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Sammanfattning 
 
Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter 
Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det 
förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-
upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika 
feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på 
arbetsplatser. Vi utgår från en rad olika teoretiska referensramar, däribland hur 
kulturförändringar inom organisationer kan implementeras. Även jämställdhetsarbete och 
feministiska rörelser lyfts och som beskriver hur jämställdhetsarbete i organisationer kan se ut 
och vilket motstånd det kan medföra, samt hur feministiska rörelser kan beskrivas som vågor. 
Slutligen lyfter vi i vår teoretiska referensram genus och könsmaktsperspektiv, som beskriver 
hur kön kan tillskrivas olika egenskaper, färdigheter och yrken och som i sin tur kan leda till 
en maktobalans mellan kvinnor och män. I studien har en kvalitativ forskningsmetod 
tillämpats för datainsamling genom att sex semistrukturerade intervjuer på två skilda företag i 
Sverige genomförts. Av resultatet framgick att båda företagen i studien arbetat aktivt mot 
sexuella trakasserier genom att ha vidtagit åtgärder i form av en Metoo-aktivitet på ena 
företaget samt deltagande i ett branschsamarbete mot sexuella trakasserier på det andra 
företaget. Något som tydligt framgick i resultatet var att samtliga respondenter upplevde en 
ökad medvetenhet kring sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och att åtgärderna som 
gjorts fått mestadels positiva reaktioner hos de anställda och i princip inget motstånd. Enligt 
respondenterna på ena företaget började en ny sund kultur byggas tack vare deras Metoo-
aktivitet, medan respondenterna på det andra företaget inte upplevde några märkbara 
skillnader i kulturen då de inte heller upplevt en hård jargong innan Metoo. Vidare framgick 
av resultatet att det fanns en undran och oro över huruvida Metoo var en tillfällig våg som 
skulle falla i glömska eller en rörelse som är här för att stanna. Diskussionen belyser hur 
Metoo påverkat respondenternas förhållningssätt till sexuella trakasserier. Ytterligare lyfts 
vikten av chefer och lednings behov av tydliga ställningstagande mot sexuella trakasserier för 
att förändring ska kunna ske men också problematiken som könsstereotyper speglar.  
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1 Inledning  
 
 ”If all women who have been sexually harassed or assaulted wrote `Me too.´ as a status, we 

might give people a sens of magnitude of the problem” 
  
Så löd Alyssa Milanos tweet som hon publicerade på sin Twitter den 15de oktober 2017. Med 
flera tusentals retweets och gilla-markeringar spred sig hennes ord som en löpeld genom 
världen och Sverige. Och minst sagt visade hon på omfattningen av problemet. Under 
hashtagen #Metoo började främst kvinnor skriva sina egna berättelser om sexuellt ofredande 
som de utsatts för. De två orden Me Too användes också för de som inte ville berätta men 
som även de varit utsatta. Hashtagen spred sig från Twitter till samhällets olika plattformar 
och ingen kunde längre undvika att lyssna till de kvinnor som nu berättade vad de utsatts för. 
Så tack vare det publika intresset och att ämnet var av så stor relevans och att det stöttades av 
personer från samhällets elit hände något. Personer som inte tidigare vågat eller vetat hur 
kunde nu få sin röst hörd under ett gemensamt forum där alla befann sig för en och samma 
anledning. För att ställa samhällets makthavare till svars och förhoppningsvis förändra 
samhället och organisationers rådande struktur. 
 
I Sverige öppnade många kvinnor upp sig och belyste omfattningen av problemet även i detta 
land, där problematiken visade sig existera både i privatlivet och i arbetslivet. Otaligt många 
yrkeskårer slöt upp sig och skapade sina egna hashtags där kvinnorna i respektive bransch 
kunde öppna upp sig. Allt från #Tystnadtagning där skådespelare berättade om kränkningar 
och sexuella övergrepp som skett bakom kulisserna till #Sistabriefen för anställda i 
kommunikationsbranschen (Nationalencyklopedin 2018). Över 60 initiativ från olika 
yrkeskårer och andra grupper startades i Sverige men inte riktigt alla branscher surfade med 
på vågen. Industribranschen var bland annat en av de branscher som aldrig fick en hashtag 
(DA:2019). Oavsett hashtag eller ej, så satte Metoo-uppropet fokus på frågan om sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Trots omfattning av uppropet och fenomenets förekommande i 
arbetslivet är det få studier som fokuserar på det faktiska arbetet och de faktiska 
förändringarna som företag engagerat sig i. Det innebär att det är relevant att studera 
fenomenet sexuella trakasserier i relation till Metoo och uppropets påverkan i organisationer. 
Även om Metoo må vara ett brett begrepp, är den centrala frågan sexuella trakasserier varpå 
just den delen i Metoo valts som studieobjekt i denna studie.  
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1.2 Bakgrund  
 
Majoriteten av Sveriges befolkning befinner sig på arbetsmarknaden till stor del av sin livstid. 
Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen publicerar återkommande nya 
föreskrifter för organisationer att följa för att arbetstagare ska känna sig trygga och trivas på 
sin arbetsplats. Skrivs orden ”sexuella trakasserier” på Google, framkommer otaligt många 
träffar som belyser undersökningar och rapporter där det framgår att kvinnor i olika branscher 
någon eller flera gånger utsatts av sexuella trakasserier. En av alla undersökningar som finns 
tillgängliga på internet, är IF Metalls (2018) rapport av sexuella trakasserier bland deras 
fackanslutna medlemmar. Resultatet visade att arbetsmiljön gällande sexuella trakasserier 
hade blivit något bättre sedan 2017, men att ändå 25% i ganska hög grad upplevde en ”rå 
jargong”. Vidare framgick att cirka 16% i ganska hög grad upplevde sexuella skämt på 
arbetsplatsen, men att endast en av fyra tog kontakt med sin arbetsgivare eller fackförbundet 
för att anmäla detta. Det framgick också i rapporten att det var lättare att prata om sexuella 
trakasserier efter #Metoo.   
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter har som syfte att förtydliga arbetsgivares ansvarsområde när 
det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska bland annat vara 
tydlig i sitt ställningstagande mot sexuella trakasserier och direkt vidta åtgärder samt ha 
tydliga rutiner gällande vem som ansvarar för anmälan och hur personer som blivit kränkta 
ska få hjälp och stöttning (AFS 2015:4). Enligt Diskrimineringslagen är det också ett regelrätt 
brott att utföra en sexuell handling med kränkande karaktär mot någon på sin arbetsplats (SFS 
2014:958). Chefer och de i ledningspositioner i organisationer har därför stor möjlighet och 
även skyldighet att påverka arbetstagarnas arbetsmiljö och trivsel till det bättre. Ändå 
upplever arbetstagare i alla olika branscher på arbetsmarknaden problem med just detta. Bland 
annat är just sexuella trakasserier ett återkommande fenomen i många organisationer. 
Arbetsmiljöverket (2018:2) redovisar i en rapport från 2017 att var tionde kvinna i arbetslivet 
någon gång under de senaste tolv månaderna varit utsatta för sexuella trakasserier på sin 
arbetsplats. Vidare utförde LO en undersökning 2018 bland deras medlemmar som belyste 
sexuella trakasserier på arbetsplatser. Där framgick att 16% i någon form blivit utsatt för 
sexuella trakasserier av kunder. Något som också utmärkte sig i undersökningen var att det 
fanns ett märkbart klass och könsmönster som visade att kvinnor i arbetaryrken i högre grad 
än kvinnor i tjänstemannayrken utsatts för sexuella trakasserier. Dock framgick att även 
kvinnor i tjänstemannayrken utsatts för sexuella trakasserier, nämligen dubbelt så många 2018 
än vid deras mätning tjugo år tidigare. Slutligen visade LO:s rapport att cirka hälften av deras 
medlemmar baserat på de som deltog i enkäten, inte visste vem de skulle vända sig till om de 
utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Detta på grund av att de inte fått någon 
information från sin arbetsgivare.  
 
Kvinnor riskerar också oftare än män att utsättas för kränkningar och trakasserier. Samtidigt 
vågar inte heller alltid kvinnor anmäla den som utsatt dem för trakasserier då en rädsla för att 
själv utsättas för repressalier eller att inte bli tagen på allvar finns. På grund av att kvinnor inte 
vågar anmäla till chefer eller ifrågasätta personen som begått övertrampet är det heller inte 
ovanligt att sexuella trakasserier blir ett handlingsmönster/maktmönster som tillåts fortgå i 
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organisationer (Wilson 2013:131).  Problemet med sexuella trakasserier har därmed länge 
varit känt men fick en ny vändning hösten 2017 i och med Metoo-uppropet.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett Elektronikföretag samt ett 
Kommunikationsföretag i Västra Götalandsregionen jobbar för att förhindra sexuella 
trakasserier efter Metoo-uppropet och om uppropet i förlängningen har bidragit till en 
förändring i organisationernas förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och i så fall hur.  
 
Detta leder fram till följande frågeställningar: 
 

• Vilka åtgärder mot sexuella trakasserier har Elektronikföretaget och 
Kommunikationsföretaget genomfört efter Metoo?  

• Hur har åtgärderna genomförts på företagen? 
• Har respondenterna upplevt en förändring efter metoo-åtgärderna inom företagen och i 

så fall på vilket sätt har det tagit sig i uttryck?  
 

1.4 Begreppspreciseringar 
 
Metoo 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) beskrivs Metoo-rörelsen som ett globalt upprop mot 
övergrepp och sexuella trakasserier mot kvinnor. Vi har i denna studie valt att använda orden 
Metoo samt Metoo-uppropet.  
 
Sexuella trakasserier 
Definieras enligt Diskrimineringsombudsmannen (2018) som något som kan ta sig  uttryck på 
många olika sätt, exempelvis i form av gester, visslingar eller olämpliga blickar. Vidare kan 
det även vara otrevliga och mindre välkomna komplimanger, inbjudningar eller anspelningar. 
Detta är enligt lag förbjudet på arbetsplatser (SFS 2008:567).  
 
Kultur 
Kultur är ett brett begrepp som kan inneha flera olika innebörder. I denna studie används 
kultur och organisationskultur som ett samlingsbegrepp för gemensamma normer, värderingar 
och informellt handlande (Alvesson 2015:10).  
 
Jargong 
Ett slags gruppspråk som ofta används med negativ betoning (Nationalencyklopedin 2019). 
När vi använder begreppet jargong eller hård jargong i denna studie, syftar vi på ett beteende 
av kränkande natur som blivit normaliserat.  
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2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras aktuell tidigare forskning om sexuella trakasserier på arbetsplatser 
och tolkningsproblematiken kring detta ämne. Vidare lyfter vi en rapport som belyser vilka 
faktiska åtgärder organisationer gjort mot sexuella trakasserier i och med Metoo-uppropets 
genomslag. Slutligen presenteras också problematik som kan uppstå i och med 
implementering av förändringar i organisationer mot en mer jämställd arbetsplats.  

2.1 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen  
 
Ibland skrivs det om att anställda tycker det är svårt att veta hur vida ett beteende är okej eller 
inte på en arbetsplats. Trots Diskrimineringsombudsmannens tydliga lagdefinitioner om 
sexuella trakasserier, som nämnts i inledningen, finns det mycket tveksamheter kring vart 
gränsen går gällandet detta. Och när saker och ting inte är tillräckligt tydliga väljer anställda 
att själva tolka situationen. Detta fördjupar Carstensen i sin text Gråzoner och sexuella 
trakasserier – reflektioner kring gränsdragningar och jämställdhet i arbetslivet (2012). Hon 
menar att alla gråzoner på arbetsplatserna skapar osäkerhet och förvirring och möjlighet att 
tolka offret och dess trovärdighet vilket i sin tur stigmatiserar offret. Carstensen tar också upp 
att normer som tillskrivs män och kvinnor genomsyrar hela samhället och arbetsmarknaden. 
Normer som är svåra att bryta för att de är så starkt förankrade i människans sätt att förväntas 
vara och bete sig. När en man är flirtig och lite för närgången anses han enbart vara trevlig 
och rent av manlig. När en kvinna beter sig på samma sätt är hon däremot lättfotad och nästan 
motbjudande. Detta beteende är självklara sexuella trakasserier men Carstensen menar att det 
finns en mängd gråzoner som inte riktigt går att definiera. Och när sexuella trakasserier 
definieras från enbart ett fåtal beteenden finns det kryphål för andra handlingar som också de 
kan vara lika olämpliga. På grund av denna stora gråzon upprätthålls en ojämlik könsordning 
på arbetsplatser runt om i Sverige (Carstensen, 2012:117-127).  
  
