet används utifrån att utrymmet är trångt och intimt. Detta kan 
illustreras genom följande historia från sjukhusvärlden. 
  

Den 30 år äldre respekterade överläkaren tryckte sitt stånd mot mig i hissen 
på väg till en operation, log stort och sa; ”Jag ska lära dig att operera.” När 
jag kom in i jourrummet på natten låg han i min säng med en bukett rosor, 
naken med stånd. Han log stort igen. Jag gick till förlossningsavdelningen och 
satt där hela natten, men tordes inte berätta för barnmorskorna. Överläkaren 
var ju nästan som en gud på kliniken. Jag mår skit. […] (Underläkare #utan-
tystnadsplikt) 

  
Mannens ogenerade handlande resulterar i att kvinnans rumsliga utrymme och följakt-
ligen hennes handlande blir inskränkt. Kvinnan skaffar sig ofta strategier för att und-
vika eller minimera risken att hamna i samma utrymme som mannen. 
  

Jag undvek så långt det gick situationer där vi var ensamma en längre stund 
och visade alltid att jag inte ville, [….] Men just där och då var det enklaste 
för mig att lära mig att förhålla mig till det, […]  (Medarbetare #larmetgår) 

 
  

Vågar inte vara själv på kontoret längre. Ser alltid till att jag aldrig är ensam 
i korridorerna. Och äter alltid på andra tider. […] (Medarbetare #allmänhand-
ling) 

 

Resultatet visar hur handlingsutrymmen utvidgas för männen med en reducerad möj-
lighet för kvinnorna att agera naturligt och tryggt på sin arbetsplats. Det har också visat 
sig vara fruktsamt att krympa kvinnors utrymme socialt genom att krympa hennes 
rumsliga utrymmen. Kvinnan nedan vittnar om hur nedvärderad hon känner sig på ar-
betsplatsen. Symboliken i att få byta om i en städskrubb är ganska slående. 
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När jag var på min praktik fick jag byta om i en städskrubb, tillsammans med 
den heltidsanställda enda kvinnliga brandmannen....männen hade två omkläd-
ningsrum. (Medarbetare #larmetgår) 

 

Redovisningen av temat handlingsutrymme avslutas med ett citat där mannen som tar 
sig friheten att undra varför han inte tagit sig friheter: 

Manlig huvudrollsinnehavare mellan tagningar: 'Varför har jag aldrig knullat 
dig? ' Skulle vilja ta dig mot bordet bakifrån med din gravidmage.   (Skåde-
spelare #tystnadtagning) 

Dessa berättelser har visat på att vilka gränser för handling tas och/eller ges är inte bara 
förödande för uppkomsten av kränkande och trakasserande beteende i arbetslivet, i för-
längningen förstärks även gränserna och handlingsutrymmet och i värsta fall förmins-
kas de för kvinnan. 

  
Ansvarsfrågan 
Vem bär ansvaret för en sexuell trakasserande handling? Svaret på frågan kanske borde 
vara självklar. Visst känns det självklart att förövaren bär ansvaret för sina handlingar 
och att arbetsgivaren givetvis bör bära arbetsmiljöansvaret vilket innebär att arbeta pro-
aktivt med dessa frågor men även att agera med åtgärder vid sexuella trakasserier på 
jobbet. Vad resultaten pekar på är dock något helt annat, nämligen att offret, den ut-
satta, istället får bära ansvaret. Ansvarsbördan är även trefaldig  - ansvaret för själva 
handlingen (att helt enkelt få skylla sig själv), ansvarsfulla strategier för ett proaktivt 
arbete (parera, hålla om ryggen, anpassa sitt beteende...) samt skyldighet att åtgärda 
problemet (lämna arbetet, ta på sig skulden, vara tyst...)   

Många är upplevelserna kring hur kvinnorna får vara på sin vakt för att inte utsättas för 
sexuella trakasserier. De måste tänka på hur de uppför sig  - hur de klär sig och vad de 
säger. Många vittnar om att de fått uppmaningar av andra att akta sig eller att betänka 
hur de framstår. 

Jag var ny inom yrket, 22 år gammal och fick höra följande ord av min chef: 
'Du borde klä dig i mjukisbyxor och stora tröjor för att inte väcka upphetsning 
[...] (Medarbetare, #orosanmälan) 

  
Uppmaningarna från utomstående blir i förlängningen en ansvarsförskjutning från 
mannen. Det är kvinnan som måste kontrollera mannens drifter och beteenden åt ho-
nom. En chef upplyser en kvinnlig medarbetare att det finns risk för överfall. 
  

Vid första övernattningen inför introduktion till chef i beredskap uppmanades 
jag på allvar att låsa dörren till mitt övernattningsrum, för de kunde inte ga-
rantera min säkerhet. (Medarbetare, #larmetgår) 
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Efter tre månader blev jag inkallad till kompanichefen. Han berättade att jag 
var en trofé. Både värnpliktiga och befäl ville ha mig på rygg. Han sa att han 
inte kunde styra över deras drifter men att han kunde styra över mig. Om han 
fick veta att jag hade gjort någon sexuell handling under min tid som värn-
pliktig så skulle jag få en enkel biljett hem. I flera år tyckte jag att det var det 
bästa råd jag fick under min värnplikt. I dag känns det helt sjukt. (Medarbe-
tare, #givaktochbitihop) 

  
Att ansvaret ligger hos kvinnan är även många gånger införlivat hos kvinnorna själva 
visar berättelserna i uppropen som i citatet ovan. Vare sig de är medvetna eller omed-
vetna kan strategierna uppta stora delar av arbetsdagen. En scenarbetare berättar bland 
annat hur hon med flera måste ha olika tekniker för att handskas med en medarbetare: 
  

Varje dag bestämde han stämningen i repsalen genom sitt humör och varje 
dag fick jag och (den kvinnliga) regissören försöka pejla in honom, stryka 
medhårs och tassa på tå runt honom för att överhuvudtaget få något gjort. […] 
(Medarbetare #metoobackstage) 

Genom att anpassa sin arbetsdag, sitt beteende och sitt utseende befästs normerna för 
kvinnornas ansvar och för männens frånvaro av detsamma. Trots uppmaningar, var-
ningar och undvikande i det proaktiva arbetet blir kvinnorna sexuellt trakasserade. An-
svaret för själva handlingen och för mannens agerande läggs även det på kvinnan. 

  
Jag blev våldtagen. Jag frös till is, kunde inte röra mig, kunde inte prata. Det 
kändes som att jag inte kunde andas. Tid och rum stannade upp. Drömde jag? 
Smög ut någon timme senare och grät och spydde om vartannat. Hände verk-
ligen detta? Var det mitt fel? Hade jag inte sagt nej? Var jag inte tydlig? Skulle 
jag någonsin kunna berätta för någon? Skulle någon tro mig? Vad skulle jag 
säga? […] (Medarbetare #imaktenskorridorer) 

  
Kvinnorna beskriver gång på gång hur de ifrågasätter sitt eget handlande, inte i första 
hand förövarens handlande. Gjorde jag rätt som kvinna? tycks vara en vanlig och viktig 
fråga att ställa sig efter en våldtäkt. Ansvaret tas ifrån honom. Liksom brottet. Brottet 
blir sedermera kvinnans. Även utomstående ifrågasätter ansvaret. Kvinnan i citatet ne-
dan har blivit våldtagen och chefen tänker på hur det ska gå för honom, för våldtäkts-
mannen, om det kommer ut. 

Min chef sa att jag inte fick ta det uppåt för det kunde förstöra för 25-åringen 
och jag var ju full. Konsekvenserna blev att jag inte jobbade när han gjorde 
det och att jag skämdes varje gång jag såg hans flickvän.” (Medarbetare #me-
toobackstage) 

Även när den utsatta kvinnan berättar för sin partner kan liknande scenarier utspela sig: 
  

Jag bar på min ångest i tysthet några dagar. Sedan orkade jag inte längre och 
berättade om händelsen för mannen jag levde med vid tidpunkten. Han blev 
rasande på mig. Ifrågasatte vad jag gjort, varför jag följt med, varför jag inte 



 

38 
 

berättat på en gång. Anklagelserna kom upp under bråk under resten av vår 
relation.” (Medarbetare #konstnärligfrihet) 

  
När de flesta i din närhet, inklusive du själv anser att skulden är din som kvinna då är 
det inte omöjligt att se hur dessa synsätt beträffande ansvarsfrågan vidmakthålls, hur 
den blir problematisk att hantera. Hanteringen av ärenden som rör sexuella trakasserier 
är utifrån #metoo-uppropens berättelser ytterst bristfälliga. En del chefer och arbetsgi-
vare agerar, men de tillfällena är lätträknade. Många är de fallen där den utsatta kvinnan 
inte får någon stöttning alls från arbetsgivaren: 
 

