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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur Försvarsmakten förebygger sexuella 

trakasserier inom sin organisation, vilket också är själva frågeställningen. Tidigare forskning 

visar att i organisationer som har en ojämn könsfördelning och där toleransen för sexuella 

trakasserier är hög, är det betydligt vanligare förekommande med dessa kränkningar. 

Toleransnivån bestäms av de som verkar i en organisation, i synnerhet chefer. Båda dessa 

faktorer går att applicera på Försvarsmakten. För att besvara frågeställningen har vi genomfört 

djupintervjuer med chefer på olika nivåer i Försvarsmakten som alla har hanterat sexuella 

trakasserier inom sin enhet. Vidare har vi även intervjuat kvinnor som har blivit utsatta i syfte 

att skapa ytterligare en dimension av förståelse över hur chefer hanterar och förebygger detta 

fenomen. Resultatet visar att personalen i Försvarsmakten saknar utbildning och kunskap om 

hantering av sexuella trakasserier och vilka konsekvenser det medför. Vidare pekar resultaten 

på att trots att Försvarsmakten har fastställda riktlinjer som beskriver hur chefer skall agera så 

används dessa sällan eller inte alls eftersom de inte är kända i organisationen.  Slutsatsen är att 

Försvarsmakten inte förebygger eller hanterar sexuella trakasserier på ett tillräckligt effektivt 

vis för att minska förekomsten. För att uppnå förändring föreslås bland annat utbildning, 

administrativt stöd för chefer och tydligare kommunicerade riktlinjer. 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, Försvarsmakten, Genus, Gender, Diskriminering, 

Kränkande särbehandling, könsfördelning, #metoo, #givaktochbitihop, #avbryteldupphör.   
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Förord 
Denna studie är i grunden ett led i nivåhöjande utbildning. Ett av de första råd vi fick som de 

nybörjare vi är var: ”Det är smart att välja ett ämne som man inte är för engagerad i, så man 

inte ’grottar ner sig för mycket’”. Inom ett par minuter hade vi frångått detta råd och valt 

ämnesområde: Sexuella trakasserier inom Försvarsmakten. Ett område där båda författare har 

ett personligt engagemang och erfarenheter som chefer på nära håll.  

Vi förstår att denna studie inte kommer att förändra världen eller vända upp och ner på 

Försvarsmakten och utplåna sexuella trakasserier för gott, men någonstans finns det ändå ett 

hopp. De duktiga och engagerade människorna som Försvarsmakten till huvudsak består av 

har under 2000-talet kommit långt avseende värdegrund och hur vi behandlar varandra. Nu 

behöver vi fortsätta den trenden även gällande sexuella trakasserier, som hamnat efter den 

övriga utvecklingen. Kanske kan någon klok person med bestämmanderätt läsa detta och 

börja ställa frågor som till exempel ”varför har vi inte pratat om det här”, ”varför står inte det 

här i checklistan”, ”hur kommer det sig att vi inte har gjort si eller så?” 

Om vi bara börjar ställa frågor och fundera på varför vi gör som vi gör och varför vi säger 

som vi säger. Om vi försöker ta oss ur problematiseringsfasen som vi varit i och ur de senaste 

snart 20 åren, och tar oss vidare till konkreta åtgärder kan vi komma en bit på vägen 

Tack Anders Berggren för utförliga svar och värdefulla råd.        

Stort tack till alla som tagit sig tid till att ställa upp på att bli intervjuade. Utan er hade denna 

studie aldrig kunnat genomföras. Inte minst vill vi tacka alla kvinnor som valt att ställa upp på 

intervjuer och berätta sin historia och sina upplevelser. Ni har bidragit med en förståelse som 

vi inte hade kunnat få på något annat vis. Vi hoppas, precis som många av er har uttryckt, att 

vi på sikt kan skapa förändring.  
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1. Inledning 
Året är 2005. Försvarsmakten har genom en rykande färsk forskningsrapport fått svar på 

frågan hur utbrett fenomenet sexuella trakasserier är i organisationen. Svaret är inte på något 

vis oväntat, men fortfarande lika svart som kaffet överbefälhavaren har i sin kopp när han tar 

emot rapporten. Över en tredjedel av alla kvinnliga officerare och värnpliktiga har någon gång 

blivit sexuellt trakasserade i Försvarsmakten. Var tredje kvinna alltså. (Berggren m.fl., 2005) 

Naturligtvis inser alla allvaret i situationen och menar att det är dags för krafttag i 

organisationen. Detta oförsvarliga beteende mot kvinnor måste upphöra! Utredningar, 

handläggare, utbildningspaket och värdegrund skickas ut på bred front med hopp om 

omedelbar förbättring.  