Problemet med sexuella trakasserier uppstår inte enbart i relationen mellan chef och anställd 
eller medarbetare emellan. I en artikel från Australien, ”But It’s Your Job To Be Friendly: 
Employees Coping With and Contesting Sexual Harrassment From Customers in the Service 
Sector (2016) av Laura Good och Rae Cooper intervjuar de anställda i servicebranschen om 
deras upplevelser av sexuella trakasserier på jobbet från kunder. I artikeln beskriver de att 
svårigheten med att hantera dessa trakasserier är på grund av de sociala normer som råder. De 
menar att det är svårt att veta vart gränsen går för vad som är accepterat beteende och inte. 
Vidare menar de anställda att normerna innebär att de behöver ha en känslomässig närhet till 
kunderna. De måste vara trevliga, ge en bra kundupplevelse och intressera sig för kunderna 
vilket ibland misstolkas av kunderna. Makten i sin tur ligger också hos kunden som 
konsument och de anställda vill göra kunden nöjd och öka försäljningen. Vidare i studien 
visar det sig också att när en anställd tar mod till sig och anförtror sig till sin chef om något 
som hänt tar chefen ändå inte till några åtgärder. Detta oftast på grund av att chefen inte vill 
förlora en kund, med andra ord, en inkomst till företaget. Lundberg (2016:123) lyfter även 
denna mentala problematik i sin doktorsavhandling och beskriver olika svårigheter med att 
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hantera kunder som gör sexuella närmanden. Kunden blir ett hinder för att bibehålla sin 
värdighet då den anställda ofta måste sätta sig i en underordnad position och acceptera 
kundens, ibland, icke önskvärda beteende.  
 
Ytterligare belyste Högskolan Väst i en rapport från 2018 att de organisationer som 
undersöktes hade fått en större medvetenhet om problemet på grund av Metoos stora 
genomslag. På grund av den stora allmänna rörelsen samt att organisationer öppnade ögonen 
och blev medvetna om problemet på den egna arbetsplatsen börjades det vidtas åtgärder. 
Rapporten visar att organisationerna i undersökningen återupprepat och omdefinierat sin 
policys, på nytt spridit dessa på arbetsplatserna, utvecklat klagomålshantering och flertalet 
andra åtgärder. Däremot arbetade organisationerna olika intensivt och i olika utsträckning 
med de olika åtgärderna. Detta berodde bland annat på organisationernas storlek och 
synlighet, ju större företag ju viktigare var det att undvika problem som kunde leda till negativ 
uppmärksamhet. Organisationerna vägde också in hur stor skada enskilda fall skulle göra på 
arbetsgivarvarumärket. Ytterligare förklaring låg också i att det berodde på hur mycket 
organisationerna tidigare arbetat med frågan (Högskolan Väst 2018).  
 

2.2 Jämställdhet i organisationer  
 
Kvinnor och män har ofta olika status vid organisationers jämställdhetsarbete. Detta framgår i 
Angervalls doktorsavhandling (2005:133-134) som handlar om jämställdhetsarbete på bland 
annat ett universitet, där hon kom fram till att männens involvering i arbetet mot jämställdhet 
ofta ger större legitimitet än kvinnors involvering. Däremot ansågs inte männen ha tillräckligt 
med kunskap i frågan men istället ansågs den bristande kunskapen kompenseras av männens 
symboliska värde, något som Angervall ifrågasatte. Vissa personer i avhandlingen som 
Angervall benämner som eldsjälar, ifrågasatte universitetets arbete med jämställdhet och 
ansåg att det fanns en bristande kunskap och engagemang för att driva  jämställdhetsarbetet 
och dess frågor. Flertalet ombud som var involverade i jämställdhetsarbetet på universitetet 
ansåg att de själva inte hade tillräckligt med kunskap kring kön och jämställdhetsfrågor. En av 
anledningarna till att de dock jobbade med jämställdhet på universitetet  var ambitionen att 
det skulle öka kvalitén och utvecklingen i organisationen (2005:133-134).  
 
Vidare studerade Angervall (2005) i samma doktorsavhandling jämställdhetsarbetet på ett 
företag. Något som framgick där var att flera av cheferna på företaget i studien inte ansåg att 
jämställdhetsarbete var av vikt, varpå Angervall fann att övriga medarbetare kunde påverkas 
av uppfattningen om att jämställdhetsfrågan inte var en viktig eller central fråga i 
organisationen. Detta eftersom det är cheferna som har makt att legitimera 
jämställdhetsarbetet till övriga i organisationen (ibid:95). Även Pincus (2002:167-168) 
framhäver i sin doktorsavhandling att ledningen har en viktig roll i stöttandet av 
jämställdhetsarbetet då det även påverkar reaktionerna hos de anställda i organisationen. Om 
däremot ledningen inte visar sitt stöd kring frågan, blir risken att dessa signaler sänds ut till 
övriga i organisationen, exempelvis chefer. Budskapet riskerar då bli att jämställdhetsfrågan 
inte är något att ta på allvar. Det är däremot inte ovanligt att genusarbete förespråkas inom 
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organisationer men när det dock kommer till det faktiska tillvägagångssättet saknas policys 
och rutiner för hur genusintegreringen ska gå till. Detta framhävs i Olssons (2013) studie 
kring genusintegreringsprocesser inom militären där det framgick att genusarbete var något 
som framfördes som viktigt och som ansågs positivt, men som brast gällande tydliga riktlinjer 
och tillvägagångssätt.  
 
Vid förändringar i organisationer och speciellt vid förändringar som berör jämställdhet möter 
organisationer ofta på motstånd och oförståelse. Detta motstånd kan bero på olika saker, som 
exempelvis förflyttning av ansvar, resurser och inflytande vilket ibland kan väcka starka 
känslor hos personer. Dessa känslor mynnar ofta ut i en typ av oro hos de privilegierade 
personerna som kan komma att bli berörda av förändringen, vilket även kan leda till 
förnekelse och protester mot problemet. Oavsett om det är högljudda, arga eller tysta protester 
så blir det en form av motstånd mot jämställdhetsarbete och försvårar möjligheter för män och 
kvinnor att behandlas på ett jämställt vis. Ett problem kan i dessa fall vara att människor har 
olika uppfattningar om vad jämställdhet är och vad som krävs för att uppnå det. Mycket kan 
även tänkas bero på just vilket kön personen i fråga förknippar sig med, personens ålder samt 
etnicitet. Att förändra något som är präglat av så invanda rutiner och arbetssätt som ofta 
jämställdhet är blir därför en komplex uppgift. Därmed är det också viktigt för organisationer 
att öka sin kunskap om makt och motstånd för att veta hur detta ska bemötas vid 
jämställdhetsarbete (Amundsdotter, Ericson, Jansson & Linghag, 2015:8-10). Vidare 
framhävs i en studie av Robertsson (2003) att män som försöker bryta mot den manliga 
normen och som öppet försöker stötta kvinnor i jämställdhetsarbete ofta kan stöta på motstånd 
från andra män. Detta på grund av att den maskulina normen är så stark och därför svår att 
bryta sig loss från. 
 
  

3 Teoretiska referensramar  
 
För oss har det varit betydelsefullt att använda olika teoriområden för att i denna studie kunna 
analysera vårt resultat i enlighet med syftet. Vi kommer därför följande att presentera vårt 
utvalda teoretiska ramverk som ligger till grund för den kommande analysen. Organisationer 
är oftast komplexa och varierande och även forskningen kring organisationer och vad som 
händer i dem och hur de ska förstås är många och ibland svårtolkade. Vi har därför valt att 
avgränsa oss till kulturförändringar i organisationer och problematiken i att förändra något 
som brukar vara så pass djupt förankrat i en organisation. Vidare lyfter vi feministiska/sociala 
rörelser och hur metoo-uppropet kan tolkas som en sådan rörelse och varför och hur det 
påverkar organisationer. Tillslut problematiseras betydelsen av kön och könets makt i 
organisationer. 

3.1 Kulturförändring i organisationer  
 
Vid förändring av kulturer finns olika tillvägagångssätt/metoder att använda sig av. Ett av 
dessa sätt är det storslagna teknokratiska projektet. Trots att denna metod kan ta lång tid, 
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beskrivs den kunna förändra en icke tillfredsställande organisationskultur till en bättre och 
starkare kultur (Alvesson 2015:222-223). Vanligtvis bör organisationen enligt denna metod 
börja med en utvärdering av situationen som råder inom företaget för att sedan sätta upp 
strategiska mål. Här tillkommer också en analys av den kultur som för tillfället råder samt 
framtagning av den kultur som önskas uppnås. Vidare är det av vikt att det finns en plan för 
hur den nya kulturen skall uppnås för att sedan genomföra denna. En sådan plan utförs 
vanligtvis genom olika steg, där ett av dem är att se över organisationens nuvarande 
rekryteringsprocesser med syftet att skapa nya där personer med liknande värderingar som går 
i led med den nya kulturen rekryteras. Ledarskapet eller högt uppsatta chefer fyller här också 
en viktig funktion genom att själva kommunicera eller handla enligt den nya kulturen till 
resten i organisationen. Ytterligare insatser som kan genomföras vid skapandet av en ny 
kulturförändring är att på ett eller annat sätt belöna eller befordra den personal som uppträder 
eller uttrycker sig enligt den nya kulturen för att signalera önskvärt beteende. Slutligen följs 
processen av en utvärdering för att ta fasta på om det skett en förändring i kulturen. Antingen 
krävs vidare åtgärder för att fortsätta utveckla den nya kulturen om den ännu inte uppnåtts, 
eller sådana åtgärder som upprätthåller den nya rådande kulturen (Alvesson 2015:222-223). 
  
Detta perspektiv på kulturförändring utgår från att den högsta ledningen skall ha den 
övergripande makten eller talan för att påverka resten i organisationen till att förändringen 
skall ske. Det är inte ovanligt att även hjälp från utomstående parter så som konsulter används 
för att uppnå den nya förändringen. Alvesson (2015:224) antyder att denna 
förändringsprocess tar lång tid och ofta kräver en lång arbetsdelning eftersom den börjar i 
ledningen för att senare implementeras i resten av organisationen. All personal har olika 
funktioner eller roller i förändringsprocessen för att kunna uppnå ett resultat. 
  
Jämställdhetsarbete framhävs också som en typ av bidrag till organisations och 
kulturförändring. Det är därmed inte helt ovanligt att denna typ av arbete används som en 
strategi på företag för att nå en trevligare kultur men som i realiteten saknar både en tidsram 
och utförande plan. Vidare är det inte ovanligt att ett bristande engagemang eller resurser 
bidrar till att organisationer inte prioriterar jämställdhetsfrågan (Lindholm 2011:19). Vid 
genomförandet av jämställdhetsarbeten är det därmed vanligt med både positiva och negativa 
reaktioner från de anställda. Wahl, Holgersson, Höök & Linghag (2011: 218-219) lyfter fram 
orsaker som kan förklara varför jämställdhetsarbete många gånger möts av motstånd. Det kan 
handla om män i underordnade positioner som kan motsätta sig främst kvinnor som förmedlar 
feministiska åsikter och kunskap med syfte att imponera på män i högre maktpositioner. Det 
kan också handla om att män i liknande maktpositioner försöker imponera på varandra genom 
att opponera sig mot feministisk kunskap, men motstånd kan även komma från andra kvinnor. 
Detta kan resultera i att kvinnor med feministiska åsikter och kunskap kan attribueras med 
ofördelaktiga egenskaper så som gnällig, överdriven, manshatare och negativ. 
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3.2 Feministiska och sociala rörelser som vågor 
 
Kvinnor har mer eller mindre sedan 1800-talet slutit upp i olika rörelser eller organiseringar i 
hopp om att få samma rättigheter som män. Det har också funnits en strävan att utmana den 
manliga dominansen. Dessa feministiska mobiliseringar och deras ned- och uppgångar kan 
beskrivas som vågor (Wettergren & Jamison 2006:85). Dels kan den feministiska rörelsen 
beskrivas som kontinuerlig, men också som föränderlig i synonym med vågor som kommer 
och går och som är ostoppbara. Därmed sagt att det ständigt existerar en feministisk rörelse 
men vars kraft varierar i olika tidsperioder. Något som verkar vara en vågs livscykel är att den 
går framåt med full kraft och uppnår toppen för att sedan gå tillbaka, men den behöver inte 
alltid stå ensam utan vanligen kan flera vågor (läs sociala rörelser) uppstå under samma gång. 

Sociala rörelser står oftast för en motreaktion för den etablerade ordningen varpå dennes 
styrka är beroende av det engagemang från de som deltar i rörelsen. De som är engagerade i 
rörelsen blir därmed rörelsens största tillgång (Wettergren & Jamison 2006:97). Missnöjet 
mot det etablerade systemet som ofta står till grund för skapandet av en social rörelse, driver 
människor till att offentligt engagera sig och protestera vilket skapar en kollektiv samhörighet 
mellan dessa människor (ibid:10-11). Det är därmed när flera grupper eller organiseringar 
som har samma ideologiska värderingar som det kan bildas en social rörelse, men såvida de 
inte exempelvis bildar ett politiskt parti eller blir en specialiserad institution riskerar rörelsen 
att tyna bort. På så sätt kan sociala rörelser tendera att vara tillfälliga (Wettergren & Jamison 
2006:97). 