Jag fick under en period samtal på min jobbmobil från en man som onanerade 
i telefonen när jag svarade. Jag polisanmälde detta, och polisen inom stiftet 
var noga med att visa att det var något som togs på allvar. Vår kyrkoherde, en 
kvinna, visade dock totalt ointresse för detta, inte någon gång frågade hon om 
det eller kommenterade mail jag skickade till henne för att hon skulle veta 
vad som hände. […] (Medarbetare #vardeljus) 

Även om polisen och organisationen, i detta fall Svenska Kyrkan, såg allvarligt på hän-
delserna så är chefens agerande förkastligt då det är hon som har personalansvaret. 
Eller så ger chefer anvisningar kring hur problemet kan lösas: 

Framförallt så hade jag aldrig mött en sån tystnadskultur förut. Jag pratade 
med min chef om flera av händelserna men hon menade att det var sådant som 
jag som söt kvinna med ett leende på läpparna fick ta. Jag kunde ju alltid sluta 
le om det blev besvärligt. […] (Medarbetare #vardeljus) 

I utsagan ovan ger chefen rådet att kvinnan ska sluta le som en åtgärd till de sexuella 
trakasserier hon fått utstå. Chefen tar skulden och lägger den på kvinnan och lägger 
därmed locket på för vidare utredning. Andra sätt att förmildra omständigheterna är att 
se det som ett icke-problem: 
 

Det gäller att kunna ta det på ”rätt” sätt. Är man bara rätt person är det inga 
problem. Du kanske är lite fel? Du kanske borde vara lite mer si, eller lite 
mindre så. Eller kan det vara så att du ser problem där de inte finns? Det är 
en rå men hjärtlig jargong – det gäller att tåla det – annars kanske du inte är 
rätt person att jobba inom räddningstjänsten. […] (Medarbetare #larmetgår) 

  
Här får kvinnan höra att, passar det inte så kan hon dra. Många kvinnor vittnar om att 
de just har gjort så. De lämnar. Inte nödvändigtvis på inrådan utan på eget bevåg, av 
ren självbevarelsedrift: 
  

Problemen har varit kända länge och blivit en del av kulturen. Jag försökte 
höja rösten, berätta om att jag och andra blivit utnyttjade och nedbrutna. Men 
männen var för dyrbara och skyddades. Vissa påstod att jag ljög. Frustrat-
ionen och skammen blev för stor och till slut dog kärleken till dansen. Jag 
lämnade. (Medarbetare #tystdansa) 
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I många fall, där till exempel ekonomi eller karriär står på spel väljer ändå kvinnorna 
att stanna kvar på arbetsplatsen, men med ett undvikande eller accepterande beteende: 

Jag undvek sammankomster med kollegor, höll mig alltid formell, slutade le 
för att jag inte ville verka inbjudande och gick till slut in i väggen med sjuk-
skrivning som följd. Jag arbetar inte längre som ingenjör. (Ingenjör #tekniskt-
fel) 

  
I citatet ovan leder kvinnans stress kring att försöka undfly de sexuella trakasserierna 
till att hon istället blir utbränd och väljer att sluta jobba inom det yrket hon är utbildad 
till. En mycket stor del av kvinnorna väljer dock att acceptera sitt öde. De är tysta. 
  

Jag har blivit klappad på rumpan […] Har också blivit petad på bröstet av en 
manlig anställd på arbetsplatsen. Jag skämdes och ville inte göra en grej av 
det, så jag sa ingenting om någonting.  (Medarbetare #vardeljus) 

Tystnaden är vad många upplever som värst. Sin egen och andras. Vilket för oss in på 
frågan huruvida åskådarna till de sexuella trakasserierna som utspelar sig på deras ar-
betsplatser, förhåller sig. 
  

På sommarfesten spelar kollegiet spel i femkamp. Bland annat twister. När 
jag står i min sista position och just har fått reda på att jag vunnit den delen 
puttar rektorn omkull mig och sticker in handen under min kjol och nyper mig 
hårt på insidan av låret. Jag skriker sluta. Ingen gör något. Flera går därifrån. 
Ingen hjälper mig upp.”   (Medarbetare, #ickegodkänt) 
 
Den där överläkaren som kittlade en i nacken och viskade “nu är det din tur” 
när vi skulle ronda. Alla på avdelningen visste, såg och hörde. Men alltid kom 
han undan med sina snuskigheter för den titel han bar.  (Medarbetare, 
#nustickerdettill) 

Det kollegiala stödet förefaller oftast endast gälla männen. I fall där förövaren är en 
chef eller på annat sätt uppsatt person är det sociala stödet obefintligt. Tystnaden från 
observatörerna och bristen på stöd vid sexuella trakasserier visar sig vara avgörande 
för om kvinnan lämnar eller inte.   

Jag berättade vad som hänt för en äldre kvinna i redaktionen och hur min chef 
behandlade mig. Hon sa: ” Det är ingenting att bry sig om. Han är sån”. Jag 
anmälde aldrig, istället slutade jag, med stukad självkänsla […] (Medarbe-
tare, #deadline) 
 
Han försökte slita av mig kläderna. […]. Flera av mina kollegor vet vad som 
hände, men ingen gjorde någonting. Jag lämnade räddningstjänsten […] 
(Medarbetare, #larmetgår) 

Det föreligger alltså en skevhet i förloppet brott – ansvar – straff.  Ansvaret för sexuella 
trakasserier har blivit kvinnans skyldigheter, på alla fronter och genom hela händelse-
förloppet. 
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Sexuella trakasserier - begreppets gränser  
I resultatet framträder även bilden av ett problem i begreppets användning och definit-
ionen av vad sexuella trakasserier är. Om den subjektiva, den objektiva och den sociala 
definitionen inte är samstämmig är det svårt att sätta upp ramar för vad sexuella trakas-
serier är på arbetsplatsen. Gränserna blir diffusa och det stannar vid ord mot ord och 
inga handfasta verktyg för att ta tag i problemet finns att tillgå. Vi hamnar i ett virrvarr 
av känslor, okunskap och oförståelse för problemet som verkar skrämmande och pro-
blematisk att reda ut. 
  
Vad är sexuella trakasserier? Enligt den utsatta kvinnan är sexuella trakasserier vad 
hon upplever som sexuella trakasserier. Definitionen är subjektiv och således fylld med 
möjliga varianter. Enligt berättelserna från 23 #metoo-upprop där kvinnor vittnar om 
sexuella trakasserier så kan det konstateras att de subjektiva definitionerna av sexuella 
trakasserier täcker ett brett spektrum av verbala, bildmässiga, fysiska, subtila, maske-
rade, grova samt våldsamma former att sexuella trakasserier. 
  
Det kan antas att även förövarna har olika definitioner av vad som är sexuella trakas-
serier och även olika gränser utifrån det egna beteendet. Vad som har berättats kring 
upplevelserna av sexuella trakasserier verkar det många gånger tyda på att även förö-
varens bild av vad som händer är subjektiv, att han tror att i hans verklighet begår han 
inga sådana handlingar. Han drar skämt eller har sex utan en tanke på att han trampar 
över en gräns. I hans värld är det tillåtet. Hans värld är den normaliserade, den social 
accepterade.  
  
Nedan beskriver en kvinna hur en kollega nuddar hennes bröst. Mannen har ett ursäk-
tande beteende som skulle kunna vara en tro på att han inte går över någon gräns på 
grund av åldersskillnaden. 
  

En kollega på min förra arbetsplats, kommunal boendestödsenhet, la alltid 
handen på mitt bröst när han bara tog på min 'axel'. Han klappade alltid på 
mig och hans ursäkt var att han var 'gammal nog att vara min pappa'. […] 
(Medarbetare #orosanmälan) 

  
Kvinnan upplever detta som ett oacceptabelt beteende, medan mannens ålder anger, att 
för honom, kan det inte vara sexuella trakasserier. Mannen definierar den sociala situ-
ationen och kvinnan definierar handlingen. Krock uppstår. Prosten i berättelsen nedan 
definierar den sociala situationen och tycker gott kollegor kan pussas under misteln. 