 

Nästan tolv år senare, i slutet på 2017 sker ett upprop inom Försvarsmakten i samband med 

#metoo-rörelsen som synliggör att sexuella trakasserier fortfarande är vardag inom en av 

Sveriges största myndigheter. Naturliga följdfrågor är ju såklart ”Har det inte skett någon 

förbättring?” ”Hur vanligt är det egentligen med sexuella trakasserier i Försvarsmakten?” 

Svaret är ganska enkelt: Ingen vet hur det ser ut i den svenska Försvarsmakten i dag, eftersom 

ingen har ställt frågan sedan 2005.  

 

Inför nivåhöjande utbildning skall självständigt arbete 15 hp genomföras, och i och med den 

enorma uppmärksamhet som #metoo-rörelsen och Försvarsmaktens egna #givaktochbitihop 

har skapat var ämnesvalet tämligen lätt. Grundidén var att jämföra statistiken från de studier 

som gjordes i början på 2000-talet med statistik från i dag för att kunna utröna om klimatet i 

Försvarsmakten har förändrats och om de insatser som gjorts har haft någon effekt. Här stötte 

vi på problem. Försvarsmakten har ingen samlad bild över hur många anmälningar om 

sexuella trakasserier som görs, för att inte tala om alla de trakasserier som inte anmäls. Det 

enda som möjligtvis skulle kunna ge en liten indikation på hur läget ser ut inom 

organisationen är den årliga enkätundersökningen FM VIND (Försvarsmakten 2017, 

Försvarsmaktens verksamhetsindikator) som samtliga anställda förväntas svara på. I 

undersökningen från 2017 nämns ”sexuella trakasserier” för första gången (innan dess frågar 

man endast om ”kränkningar”) och då utan att definiera vad ”sexuella trakasserier” faktiskt är. 

Vad spelar det för roll då, kan man ju tycka? Jo, om man inte definierar begreppet så blir det 

godtyckligt och en bedömningsfråga för varje enskild individ vilket gör att svaren blir mindre 

tillförlitliga och kan leda till en felaktig bild. Exempelvis gjordes det 1999 en undersökning på 

Försvarshögskolan om förekomsten av sexuella trakasserier i Försvarsmakten där 84% av de 

326 som deltog per definition hade blivit sexuellt trakasserade. Dock var det endast 29% av 

dessa som själva upplevde sig ha blivit utsatta (Berggren and Ivarsson, 2002).  I FM VIND 

2017 uppgav 17 personer att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. 

En siffra som det finns skäl att anta är högre än vad enkäten visar.  
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Istället för ett statistik- och jämförelsefokus fick vi då byta inriktning och valde istället att 

försöka förstå vad Försvarsmakten gör för att förebygga sexuella trakasserier. Rent konkret 

går det ju att hitta skrivelser, checklistor och riktlinjer om man anstränger sig, men det 

förebyggande arbetet är betydligt större och mer omfattande än bara några papper. Det 

innefattar (eller åtminstone borde innefatta) utbildning, rekrytering och en organisatorisk 

tydlighet som vi upplever inte finns i dag. Chefer på alla nivåer måste veta hur de skall 

hantera sexuella trakasserier om de uppstår inom arbetslaget, och ha en förståelse för hur det 

påverkar arbetet och i slutändan också den operativa effekten. Organisationen som helhet 

måste ha ett tydligt och samstämmigt ställningstagande där man drar en klar gräns för vad 

som är accepterat och inte. Om sexuella trakasserier fortsätter att hanteras endast när de 

uppstår och på ett godtyckligt vis, är problemet här för att stanna. Arbetet med att motverka 

sexuella trakasserier måste utgöra ett naturligt inslag i chefernas arbete och vidareutveckling, 

för att fenomenet på allvar ska kunna förebyggas.  