Något som är utmärkande för en rörelse är att den ofta är på väg någonstans och därmed blir 
den sällan klar. Den är föränderlig och kan därför uppfattas spännande, samtidigt som den 
förknippas med ett enhetligt engagemang. Något som är utmärkande för en social rörelse är 
att den är gränslös eftersom den inte har en specifik tidsram. Den kan liknas vid ett nätverk 
som i olika riktningar sträcker ut sig i samhället utan att det finns någon konkret början eller 
slut. En social rörelse präglas också till stor del av de människor som engagerar sig i den och 
deras känslor. Vanligtvis har människorna i rörelsen liknande livsstilar och känslor kring det 
som rörelsen handlar om, vilket också kan leda till spontana ageranden. Till skillnad från 
organisationer finns det i en social rörelse inte någon hierarki utan snarare handlar det om att 
den som är mest engagerad också har störst inflytande (Wettergren & Jamison 2006:113-114).  

3.3 Könsmaktsordning 
 
Kön anses vara ett grundläggande, strukturerande samt organiserande princip i samhället. Kön 
påverkar i olika verksamheter, bland annat i organisering och styrning på arbetsplatser. 
Kunskapen om hur kön påverkar organisationer i olika sammanhang är därför ett viktigt 
verktyg för organisationers utveckling. Samhället lika väl som arbetsorganisationer är ordnade 
efter principen att män och kvinnor är olika och därför också ska behandlas olika, arbeta med 
olika saker och förväntas kunna olika saker. På detta vis skapar vi vad som är manligt och vad 
som är kvinnligt (Wahl & Linghag 2013:17).   
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Påståenden om att män är tävlingsinriktade, hårdhudade och manliga och att kvinnor är 
ödmjuka, omhändertagande och empatiska kan många känna igen sig i. Stereotyper som dessa 
fungerar som mekanismer för fostran i olika könsroller. Från födseln lär pojkar och flickor sig 
vilken plats de får och borde ha i samhället. Detta genom umgänge med vuxna, i sociala 
tillställningar, på förskolan med mera. Det är i rent av de flesta interaktioner med andra 
människor som uppfattningen av oss själva formas. Detta kallas för socialisation, människan 
skapar sig en slags verklighet utifrån vad som förväntas av oss samt vad vi själva kan förvänta 
oss av vår omgivning. Hur vi sedan väljer att följa dessa förväntningar spelar fortsatt roll för 
de reaktioner vi sedan kommer mötas av. Beroende på om omgivningen är negativ eller 
positiv formas vi på olika sätt (Gillberg 2018:44). Pojkar och flickor, män och kvinnor, har 
därmed så länge det går att minnas haft olika förväntningar på sig. Mannen har setts och ses 
fortfarande som normen och kvinnan som undantaget. Överallt i samhället talas det om allt 
från målsman, till tjänsteman, till brandman till jämställdhetsombudsman, även när dessa 
befattningar likaväl skulle kunna tillfalla en kvinna. När vi lever efter dessa normer 
konstrueras och upprätthålls en slags maktordning mellan män och kvinnor. Denna 
maktordning ger möjlighet för könsstrukturer att frodas och när dessa upprätthålls blir de 
uttryck för könsordningen i samhället och tillslut i organisationer (ibid 2018:57-58).  
  
Enligt könsordningen är män och kvinnor naturligt olika vilket leder till att män och kvinnor 
hamnar i olika yrken i arbetslivet och på så vis också på olika maktpositioner. Däremot är inte 
denna maktordning naturlig, det är våra fördomar och strukturer som säger till oss vad vi ska 
tänka förknippat till de olika könen (Wahl & Linghag 2013:23-24). Då mannen är normen är 
han också den med makt. Denna makt speglar sig i sin tur på olika sätt. Bland annat genom att 
männen oftare tas på allvar och kvinnor ses som gnälliga när någonting påpekas. Ytterligare 
anses det ofta att kvinnor måste tåla de hårda jargongerna som kan finnas på arbetsplatsen 
som inte allt för sällan kan inneha en sexuell anspelning. Dessa överträdelser, de sexuella 
trakasserierna, blir ett sätt för männen att utöva sin makt mot, oftast, kvinnorna (Wahl & 
Linghag 2013:51-52).  
 
Makt är även kopplat till begreppet tystnadskultur. Människor (läs män) med makt kan göra 
överträdelse på överträdelse utan repressalier. Skulle personen som begår överträdelse dock 
stöta på problem sluter oftast många andra upp och stöttar personen i fråga. Personen med 
makt går i sin tur fri och hans beteende berättigas samtidigt som personen som vågat säga 
ifrån står maktlös och ensam (Gillberg 2018:98). Vidare lyfter Alvesson och Billing 
(2011:192-193) att maktrelationer också bygger på hur toleranta och restriktiva organisationer 
är med exempelvis sexuella trakasserier. Innehar en anställd en överordnad position är också 
möjligheten större att denna person använder ett trakasserande beteende. Vad som också 
spelar stor roll i männens möjlighet att använda sin makt är arbetsplatsens normer och 
värderingar. Om det kränkande beteendet accepteras eller bestraffas av chefer kan spela stor 
roll. Arbetsplatsers normer och värderingar är i sin tur förknippat med organisationskultur 
vilket är ett väldigt komplext område (Alvesson 2015:7). Ett stort område inom 
organisationskultur är könsfrågan. Det handlar till stor del av idéer om hur kön konstruerats 
till att bete sig eller tänka beroende på ens kön. De normativa och det kulturella idéerna 
begränsar därmed människan till att vara och agera till det som förväntas av dem beroende på 
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kön. Det hör också till vanligheterna att organisationskulturer är mansdominerade vilket ofta 
kan leda till ett stereotypt språkbruk och värderingar med sexuella anspelningar. Emellertid 
finns även kulturer som är feminina eller könsneutrala men det är inte ett naturligt fenomen 
som kan kategoriseras utan snarare gruppers kulturella uppfattningar och föreställningar om 
hur något är eller ska vara (Alvesson 2015:167). 
 
Könsordningen finns alltså överallt omkring oss, i samhället och i organisationer. Trots försök 
att minska makt och könsordningen är vi inte där än och det finns även en ovilja att förändra 
denna ordning. Den som sitter på makt vill sällan dela med sig av den. Det är några 
anledningar till varför det tar sån tid, män väljer män och på så sätt har män kvar sin makt. 
Detta skapar ett könsmaktssystem där männen lyckas upprätthålla sina privilegier och 
kvinnorna fortsätter ha det svårt att förändra sin situation (Wahl & Linghag 2013:86-87).  

4 Metod  
 
I detta avsnitt presenterar vi hur vi gick tillväga under uppsatsskrivandets gång för att studien 
kunde genomföras på ett lämpligt sätt enligt oss. En kvalitativ metod valdes inför denna studie 
och vi argumenterar i följande kapitel varför vi gjort de val som vi gjort samt beskriver de 
utmaningar och hinder vi stött på under studiens gång.  
 
Den kvalitativa ansats vi valt att förhålla oss till genom arbetet har varit fenomenografi och 
beskrivs som en empirisk ansats. Fokus ligger i att studera hur olika fenomen i världen 
uppfattas av människor. Här blir alltså uppfattningen det centrala och det som ger mening och 
grund till hur vi handlar och resonerar. Detta vetenskapsteoretiska utgångssätt förespråkar 
också kvalitativa intervjuer där intervjupersoner får beskriva hur de uppfattar det som sker 
med egna ord. Genom den empirin som framkommer är det meningen att forskaren ska kunna 
urskilja mönster och på så vis sortera materialet. Dessa kategorier/mönster ska vara olika men 
också tydliga. Samtidigt ska kategorierna kunna sättas i relation till varandra för att beskriva 
respondenternas uppfattningar (Patel & Davidsson 2011: 30-33). Detta fördjupar vi och 
förtydligar i följande delar i metoden. Viktigt att också påpeka är att människors uppfattningar 
kan förändras genom exempelvis utbildning och utveckling och därmed syftar inte denna 
utgångspunkt på att hitta konkreta teorier som står för slutgiltiga svar (ibid:33).  
  

4.1 Urval 
 
Då vi ville studera företag/organisationer som arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo 
och dessutom hade kontakter på ett elektronikföretag där vi hade förkunskaper om att det 
genomförts åtgärder, utgick vi därifrån. När en studie ska genomföras och som handlar om 
organisationer, är det inte ovanligt att i ett första steg välja vilken organisation eller företag 
som studien ska utgå ifrån istället för att börja välja intervjupersoner. Detta eftersom de som 
utför studien förmodligen har en bra överblick över den organisation som ska studeras och då 
det ofta finns tydliga förteckningar över personer som kan kontaktas (Ahrne & Svensson 
2016:40). Vidare är det i kvalitativa studier vanligt att använda sig av så kallat målstyrt urval. 
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Detta innebär att baserat på sitt syfte eller sina frågeställningar, väljer forskaren de 
respondenter och organisationer/företag som troligen bäst kan besvara forskningsfrågorna och 
blir på så sätt ett strategiskt val (Bryman 2011:392). Först kontaktade vi två personer på 
företaget som en av oss sedan tidigare haft kontakt med. Båda ville ställa upp på varsin 
intervju. Vi tog kontakt med dessa två personer eftersom vi hade förkunskaper om att de varit 
insatta i företagets arbete mot sexuella trakasserier och var därför relevanta för studiens syfte. 
Genom de två första respondenterna, fick vi information om fyra ytterligare personer som 
också varit insatta i samma Metoo-arbete och som därmed kunde vara relevanta för studien att 
intervjua. På så sätt använde vi snöbollsurval som är en typ av målstyrt urval eftersom vi 
genom våra intervjupersoner fick kontakt med ytterligare respondenter som också ansågs 
kunna besvara våra forskningsfrågor (Bryman 2011:196-197). Av de fyra personer vi blivit 
tipsade om och som vi därför ställt frågan till att ställa upp på intervju, var det en som tackade 
ja. Sammanfattningsvis var ingen av respondenterna vid tillfällena för Metoo-aktiviteterna 
chefer, även om två av dem representerade arbetsgivarsidan samtidigt som den tredje 
respondenten var en medarbetare med god inblick i arbetet mot sexuella trakasserier. 
 
När vi skulle studera ytterligare en organisation, gjorde vi research på internet för att försöka 
hitta organisationer eller företag som arbetat aktivt mot sexuella trakasserier efter Metoo 
vilket var svårare än vi trott. Vi tog kontakt både via mail och telefon med flertalet olika 
företag som kunde tänkas ha arbetat med området, men fick antingen ingen återkoppling över 
huvud taget eller ett nej till svar. De företag som återkopplade med ett nej hade antingen inte 
vidtagit några särskilda åtgärder mot sexuella trakasserier efter Metoo, eller så hade de arbetat 
med området men ville inte ställa upp på intervjuer. Detta trots att vi informerade om att både 
företaget och respondenterna skulle bli anonymiserade. Slutligen kontaktade vi dock ett 
kommunikationsföretag, som vi via artiklar på nätet kunde se hade jobbat med Metoo. De 
ville gärna ställa upp på intervjuer då de tyckte vi belyste ett viktigt ämne. Den person vi fick 
kontakt med där bokade självmant in tre intervjuer åt oss med personer hen ansåg lämpliga att 
svara på våra frågor varpå hen var en av dem. Två av respondenterna på 
Kommunikationsföretaget var medarbetare medan den tredje satt på en chefsposition. 
 
Enligt Kvale & Brinkman (2009:129) bör de som utför en studie intervjua så pass många som 
behövs för att kunna besvara forskningsfrågorna. Det finns därmed sagt inte en exakt siffra på 
hur många som behövs intervjuas. Det viktiga är att utgå från vad som ska studeras och i vårt 
fall har vi nöjt oss med totalt sex olika personer, tre på varje företag. Det kan finnas en positiv 
aspekt med att intervjua ett färre antal personer eftersom intervjuerna på så sätt kan bli mer 
djupgående än om ett större antal skulle intervjuats (ibid:130). Med tanke på den svårighet i 
att hitta företag och intervjupersoner som ville vara med i studien, kände vi inte att det fanns 
ytterligare tid till att försöka hitta fler personer och organisationer. Samtidigt upplevde vi att 
vi fick ut mycket bra data av de sex intervjuer som genomfördes och som vi ansåg besvarade 
våra forskningsfrågor.    
 
De sex olika respondenter vi intervjuat i studien har varit både män och kvinnor på båda 
företagen i olika åldrar. Då vi inte haft som syfte att studera skillnader i vad som sagts under 
intervjuerna beroende på om det varit en man eller kvinna eller vilken ålder de haft, har vi inte 
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heller valt att lägga fokus på det vid presentationen av resultatet. Vi har i största möjliga mån 
försökt att inte bryta mot konfidentialiteten hos intervjupersonerna eftersom vi redigerat 
citaten i resultatdelen genom att vi tagit bort namn, platser och övriga ord som skulle kunna 
röja någons identitet (Kvale & Brinkman 2009:301). Däremot kan det förekomma citat där det 
möjligtvis framgår att det är en kvinna eller man som yttrat sig, men då vi inte skrivit ut 
varken namn, ålder eller befattning på respondenterna, anser vi ändå att deras identiteter inte 
går att utläsa. Ytterligare åtgärder vi gjort för att inte röja konfidentialiteten hos företagen är 
att vi valt att kalla företagen för Elektronikföretaget samt Kommunikationsföretaget istället 
för deras riktiga företagsnamn. Elektronikföretaget är globalt med tusentals anställda som 
arbetar i olika länder varav en stor del av dem är placerade i Sverige, både tjänstemän och 
arbetare. Kommunikationsföretaget är ett mindre svenskt företag med färre än 50 anställda i 
Sverige fördelat på två olika orter varav samtliga är tjänstemän. Vi har valt att använda orden 
företag och organisation i vår studie för att få en variation i texten, men syftar då alltid till 
antingen Elektronikföretaget eller Kommunikationsföretaget.  
 