Vid juletid kommer prosten med en mistel och vill att vi ska kyssas under 
den.[…] (Medarbetare #vardeljus) 

Situationen skulle kunna vara ett maskerat och utstuderat försök att få kyssas men det 
kan också vara en handling där prosten omedvetet kränker kvinnan genom att skoja till 
det lite och förverkliga en tradition kring jul. Vare sig det görs omedvetet eller med-
vetet legitimeras handlingen av den sociala kontexten. Nedan följer en social kontext 
där männen definierar sammanhanget och sätter gränser därefter: 



 

41 
 

 
Hade en flört med en dansare som jag skulle få sova över hos då jag behövde 
övernatta i staden han bodde i. Var tydlig med att jag bara ville sova där men 
vaknade på morgonen av att han påbörjat ett samlag med mig. […] (Dansare 
#tystdansa) 

Den sociala kontexten som mannen utgår ifrån är vidare än den ögonblickliga hand-
lingen och således har gränserna för okej beteende satts långt innan handlingen i sig 
sker. De hade ju flörtat, de hade redan haft sex vid ett tidigare tillfälle, hon sa att hon 
ville tidigare. Mannens ramar är rymligare. Gränserna är förflyttade till ett mycket vi-
dare område. Männen i berättelserna utgår ifrån en social kontext, kvinnan ifrån en 
handling. Det finns även situationer där mannen blir konfunderad över gränserna och 
undrar vad som gäller egentligen: 
  

Du och jag hade haft en jargong, skämtsam och flirtig. Jag var smickrad av 
uppmärksamheten, du var gift. Under kvällen blev vi fullare och flirtigare. 
Tillslut kände jag att jag fått nog. Jag skulle sova över. Du ville följa mig upp 
och gjorde det. När vi kom upp försökte du kyssa mig. Jag sa nej. Du började 
klä av mig. Jag sa nej. Plötsligt låg du över mig och i mig. Jag sa nej. Du sa: 
“Är det här en våldtäkt nu?" (Medarbetare #orosanmälan) 

    
Jag blev våldtagen av en skådespelarkollega. När jag berättade om övergrep-
pet för en regissör jag jobbat med svarade han skämtsamt att 'nu blir jag orolig 
för att du ska anmäla mig för sexuella trakasserier', han syftade på den gången 
han försökte kyssa mig då jag var hans regiassistent. […] (Skådespelare #tyst-
nadtagning) 

Det sista definitionsrastret att lägga på begreppet är det objektiva, den lagliga tolk-
ningen av sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier i alla sina varianter är en brottslig 
handling, är reglerad i både diskrimineringslagen föreskrifter rörande arbetsmiljön och 
brottsbalken. Lagen säger att kön är en av de sex diskrimineringsgrunderna (2008:567). 
Av denna lag framgår att sexuella trakasserier är att anse som en diskriminerande hand-
ling och definieras på följande vis: 
  

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet” (2008:567, 1 kap 4§,pkt 5). 

  
Här uttrycker lagen att sexuella trakasserier uppkommer när någon upplever sig utsatt, 
alltså den subjektiva tolkningen av situationer. Vidare uttrycker lagen att arbetsgivare 
har en skyldighet att utreda samt vidta åtgärder mot sexuella trakasserier. 
  

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband 
med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon 
som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyl-
dig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i före-
kommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
trakasserier i framtiden. Skyldigheten gäller också i förhållande till den som 
fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 
(2008:567, 2 kap, 3 §) 
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Arbetsgivaren har skyldigheter att agera. Lagen uttrycker inte att arbetsgivaren bör 
göra en bedömning om sexuella trakasserier har begåtts, det är fortfarande den utsattas 
version som ska utredas. Vad som anses med skäliga åtgärder är dock en tolkningsfråga 
där arbetsgivaren får avgöra vad som bör göras. Emellertid kan åtgärder aldrig strida 
mot andra lagar, såsom lag om anställningsskydd (LAS 1982:80) eller lag om offentlig 
anställning (LOA 1994:260), som har varit fallet där den utsatta blir uppsagd. Med 
nämnda lagar skulle det kunna vara ett underlag för omplacering, uppsägning, avske-
dande eller disciplinpåföljd av förövaren, beroende på brottets grovhetsgrad. Detta är 
trots lagligt stöd inget vi har sett som åtgärd i berättelserna. 
  
Sexuella trakasserier är även en del av vad som menas med kränkande särbehandling 
där kränkande särbehandling definieras som: 
  

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och 
som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap 
(AFS 2015:4 4§ 2 stycket) 

Sexuella trakasserier inom arbetslivet faller därmed även under föreskrifter för organi-
satorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Här  regleras precis som i diskrimine-
ringslagen arbetsgivarens ansvar i frågan om åtgärder och utredning. 
  

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i 
verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden 
i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.[…] Arbets-
givaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska 
hanteras. (AFS 2015:4 13§-14§). 

  
I resultatkapitlet har tre olika dimensioner av sexuella trakasserier beskrivits; den sub-
jektiva tolkningen, den sociala tolkningen samt den objektiva tolkningen. Offer för 
sexuella trakasserier har ett dubbelt skydd i lagen. Arbetsgivaren har en dubbel skyl-
dighet att verka för att sexuella trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen. Studiens 
resultat visar att trots detta får förövaren sätta gränserna och definiera situationen för 
sexuella trakasserier. Således redovisas fem teman kring sexuella trakasserier i arbets-
livet. Utifrån olika slags gränser avser resultatkapitlet att inledningsvis besvara fråge-
ställningen Hur förhåller sig medarbetare och ledning till sexuella trakasserier i ar-
betslivet? I nästa kapitel diskuteras teoretiska begrepp och tidigare forskning tillsam-
mans med konstruerade teman; Handlingsutrymme, Ansvarsfrågan, Skämt och skratt, 
Sexuella trakasserier - begreppets gränser samt Förlängning av fritiden. 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
I detta kapitel belyses resultatets teman genom tillämpning av teorier, begrepp och den 
tidigare forskningen.   

 

Förlängning av fritiden – sexualisering av medarbetare 
I resultatkapitlet har vi sett hur många av de sexuella trakasserierna sker i ett gränsland 
mellan jobb och fritid, mellan kollegor och sexpartners, mellan chefer och medarbetare. 
I och med att vi lever i ett samhälle som vilar på konsumtionsgrundval har arbete blivit 
en stor del av våra liv. Bauman (1998) skriver bland annat om hur arbetsnarkomanen 
ses som något eftersträvansvärt och hur denne glorifieras. Genom att förena arbete med 
fritid kan vi prestera mer, genom att sudda ut gränserna kan vi konsumera mer.  

En konsekvens av denna osynliga gräns mellan arbete och fritid kan ses i berättelserna 
utifrån #metoo-uppropen. Vi kan se hur även den sociala delen blir en del av gränslös-
heten i dagens samhälle och således även på våra arbetsplatser. Professionella arbets-
relationer blir till kompisrelationer och chefens roll blir otydlig. 

Det är inte bara gränslösheten som präglar arbetslivet utan även dess orsak – konsum-
ismen. Det talas i berättelserna om att betala igen med sexuella tjänster, det konsumeras 
porr på arbetstid, kvinnors kroppar värderas i termer av pengar, och det slås vad om 
vem som får vem i säng. Bauman (1998) menar att den flytande moderniteten präglas 
av konsumism och i dess förlängning skriver Bauman (2002b)  även sex och erotik.  
De erotiska inslagen i samhället är dock inte av relationell art utan något som utgår 
ifrån individens behov och dennes mening med tillvaron. 

Habermas (1987) resonemang kring livsvärlden och systemvärlden, innebär att arbets-
livet kan liknas med systemvärlden och livsvärldens med fritiden. Således bör det fö-
rekomma en jämlik dynamik mellan dessa, men systemvärldens intrång i livsvärlden 
har påverkat de båda världarna. Fritiden har tvingats bli en del av arbetsplatsen, den 
nya dynamiken skapar nya förutsättningar för chefer och medarbetare som är verk-
samma på arbetsplatsen. De normer som tidigare varit isolerade till fritiden förekom-
mer numera också även på arbetsplatsen.  

Resultatet vittnar om många berättelser där medarbetare blir objektifierade likt en vara 
som kan värderas och som kan köpas men de blir även sexualiserade. I båda fallen, 
eller tillsammans, så blir dessa kvinnor avprofessionaliserade, detta stämmer överens 
med vad Woodzticka och LaFrance (2001) beskriver i sin studie, hur kvinnor som ut-
sätts för subtila sexuella trakasserier blir mindre benägna att tala flytande, ger mindre 
djupgående svar och ställer färre frågor. Enligt Giddens struktureringsteori är det möj-
ligt att se arbetsplatsen som ett relativt dynamiskt system där handlingar (om)skapas, 
således är de handlande individerna en stor påverkansfaktor på arbetsplatsen. Vidare 
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kan systemets strukturer föras mellan arbetsplatsens faktiska rum och arbetsplatsens 
sekundära rum, såsom vid afterworks, konferenser och dylikt. Studien av Woodzticka 
och LaFrance (2001) visar,  i och med kvinnors benägenhet att inte agera aktivt då de 
utsätts för sexuella trakasserier, på styrkan i strukturerna. Uppsatsens resultat gällande 
passivitet skulle då kunna förklaras med att kvinnors egentliga handlande på arbets-
platsen reproduceras genom normativa handlingsmönster och förväntningar trots att de 
på förhand uppskattat sig agera annorlunda. 