Slutligen har könsfördelningen stor betydelse för hur vanlig företeelsen sexuella trakasserier 

är på en arbetsplats. Forskningen visar att i kraftigt mansdominerade yrken är trakasserier av 

detta slag betydligt vanligare än i branscher med en jämn könsfördelning. (Ivarsson, 2018) 

Det visar sig också att alla dessa åtgärder hänger ihop. För att Försvarsmakten skall uppnå en 

bättre könsfördelning måste organisationen bli en attraktivare arbetsplats för kvinnor och de 

kvinnor som redan är i organisationen måste stanna kvar. Om det skall bli verklighet måste 

sexuella trakasserier upphöra, eller åtminstone kraftigt reduceras. Det sker genom 

organisationens samt dess chefers inställning och kunskap. 

 

Har det verkligen inte blivit bättre de senaste 12 åren, undrar många. De intervjuer vi 

genomfört med både chefer på olika nivåer och kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier 

tyder på att klimatet i Försvarsmakten faktiskt har blivit bättre, även om det är en lång väg 

kvar innan problemet inte längre existerar. 

 

Denna studie handlar om hur Försvarsmakten förebygger sexuella trakasserier, direkt och 

indirekt. Studien bygger i huvudsak på intervjuer med chefer som hanterat ärenden med 

sexuella trakasserier. Vi har ingen avsikt att peka ut någon speciell händelse eller person utan 

försöker skapa en bredare förståelse för hur organisationen i stort hanterar företeelsen. Vidare 

avser vi belysa perspektivet som man sällan kommer i kontakt med, nämligen den utsatta 

kvinnans. Hur går tankarna hos någon som utsatts innan man pratar med sin chef, varför är det 

inte självklart att anmäla en kollega och vad tycker man är viktigt att ens chef gör.                           
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Syfte 
Syftet med denna studie är i första hand att skapa förståelse för hur Försvarsmakten som 

organisation arbetar för att förebygga sexuella trakasserier både direkt och indirekt. Direkt i 

form av de formella riktlinjer och verktyg som finns inom organisationen, och studera 

närmare hur chefer på olika nivåer använder och upplever dessa. Det indirekta förebyggandet 

studeras genom att se på chefers och organisationens inställning och kunskap till sexuella 

trakasserier. Genom att inarbeta rutiner för hur chefer hanterar sexuella trakasserier skapar 

man också på lång sikt en förebyggande kultur. För att få ytterligare en aspekt på hur chefer 

upplevs hantera sexuella trakasserier inom sina respektive plutoner, kompanier eller enheter 

så menar vi att det är viktigt att belysa detta genom perspektivet från någon som har blivit 

utsatt.  Endast genom att förstå dessa aspekter kan Försvarsmakten komma åt problemen som 

i första hand handlar om ren medmänsklighet. I slutändan handlar det om Försvarsmaktens 

operativa förmåga.  

 

Studien i sig svarar inte på frågan hur det är i Försvarsmakten i dag, eller hur vanligt 

förekommande det är med sexuella trakasserier och det är inte heller någon del av syftet. För 

att få svar på det skulle man behöva genomföra en omfattande kvantitativ studie likt de som 

genomfördes 1999, 2002, 2005. (Berggren, 2002; Berggren m.fl., 2005; Estrada ,mfl., 1999) 

Hur trakasserierna som informanterna eller cheferna har vittnat om gick till, vilka som var 

inblandade eller var de hände har inte efterfrågats. Detta på grund av att det inte påverkar 

studiens resultat.  

Huruvida studien är helt generaliserbar lämnar vi till läsaren att bedöma, men det är knappast 

en slump att endast ett fåtal av de intervjuade cheferna känner till, och ingen av dem har 

använt Försvarsmaktens riktlinjer när de handlagt ett trakasseriärende av detta slag. Studien 

tar inte heller ställning till om, eller hur en jämnare könsfördelning påverkar Försvarsmaktens 

operativa förmåga. Detta som till exempel framgår av Försvarsmaktens styrdokument för 

jämställdhet och jämlikhet 2012-2014, har våra folkvalda och vår försvarmaktsledning 

fastställt som en viktig målsättning, vilket vi inte finner anledning att ifrågasätta. 