4.2 Material och bearbetning  
 
Processen med att komma fram till en relevant intervjuguide (se bilaga) tog ungefär en vecka. 
Vi försökte hålla frågorna öppna och beskrivande men samtidigt varierande för att täcka alla 
våra teman. Vi utgick däremot från ett induktivt förhållningssätt vilket syftar till att dra 
slutsatser från det material som framkommit från intervjuerna. Detta bidrog till att vi skapade 
intervjuguiden i hopp om att få djupare och intressanta svar från de teman vi valt att fokusera 
på som sen skulle vägleda oss i arbetet (Hultén, Hultman, Torstensen-Eriksson, 2011:56). 
Vårt material grundar sig därmed på en intervjuguide som består av totalt 19 frågor med tre 
övergripande teman; organisationen, kultur och reaktioner. Det empiriska materialet i denna 
studie har därmed samlats in genom semistrukturerade intervjuer vilket kännetecknas av en 
rad förutbestämda frågor samt ett eller flera teman kring det som ska studeras. Genom att ha 
en förutbestämd struktur finns det också möjlighet att avvika från intervjuguiden för 
möjligheten att följa upp respondenternas svar genom att ställa följdfrågor (Justensen & Mik-
Meyer 2011:46-47). Detta val av tillvägagångssätt motiveras även genom studiens 
forskningsfrågor och det som ska studeras. Semistrukturerade intervjuer är i litteratur 
återkommande och framställs som passande när forskare vill nå en djupare analys och 
samtidigt lättare förhålla sig till det område som förväntas behandlas i studien (Bryman 
2016:414-415). Denna metod syftar även på att nå en mer personlig syn som respondenterna 
har av ämnet och fokusera på denna vinkel. Att kunna genomföra en dialog och utifrån den 
förtydliga och utveckla svaren var ytterst relevant i denna studie för att vi skulle komma 
närmare respondenternas egna förklaringar om verkligheten.  
 
Vidare har vi försökt säkerställa studiens tillförlitlighet genom att så gott vi kunnat, uppfyllt 
de fyra olika kriterierna; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. Dessa kriterier lyfter Bryman (2016:354-355) som viktiga för att studien ska ses 
som giltig. I vårt fall giltig på det sätt att vi vill visa hur det material som vi samlat in kan 
spegla en typ av social verklighet hos företagen men som kan vara långt ifrån en sann 
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verklighet. Genom att försöka återge respondenternas beskrivningar och svar och fråga om 
huruvida vi tolkat det rätt vad respondent sagt har vi försökt upprätthålla en god 
tillförlitlighet. Detta hade däremot kunnat göras vid fler tillfällen under intervjuernas gång och 
mer noggrant. Vidare har vi i största möjliga mån försökt bibehålla en tät beskrivning kring 
vår studies genomförande så att andra kan få inspiration till att möjligtvis använda den vid en 
annan undersökning eller liknande. Vid arbetets genomförande har vi i så stor mån det gått 
försökt hålla transparens och öppenhet i de olika momenten. Detta för andra att på ett så 
rättvist sätt ska ha möjlighet att utvärdera studien och dess legitimitet. Vi har däremot varit 
mer begränsade i våra beskrivningar av respondenter, organisationerna som är med i studien 
samt specifika händelser som skett. Detta för att vi undersöker ett så pass tabubelagt och 
känsligt ämne. Slutligen har vi varit väl medvetna om att det i princip är omöjligt att vara 
fullständigt objektiva. Vi har därför vid diskussionen försökt vara tydliga med att de slutsatser 
vi gjort varit egna tolkningar av empirin i förhållande till vår teoretiska referensram.  
 
För att analysera den empiri vi samlat in valde vi att använda en förenklad tematisk analys. 
När transkriberingen genomförts började vi därmed att utgå från våra tre tidigare teman 
organisation, reaktioner samt kultur. Vi läste igenom varje intervju och markerade de som vi 
kunde koppla till de olika temana i olika färger. Vi försökte också ha ögonen öppna för 
repetitioner av exempelvis teman som var återkommande i det respondenterna talade om. 
Även uttryck och metaforer som de använde för att beskriva saker och händelser men även 
hur de övergick från att tala om en sak till en annan och hur dessa teman liknade eller skiljde 
sig ifrån varandra (Bryman 2016: 529). Från början hade vi därmed tre bestämda teman men 
under studiens gång och efter bearbetning av allt material kunde vi urskilja ett par andra 
teman. Dessa teman presenteras i resultatet som Metoos påverkan, kulturbygge, inställningar 
attityder och förändringar samt nutida och framtida utmaningar och ger våra tolkningar 
något att förhålla sig till. Däremot skapade tolkningarna från resultatet nya kategorier som i 
diskussionen presenteras under rubrikerna; Metoo som feministisk våg och rörelse, ökad 
medvetenhet och öppnare samtalsklimat samt vem är ansvarig. Dessa kategorier ska vara våra 
och läsarens verktyg att adressera genom arbetet där oftast mycket intressanta delar kan 
befinna sig i gränslandet mellan de olika kategorierna. Detta genom att lyfta intressanta 
aspekter ur materialet som materialet i själva verkar inte egentligen själv visar (Ekengren & 
Hinnfors 2012:69).  
 
Som vi ovan beskrivit har vi inte vid analysen av resultatet valt att lägga någon vidare vikt vid 
om det varit en kvinnlig eller manlig respondent som uttalat sig. Detta beror inte på att vi inte 
tyckt det hade varit intressant att analysera skillnader mellan könen angående hur de resonerar 
kring Metoo och sexuella trakasserier. Orsaken är helt enkelt att vi inte ansåg att det fanns 
utrymme till den analysen i denna studie då vårt fokus hela tiden har varit att ta reda på hur 
organisationer arbetat mot sexuella trakasserier och om Metoo lett till en förändring.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
För att genomföra intervjuerna gick vi tillväga på lite olika sätt. Två av intervjuerna med 
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respondenter från Elektronikföretaget genomfördes på företaget i konferensrum medan den 
tredje intervjun genomfördes i ett grupprum på Borås Högskola och samtliga intervjuer 
skedde på olika dagar. Med respondenterna från Elektronikföretaget tog intervjuerna mellan 
45-60 minuter. Gällande intervjuerna med respondenterna från Kommunikationsföretaget 
genomfördes alla tre intervjuer i företagets lokaler på en och samma dag i direkt anslutning 
till varandra eftersom vi fick två timmar på oss då vår kontaktperson hade bokat in detta. 
Dessa intervjuer tog mellan 30-40 minuter. Innan varje intervju fick respondent läsa igenom 
en samtyckesblankett som de sedan skrev under innan intervjun startade. 
Samtyckesblanketten hade som syfte att informera om studien samt för att säkerställa 
respondenternas konfidentialitet och deltagande. Vid slutet av varje intervju ställde vi frågan 
om vi som intervjuare glömt att fråga om något de kände som centralt för ämnet.  
 
Samtliga intervjuer skedde i rum där vi kunde sitta ostört genom hela samtalet eftersom det 
dels ger bättre ljudupptagning när röster spelas in, men också för att respondenten ska känna 
att de kan prata fritt och ostört utan att någon utanför kan höra vad som sägs (Bryman 
2011:421). Samtliga intervjuer spelades in så vi därefter kunde transkribera allt i lugn och ro. 
Det gjorde vi eftersom det i princip är omöjligt att komma ihåg allt som sagts alternativt hinna 
med att anteckna allt under intervjun (Justensen & Mik-Meyer 2011:48). 
 

4.4 Förförståelse  
 
Vi började skriva denna uppsats med en viss förförståelse från våra egna och vänners 
erfarenheter kring arbetsplatsers problematik med just sexuella trakasserier. Efter Metoo-
uppropet fick vi dessutom ett större grepp om problemet och vi blev även överväldigade över 
problemets omfattning. Genom oss själva och bekanta, samt media, har vi upplevt och fått 
höra hur andra varit med om trakasserier med sexuella anspelningar på sina arbetsplatser men 
även i det privata livet. Det har många gånger varit fruktansvärda och sorgliga berättelser som 
väckt mycket känslor men även engagemang i att göra skillnad från vår sida. Detta har präglat 
oss och har även bestämt riktningen vi valt i denna uppsats.  
 
Gilje och Grimen belyser risken som finns med att ha en förförståelse för ämnet som studeras. 
Risken blir att något viktigt missas som inte överensstämmer med ens förförståelsen men som 
ändå kan vara av relevans för studien. Det är däremot inte möjligt att inte ha en förförståelse. 
Genom de förutsättningar vi har kan vi också sortera vad som är förståeligt och inte. Vi möter 
alltså aldrig världen helt förutsättningslöst. Vi behöver rent av ha en viss förförståelse för att 
förstå något överhuvudtaget (Gilje & Grimen 1992:183).  
 
Den förförståelse vi därmed haft med oss in i vår uppsats har påverkat oss på så sätt att vi i 
god tid kunde se och välja en inriktning på ett ämne som vi personligen ansåg väldigt 
intressant. Vidare har vår förförståelse även format undersökningen till viss mån, bland annat 
vid utformning av syftet och vid valet av vissa respondenter. Vår förförståelse har däremot 
ställts på prov till och från under studiens gång då vi fått information om sådant som i viss 
mån omkullkastat dessa förförståelser.  
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4.5 Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådet (2005) föreskrift om forskningsvetenskapliga principer belyser fyra 
huvudsakliga krav som ska uppfyllas vid forskning och undersökningar. Det är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har i 
studien försökt så gott vi kunnat uppfylla dessa krav för att ge vår undersökning den 
legitimitet den förtjänar. I enlighet med respektive krav genomfördes följande: 
 
Informationskravet kräver att de som berörs av forskningen ska veta syftet med den. Detta 
genom att vid första kontakt med intervjupersoner förklara syftet med studien samt att syftet 
även stod skrivet på samtyckesblanketten som delades ut och skrevs under av varje 
intervjuperson vid de olika intervjutillfällena. Vi var däremot inte övertydliga utan syftet 
beskrevs som att vi ville undersöka organisationers arbete mot sexuella trakasserier före och 
efter Metoo. Som senare ändrades till enbart efter Metoo. Samtyckeskravet står för att 
intervjupersonerna själva ska kunna bestämma över sin medverkan i undersökningen. Vi 
gjorde det därför tydligt för respondenterna att vid inspelning av intervju skulle allting raderas 
vid studiens slut samt under vilka villkor intervjuerna skulle genomföras. Bland annat hur 
länge varje intervju var beräknad att pågå samt att vi innan intervjun informerade om att 
intervjun var frivillig att delta på. Vidare har konfidentialitetskravet som uppgift att 
säkerställa att alla deltagande i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet samt 
att deras personuppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så obehöriga ej kan nå dem. Vi försökte 
uppfylla detta genom att nämna det i samtyckesblanketten samt att de som intervjuades inte 
skulle nämnas med namn eller det kön de tillhörde vid presentation av resultatet. Vidare valde 
vi också att anonymisera de berörda företagen genom att ge de namnen Elektronikföretaget 
samt Kommunikationsföretaget vilket vi tidigare nämnt. Slutligen har nyttjandekravet som 
uppgift att skydda den information våra intervjupersoner gett oss vilket innebär att den empiri 
vi samlat in från intervjuer enbart kommer användas av oss för vår undersöknings ändamål 
(Vetenskapsrådet 2015:7-14). Vi har genom dessa åtgärder försökt upprätthålla alla krav.  
 

5 Resultat 
 
I denna del kommer vi presentera den empiri vi samlat in utifrån våra sex olika intervjuer. 
Först presenteras resultatet från Elektronikföretaget för att vidare gå in på 
Kommunikationsföretaget, detta eftersom organisationerna är verksamma i helt skilda 
branscher. Då vi utlovat att anonymisera samtliga respondenter har vi valt att inte skriva ut 
namn eller befattning intill citaten.  
  

5.1 Elektronikföretaget 
 
Elektronikföretaget är en global vinstdrivande organisation som arbetar med bland annat 
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produktion i elektronikbranschen. Företaget har tusentals anställda runt om i världen, varav en 
stor del av dem arbetar i Sverige utbrett på flera olika orter och inom olika arbetsområden. 
Företaget har en VD i toppen följt av en ledningsgrupp i Sverige. Under intervjuerna framkom 
att flera delar av organisationen var mansdominerade. Samtliga tre respondenter vi 
intervjuade på företaget var insatta och delaktiga i processen att arbeta mot sexuella 
trakasserier och hade alla upplevt eller fått till sig att det på vissa ställen i verksamheten 
kunde förekomma en osund kultur eller jargong varpå de tillsammans med facket ville göra en 
förändring.  
 