 

Skämt och skratt – att maskera det allvarliga  
I den individualistiska andan är just friheten och individens egna utgångspunkter det 
som skapar mening för individen, men de skapar också problem som vid första an-
blicken är svåra att förutse (Bauman 2002b). De meningsskapande handlingarna är 
alltså i mångt och mycket kortsiktiga kickar. Exempelvis att få ett skratt för ett sexistisk 
skämt är långt mer betydelsefullt för individen än vad skämtets konsekvenser är, på 
kort eller på lång sikt.  
  
Inte bara själva skämten i sig kan vara av sexuellt trakasserande natur. Skämten an-
vänds även som dämpare av diverse sexuella övertramp. Den dynamiska och självut-
vecklande individen i den flytande moderniteten agerar i högre grad på eget bevåg än 
enligt normativa handlingsmönster men samtidigt måste individen ta ansvar för sina 
handlingar, även bieffekterna av dem (Bauman 2004). Ett sätt att avdramatisera, för-
ringa och normalisera ett beteende som skulle kunna ge konsekvenser är att dra ett 
skämt. Detta fenomen är mycket vanligt förekommande i resultatet i denna studie.  
Visst har väl vi hört att någon har sagt ”Man kan faktiskt skämta om vad som helst” 
och ”Det är bra att skratta och skämta för att kunna hantera jobbiga situationer? Skämt, 
skratt och humor har en särställning som är svår att rå på. Vid protester mot någons 
skämt anses den protesterande inte ha någon humor eller så förstörs den goda stäm-
ningen. Humorn har tolkningsföreträde men faktum är att den till skyarna upphöjda 
humorn döljer, skyddar och reproducerar sexuella trakasserier. Snyder et al. (2010) 
visar på samband mellan bristen på social gemenskap och sexuella trakasserier på ar-
betsplatsen. En stor del av en social gemenskap torde vara glädjen och skratten i var-
dagens arbete. Att ställa sig utanför detta genom att ifrågasätta den heliga humorn kan 
således få förödande konsekvenser. 

I resultatkapitlet framgår att omgivande aktörers ovilja att utföra några som helst sankt-
ioner mot förövaren har sin förklaring i att inte riskera sin plats i gemenskapen. Oviljan 
att agera kan även leda till att offret betvivlar den egna upplevelsen av händelsen: var 
det verkligen så farligt, han skojade ju bara, det är nog jag som inte har humor eller 
förstår. De observerande aktörerna kan säkert många gånger även låta det sexistiska i 
skämtet gå dem förbi och endast registrera att det var humor. Bauman  (2002b) menar 
att individen också åläggs ansvar vid bevittnandet av andras handlingar, i de fall indi-
viden ser moraliskt tveksamma handlingar utan att agera benämns denne som bystan-
der. Men vi menar att om omoraliska handlingar maskeras som humor har medarbetare 
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svårare att förstå och ta till sig att handlingen skulle vara av ondo eller kunna alstra 
oönskade sidoeffekter. 

Maskering förekommer också i resultatet bland annat genom humorn, således verkar 
det normaliserande i situationen. Visar det sig att det är ett skämt finns inte samma 
möjlighet att ifrågasätta förövaren och gärningen eftersom att denne inte menade det 
denne sa i det uppenbara avseendet. Skämtet skapar istället en bild av det lättkränkta 
offret, som saknar humor och självdistans. Den skämtsamma jargongen skulle kunna 
beskrivas som en typ av struktur utifrån Giddens (2003) struktureringsteori (se figur 
6). Vidare kan medarbetarna (aktörer) utifrån de ”humornormer” (regler och resurser) 
återverka på arbetsplatsens jargong (strukturerna). I förlängningen också påverka ar-
betsplatsens psykosociala miljö (sociala system).  

 

Figur 6, Den skämtsamma jargongens vidmakthållande  

Strukturerna är svåra att rå på då de flesta handlingar, i detta fall skämten och skratten, 
är något som sker inom det praktiska medvetandet. De flesta sociala förgivettagande 
normerna utförs genom det praktiska medvetandet menar Giddens (2003). Genom att 
dra upp handlingar till det diskursiva medvetandet kan normavvikande beteende skapa 
ifrågasättande av den skämtsamma jargongen (strukturen). Det handlar alltså om att 
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lyfta fram, diskutera och sätta ord på vad som avses med ett skämt, och i förlängningen 
vad den bidrar till.   

Denna typ av psykosocialt subsystem kan då rymmas inom arbetsplatsens system. Ex-
empelvis genom omgivande aktörers handlande vid uppenbart sexualiserade situat-
ioner som i citat beskrivs som vulgära och snuskiga. Från chefer och ledning förekom-
mer skämtsamhet som en typ av ursäkt för olika beteenden. Vidare legitimeras beteen-
det genom omgivande kollegors skratt. Det verkar likt en reproducerande struktur där 
ledning och chefer väljer att etikettera situationen som humoristisk snarare än i termer 
av sexuella trakasserier. 

 

Handlingsutrymme –flytande eller fastfruset 

Inom temat handlingsutrymme beskrivs i resultatkapitlet hur män tar sig friheter på 
bekostnad av kvinnor. Bauman (2004) talar om den flytande moderniteten som något 
som även karakteriserar mellanmänskliga relationer där relationerna växlar och antar 
osäkra former för att slippa ta ansvar i den flytande moderniteten. Arbetslivet och dess 
mellanmänskliga relationer omfattas därmed också av en flyktig osäkerhet där hand-
lingar och beteenden likt en våg mot stranden närmar sig, lämnar sitt avtryck och ebbar 
ut i havet igen. Resultaten av innehållsanalysen visar att kroppsliga gränser intas på ett 
smygande och ”oskyldigt” sätt, där det är svårt att förstå vad som egentligen hände. 
För att ta liknelsen med vågen och stranden igen där havet med dess vågor är handlingar 
och stranden är de normativa gränserna. Stranden lämnas, efter vågens böljande, 
omärkbart berörd men inte helt sig lik. I vår tidsanda är handlingar som rullar in likt en 
våg och snabbt drar sig tillbaka ett naturligt beteende. När vågen blivit ett med havet 
igen är det som den aldrig hänt. Men stranden,  det vill säga gränserna berörs.  Vattnet 
tar sig högre upp på stranden, stenar och snäckor dras med ut i havet. Fotspåren i san-
den, om det fanns några, är för alltid borta. Både utsatta kvinnor och de medarbetare 
som har blivit åskådare till subtila sexuella trakasserier förblir många gånger passiva 
och stumma inför vad de ser visar resultatet av denna studie på. Bauman (2004) menar 
att individen agerar i högre grad på eget bevåg än enligt normativa handlingsmönster. 
Det är som om vågen inte förstår att den är en del av havet som bidrar till helheten och 
att den påverkar gränserna genom sitt framfarande. Genom de små förskjutningarna 
som sker vid normaliserandet av de subtila och ”oskyldiga” beteendena ändras grän-
serna. På kort sikt, knappt märkbart, men på lång sikt kan hela arbetslivets landskap 
ändras genom de dynamiska vågor som får härja i den flytande moderniteten. 

Som resultatet visar på att i samma stund som männen tar sig friheter och utvidgar sitt 
handlingsutrymme, så krymper kvinnans utrymme. Medarbetare som utsätts för sexu-
ella trakasserier skaffar sig strategier för att handskas med dessa handlingar, på så sätt 
krymps både handlingsutrymme och det fysiska utrymmet som kvinnan kan röra sig 
inom för att slippa obehaget de utsätts för. Man kan se det som att den utsatta inte 
längre vågar går ner till stranden. 
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Baumans resonemang om ”kriget om rummet” som han för i samband med diskuss-
ioner om globaliseringen kan även appliceras på de mellanmänskliga interaktionerna 
och i arbetslivets relationer mellan offer och förövare. Ser man arbetslivet och arbets-
platser som mindre versioner och speglingar av vår globala värld är, som Bauman 
(2000b), menar rörlighet avgörande för social stratifiering.  Att kunna röra sig fritt är 
vad som skapar mening för människor i vår tid.  Detta gäller den rumsliga rörligheten 
men torde även kunna appliceras på den handlande rörligheten. Här kan vi se männen 
som utsätter kvinnor för sexuella trakasserier för vad Bauman kallar eliten och de ut-
satta kvinnorna förlorarna.  Eliten som rör sig fritt över gränser och skapar mening för 
sig själva gör detta på bekostnad av förlorarna - de som inte rumsligt eller handlings-
mässigt kan förflytta sin position.  Förlorarna av rummet lämnas med endast förödmju-
kelse. Kriget om rummet blir en orättvis uppgörelse där männen som sexuellt trakas-
serar kvinnor inom arbetslivet har en utgångspunkt som är svår att komma åt.  
 

Birkeland et al,. (2010) påvisar i en studie hur kvinnor i högre grad anser sig utsättas 
för sexuella trakasserier. Sett utifrån handlingsutrymmet tyder det på att kvinnor i högre 
grad upplever sig vara objektifierade. Objektet får följaktligen ett mindre rum än sub-
jektet, där utrymmet för tolkning och handling är betydligt större.  