(Försvarsmakten, 2012) 

  

Det förväntade resultatet är att skapa insikt om hur Försvarsmakten förebygger sexuella 

trakasserier och förhoppningsvis på sikt kunna bidra till att förekomsten minskar. Högst 

sannolikt inte på direkt väg genom att denna studie sprids och läses av alla som jobbar i 

Försvarsmakten. Vår förhoppning är snarare att beslutsfattare genom resultaten får upp 

ögonen och blir inspirerade till förändrings- och förbättringsarbete. Målet är att i kapitlet 

slutsatser ge några konkreta och realistiska förslag på åtgärder som skulle kunna leda till att 

åtminstone chefer blir bättre förberedda nästa gång de tvingas hantera ett ärende av denna 

karaktär.     
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Som senare framgår i studien är sexuella trakasserier främst kopplat till två faktorer: 

Könsfördelning och jämställdhetsklimat. Jämställdhetsklimat innebär bland annat den tolerans 

som organisationen har för sexuella trakasserier. Kort sammanfattat handlar det om att ifall 

könsfördelningen mellan män och kvinnor i en organisation är förhållandevis jämn, och om 

organisationen tydligt visar att den inte tolererar sexuella trakasserier så är förekomsten lägre. 

I organisationer med ojämn könsfördelning och där organisationen inte tydligt tagit ställning 

till sexuella trakasserier är förekomsten högre. Könsfördelning är något Försvarsmakten har 

svårt att åtgärda på kort sikt, men det som faktiskt går att göra något åt och kan leda till att 

könsfördelningen förändras på sikt är organisationens inställning och kunskap. 

Försvarsmaktsledningen har tydligt tagit ställning i order som till exempel Chefen för 

flygvapnets Order till Flygvapnets alla chefer och direktiv till Flygvapnets alla män, men ord 

och styrdokument har tyvärr visat sig vara otillräckliga. (Helgesson, M, 2017) 

 

Studiens frågeställning 
Studien undersöker hur Försvarsmakten förebygger sexuella trakasserier. Inom ramen för den 

frågeställningen studeras särskilt chefernas och organisationens kunskap, organisationens stöd 

till chefer och utsatta samt chefernas och organisationens inställning. 
Huvudfrågan lyder.  

 

Avgränsningar 
Vi har uteslutit civila chefer och chefer i hemvärnet under utbildningsgruppnivå, eftersom 

utbildning och personalansvarsförhållanden skiljer sig från det militära systemet. Vi har också 

begränsat oss till officersnivå då det är först då som man de facto får det formella 

personalansvaret, även om gruppchefer säkerligen har stött på och blivit tvungna att hantera 

sexuella trakasserier.  

Väl medvetna om att även män utsätts för sexuella trakasserier har studien endast riktat sig till 

kvinnor som utsatts eftersom detta är betydligt vanligare. (Andersson, T, Heimer, G, Lucas, S, 

NCF, 2014) En annan anledning till att vi uteslöt män är att vi av litteraturen tidigt drog 

slutsatsen att det är andra mekanismer som leder till att män trakasseras. Vi ansåg att studien 

skulle bli för bred eftersom vi antog att det förebyggande arbetet handlar om mycket mer om 

både män och kvinnor studeras. En av de stora anledningarna till att sexuella trakasserier 

frodas mot kvinnor är ju, som vi senare kommer påvisa den ojämna könsfördelningen.  

  

Hur förebygger Försvarsmakten sexuella trakasserier? 
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2. Referensram 

För att beskriva hur vi byggt upp ramverket har vi indelat detta kapitel i olika underrubriker. 

Inledningsvis vill vi visa hur vi byggt ut vår kunskap gällande sexuella trakasserier och 

angränsande områden, som till exempel genusvetenskap och forskning kring arbetsmiljö. Vi 

har i vår roll som officerare och med sammanlagt 24 års chefserfarenhet en bred grund att stå 

på men har stabiliserat den med litteratur, intervjuer, forskning, föreläsningar och artiklar.  

Allt detta skall tillsammans skapa den empiri som vi hoppas kan ge svar på frågeställningarna 

och kanske till och med bidra till förbättringar av den arbetsmiljö vi verkar i.   