[…] man upplevde att det inte var en god kultur, att man som kvinna framförallt fick, 
ja, hela tiden hålla på att hävda sig och förklara när folk “nä men du är så jävla sur 
har du mens eller?”. 

 

5.1.1 Metoos påverkan  
 
När vi inledde intervjuerna frågade vi vad Metoo innebar för respektive person. Svaren visade 
sig bli relativt lika. Det talades bland annat om hur Metoo-uppropet påverkat stora delar av 
världen genom att kvinnor fått sin röst hörd genom att de satt ner foten till övergrepp och 
sexuella trakasserier. En av respondenterna menade också på att framförallt män har tvingats 
inse att kvinnor behövt “stå ut med saker” som de inte själva upplevt eller knappt trodde 
fanns. Vidare talade respondenterna om att samhället i stort påverkats genom en ökad 
medvetenhet och ett öppnare klimat. Att kvinnor blivit hörda och att världen inte längre kan 
blunda för de olika övergrepp som kvinnor utsatts för i och med den enorma våg som Metoo 
ledde och fortfarande leder till. Framförallt framhävdes Metoo som ett slags uppvaknande och 
som en symbol som gav legitimitet att genomföra aktiviteter och åtgärder på företaget för att 
motverka sexuella trakasserier: 
  

Och att vi använder oss av uttrycket Metoo här var ju för att få den skjutsen i arbetet 
som vi behövde för att göra det liksom legitimt att faktiskt trycka på varför gör vi det 
här nu […] då har folk redan liksom; ah just det, det är det här det handlar om. 

  
Vidare uttryckte ena intervjupersonen att Metoo blev som ett uppvaknande: 
  

Det (Metoo) lyftes fram på ett sätt som inte gick att undvika. Alltså att det finns, att 
man som kvinna har varit tvungen att liksom stå ut med saker som män inte kanske 
förstår finns […] 

 
Den åtgärd som därmed togs fram för att motverka och medvetengöra sexuella trakasserier 
och kränkningar på företaget var en aktivitet/utbildning som de utformade tillsammans med 
deras företagshälsovård samt facket. Utifrån insamlade verkliga situationer i form av verbala 
eller fysiska kränkningar som uppstått på företaget fick de gruppvis diskutera de olika 
företeelserna och om det var på en okej nivå eller inte. Först ut fick Sveriges högsta 
ledningsgrupp på Elektronikföretaget genomföra Metoo-aktiviteten följt av cheferna. 
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Företaget ville ha riktiga exempel från verksamheten eftersom de ville åstadkomma en genuin 
känsla. Respondenterna var dock tydliga med att det var exempel som de antingen hade gjort 
om till en viss grad så att de inblandade inte kunde identifieras alternativt hade de tagit 
exempel som var så pass vanligt förekommande att de inte heller gick att känna igen de 
inblandade.  
 
När Metoo-aktiviteten genomfördes gruppvis blev det många diskussioner kring om de olika 
exemplen som togs upp var på en okej nivå eller inte. Flera av respondenterna upplevde att 
det fanns en osäkerhet bland de manliga kollegorna om vad som kunde uppfattas som ett 
skämt eller sexuella trakasserier. Det var därmed inte helt klart för vissa män vart denna gräns 
gick, något som en av respondenterna tyckte var intressant och värdefullt att lyssna till:  
 

Det var värdefullt för mig och min kollega att vara med om det för att vi fick höra hur 
osäker man som man kan vara i vad som är okej, alltså var någonstans går  
gränsen nu; “får jag lov att säga att du är snygg men inte att du är sexig?”, så att helt 
plötsligt blev man något slags kompass för människor och det är lite vanskligt att man 
ska föra talan för halva styrkan medarbetare […] och att du över huvud taget ställer 
den här frågan tyder ju på att du är direkt olämplig för ditt uppdrag, den känslan fick 
man lite ibland (skrattar). 

  
En av respondenterna upplevde därmed att hen blev ett slags kompass för män i 
organisationen som inte alltid visste vart gränsen gick. Det kunde handla om att männen inte 
längre vågade ge komplimanger till sina kvinnliga kollegor med risken att det skulle klassas 
som sexuella trakasserier istället för en oskyldig komplimang. En respondent lyfte vikten av 
att återkommande samtala om detta för att påminna sina manliga kollegor om vart gränsen 
går. När respondenten sedan fick frågor från sina manliga kollegor om vad som var okej att 
säga till en kvinnlig kollega eller inte, kunde hen kontra med att ställa motfrågor:  
  

[…] “om jag säger såhär, är det okej?” och då kan man ju ställa motfrågan; “på 
vilket sätt påverkar mitt utseende min kompetens?” […] Så om du inte talar om för 
din manliga kollega att “gud vad du är snygg idag” så behöver du inte tala om det för 
mig heller, det är inte svårare än så. 

  

5.1.2 Kulturbygge   
 
Att det också rått en tystnadskultur var inte alla respondenter på Elektronikföretaget eniga om, 
åtminstone ville inte samtliga använda just ordet tystnadskultur även om det som sades under 
intervjuerna när vi pratade om begreppet var likstämmigt. De ansåg att det tidigare inte hade 
varit helt självklart för en anställd som blivit utsatt för exempelvis trakasserier eller 
kränkningar att kunna anmäla det. Trots att det funnits en skyldighet att anmäla sådana typer 
av händelser till en hjälplinje i organisationen var detta inte något som utnyttjades flitigt. Dels 
eftersom det fanns en osäkerhet kring var och vem arbetstagare skulle vända sig till men 
också för att det fanns en känsla av att det saknades en mottagare och att de inte skulle bli 
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tagna på allvar. Till följd av Metoo-aktiviteten och arbetet mot sexuella trakasserier har 
organisationen skapat en tydlig rutin på hur de anställda ska gå tillväga om de upplever sig 
kränkta på ett eller annat sätt, något som enligt alla respondenter numera fungerar väldigt bra. 
Efter de nya rutinerna i hanteringen av anmälningar som kom in och som inneburit att 
organisationen direkt agerar, har medvetenhet spridit sig på företaget:  
  

[…] det börjar sprida sig som ringar på vattnet nu, att man förstår att vi tar tag i dem 
här frågorna. Det är ingenting som blir liggande eller som är meningslöst. 

  
Samtalsklimatet ansågs mer öppet nu än innan Metoo och har i praktiken inneburit att det dels 
pratas mer om ämnet sexuella trakasserier, men också att det tagits emot mer anmälningar. En 
av respondenterna uttryckte dock att anmälningarna som kommit in efter Metoo, troligen 
berodde på det nya och öppnare samtalsklimatet samt att företaget genom de nya rutinerna 
agerar direkt: 
  

För mig är det ett gott tecken att vi haft de här fallen och att det är fler som har sagt 
till och att vi reagerat hela vägen. 

  
Förhoppningarna om en inkluderande och ansvarstagande organisation har vuxit sig större i 
och med arbetet mot sexuella trakasserier. Dock fanns det vid tillfällena för intervjuerna 
fortfarande en lång väg kvar att gå. Till exempel nämnde respondenterna att de tillsammans 
fortfarande får hjälpa varandra i att säga ifrån och ibland påminna sina kollegor om någon 
skulle råka säga något olämpligt, även om det numera inte i lika stor utsträckning förekom. 
 
Upprepade gånger nämndes det att den nya kulturen höll på att byggas i nuläget och är något 
som kommer ta lång tid. Vikten av att leva som en lär lyftes också fram som en 
grundläggande ståndpunkt för att fortsätta upprätthålla en inkluderande och respekterande 
kultur. 
 

[…] här pratar vi om en stegvis förflyttning av en kultur och det gör vi ju bara genom 
att leva som vi lär nu och då är det ju inte så att “nu har alla gått igenom en aktivitet 
och vet precis vad jag får lov att säga och inte och varför”, utan det är ju snarare att 
“oj nu var jag där igen” och vi hjälper till och påminner varandra och säger “fast det 
där var en onödig kommentar, nu backar vi här”, vi formar kulturen nu […] 

 

5.1.3 Inställningar, attityder och förändringar 
 
Något som lyftes under intervjuerna var att företaget hade en bra stöttning från ledningen, 
framförallt VD:n på företaget. Vidare ansågs det viktigt att högsta ledningsgruppen i Sverige 
först hade utfört Metoo-aktiviteten innan resterande av personalen eftersom det gav en större 
tyngd i att visa vikten av problemet för resten av organisationen, att det verkligen togs på 
allvar för att skapa en god arbetsmiljö:  
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Vi har en VD som är väldigt noga med det här då, att man ska känna sig trygg med sin 
arbetsplats. 

 
När flertalet av verksamhetens chefer hade genomgått Metoo-aktiviteten upplevde två av 
respondenterna som var med vid tillfället att de blev hoppfulla och glada över det 
engagemang som hade yttrat sig under utbildningsdagen. Aktiviteten resulterade den dagen i 
att cheferna tillsammans gick ihop och skapade en nolltolerans mot sexuella trakasserier och 
liknande jargonger. Respondenterna upplevde efter detta en stor skillnad i att framförallt 
kvinnor vågade gå till sina chefer och berätta om de hade blivit utsatta för ett övertramp eller 
liknande. En av respondenterna uttryckte också att företaget efter Metoo-aktiviteten fått höra 
både från facket och arbetstagare att de börjat skapa en inkluderande kultur. Vidare är 
förhoppningarna inför framtiden att den nuvarande personalen på företaget samt framtida 
arbetstagare ska få känslan av att företaget är en seriös och trygg arbetsplats med en god 
arbetsmiljö.  
 
För de som var insatta i Metoo-arbetet och som vi intervjuat var det aldrig en tvekan om att 
jobba mot sexuella trakasserier utan snarare en självklarhet. Tillsammans med facket ansåg de 
att det var ett viktigt och aktuellt ämne eftersom det på sina ställen i organisationen hade 
förekommit jargonger som ansågs osunda eller negativa och kränkande behandling i form av 
onödiga kommentarer. När det kommer till medarbetarna och chefernas reaktioner kring 
Metoo-aktiviteten svarade samtliga respondenter att de i princip endast upplevt positiva 
reaktioner, framförallt hos kvinnorna. Emellertid framgick att flera män på företaget, inte 
minst de på högre positioner, hade en viss oförståelse till att flera av de case som lyfts fram i 
Metoo-aktiviteten, faktiskt hade skett inom organisationen. Även om inte respondenterna 
upplevde något motstånd till arbetet mot sexuella trakasserier, framhävdes att flertalet män 
snarare “hängde med” på arbetet men inte riktigt uttryckte samma glädje över det så som 
kvinnorna gjort: 
 

[...] om man tittar på de kvinnliga arbetarna så har jag hört att man varit väldigt glad 
över att vi har gjort detta, det har jag inte hört från männen. [...] Männen har nog 
känt ja ja men vi gör väl det här då för någonstans så tror jag dom förstår[...] 

 
Däremot förekom också en slags stolthet bland både kvinnliga och manliga chefer i att de 
hade tagit tag i det här eftersom det kändes som en ”modern organisation”. Trots att 
respondenterna inte mött något motstånd kring Metoo-aktiviteten, förekom emellertid 
diskussioner där de ifrågasatte att aktiviteten endast utgick från ett kvinnligt perspektiv: 
  

Det var någon som hade lite problem med beskrivningarna och tyckte liksom “ja men 
om det är en kvinna som gör det här mot en man då, är inte det fel?” […] alla var 
kanske inte bekväma med att diskutera det här och tyckte det blev lite vinklat och 
vridet sådär. 

  
Vidare fanns det en uppfattning bland de högre uppsatta i organisationen att de inte behövde 
genomföra samma åtgärder i form av Metoo-aktiviteter bland tjänstemännen i Sverige 
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eftersom de inte ansågs ha samma problem, något som samtliga respondenter blev besvikna 
på och som de ifrågasatte: 
  

Jag skulle nog påstå att de här herrarna, för det var herrar som var chefer på de här 
platserna som inte riktig förstår behovet […] man tror att det här är en fråga som 
dyker upp i ett arbetarperspektiv, det finns på golvet men oss tjänstemän emellan 
existerar det inte, men skulle man gå ut och fråga kvinnorna som arbetar med på 
arbetsplatserna (tjänstemän) så är jag övertygad om att man skulle se att det fanns ett 
behov där också. 

  

5.1.4 Nutida och framtida utmaningar  
 
Ett återkommande ämne i intervjuerna var om Metoo endast var en tillfällig våg och skapade 
en viss oro om att det skulle falla i glömska. Respondenterna lyfte fram vikten av att fortsätta 
arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen kontinuerligt för att upprätthålla den nya 
kulturen som höll på att skapas. Samtliga ansåg att endast ett utbildnings- eller 
aktivitetstillfälle inte räcker för att helt bli kvitt den tidigare problematik som förekommit, 
men att det var en bra start till att medvetandegöra och uppmärksamma personal och chefer 
kring sexuella trakasserier och kränkningar. Vidare var intervjupersonerna eniga om att i 
framtiden fortsätta Metoo-arbetet, något de såg som en utmaning. Företaget är en organisation 
i tillväxt och som därför kommer behöva anställa nya medarbetare som även dem behöver bli 
informerade om vilken policy som gäller. Särskilt när nya chefer anställs, betonades vikten av 
att utbilda dessa samtidigt som företaget måste vidhålla informationen om vilket ansvar som 
tillskrivs chefer. 
 