Skilda handlingsutrymmen och normaliserandet av beteenden är möjliga att koppla till 
Habermas (1987) resonemang om kolonisering. Systemvärldens kolonisering av livs-
världen kan liknas med subjektets kolonisering av objektet och därmed mannens kolo-
nisering av kvinnan. Mannens normativa beteende får mer rum än kvinnans, på så sätt 
blir mannens handlingar också de normstyrande handlingarna. Koloniseringen skulle 
kunna innebära att mannens handlingar och beteenden också inskränker på kvinnans 
handlingsutrymme. Koloniseringen skapar också ett större tolkningsföreträde för sub-
jektet, det vill säga mannens tolkning har företräde vid tveksamma typer av handlingar. 
Det leder till att det (o)acceptabla beteendet förskjuts i mannens riktning, då det är 
dessa normativa handlingsmönster som bidrar till strukturen i första hand. En intressant 
och relevant fundering i sammanhanget är om ett agerande från medarbetare redan vid 
de subtila och mildare formerna av sexuella trakasserier skulle förhindra en förskjut-
ning åt grövre brott? 

 
Ansvarsfrågan – Vem äger ansvaret?   

Var ansvaret för sexuella trakasserier läggs anser vi påverkar förmågan att utmana tra-
kasserierna på ett gynnsamt sätt. Vilket i sin tur bidrar till att beteenden av sexuella 
trakasserier-karaktär fortgår då ansvarsfrågan förskjuts från både förövare och arbets-
givare till den utsatta kvinnan. 

Bauman (2004) menar att människan i dagens samhälle tvingas ta ett större ansvar för 
de egna handlingarna och dess konsekvenser. Att moralen inte längre grundar sig i det 
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traditionella och normativa utan har förflyttats till den relationella dimensionen i hand-
landet med den andre. Utifrån resultatet av innehållsanalysen kan detta klart ses, men 
bara när det gäller kvinnan, den utsatta. Det relationella ansvaret tycks endast gå åt ett 
håll. Ansvaret för sexuella trakasserier är som resultatet visar trefaldigt och utgår från 
kvinnan. Innan, under och efter de sexuella trakasserierna har kvinnan ansvaret för dess 
uppkomst, dess uttryck och dess konsekvenser. Då de sexuella trakasserierna gjort till 
handlingar och beteenden som utgår från kvinnan kan mannen inte skuldbeläggas.  
 
Bauman (2000a) beskriver individens åtagande att ta sig an en uppgift inklusive alla 
dess konsekvenser. Detta är vad resultatet pekar på när kvinnan åläggs att ta ansvar för 
hela händelseprocessen. När kvinnor redan från början förväntas ta ansvar för det pro-
aktiva arbetet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen, inte le, inte utmana, finna sig 
i och så vidare, inkluderar detta ett fortsatt ansvarstagande genom alla skeenden kring 
de sexuella trakasserierna. Utifrån detta blir det proaktiva arbetet med den psykosociala 
arbetsmiljön avgörande anser vi. Tystnaden är vad många utsatta kvinnor upplever som 
värst. Sin egen och andras. Bauman (2002b) beskriver hur den omedelbara reaktionen 
vid svårburen information är förnekelse och vi kan se hur detta stämmer överens med 
att få vetskapen om sexuella trakasserier. Det är lättare att förneka, för om medarbetare 
såväl utsatta som observatörer förväntas äga konsekvenserna för till exempel en anmä-
lan kan vi lätt förstå vilket betungande åtagande en anmälan eller ett ingripande är. För 
att den utsatta samt de som är vittnen till sexuella trakasserier ska kunna ingripa och/el-
ler anmäla behöver de veta att ansvaret inte ligger på dem. Det bör tydligt framgå i 
organisationers kända policys var ansvaret ligger, nämligen på den medarbetare som 
utsätter en annan medarbetare för sexuella trakasserier samt på den organisation som 
låter sexuella trakasserier ske. 
 
Resultatet visar också på hur ansvaret för handlingens skulle kunna förklaras enligt 
Giddens struktureringsteori. De stabila strukturerna där kvinnorna ansvarar för hand-
lingens konsekvenser förstärker också strukturernas varaktighet. Dubbelheten, eller du-
aliteten som Giddens (2003) benämner det, verkar reproducerande innanför ramarna 
genom att möjliggöra förändring samtidigt som bestående strukturer. 
 
Brinixhaj och Guggisberg (2017) beskriver hur offren ofta beskyller sig själva, det in-
nebär att de också ofta tar på sig ansvaret för vad de utsatts för. Vidare är detta proble-
matiskt då de inte enbart tvingas bära trakasserierna utan också förövarens skam. Det 
förekommer därmed en skam över vad de utsatts för. Skammen kan också appliceras 
på omgivningen, genom att varken förövare eller omgivning definierar handlingen som 
sexuella trakasserier undviks skammen. Det minskar också sannolikheten för att offret 
ska uppleva det som sexuella trakasserier, på så sätt reproduceras handlingen och be-
teendet utan att ifrågasättas.  

 
Vare sig det kan ses som en orsak till eller en förutsättning för sexuella trakasserier så 
visar Snyder et. al,. (2010) i sin studie att anställda på arbetsplatser med svaga sociala 
band och lågt stöd från chefer oftare upplever sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 
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Detta tyder på att organisationens arbete med dessa frågor är avgörande för både upp-
komsten av sexuella trakasserier och hur dessa bemöts. Ett passivt beteende från ob-
servatörerna och bristen på stöd vid sexuella trakasserier visar sig också vara avgörande 
för om kvinnan lämnar arbetsplatsen eller inte visar resultatet i denna studie. 
  
Jacobson och Eaton (2018) visar i sin studie att en organisation som har en noll-tolerans 
policy mot sexuella trakasserier även har medarbetare som med större sannolikhet an-
mäler sexuella trakasserier som de ser på arbetsplatsen. Problemet kvarstår dock hur 
dessa policys ska vara formulerade. Hur kan medarbetare förstå var ansvaret ligger? 
Genom en noll-tolerans policy kan arbetsgivaren skriva sig fri från ett visst ansvar, men 
hur hjälper en noll-toleranspolicy kvinnor att förstå att skulden och ansvaret inte är 
deras? Hur sexuella trakasserier definieras är avgörande för hur medarbetare, chefer 
och organisationsledningar kan ta sig an problemet och hur de kan skapa enkla och 
tydliga riktlinjer. 

 
Sexuella trakasserier - Begreppets gränser 

Det råder ett problem kring hur sexuella trakasserier ska hanteras. Vad som behöver 
diskuteras i sammanhanget är först och främst vad som menas med sexuella trakasse-
rier innan det överhuvudtaget kan utarbetas riktlinjer kring arbetet med sexuella tra-
kasserier i arbetslivet.  Som vi sett i resultatet framträder en problematisk bild av hur 
sexuella trakasserier kan tolkas. Den subjektiva, den objektiva och den sociala definit-
ionen. Vissa definitioner kan överlappa varandra, vissa står i kontrast till varandra och 
vissa definitioner saknar helt stöd i lagen. Gränserna blir diffusa, och medarbetare be-
höver veta var gränserna går för att kunna ta sitt arbetsmiljömässiga ansvar. I den fly-
tande modernitet som Bauman (1992) beskriver tycks människan paradoxalt nog både 
uppskatta sin individuella frihet men också sträva efter avgränsningar och förklaringar. 

Den utsattas subjektiva upplevelse står i centrum och är lagstadgad i en objektiv defi-
nition: Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons vär-
dighet” (2008:567, 1 kap 4§,pkt 5). Vad som har framkommit i resultatet är dock att 
det är den tredje definition av begreppet och av aktuell situation som råder som mått-
stock, det vill säga den sociala definitionen. Vi har visat på att den sociala definitionen 
är bredare både i tid och rum.  Vare sig sexuella trakasserier utförs omedvetet eller 
medvetet legitimeras handlingen av den sociala kontexten. Lika nyckfull som den sub-
jektiva definitionen kan tyckas vara så är även den sociala, eftersom den är både förlå-
tande och dömande till sin natur. Den sociala definitionen talar mer om sammanhang. 
Den subjektiva däremot är snävare i tid och rum och beskriver snarare en handling eller 
kortare situation. 
  