 

Teorier 
När studien handlar om sexuella trakasserier, är det svårt att inte komma in på genusforskning 

eftersom det i regel handlar om män som kränker kvinnor. I boken: ”Jakten sätter på attacken” 

sammanfattar nedanstående stycke (sidan 31) många av de faktorer som ligger till grund för 

sexuella trakasserier. Samtliga går direkt att applicera på Försvarsmakten.  

”Statistiska analyser av insamlade data visar på ett signifikant samband mellan å ena sidan 

arbetsrelaterad könskarakteristika på arbetet och å andra sidan organisationens tolerans av 

trakasserier, dvs ju större del av arbetsgruppen som bestod av män i kombination med manlig 

arbetsledare och det faktum att kvinnor på den aktuella arbetsplatsen var en ganska ny 

företeelse, desto större acceptans för sexuella trakasserier. Vidare fann vi att sexuella 

trakasserier påverkades signifikant av arbetsrelaterad könskarakteristika. Organisationens 

tolerans av trakasserier bidrog också till förekomsten av sexuella trakasserier, dock ej i lika 

hög omfattning som arbetsrelaterade könskarakteristika. Följaktligen var sexuella trakasserier 

mer utbredda i arbetsgrupper med företrädesvis manliga medlemmar och med manliga 

arbetsledare samt där kvinnor var en relativt ny företeelse i arbetsgruppen.” (Berggren and 

Ivarsson, 2002) 

Detta är i allra högsta grad relevant för vår studie och Försvarsmakten eftersom det i dag är en 

betydande majoritet av män som jobbar för denna myndighet (Försvarsmaktens 

årsredovisning 2017, Bilaga 1) vilket enligt forskarna (Berggren, 2018) (Ivarsson, 2018) 

skapar förutsättningar till att sexuella trakasserier kan frodas i organisationen. Vidare är även 

huvuddelen av cheferna män, vilket är en naturlig följd av den ojämna könsfördelningen.  

(Schröder, 2017)  
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Chefer på olika nivåer har i och med #metoo- uppropet börjat ta ett tydligt avstånd från 

sexuella trakasserier, vilket skulle kunna bidra till att förekomsten minskar om detta 

kompletterades med tydliga och kraftfulla åtgärder. Av bland andra Berggren och Ivarssons 

slutsatser under intervjuerna framgår det att med ett tydligare regelverk och klarare riktlinjer 

kommer man långt. Kombinerar man det med mod och en god förmåga hos chefer att agera 

tydligt, objektivt och konsekvent kan ledarskapet på alla nivåer bidra till att ”organisationens 

tolerans” minskades vad avser sexuella trakasserier.  

Av bland annat boken ”Bystander stress: The effect of organizational tolerance of sexual 

harassment on victims' coworkers”, skriven av Kimberly T Schneider framgår det att sexuella 

trakasserier har en negativ inverkan på den allmänna arbetsmiljön. Det är både utsatta och de 

som står vid sidan av som far illa av företeelsen och detta har en negativ påverkan på 

organisationens effektivitet. (Schneider, 1996) Detta bekräftas också av Sophia Ivarsson bok 

Leda Jämställt. (Ivarsson, 2007) 

Ovanstående teorier har förstås en påtaglig inverkan på Försvarsmaktens varumärke, hur 

könsfördelning kan utjämnas, Försvarsmaktens effektivitet, hur arbetsmiljön påverkas och hur 

personalen kan behållas.  

 

Författare och forskare 
Berggren W Anders, Ivarsson Sophia, Estrada X Armando, Schneider Kimberly T. och Hitlan 

Robert T.  

Dessa forskare har bland annat genomfört undersökningar på svensk militär personal 

avseende genus, attityder, trakasserier och kvinnosyn. I en av artiklarna ger de också förslag 

på hur man med hjälp av resultatet kan förbättra denna syn med att till exempel integrera 

gender i officersutbildning.  

Vidare visar de på att problemet var stort i Försvarsmakten 1999 då 84% av kvinnorna under 

de senaste 24 månaderna utsatts för sexuella trakasserier. Det rör sig förvisso om siffror som 

är snart 20 år gamla. Det är dock intressant att av dessa 84% var det endast 29% som själva 

skulle kategorisera det som sexuella trakasserier.  