[…] låt oss ta tillfället i akt att faktiskt försöka permanenta det här, se till att det inte 
bara sjunker tillbaka i historiens glömska och blir en parantes på två år, business as 
usual. 

 
Något som två av respondenterna också tyckte var viktigt men även en utmaning, var att ha 
förståelsen för män och deras sätt att agera. Detta då män i alla tider haft en överordnad 
maktställning och på så sätt alltid fått bete sig på ett visst sätt: 
  

Vi får ju ha en viss förståelse för män som inte riktigt vet hur dem ska förhålla sig till 
detta, för oss som kvinnor kanske det är en självklarhet, men för män som har fått 
styra såpass länge så kan dem behöva lite kärleksfull vägledning med “vad är okej nu 
då?”. 

  
Emellertid upplevde respondenterna att det behövs många diskussioner och samtal om ämnet 
sexuella trakasserier ofta för att försöka landa i förståelsen kring vad det faktiskt innebär och 
lyfter att de inte kan gå för hårt på männen: 
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Och att vi inte ska döma dem för hårt. Dem har haft liksom några tusen år på sig att 
forma det här beteendet, vi kan liksom inte vända på det på ett par timmar. 

 
Trots att Metoo-aktiviteten resulterat i stora positiva skillnader på företaget, fanns en särskild 
svårighet i hur de hanterar externa kunder. Detta eftersom de inte genomgått samma aktivitet 
och arbetar därmed inte heller utifrån samma policys och värderingar. En av respondenterna 
uttryckte att det fanns en osäkerhet och svårighet bland anställda och chefer kring hur de ska 
agera mot kunder som eventuellt gått över gränsen i form av kränkningar mot företagets 
anställda. Även om hen uttryckligen resonerade att de också mot kunder måste sätta ner foten 
och säga ifrån, blir det däremot inte alltid så i praktiken eftersom alla inte är av samma åsikt 
och eventuellt inte vågar:  
  

[…] det är väldigt speciellt, alltså vad kan jag göra mot en kund och inte?[...] jag 
skulle vilja att våra chefer är så starka så att de kan ta den diskussionen med kunden. 

 
Samtliga respondenter menade på att den Metoo-aktivitet som genomförts på en av orterna i 
Sverige bara är en början till att bygga en ny organisationskultur som innebär nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen. Eftersom aktiviteten fortfarande vid 
tillfället för intervjuerna var pågående, har företaget inte hunnit följa upp vilket utfall eller 
effekter det gett. Trots detta uppgav respondenterna att de redan kunde se positiva 
förändringar kring beteende och kultur bland personalen, men att de har en lång väg kvar att 
gå i och med att företaget har en tillväxtresa framför sig.  
 

5.2 Kommunikationsföretaget   
 
Kommunikationsföretaget är en mindre vinstdrivande organisation som verkar inom 
kommunikationsbranschen. Företaget är enbart stationerat på två orter i regionen och har 
mindre än 50 anställda vilket placerar företaget i kategorin små-företag och har fyra delägare. 
En av de tre respondenterna var mer delaktig och drivande i arbetet mot sexuella trakasserier. 
De andra två var insatta i arbetet men inte ansvariga för någon del av det. Efter att Metoo 
uppropet genomfördes en självständig/utomstående undersökning om klimatet på olika 
kommunikationsföretag i regionen, där företaget var med och deltog. Undersökningen visade 
att klimatet på samtliga företag som deltog i undersökningen hade saker de kunde förbättra. 
Det kallades då till möte med en representant från Kommunikationsföretaget, dessvärre inte 
en av respondenterna, med andra representanter från företag inom branschen för att utveckla 
arbetet mot sexuella trakasserier och andra viktiga områden. 
 

Det blev ett svar på Metoo, branschens svar på Metoo […] liksom att ah men hallå 
hur ser det ut i våran bransch. 
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5.2.1 Metoos påverkan  
 
Även respondenterna på kommunikationsföretaget såg Metoo som något positivt trots den 
sorgliga anledningen till det. Helt enkelt som en symbol för orättvisor mot kvinnor och en 
hjälp för att definiera händelser som tidigare varit lite svåra att sätta fingret på. De menade att 
ordet Metoo i sig har en så pass bra slagkraft att alla förstår vad som syftas på när det 
används. 
 

Det räcker att säga ”hallå tänk på Metoo” […] en väldigt tydlig markering på en 
tidslinje att här skedde någonting som jag tror vi kommer säga blev en jättestor 
förändring. 

 
De åtgärder som kom till från samarbetet blev ett antal olika punkter som varje företag skulle 
arbeta med. En viktig punkt var att inte tillåta övergrepp eller sexuella trakasserier varken 
verbala eller fysiska. För att nå detta mål skulle företagen skapa tydliga rutiner vid 
trakasserier, inte prata för lättsamt om alkohol och använda alkoholfria alternativ vid fester 
samt följa de aktuella lagarna. Däremot lyfte samtliga respondenter att företaget i sig inte 
ansågs präglas av några jättestora specifika problem men just på grund av den stora 
uppståndelse medialt och att problemet med sexuella trakasserier verkade finnas i de flesta 
branscher, vilket undersökningen också påvisade, ville företaget ändå vara med i arbetet. En 
av åtgärderna som gjordes var att utse ett jämställdhetsombud för att kollegorna skulle veta 
vem de skulle kunna kontakta om trakasserier eller annat skulle ske. Vidare blev detta ombud, 
en av respondenterna, ansvarig för att vid möten eller liknande informera kollegor om nya 
viktiga saker inom ämnet och helt enkelt driva arbetet vidare. Då åtgärderna kom i kraft för 
inte så länge sedan har det inte utförts några aktiviteter men förhoppningar om att även kunna 
gå på seminarium eller intressanta föreläsare om ämnet nämndes också. Allt för att hålla 
arbetet levande och inte låta det hamna i glömska. 
 

5.2.2 Kulturbygge 
 
Alla respondenter var överens om att de ansåg att företaget hade en god och trivsam kultur där 
kollegorna öppet kunde tala med varandra om olika saker lika mycket innan som efter Metoo-
vågen:  
 

Jag har ju aldrig känt att det varit obekvämt eller konstig att diskutera någonting som 
jag hört någon annanstans ifrån med kollegorna och det handlar ju också om att det 
finns den atmosfären på byrån som gör att vi pratar öppet med varandra om dem här 
sakerna i allmänhet liksom, det finns ingen tabu för det.  

 
Däremot lyfte en av respondenterna att det självklart finns personer som hörs och syns lite 
mer vilket möjligtvis kan vara jobbigt för de personer som inte tar lika stor plats. Men detta 
var också något respondenten försökte tänka på och uppmärksamma för att låta dessa personer 
också få sin möjlighet att höras. Samtidigt nämnde en annan av respondenterna en tanke om 
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att det möjligtvis är skillnad i kulturer på företag som befinner sig i mindre respektive större 
orter. De större orterna präglades troligtvis av en större medvetenhet menade respondenterna. 
Detta för att människor på mindre orter inte integrerar med andra människor med andra tankar 
vilket förstör möjligheten att utveckla sina tankar. 
 

Om man är på en mindre ort där man har samma umgängeskrets som har samma 
åsikter som inte diskuterar någonting annat, man får inte influenser från andra håll. 
Man läser medierna som man vill ha, ditt facebookflöde uppdateras utifrån det du 
gillar, ditt instagramkonto ser ut på ett specifikt sätt för att du är där du är, alltså 
mediesamhället skapar ju den personligheten och den åsikten som du själv vill ha 
utifrån vad du gillar. 

 
Ytterligare nämndes det att yrket tidigare präglats av en väldigt stor maktobalans och 
hierarkiska strukturer men som respondenterna tror och ser är på väg att försvinna. 
Arbetsbefattningar som i branschen tidigare enbart besuttits av äldre män tillföll nu kvinnor 
och befattningarna var helt enkelt inte lika könsbundna längre som de var förr. Detta beskrev 
en av respondenterna kunde bero på att branschen inte längre var lika glorifierad och 
idealiserad som den tidigare varit: 
 

[...] på 60-70-talet fick man som kvinna vara glad om man fick kopiera ett papper. 
Men så är det inte längre.  

 

5.2.3 Inställningar, attityder och förändringar  
 
De tre från Kommunikationsföretaget nämnde alla att de enbart fått positiva återkopplingar 
om arbetet de valt att fokusera på i samråd med de andra företagen i branschen. Däremot har 
det aldrig varit jobbigt eller obekvämt att tala om saker och ting tidigare. Atmosfären på 
företaget har alltid varit öppen och välkomnande vilket gjort det enkelt att tala med varandra. 
De nämner också att det delvis kan bero på att just sexuella trakasserier är ett större 
samtalsämne i samhället. Dock trodde en av respondenterna att kvinnorna är lite mer positiva 
till arbetet än männen eftersom det är kvinnorna som varit drabbade och mest utsatta. En av 
respondenterna menade emellertid att det också fanns nackdelar när något får så stor medial 
uppmärksamhet: 
 

“Inte det där jävla Metoo igen”. Det skapas en motpart, men ni vet liksom, “ah det är 
lite överdrivet det där”. 

 
Respondenten nämner också att det oftast är vid möten med äldre män, som det påpekas hur 
överdrivet allt detta är och att de inte förstår vad det egentligen handlar om. Även om det 
diskuteras kring det och de får höra exempel om händelser kvinnor varit med om kan de inte 
riktigt förstå. Dock fanns förhoppningar om att detta skulle ändrats om några generationer. 
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Då detta företag redan ansåg sig ha ett gott och inbjudande klimat innan Metoo menade de att 
inga direkta förändringar skett i just företaget mer än att det talades lite mer om just sexuella 
trakasserier och det som generellt skedde i samhället i och med Metoo-vågen. Även om de 
tidigare haft det bra hade såklart vissa små positiva förändringar skett. 
 

[…] vi har aldrig haft en jargong som varit dålig, men vi tänker oss för mycket mycket 
mycket mer nu. 

 
Däremot var en av respondenterna tveksam till hur mycket påverkan Metoo-upproret faktiskt 
haft i företaget. Respondenten menade att det nog inte skapats några jättestora ringar på 
vattnet. Det påpekades att de på företaget ändå redan visste vad som gällde och att de inte 
tolererade trakasserier av något slag. Men de självklara positiva effekterna i företaget var ändå 
att de nu, jämfört med tidigare, skapats tydlighet och kunskap i hur anställda ska gå tillväga 
om något sker. Även de nya riktlinjerna som företaget gått med på satt uppsatta på kontoret 
för alla att se och bli påminda om. 
 

5.2.4 Nutida och framtida utmaningar  
 
Även i detta företag påpekades en viss problematik med hur kunder som går över gränsen 
skulle hanteras. Två av de tre respondenterna talade extra mycket än den tredje respondenten 
om denna problematik och menade att oavsett hur bra riktlinjer som finns på företaget i sig 
och hur duktiga kollegorna än är på att följa dessa så kommer fortfarande problemet med 
utomstående finnas kvar. Då kunder inte har samma krav på sig eller som i detta fall inte utgår 
från samma policy finns alltid risken att de uttrycker sig på ett mindre passande sätt. En oro 
uttrycktes därför över hur dessa kunder ska hanteras. För när det gäller kollegor menade alla 
att det var mycket enklare att säga ifrån om något skulle ske. 

Sen kan man ju välja att inte skratta eller inte delta i det som försiggår vilket är en 
mer passiv roll i det hela men det är fortfarande ett deltagande trots att det inte är 
aktivt. Men det är jättesvårt. 

 
Alla var dock överens om att det självklart inte är okej om en kund beter sig illa mot en 
anställd men att en kund också kan vara en viktig inkomstkälla som företaget behöver för att 
överleva. För att det skulle gå så långt att ta avstånd från en viktig kund behövdes 
förmodligen ett riktigt grovt övertramp ske. 
 

Men gentemot en kund är det jättesvårt för direkt när man gör det så riskerar du ju en 
relation och du riskerar i slutändan en inkomstkälla.   

 
För att handskas med detta problem hade företaget dock börjat med att introducera vilka 
riktlinjer företaget agerade utefter och vad de jobbade för och emot på sin arbetsplats när de 
startade upp nya arbeten med kunder. Samtidigt talades det om vad den enskilda anställda kan 
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säga och göra mot en kund. Har ett övertramp skett hade förmodligen stöttning från chefer 
eller ledning varit viktiga för att kunden skulle ta det på allvar. 
 
Det påpekades också att många män som respondenterna kom i kontakt med via yrket och 
som de hade diskussioner med om just Metoo och sexuella trakasserier inte kunde relaterade 
eller helt enkelt inte förstod problemet. 
 