Herrera et al. (2017) problematiserar kring definitionen av sexuella trakasserier och 
benämner tre dimensioner; den juridiska, akademiska och psykologiska/subjektiva di-
mensionen. Författarna menar att de flesta forskare väljer den psykologiska/subjektivt 
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präglade definitionen av vad sexuella trakasserier är.  Visst är det viktigt med de sub-
jektiva upplevelserna. Dessa är verkligheter i vilken många utsatta lever, men vi behö-
ver arbeta med att skapa förståelse för dessa upplevelser och möta frågor och funde-
ringar kring dessa. Sexuella trakasserier behöver landa mitt ibland oss, tas på allvar, 
lyftas till diskussioner om gränser. Förhållningssättet till sexuellt ofredande ser an-
norlunda ut idag mot hur det såg ut i mitten av förra seklet menar Bauman (2002b).  
Idag finns både en medvetenhet kring sexuella trakasserier men det finns även en osä-
kerhet och en gränslöshet som bidrar till att försvåra både förståelsen och arbetet med 
sexuella trakasserier runt om på våra arbetsplatser. 

Att sätta upp riktlinjer inom en organisation som kan göras förstådd, applicerbar och 
accepterade av medarbetarna är ett viktigt första steg i arbetet med sexuella trakasserier 
i arbetslivet. 

Den grå zonen som belyses av Carstensen (2009) kan ses som en genomgående pro-
blematik i berättelserna. Berättelserna beskriver exempelvis passivitet från kollegor 
och chefer men också ifrån offer. Passiviteten skulle därmed kunna grunda sig i just 
den grå zonen. I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) tillämpas subjektivite-
ten i den juridiska dimensionen. Det innebär att en individ utsätts för sexuella trakas-
serier först när denne upplever sig kränkt av handlingen. Således kan en och samma 
handling vara laglig respektive olaglig endast beroende av offrets/den utsattes upple-
velse. Denna tillämpning/skrivelse av lagen skapar därmed ett utrymme för en grå zon 
inom området. Utifrån Giddens struktureringsteori och Habermas koloniseringsteori 
kan det tänkas att den grå zonen är skapad, definierad och eventuellt förlängd utifrån 
ett normativt manligt perspektiv. Den grå zonen reproduceras av ett normativt accep-
terande, i exempelvis konstnärsbranschen där det manliga geniet kräver/anser sig ha 
rätt till kvinnan som objekt. Andra exempel är tillfällen där kvinnan valt att anmäla till 
chefen men där chefen valt att se till den grå zonen och ursäkta beteendet. Vidare sker 
det genom ett normaliserande utifrån kvinnan som objekt.  

Genom olika slags definitioner av sexuella trakasserier följer olika slags handlande. 
Habermas (1996) talar om det expressiva, normativa samt det objektiva handlandet. 
Studiens resultat visar att trots lagstiftningen tillåts förövaren sätta gränserna och defi-
niera situationen för sexuella trakasserier. Om den subjektiva, den objektiva och den 
sociala definitionen inte matchar är det svårt att sätta ramar för vad sexuella trakasserier 
är på arbetsplatsen. Männen i berättelserna utgår ifrån en social kontext och agerar 
utifrån detta (normativt handlande), kvinnan utgår ifrån en ögonblicklig handling och 
upplever detta som ett oacceptabelt beteende. Mannen definierar den sociala situat-
ionen och kvinnan definierar upplevelsen av mannens handling (en expressiv hand-
ling).  Utöver detta finns den objektiva handlingen som i detta tal är vad som är okej 
utifrån diskrimineringslagen men även organisationspolicys mot sexuella trakasserier. 
Hur ska vi få dessa tre perspektiv att förenas, skapa förståelse och även  redskap för att 
arbeta med sexuella trakasserier i arbetslivet? 
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Habermas (1996) föreslår en tredje form av handlandet - det kommunikativa handlan-
det. Här handlar det om att skapa förståelse och komma fram till unisona handlingar. 
Detta skapas med hjälp att språket. Det blir alltså viktigt att prata om sexuella trakas-
serier, om medarbetares olika verkligheter, men det bör även handla om att implemen-
tera organisationspolicys som både är unisont författade av medarbetare och arbetsgi-
vare bör även vara enkla att förstå och omsättas i verksamheten. Utifrån Habermas teori 
om kommunikativt handlande ges här en överskådlig bild över dennes handlingstyper 
i förhållande till arbetslivets aktörer. Se figur 7 nedan. Denna tabell avslutar diskuss-
ionskapitlet med en uppmaning att föra arbetsplatsdialog kring sexuella trakasserier. 

 

Figur 7,  Handlingstyper relaterat till sexuella trakasserier i arbetslivet  
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Metoddiskussion 
Nedan diskuteras studiens förfarande med avseende på problemområdet, förförståel-
sen, etiken och studiens tillförlitlighet. Avsnittet avslutat med en kritisk reflektion av 
resultatet. 
 
Problemområdet 

Problemområdet i denna studie ansågs vara högst relevant. De psykosociala och orga-
nisatoriska arbetsmiljöfrågorna var och är ytterst aktuella, bland annat genom den re-
form som ligger till grund för Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisato-
risk arbetsmiljö (AFS:2015:4) där arbetsmiljöaspekterna arbetsbelastning, arbetstid 
och kränkande särbehandling har fått nya direktiv och med en ansvarsförskjutning mot 
arbetsgivaren. Inom den kränkande problematiken har sexuella trakasserier blivit liv-
ligt och vida debatterat allt sedan #metoo-rörelsen tog fart i slutet av 2017. 

Forskningens relevans menar Denscombe (2004) bör gå tillbaka på om forskningen 
kan bidra till utvecklingen av befintlig kunskap, så kallad grundforskning Forskningen 
kan även vara värdefull om den har en inriktning mot speciella praktiska behov, vilket 
kan benämnas som tillämpad forskning. Ett annat relevanskriterium är aktualitet som 
inbegriper att forskaren tar sig an ämnen som är speciellt angelägna vid en speciell 
tidpunkt. 

Vi såg en chans att ta tillvara på såväl det högst aktuella brännande ämnet men även en 
fantastisk möjlighet att analysera delar av det material som bars fram av metoo-rörel-
sen. Ett övergripande syfte med studien var att bidra med förståelse av de uttryck som 
sexuella trakasserier kan ta i arbetslivet. Således avser denna studie en grundforskning 
inom ett aktuellt område. 
 
Förförståelsen 

Forskaren bör inventera och inta ett kritiskt förhållningssätt till sina egna kunskaper 
och fördomar skriver Thurén (2007) och Westlund (2009) menar att ett sätt att klargöra 
vilken förförståelse forskaren i fråga har är att skriva ner erfarenheterna av det fenomen 
som ska studeras. 

Vår förförståelse i ämnet sexuella trakasserier i arbetslivet bottnar först och främst i ett 
stort intresse för de psykosociala aspekterna av arbetslivet. Vi har grundat våra kun-
skaper, antaganden och slutsatser på flera års studier av arbetslivets olika fenomen och 
teorier därom, samt faktakunskaper kring arbets- och arbetsmiljö-rätt. 
  
Thurèn (2007) skriver att för att överhuvudtaget kunna sätta sig in, förstå och tolka 
måste forskaren besitta empati. Forskaren behöver kunna projicera sina egna upplevel-
ser på andras samt kunna känna in den andres upplevelser och göra dessa till sina. En 



 

53 
 

medvetenhet kring sina egna projektioner, känslor och kunskaper är givetvis mycket 
viktig i detta tolkande analysarbete. Vår personliga förförståelse, den som kommit av 
egna personliga erfarenheter och upplevelser av arbetsmiljö i allmänhet och sexuella 
trakasserier i synnerhet har naturligtvis också funnits. Vi kunde med relativ lätthet sätt 
oss in i många situationer som berör kränkningar på grund av att vi tillhör det kvinnliga 
könet som upplevt arbetsplatser, beteenden, chefer, arbetsgivare och medarbetare som 
på olika sätt gett uttryck för sexuella trakasserier, men även åsikter om problemområdet 
i sig har vi fått till oss både genom formella och informella uttalanden. 

Utifrån vår erfarenhet har vi begrundat, diskuterat och kritiserat och därav landat i att 
våra kunskaper och erfarenheter som utgör vår förförståelse inom problemområdet 
främst är till gagn för uppsatsarbetet. Watt Boolsen (2009) beskriver inlevelseförmåga, 
intuition, förståelse, kunskap och meningsfullhet som dygder hos den som ger sig i kast 
med ett analysarbete. 

Svårigheten att stabilt ta sig över till den andra sidan i en forskningsprocess är vi med-
vetna om. Att balansera på den subjektiva bryggan mot förståelse är ibland vingligt, 
och rätt som det är som vacklar man till på grund av sin tunga ryggsäck fullpackad med 
förförståelse. Intentionen är att nå till andra sidan, att brygga över från sitt syfte med 
hela balansgången till andra sidan där en förståelse av sexuella trakasserier i arbetslivet 
uppenbaras och förhoppningen är att den ger en rättvis bild av empirin samt kan verka 
som bidrag till forskningen. 