Kopplingen till vår studie är att man kan ifrågasätta varför inte ett så pass stort problem har 

lett till att ett större fokus lagts på chefers förmåga att hantera det när det uppstår?  

Vidare bidrar författarna med genusforskning och statistik. De belyser både ledarskap och 

chefskap genom ett genusfilter, vilket är extra relevant för just Försvarsmakten där män är 

betydligt vanligare på chefspositioner än kvinnor. Med hjälp av dessa forskare definieras 

också mekanismerna bakom sexuella trakasserier ur ett genusperspektiv, samt bidrar med 

diskussion av själva begreppet sexuella trakasserier. 

Genom dem får vi också resultatet av Försvarsmaktens senaste undersökning avseende 

förekomsten av sexuella trakasserier.  
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Rosabeth Moss Kanter är ytterligare en författare och forskare vars verk har bidragit till den 

teoretiska referensramen inom denna studie. Moss Kanter, professor på Harvard Business 

school har skrivit ett stort antal böcker och forskningsartiklar inom gender- och 

jämställdhetsområdet. I denna studie har vi främst tittat på boken Men and Women of the 

Corporation: New Edition och hennes teorier om könsfördelning på arbetsplatser och dess 

påverkan. 

Särskilt betydande för denna studie är Sophia Ivarsson och Anders W Berggren vars tidigare 

forskning för Försvarshögskolan och stöd till denna studie bidrar till en betydande del av 

empirin. Ingen av dessa jobbar i dag kvar på Försvarshögskolan eller i Försvarsmakten. 

Däremot kan man utan att överdriva säga att dessa två, tillsammans med den amerikanske 

forskaren Armando X Estrada, har bidragit till den viktigaste forskningen som finns angående 

sexuella trakasserier i Försvarsmakten. Både Berggren och Ivarsson arbetar i dag med genus 

och jämställhetsfrågor och vi har bedömt dessa två som oerhört viktiga i skapandet av vår 

förståelse. I synnerhet eftersom de ligger bakom ett stort antal böcker och artiklar som 

avhandlar angränsande relevanta områden, så som till exempel jämställdhetsklimat kopplat till 

chefskap. Efter att ha läst i princip allt som dessa individer producerat i forskningsväg kände 

vi att vi skulle kunna få ytterligare en dimension av kunskap genom intervjuer, vilket också 

genomfördes. Syftet med intervjuerna var främst att försöka förstå hur de själva och 

Försvarsmakten resonerade över rapporterna och resultaten som presenterades i början på 

2000-talet. Även hur de ser på fenomenet sexuella trakasserier i dag, vad en organisation som 

Försvarsmakten kan göra här och nu, och slutligen hur man ser på framtiden.  

Karin Schröder och Försvarets forskningsinstitut 

Karin Schröder skriver en rapport för Försvarets forskningsinstitut (FOI); ” Karriärhinder för 

unga militära kvinnor”, FOI-R--4541—SE, om vilka konsekvenser sexuella trakasserier får i 

organisationen. Kopplingen för den här studien är vilka konsekvenser de eventuella bristerna i 

chefers omhändertagande och därmed brister i förebyggandet får. Försvarsmakten går enligt 

rapporten miste om kompetens eftersom så få kvinnor rekryteras och vad det beror på. 

Försvarsmaktens årsredovisning 2017 använder sig av data från denna rapport.  
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USA, Department of the NAVY, Sexual Assault Prevention and Response (DON SAPR) 

I jämförelse med de riktlinjer som finns i Försvarsmakten 

utgör US NAVY arbete ett exempel på hur ett annorlunda 

utformat stöd för chefer skulle kunna se ut.  

I Försvarsmakten betonar man chefens ansvar. Då cheferna 

inte alltid har möjlighet eller kan prioritera deltagande i de 

mer eller mindre frivilliga kurser har de inte så mycket mer 

att luta sig emot. I den här guiden beskriver man chefens 

ansvar och hur man lever upp till det i US NAVY.  

US NAVY har angripit problemet bland annat genom att 

Department of Navy, Sexual Assault Prevantion and 

Response har tagit fram en ”Commanders guide”. Den 

sammanställer det som man får anta anses vara viktigast för 

chefen gällande sexuella trakasserier och sexuella 

övergrepp.  