[...]”jag har aldrig sett det”, nä det tror tusan att du aldrig har sett det för att du 
sitter där du sitter, du har alltid varit privilegierad. [...] man har sett det som 
harmfullt skoj eller “ja men man måste väl få skoja”, det är standardkommentaren 
man får. 

 
Något som också alla respondenter nämnde var hur viktigt och behövligt det är att hålla detta 
arbete i liv för att hela tiden påminnas och utvecklas. Även om det skett en stor förändring 
sedan Metoo 2017 behövs ett kontinuerligt arbete. Att hitta en bra balans: 
 

Det kommer alltid behövas nya engagemang och nya tag för att liksom komma vidare. 
 
Förhoppningarna om att upproret ska ha påverkat på djupet nämner alla respondenter. De tror 
och hoppas förändringarna som nu genomförs i samhället håller i sig och ändrar sättet vi lever 
och lär på. Då kommer det inte bara räcka att ses en gång om året med kollegorna och tala lite 
om sexuella trakasserier för att påminnas, ett kontinuerligt och ihållande arbete med ett par 
föreläsningar och utbildningar om året önskas och förväntas hållas. Vidare nämner 
respondenterna att på grund av det yrke de har är de också väldigt medvetna om kulturella och 
sociala frågor som exempelvis Metoo. Därför blir det också ett självklart samtalsämne vid 
kaffemaskinen och på rasterna. Slutligen lyfte en av respondenterna vikten av att kontinuerligt 
jobba mot sexuella trakasserier för att hålla det vid liv: 
 

Man tolererar inte lika mycket längre men jag tror också det behövs nya såna här 
stötar hela tiden. 

 

6 Resultatdiskussion  
 
Detta avslutande kapitel behandlar och besvarar vårt syfte, hur Elektronikföretaget samt 
Kommunikationsföretaget jobbar för att förhindra sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet 
och om uppropet i förlängningen bidragit till en förändring i organisationernas förebyggande 
arbete mot sexuella trakasserier och hur. Samt besvarar våra konkreta frågeställningar, vilka 
åtgärder som gjorts mot sexuella trakasserier hur dessa åtgärder genomförts samt om de 
anställda som intervjuats upplevt någon förändring sen metoo och i så fall hur. Vi diskuterar 
även valet av metod samt ger förslag på fortsatt forskning.  
 
Utifrån de berättelser empirin i vår uppsats består av har vi lyft fram direkta samt indirekta 
påverkningar av Metoo-uppropet och beskådat dem ur ljuset av sociala rörelser påverkan på 



 

 26 

organisationer och makten som könsordningen har över organisationers vilja och möjlighet till 
förändring. En styrka med vår studie tycker vi är att den behandlar en relativt outforskad 
inriktning av själva forskningsområdet.  
 

6.1 Metoo som feministisk våg och rörelse   
 
Att Metoo som begrepp gav en bra och kraftfull skjuts i åtgärdsarbetet mot sexuella 
trakasserier, var något som samtliga respondenter nämnde under intervjuerna. Detta eftersom 
rörelsen var såpass utbredd i samhället och därmed något som de ansåg att i princip alla på 
företagen hade hört talas om. Resultatet i denna studie visade också att det bland 
respondenterna fanns en osäkerhet eller oro kring huruvida Metoo var en tillfällig våg som 
skulle falla i glömska eller om det var en rörelse som var här för att stanna. Flera av 
respondenterna uttryckte att de redan upplevt en tillbakagång av Metoo, men att det ändå 
fanns hopp om att rörelsen satt en ny prägel på samhället i form av en ny medvetenhet som 
var här för att stanna. Wettergren & Jamison (2006) beskriver hur feministiska mobiliseringar 
kan beskrivas som vågor eftersom de både har ned- och uppgångar och att en vågs livscykel 
oftast går med full kraft framåt för att sedan gå tillbaka. Detta går i led med vad 
respondenterna i vår studie uttrycker; att Metoo är som en våg och som hade sin topp under 
2017-2018.  
 
Vidare var intervjupersonerna både på Elektronik- och Kommunikationsföretagen relativt 
eniga om att Metoo-uppropet var en stark våg i form av en slags motreaktion och protest mot 
att sexuella trakasserier fått pågå mot kvinnor i så många år. Metoo kan därmed tänkas 
beskrivas som en social feministisk rörelse precis som Wettergren & Jamison (2006) lyfter 
fram eftersom det handlar om en motreaktion mot en rådande manlig dominans eller 
”ordning” i samhället och som genom protesterna skapar en kollektiv samhörighet. Tidigare 
hade det funnits en kultur eller jargong på speciellt Elektronikföretaget där kvinnor enligt en 
av respondenterna på vissa ställen i organisationen hade behövt stå ut med kränkande 
kommentarer som exempelvis ”har du mens eller” eller andra olämpliga ”skämt”. Detta kan 
jämföras med det Alvesson & Billing (2011) lyfter; att organisationskulturer ofta är 
mansdominerade vilket därmed också kan leda till stereotypa språkbruk och värderingar som 
är sexistiska. Det kan också ha varit så att kvinnorna på företaget upplevt att de behövt passa 
in till en rådande kultur och därmed inte alla gånger sagt ifrån. Wahl & Linghag (2013) menar 
att kvinnor såpass länge fått anpassa sig till manliga kulturer att det är svårt att förändra sin 
situation. Däremot skedde en förändring sakta men säkert på framförallt Elektronikföretaget 
där den nya kultur som höll på att byggas både synliggjorde sexuella trakasserier samt spred 
ringar på vattnet som en följd av de åtgärder som hade tagits.  
 
Gillberg (2018) lyfter att makt hos män ibland kan kopplas till en tystnadskultur då de inte 
behövt stå till svars för sina handlingar. Vår uppfattning är att det tidigare rått en slags 
tystnadskultur på Elektronikföretaget eftersom det framgick att kvinnor inte tidigare anmält 
sexuella trakasserier till den helpline som fanns tidigare. Efter Metoo-aktiviteten som 



 

 27 

genererade i nya tydligare rutiner kring anmälningar av sexuella trakasserier, fick vi 
uppfattningen av att denna eventuella tystnadskultur höll på att försvinna.  
 

6.2 Ökad medvetenhet och öppnare samtalsklimat 
 
Något som samtliga respondenter lyfte både på Kommunikations- och Elektronikföretaget var 
att de upplevt en ökad medvetenhet och ett öppnare samtalsklimat på arbetsplatserna efter 
Metoo-uppropet och dess enorma genomslag i samhället. Detta hade också lett till att åtgärder 
mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna genomförts på båda företagen. Den ökade 
medvetenheten och åtgärderna liknar resultatet i rapporten som Högskolan Väst (2018) 
genomfört. Där framgick att flera organisationer som deltog i undersökningen fått en ökad 
medvetenhet kring sexuella trakasserier som lett till att åtgärder mot detta genomförts. Vidare 
visade rapporten från Högskolan Väst (2018) att flera av organisationerna som deltog i 
undersökningen hade utvecklat sin policy kring hur de hanterar eventuella klagomål eller 
anmälningar kring sexuella trakasserier, men att åtgärderna skiljer sig åt beroende på om det 
var en stor eller liten organisation. Detta visade även vår studie då båda företagen numera 
hade tydligare riktlinjer för hur personer som blivit utsatta skulle gå tillväga för att anmäla 
dessa händelser. Dock fanns det en skillnad i hur företagen jobbade med de nya rutinerna, 
något vi tror beror på företagens storlek. Elektronikföretaget med tusentals anställda hade i 
sitt åtgärdsarbete etablerat tydliga rutiner och jobbat med detta i flera månader eftersom det 
tog lång tid innan alla i organisationen fått genomgå Metoo-aktiviteten. 
Kommunikationsföretaget hade också förtydligat sina rutiner kring vem som skulle kontaktas 
om någon blivit utsatt för sexuella trakasserier, men detta kunde i princip förmedlas på ett 
spontant möte i ett konferensrum eftersom de var ett såpass litet företag i förhållande till 
Elektronikföretaget. Vi kunde därmed se en stor skillnad i hur företagen förmedlade och 
etablerade nya rutiner, beroende på företagens storlek. Rapporten från Högskolan Väst (2018) 
kom fram till att de stora företagen i deras undersökning jobbade mer intensivt mot sexuella 
trakasserier än de mindre, främst på grund av att de var måna om att inte få negativ 
uppmärksamhet. Respondenterna på Elektronikföretaget i vår studie uttalade sig inte om att de 
arbetade mot sexuella trakasserier på grund av en rädsla att få negativ uppmärksamhet, utan 
lade tydligt fram att det var en viktig och prioriterad fråga för att deras medarbetare skulle 
känna sig trygga på sin arbetsplats och att de hade fått nog av den tidigare kultur eller jargong 
som på vissa ställen i verksamheten hade pågått. Däremot framkom att de ville framstå som 
en modern och seriös arbetsplats som tar sina medarbetare på allvar, något som tydliga rutiner 
och åtgärder mot sexuella trakasserier skulle kunna bidra till. Det kan tänkas att de nya 
åtgärderna och de tydliga rutinerna som bidragit till en, enligt respondenterna, bättre och 
sundare kultur på arbetsplatsen, tillför legitimitet till företaget. Likt Olssons (2013) studie där 
det framgick att genusintegrering och jämställdhetsarbete sågs som ett viktigt arbete inom 
militären, visade både Kommunikations- och Elektronikföretaget att det även hos dem ansågs 
vara av stor vikt. Däremot hade Elektronikföretaget till skillnad från den militära 
verksamheten i Olssons (2013) studie satt upp tydliga rutiner för att åstadkomma detta. Utan 
tydliga rutiner och policys för hur genus- eller jämställdhetsarbete skall gå till riskerar det att 
endast bli en diskussion och inte en något som tas på allvar.  
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6.3 Vem är ansvarig?   
 
Beroende på vart ansvaret läggs för att sexuella trakasserier ska arbetas mot för att försvinna 
tror vi påverkar förmågan och möjligheten till att det faktiskt gör det. Utifrån vår studie kan vi 
se ett omfattande problem med hur anställda ska tackla utomstående som de kommer i kontakt 
med via företaget. Ofta är det i många fall kunder som de anställda står i beroendeställning till 
och som företaget måste hålla god ton med för att få inkomst till företaget. Detta står i likhet 
med Good och Cooper (2016) som nämner att det är svårt att hantera trakasserier som sker 
från kundens sida på grund av de normer så starkt präglar en kund-säljare/anställd relation. De 
anställda måste i många fall ha en känslomässig närhet till sina kunder för att skapa starka 
band som i slutändan ska gynna företaget. Men i denna process misstolkar ibland kunder 
signalerna och begår då ibland övertramp. Den anställde som utsätts för detta hamnar därmed 
i något av en rävsax. Dels är det svårt som anställd att säga ifrån mot en kund som företaget är 
i behov av, dels krävs det mod att säga ifrån och dels behövs tydlig stöttning från chefer och 
ledning som ibland inte finns då kunden är så pass viktig. I våra intervjuer framkom det också 
att de kunder som oftast utför dessa övertramp också är män. Detta sätter ytterligare en 
dimension till problemet. Inte enbart har kunden en makt över företaget och den anställde då 
de står i beroendeställning till kunden utan den har också en könsordnande makt om kunden 
är man och den anställda kvinna. Som Wahl och Linghag (2013) belyser så är det vanligt att 
kvinnor får lära sig att tåla de hårda jargongerna och indirekt tåla de sexuella trakasserierna, 
men här är det av största vikt att chefer visar vart företaget står i frågan. I enlighet med 
respondenterna och Alvesson Billing (2011) samt Pincus (2005) är det därmed önskvärt att 
chefer och ledning tar avstånd mot sådant beteende från likaväl kunder som anställda och 
visar sig stöttande till jämställdhetsarbete. Risken är annars att den maktrelation som redan är 
så pass tydlig mellan kund-anställd blir än mer tydlig om företagen väljer att vara toleranta 
med sådant oönskat beteende som sexuella trakasserier. Detta lyfte Kommunikationsföretaget 
att de försökt ta krafttag i för att förbättra. De var medvetna om att kunderna förmodligen inte 
genomfört samma arbete mot sexuella trakasserier men lyfte vad de själva genomgått för 
arbete och vilka riktlinjer de nu utgick efter och presenterade dessa när de startade upp nya 
samarbeten. Däremot kvarstod fortfarande en slags konflikträdsla mot kunder genom att de 
ändå inte alltid vågade säga ifrån vid sexistiska skämt eftersom det kunde innebära förlust av 
en viktig inkomstkälla för företaget. Främst tolkade vi också det som att det fortfarande är 
problematiskt för chefer att ta ställning i frågan. Båda företagen ansåg däremot att det var 
minst lika viktigt att cheferna visade vart de stod i frågan. Precis som Alvesson (2015) lyfter 
för att förändra en icke tillfredsställande kultur till en bättre behöver ledning och chefer vara 
tydliga i sin kommunikation och vara konsekventa i sitt eget handlande i enlighet med den 
kultur de förespråkar. Vidare beskrivs att det vanligtvis tar lång tid vid implementering av ny 
organisationskultur (Alvesson 2015) vilket vi kunde känna igen från Elektronikföretaget då de 
i flera månader arbetat med framtagning av Metoo-aktiviteten. Samtidigt skulle de fortsätta 
jobba med ämnet långsiktigt eftersom det uttrycktes att det inte går att förändra en kultur över 
en natt.  