Ödman (2011) menar att vi aldrig är utan någon grad av förförståelse inför en förete-
else. Att vara intresserad och nyfiken på problemområdet i denna studie är en stark 
bidragande orsak till att just detta problem studeras, och i med det finns en förförståelse 
med i bagaget. Förförståelsen kan således vara motorn i processen. Förförståelsen 
skapar riktning för sökandet efter förståelse menar Ödman (2011) och Thomassen 
(2007) önskar att förförståelsen används som ett kreativt verktyg i jakten på förståelse.  
Så med stolta steg tar vi vår förförståelse med oss över bron till ny kunskap och förstå-
else.  

 
Etiken 

Vi har redogjort för användandet av denna sekundärkälla i metodkapitlet där vi anser 
uppfylla de krav som Bryman (2011) ställer upp för material av digital och elektronisk 
art. Vidare i detta avsnitt ämnar vi istället ge plats åt diskussionen kring följande etiska 
dilemman. 

Denscombe (2004) skriver om vikten av att ta med alla aspekter i beräkningen samt att 
överväga val. Görs avsteg från de etiska koderna ska det motiveras. Nedan redogörs 
för två etiska aspekter som vi varit tvungna att ta ställning till. För det första gäller det 
urvalet där vi valt att inte belysa vissa individers utsatthet i vår studie – nämligen män-
nen. För det andra kommer även en annorlunda aspekt kring att skydda deltagarnas 
intresse diskuteras som gäller att undvika stress och obehag. 
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Var finns de utsatta männen i berättelserna? Ger metoo-uppropen en nyanserad bild av 
sexuella trakasserier? Statistik presenterad av Arbetsmiljöverket ger en bild av att pro-
blemet med sexuella trakasserier i arbetslivet främst är riktat mot kvinnor. Arbetsmil-
jöverket (2016b) redovisar i Arbetsmiljöstatistik Rapport att tre gånger fler kvinnor än 
män har upplevt sexuella trakasserier från chefer eller medarbetare någon gång under 
det senaste året. I rapporten konstateras också att kvinnors utsatthet hade ökat med 50 
procent. För männen var siffran oförändrad. 

I den kontext där denna studies material har hämtats är det kvinnorna som sagt ifrån 
och uppmärksammat omvärlden på problemet med sexuella trakasserier. Utifrån sta-
tistiken och utifrån tillgängligt material i och med metoo-uppropen har vi valt att belysa 
kvinnors utsatthet men vi välkomnar givetvis forskning som belyser männens proble-
matik också, både där de är förövare och där de är utsatta för sexuella trakasserier. 

Inom de forskningsetiska påbuden talar man om att skydda deltagarnas intressen. Här 
tänker man kanske i första hand på att personlig information om deltagarna ska skyd-
das, att data ska behandlas konfidentiellt och säkert samt att deltagare i studien skall 
avidentifieras så mycket som krävs (Denscombe 2004). 

De berättelser som återfinns i resultatet av denna studie är direkta citat från berättel-
serna om sexuella trakasserier. Berättelserna är många gånger av en obehaglig karaktär. 
För det första hoppas vi att inga läsare mår dåligt och känner så pass mycket obehag 
när de läser uppsatsen att det påverkar dem påtagligt negativt. Inom den etiska aspekten 
att skydda deltagarnas intresse ligger också uppmaningen att undvika stress och obehag 
skriver bland andra Denscombe (2004). Förhoppningsvis är våra läsare införstådda 
med vad de läser och anlägger en forskares blick på våra texter och kan på så sätt 
distansera sig ifrån empirin. 

Men vad skulle hända om någon av de hundratals kvinnor som bidragit med sin historia 
till metoo-texterna av en händelse blir bekant med vår uppsats? De vet inte att deras 
berättelser finns med. Vi ställer oss frågan om vårt resultat skulle kunna bidra till att 
en kvinna som utsatt för sexuella trakasserier blir återtraumatiserad i händelse av att 
hon läser denna studie. Återtramuatiserande eller posttraumatiskt stressyndrom innebär 
ett starkt psykiskt obehag inför inre och eller yttre signaler som symboliserar eller lik-
nar den traumatiska upplevelsen (APA 2002). 

Vi hoppas att detta inte ska hända och vi tror att risken att det faktiskt inträffar är mi-
nimal, dock anser vi det nödvändigt att reflektera över då vi har att göra med ett känsligt 
material. Utgångspunkten vid val av källa är även att de berättelser som valts att berät-
tas, de upplevelser som kvinnor bevittnat eller genomlidit är en källa till diskussion, till 
analys, till förståelse och till forskning. 

En annan risk sett till kvinnorna vars berättelser använts i studien är författarnas tolk-
ning. Vidare är det författarnas tolkning som presenteras och analyseras. Kvale (2006) 
beskriver intervjuarens makt i relation till intervjupersonen. Intervjuarens tolkning och 
analys av utsägelsen är vad som bär den kvalitativa studien. Således utgör också empi-
rin i denna studie ett rum för tolkning. Uppsatsens författare tolkar utsagorna relativt 
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fritt utan hänsyn till berättaren och dennes kontext. Vidare förekommer också en dub-
bel tolkning, likt den dubbla hermenutiken där forskaren tolkar berättelsen för att for-
mulera detta i skrift för en tolkande läsare.  

 
Studiens tillförlitlighet 

Det analyserade materialet, det vill säga de publicerade upprop som har behandlats i 
studien är sekundärkällor av anonym karaktär. Således utgjorde det studiens empiri. 
Berättelserna var publicerade i svenska dagstidningar och var uppdelade genom de 
olika branscherna. Då berättelserna var empirin har studiens författare gjort antagandet 
att berättelserna också stämmer överens med verkligheten. Uppropen publicerades i 
samband med #metoo rörelsen hösten 2017, då en större mängd upprop från olika 
branscher publicerades. Studien behandlar 23 av de upprop som publicerats i Sverige. 

Studiens analysprocess kan anses ha präglats av en tydlig struktur (se figur 2 ). Vidare 
har uppsatsförfattarna strävat efter en klar transparens för att tydliggöra processen samt 
säkerställa studiens tillförlitlighet.  

Studien har genomförts utifrån och i en svensk kontext. Viss tidigare forskning är inte 
från en svensk kontext och det kan därför förekomma kulturella skillnader. Vad som 
bör påpekas är att Sverige trots allt är ett relativt jämställt land ur ett internationellt 
perspektiv. Sett utifrån #metoo rörelsen som en global rörelse är de svenska uppropen 
en del av rörelsen där kvinnor valt att berätta om sina erfarenheter av sexuella trakas-
serier i bland annat arbetslivet. En del av berättelserna i empirin är som tidigare nämnt 
av, vad som skulle kunna beskrivas som, tyngre karaktär. Det beskrivs våldtäkter och 
övergrepp på svenska arbetsplatser. Helhetsupplevelsen av berättelserna är således 
skrämmande utifrån bilden av Sverige som relativt jämställt i jämförelse mot resten av 
världen. 

Vid utgångspunkten att berättelsernas sanningshalt är tveksam är studien inte möjlig 
att genomföra. Styrkan i anonymiteten genom att våga berätta kan också ses som en 
svaghet då det inte är möjligt att kontrollera berättarens historia. Det är heller inte möj-
ligt för studiens författare att urskilja varje berättande individ.  En annan dimension 
som bör påpekas är dock upplevelsen, med utgångspunkt i att berättelserna beskriver 
kvinnors upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatser är det, i enlighet med den 
juridiska definitionen av sexuella trakasserier på arbetsplatsen är högst relevant. Det är 
alltså inte möjligt att hävda att en annans beskrivning av händelserna stämmer bättre 
med verkligheten. 

Den mediala kontexten i samband med #metoo rörelsen och publiceringen av de olika 
uppropen kan analyseras ytterligare. Tidningarnas egna incitament att vara delaktiga i 
rörelsen genom att vara konkurrenskraftiga inom mediabranschen kan också beaktas 
vid diskussionen om berättelsernas sanningshalt. Samtidigt är det utifrån rörelsens 
syfte att bryta tystnadskulturen gällande dessa händelser problematiskt att överhuvud-
taget ifrågasätta berättelsernas tillförlitlighet.  
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Vid val av en annan metod, exempelvis intervjuer hade mängden empiri minskat, möj-
ligheten att ställa följdfrågor av mer djupgående karaktär hade funnits och eventuellt 
hade fler förutsättningar och mer kontextuella detaljer framkommit. Tystnadskulturen 
som trots allt är ett faktum hade dock kunnat vara problematisk, dels för att det är/skulle 
kunna vara en av anledningarna till #metoo rörelsens karakteristika genom just publi-
cering av anonyma berättelser. Intervjuerna hade antagligen också uppvisat färre di-
mensioner och detaljer, som såklart blir fler ju större mängd historier som finns, och 
empirin hade därmed kunnat bli mer ensidig. 

 

Kritisk reflektion av resultatet 

Resultatets framväxt baserades på en strukturerad steg-för-steg metod genom koncen-
trering och analys av empirin. Författarnas förförståelse och tolkning är således en del 
av resultatet. Vidare skulle resultatet antagligen sett annorlunda ut med andra uppsats-
författare. Kvale (2009) beskriver forskarens makt sett till tolkning gentemot intervju-
personen vid djupintervjuer. Resultatet är således en produkt av empirin i kombination 
med uppsatsförfattarnas tolkning.  

De valda teoretikerna är alla senmodernister som behandlar individens handlingar och 
plats i relation till helheten. Det kan tänkas vara nödvändigt att behandla genusteorier 
utifrån studiens karaktär, uppsatsens författare valde dock att inte behandla dessa. Ex-
kluderingen av rena genusteorier grundade sig i antagandet att de berörda senmoderna 
teoretikerna berör detta indirekt. Vidare sker det genom exempelvis struktureringsteo-
rin där aktörens handlande påverkas och förändras genom strukturer och i system. Vid 
tillämpning av exempelvis organisations- och maktteorier hade kontexten sannolikt 
präglats av fler mikroanalyser mellan individer, då vi inte har tillgång till information 
gällande en mer detaljerad kontext och så pass mycket material ansåg vi att de senmo-
derna teoretikerna var de mest optimala utifrån studiens frågeställning och syfte.  

Sett till generaliserbarhet har studien berört ett större antal berättelser. Den tidigare 
forskningen presenterar de dimensioner och faser vi anser vara relevanta utifrån syfte 
och frågeställning. Exempelvis gällande de olika definitionerna av sexuella trakasserier 
och hur det påverkar skapandet och konsekvenserna av sexuella trakasserier. Berättel-
serna är publicerade i en svensk och västerländsk kontext i samband med #metoo rö-
relsens explosion hösten 2017. Då den valda metoden är av kvalitativ karaktär har det 
huvudsakliga syftet varit att skapa en djupare förståelse av berättelserna snarare än att 
undersöka frekvenser av de olika fenomenen.  
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AVSLUTNING 

Vi vill än en gång belysa att problematiken med sexuella trakasserier i arbetslivet har 
varit känt länge och att problemet berör tiotusentals kvinnor varje år (Arbetsmiljöver-
ket 2016b).  MacKinnon beskrev det personliga skuldbeläggandet hos kvinnor som 
utsätts för sexuella trakasserier redan 1979. Skuldbeläggandet kan tolkas likt ansvars-
tagande, således är det också övergripande. Kvinnan ansvarar för arbetsplatsens pri-
mära och sekundära rum. Då hon utsätts maskeras handlingen enligt normativa struk-
turer av henne själv eller genom bystanders. I den flytande moderniteten tvingas hon 
dessutom ansvara för definitionen av sexuella trakasserier. Då den juridiska definit-
ionen utgår ifrån att den utsatta ska ha förmågan att agera aktivt då denne utsätts. Så-
ledes verkar strukturerna kontraproduktivt i avseendet, exempelvis gällande maskering 
genom skämt.  Sexuella trakasserier skapas av aktörers handlingar som blir till struk-
turer. Strukturerna återskapas och normaliseras genom bland annat tystnadskulturen. 
Även konsekvenserna, eller snarare icke-konsekvenserna leder till återskapandet. Ha-
bermas, Giddens och Bauman berör alla individens relation till handlandet i den en-
skilda kontexten. Individen rör sig idag i en rörlig, dynamisk kontext då denne förvän-
tas att ansvara för det egna handlandet. Vad vi kan konstatera i denna uppsats är dock 
det är kvinnans ansvar att handla vid sexuella trakasserier, både i direkt anknytning till 
dessa men också förebyggande.  

Analysen belyser genomgående svårigheten med gränsdragningar. De fem teman som 
framkommit i studiens resultat visar på gränsernas flyktighet men också de mer statiska 
strukturera och problemet med att förändra dem. Inom temat förläningen av fritiden 
syns privatlivets avtryck på arbetslivet genom sexualisering, kompisrelationer och ar-
betsplatsens delvisa förflyttning till det offentliga rummet. Temat skratt och skämt be-
lyser maskeringen av sexualiseringen av kvinnor samt svårigheten med att rå på och 
förändra en skämtsam jargong på arbetsplatsen. Resonemanget kring temat handlings-
utrymme präglas av det kvinnliga objektet i relation till det manliga subjekt med större 
handlingsutrymme rumsligt, handlingsmässigt och personligt. Resultatet visar på att i 
samma stund som mannen tar sig friheten utvidgas dennes handlingsutrymme på be-
kostnad av kvinnans. Sett till ansvarsfrågan kan det konstateras att kvinnor från början 
förväntas ansvara för det proaktiva arbetet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 
Därefter fortgår ansvarsprocessen genom exempelvis skuldbeläggning. Det femte te-
mat begreppets gränser berör problematiken kring definitionerna kring sexuella tra-
kasserier, exempelvis den grå zon som uppstår när föreskrifter, upplevelser och sociala 
normer står mot varandra.  

Studiens frågeställningar berör förutsättningar, upprätthållande och konsekvenser av 
och för sexuella trakasserier i arbetslivet. Dessa besvaras genom resonemang kring 
gränser, strukturer, handlande, normer och ansvar i de berättelser om sexuella trakas-
serier i arbetslivet som utgör #metod uppropen. Syftet att undersöka hur sexuella tra-
kasserier visar sig i arbetslivet genom #metoo uppropen kan därmed anses vara upp-
fyllt. 
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Slutsatser 
Utifrån studiens resultat och analys ser vi ett behov av förbättrat proaktivt arbete där 
ansvaret tydliggörs. Vi ser också ett behov av en dialog och ett klargörande från arbets-
givare gällande policys om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Nedan följer våra 
slutsatser och förslag i punktform. 

 

● Den osynliga gränsen mellan arbete och fritid som i förlängningen bidrar till ob-
jektifiering och sexualiseringen av medarbetare verkar i samma stund även depro-
fessionaliserande. För att arbetslivet ska präglas av professionella yrkeskårer be-
hövs en översyn kring av vad som hör hemma på en arbetsplats och vad som bör 
ske på fritid. Är det till exempel lämpligt att förtära alkohol i arbetsrelaterade sam-
manhang? Kan en nolltolerans för alkohol månne bidra till ett sundare arbetsklimat 
i denna fråga? 

 

● Humorn som meningsbärare och normstyrande är svår att komma åt. Visst ska vi 
ha roligt på arbetet men inte på bekostnad av någons värdighet. Här anser vi att de 
så kallade bystanders har en avgörande roll. Genom att reflektera över varför man 
skrattar med i skämten och genom att agera när något upplevs som kränkande 
gentemot en medarbetare kan den osunda skämtsamma jargongen luckras upp och 
sluta att normalisera, reproducera och maskera sexuella trakasserier. 

 

● Redan vid de små, till synes oskyldiga övertrampen bör arbetsgivare och medarbe-
tare agera. Genom de små förskjutningarna av handlingsutrymme för både förövare 
och offer kommer  dessa beteenden normaliseras  och på sikt uppkommer troligen 
grövre trakasserier samt en oförmåga att hävda sin rätt för den utsatta. 

 

● För att känna sig trygg i att anmäla sexuella trakasserier på en arbetsplats behöver 
kvinnan veta att hon inte bär något ansvar. Detta gäller även de som bevittnar tra-
kasserierna. Vi anser att det tydligt bör framgå i organisationens policy att inte bara 
råder det en nolltolerans gentemot sexuella trakasserier, det bör även framgå var 
ansvarsbördan ligger - innan, under och efter det sker. 

 

● Innan en policy överhuvudtaget kan utfärdas bör dock det först och främst disku-
teras vad som menas med sexuella trakasserier. Konkreta exempel på såväl fysiska 
som icke-fysiska trakasserier. Att använda arbetsplatsträffar till att diskutera dessa 
grundläggande definitioner och tolkningar är avgörande anser vi för att kunna gå 
vidare med arbetet med sexuella trakasserier. Vidare bör riktlinjerna tas fram, kom-
municeras och tillämpas på ett sätt som gör dem förstådda, applicerbara och accep-
terade, alltså att de ska ha en verkanskraft på arbetsplatsen. 
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Vidare forskning 
Inom vidare forskning föreslår vi en kunskapsbildning gällande manliga medarbetares 
bild och definition av sexuella trakasserier i arbetslivet. Den juridiska definitionen ut-
ifrån dess subjektiva innehåll är också intressant att undersöka ytterligare. Mer kun-
skaper inom grundläggande områden tror vi kan bidra till ett förbättrat proaktivt arbete 
och i förlängningen åtgärder gällande sexuella trakasserier i arbetslivet. Även kvanti-
tativa analyser av #metoo rörelsens upprop bör anses relevant för att undersöka före-
komsten av sexuella trakasserier i arbetslivet. 
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