 

 29 

 
Trots tydliga lagar och regler från både DO och AFS så är det uppenbart att problemet med 
sexuella trakasserier ändå finns i de två organisationerna. Visserligen mer påtagligt och tydligt 
i Elektronikföretaget än i Kommunikationsföretaget. Det blev tydligt i fallen hos 
Elektronikföretaget att det varit problematiskt med de så kallade gråzonerna som Carstensen 
(2012) belyser. Anledningen till att sexuella trakasserier har kunnat ske har dels varit på grund 
av det varit otydligheter i vad som varit okej och inte vilket har gett möjlighet till egna 
tolkningar och i sin tur handlingar. Dessa mönster visar också tydligt vilka som har makt och 
möjlighet att själva definiera dessa situationer. Det är därför möjligt att tolka de som begår 
övertrampen också är människor som på något vis har makt att påverka i vilken riktning 
arbetet för att förhindra övergreppen ska gå. Vill dessa personer bibehålla sin makt är det 
därmed också möjligt att dessa visar sig oförstående till problemet eller helt enkelt inte tycker 
det är av relevans att engagera sig för att göra något åt. Som Amundsdotter med flera (2015) 
lyfter så är det lätt att personer visar motstånd mot förändringar som skulle kunna ändra på 
hur resurser fördelas och på vilket inflytande den enskilde kan ha. Däremot såg vi tecken i de 
båda organisationerna att de allra flesta var för förändringarna som nu skedde och hur det 
faktiskt var till nytta för alla. Förutom från en grupp i Elektronikföretaget, där ett antal män i 
beslutsfattande positioner menade att problem kopplade till sexuella trakasserier inte återfanns 
bland tjänstemän och de behövde därför inte genomgå någon utbildning kopplad till Metoo. 
Detta ser vi som aningen oroväckande men samtidigt blir vi inte förvånade. Det stärker enbart 
våra tankar kring könsmaktsordningen och visar på tydligt motstånd från privilegierade 
personer i organisationer att göra något åt saken. Detta går också i led med Robertssons 
(2003) studie där det framgick att män som försökt stötta kvinnor och försökt ta ställning i 
jämställdhetsfrågan inom organisationer kunde möta på motstånd från andra män. Från båda 
organisationerna fanns det däremot andra män som drev och kämpade för arbetet mot sexuella 
trakasserier, framförallt i Kommunikationsföretaget där det var en man (inte en av 
respondenterna) som var initiativtagaren till hela arbetet. Det är möjligt att det på grund att det 
var män som drev frågan också blev mer legitimt att arbeta med. Detta var det däremot ingen 
av respondenterna som lyfte men det är en tolkning som kan göras i koppling till Angervalls 
studie (2005) som visar att mäns involvering i jämställdhetsarbete ger mer legitimitet än 
kvinnors involvering men som det självklart går att ställa sig frågande till. Så beroende på hur 
sexuella trakasserier definieras och vilka som har makten eller tar makten att definiera dessa 
kan vara avgörande för hur medarbetare, chefer eller andra i ledningen väljer att ta sig an 
problemet. 
 

6.4 Metoddiskussion 
 
Här diskuterar och problematiserar vi studiens val av metod och dess olika moment. Vi har i 
detta avsnitt försökt vara kritiska i vårt förhållningssätt kring de utmaningar vi stött på samt 
vad vi kunder gjort annorlunda i metodarbetet.  
 
Överlag upplever vi att en kvalitativ ansats har fungerat bra med tanke på att vi genom 
semistrukturerade intervjuer kunnat samla in den data vi behövt för att besvara vårt syfte. 
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Däremot gjorde vi ingen pilotintervju innan den första riktiga intervjun vilket hade kunnat 
vara ett bra sätt att testa intervjuguiden för att se eventuella brister. Orsaken till att vi inte 
gjorde en pilotintervju var på grund av tidsbrist eftersom den första intervjun bokades in med 
kort varsel varpå vi precis hann färdigt med vår intervjuguide innan intervjun skulle hållas. 
Det skulle därmed kunna sägas att vår första intervju blev som en pilotintervju eftersom vi där 
hade möjlighet att se hur frågorna togs emot. Utifrån den första intervjun som tog plats på 
Elektronikföretaget ansåg vi att frågorna fungerade bra och valde därefter att fortsätta med 
samma intervjuguide under resterande fem intervjuer. Eftersom vi använde oss av 
semistrukturerad intervju hade vi ändå möjlighet att anpassa följdfrågor till varje respondent 
för att få ut så bra material som möjligt av intervjuerna.  
 
Ett problem som vi tidigare nämnt i metodavsnittet var att vi upplevde en stor svårighet i att få 
tag i organisationer/företag som ville medverka i vår studie. Eftersom vi avklarade de första 
tre intervjuerna relativt snabbt in i studieprocessen, blev det en flaskhals för oss i den fortsatta 
processen då det tog flera veckor innan vi slutligen landade i ett företag som ville ställa upp 
på intervjuer. Vi tänker att de organisationer som inte ville medverka i studien, inte ville ställa 
upp dels för att en del av dem inte hade gjort några särskilda insatser mot sexuella trakasserier 
på arbetsplatsen efter Metoo eller så fick vi känslan av att det var ett känsligt ämne som inte 
var aktuellt att diskutera. Möjligtvis fanns en känsla hos organisationerna som tackade nej att 
de skulle bli granskade och ifrågasatta. Därför försökte vi på ett så bra sätt som möjligt 
förmedla att vi inte hade som syfte att granska organisationen för att ifrågasätta och hänga ut 
enskilda företag.  
 
Vidare insåg vi under intervjuerna på Kommunikationsföretaget att det inte var helt ultimat att 
genomföra tre intervjuer på en och samma dag och i följd direkt efter varandra. Detta skedde 
eftersom vår kontaktperson på företaget själv bokade in dessa tre intervjuer åt oss där vi fick 
två timmar på oss att genomföra samtliga intervjuer, varpå vi efter några tidigare motgångar 
inte kände för att vara till besvär genom att försöka boka om. Det resulterade i  mycket 
information för oss att ta in på samma gång utan att vi hann landa i det som hade sagts under 
intervjuerna samtidigt som det blev stora mängder material att transkribera direkt efteråt. Vi 
tror också att det ledde till att intervjuerna inte blev lika långa som på Elektronikföretaget 
eftersom vi var under tidspress och därmed något stressade. Med facit i hand hade det därför 
varit värdefullt att intervjua respondenterna på olika dagar för att dels behålla energin under 
intervjuerna men också för att det inte skulle bli så stora mängder transkribering på samma 
gång.  
 
Ytterligare fundering vi haft kring valet av intervjupersoner har framförallt varit på 
Kommunikationsföretaget eftersom den kontaktperson vi fick tag i där satt på en 
arbetsgivarposition vilket till stor del skulle kunna göra hen partisk i sina svar. Dessutom 
valde hen ut resterande två respondenter vilket skulle kunnat gjorts på grund av att hen visste 
att dessa respondenter skulle ge tillfredsställande svar kring arbetet om sexuella trakasserier. 
Detta var vi väl medvetna om under intervjuerna varpå vi försökte ställa mycket följdfrågor 
samt skapa en avslappnad stämning med syfte att de skulle vilja öppna upp sig och vara ärliga 
i sina svar, något vi fick intrycket om att de var. På Elektronikföretaget hade vi också en viss 
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förförståelse om att två av respondenterna skulle kunna vara partiska i sina svar i och med att 
de representerade arbetsgivarsidan även om de inte direkt var chefer. Däremot förkastades 
denna förförståelse relativt fort in i intervjuerna då vi upplevde att det talades väldigt ärligt 
om hur Metoo-arbetet hade gått till, både ur ett kritiskt och positivt perspektiv. Dessutom 
intervjuade vi en medarbetare på Elektronikföretaget som därmed inte var partisk på samma 
sätt, men vars svar ofta stämde överens med de övriga respondenterna vilket skulle kunna 
innebära att samtliga respondenter varit ärliga och transparenta i sina svar gentemot oss.  
 

6.5 Slutsats 
 
Utifrån de berättelser empirin i vår uppsats består av har vi lyft fram direkta samt indirekta 
påverkningar av Metoo-uppropet och beskådat dem ur ljuset av sociala rörelser påverkan på 
organisationer och makten som könsordningen har över organisationers vilja och möjlighet till 
förändring. En styrka med vår studie tycker vi är att den behandlar en relativt outforskad 
inriktning av själva forskningsområdet.  
 
Båda företagen har gjort åtgärder och förändringar för att nå ett trevligare och sundare klimat, 
oavsett om tydliga problem funnits tidigare eller ej. Orsaken till arbetet kom på grund av 
Metoo och vi kan därmed se att sociala rörelser/feministiska vågor hade och har inverkan på 
våra två organisationer. Respondenterna menade även på att Metoo påverkat dem i deras 
privata liv och hur de fick upp ögonen för problemet på ett helt nytt sätt. Vår tidigare 
forskning och våra referensramar visar därmed att det är tydligt att Metoo påverkat och 
påverkar människors tankar och åsikter kring sexuella trakasserier men för att ett grundligt 
och hållbart arbete mot att sexuella trakasserier ska kunna ske är det chefer och ledning som 
måste ligga i frontlinjen och kämpa för dessa. Men sådant arbete stöter lätt på patrull då 
chefer och ledningsgrupper generellt präglas av en hög grad av män. Och i många lägen vill 
de som besitter någon form av makt fortsätta besitta denna. Därför blir implementering av 
jämställdhet svårt om de som sitter på ansvaret också är av de kön som är överordnad det 
andra könet. Den mest intressanta delen var enligt oss den nya insikten vi fick om problemet 
när det kom till kunder. Att chefer ibland kan komma att behöva ta beslut om att antingen 
stötta den anställde och riskera att behöva avsluta samarbetet med kunden eller att indirekt 
låta den anställde bli trakasserad men få inkomst till företaget. Denna undersökning visar på 
att alla dessa maktförhållande är till mannens fördel och om inte männen själva väljer att ta 
avstånd från sina privilegier och börjar behandla kvinnor mer jämställt kommer det vara svårt 
att förändra dessa strukturer. Men undersökningen visar också att detta just nu är på väg att 
hända tack vare Metoo, Och det faktum att vårt samhälle kan använda sociala plattformar på 
detta sätt visar även på möjlighet att använda media som ett medel för att utmana samhällets 
könsmaktsordning.  
 

6.6 Framtida forskning  
Vi föreslår och tycker själva det hade varit intressant att utföra en studie om problematiken 
som företag har med sexuella trakasserier och anspelningar från kunder. Framtida forskning 



 

 32 

skulle därmed med fördel fördjupa sig inom en kund-säljare-chef relation och specifikt hur 
chefer förhåller sig till den dubbla problematiken som uppstår i denna situation. Ett ytterligare 
förslag till detta är därmed att enbart intervjua chefer.  
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8 Bilaga 
 
Inledande frågor 

• Berätta lite om dig själv 
• Vilken befattning har du i organisationen?  
• Hur länge har du arbetat här? 

Alltid haft samma befattning?  
• Berätta kort om vad du gör i organisationen?  

Arbetsuppgifter 
 
Organisationen  

• Hur länge har organisationen funnits? 
• Hur många anställda är ni? 
• Hur ser könsfördelningen ut på de olika avdelningarna? 
• Vad är Metoo för dig?  

Vilka kunskaper har du? 
• Vad hade ni för riktlinjer/policys innan Metoo?  

Gällande sexuella trakasserier  
• Har ni gjort några åtgärder efter Metoo?  

Enbart politiska riktlinjer eller egna initiativ? Gärna konkreta insatser  
• Anser du att ni inom organisationen har tillräckligt med kunskap inom metoo/sexuella 

trakasserier nu jämfört med innan Metoo?  
Vilken kunskap finns? 

 
Kultur 

• Präglades organisationen av några typiska jargonger innan Metoo och märkte du 
någon skillnad kring de eventuella jargongerna efter? 
I så fall vilka? 

• Hur upplever du att samtalsklimatet är i organisationen nu jämfört med innan Metoo?  
Går det exempelvis att tala om Metoo? 

• Upplever du att den så kallade tystnadskulturen fanns/finns hos er? 
På vilket sätt?  

 
Reaktioner 
 

• Hur var inställning till att jobba mot sexuella trakasserier innan Metoo och hur är den 
nu? 
Kollegor och individuellt, skillnad mellan kvinnor/män? 

• Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet kring sexuella trakasserier?  
Olika före/efter Metoo?  

• Vad tror du Metoo kan komma att få för konsekvenser i framtiden för organisationen? 
Positiva som negativa  

 

• Finns de något annat du tycker vi behöver veta eller som vi pratat om som du vill 
utveckla ytterligare?  
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