Guiden inleds med att man sammanfattar de vanligaste frågorna, som till exempel vilka som 

är de vanligaste offren och förövarna, hur få incidenter som anmäls och varför det är viktigt 

att det anmäls. Guiden sammanställer övergripande för cheferna hur de som ledare anger 

tonen, förebygger och omhändertar förekomsten.  

I stort innehåller guiden följande kapitel
1
: 

Ditt ledarskap 

Hjälp att reflektera kring ämnet som chef och hur du sätter tonen på din enhet.  

Arbetsklimat och arbetsmiljö 

Vad som skapar en grogrund för sexuella trakasserier och vad kan man göra för att skapa ett 

gott jämställdhetsklimat. Kapitlet klarar ut sammanhang som till exempel att medan de flesta 

som använder sig av skämt av sexuell natur inte begår sexuella övergrepp, så rättfärdigar de 

som faktiskt gör det med det klimat ovanstående medför. 

Ledning av enheten 

Hur man skapar strategier för att skapa jämställdhetsklimat och förebygger sexuella 

trakasserier i sin organisation. Här betonas vikten av att vara förberedd och insatt i ämnet.  

  

                                                           
1
 Fri översättning för denna studie 
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Offret 

Hur offer kan bete sig och konsekvenser för dem. Strategier för hur offer bör behandlas 

Den som utsätter  

Vem som utsätter kollegor och varför, samt strategier för hur man som chef kan förebereda 

sig. Från guiden har vi tolkat nedanstående bild för att få DON SAPR syn på sammanhanget 

och hur alla kapitel utgör ditt förebyggande och omhändertagande som chef i US NAVY.  

 

 

(DON SAPR, Commanders guide, 2011)     
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Lagar och föreskrifter 

Följande lagar och föreskrifter har betydelse för studiens diskussion och slutsatser.  

Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

Av arbetsmiljölagen i sig framgår inget om kränkande särbehandling eller sexuella 

trakasserier. Däremot står det om arbetsmiljöns beskaffenhet samt om arbetsgivaransvaret. I 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter berörs dock ämnet direkt. Föreskrifternas legitimitet kan 

beskrivas så här:  

I arbetsmiljölagens fjärde kapitel ger riksdagen regeringen eller myndigheter rätt att utfärda 

föreskrifter om arbetsmiljön. Enligt det mandatet har regeringen gett Arbetsmiljöverket 

befogenhet att utfärd föreskrifter om arbetsmiljön.2 

 

Jämställdhetslagen (1991:433) 

Jämställdhetslagen styr arbetsgivarens skyldigheter och ansvar vid sexuella trakasserier och 

konsekvenserna av att inte efterleva dem. Lagens syfte är, enligt § 1 ”att främja kvinnors och 

mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).”  

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Styr i lag arbetsgivarens skyldigheter kring diskriminering i allmänhet men för den här 

studien i synnerhet avseende sexuella trakasserier. Lagen innehåller definitioner, 

bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier, aktiva åtgärder, bestämmelser 

om tillsyn med mera.  

Övrig litteratur 

Har främst bidragit till stöd för metodarbetet i studien, till exempel vad avser tolkning och 

analys av resultat men även intervjuer och enkäter. Böckerna ger också stöd avseende 

grundläggande teorier och verktyg att använda inför beslut av vilken metod vi beslutade oss 

för samt genomförandet av densamma. Viss litteratur har tagits med för att bekräfta teorier 

eller intervjudata. Även om de källorna är välrenommerade beskrivs de inte särskilt i detta 

kapitel då de inte har en större roll än så.  

  

                                                           
2
 Enligt arbetsmiljöverkets jurister. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf. Hämtad den 25 
februari 2018 kl 1447 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf


Halmstad University  

School of Business and Engineering  

Thesis Project   Sida 12 

3. Metod  
Vi har till största del använt kvalitativa metoder i form av djupintervjuer med chefer, utsatta, 

forskare och till exempel likabehandlingsansvariga vid skolor, för att insamla data och bygga 

vår empiri. I kombination med detta huvudsakliga verktyg har vi även genomfört en 

enkätundersökning. Enkätens utfall, för- och nackdelar kommenteras senare i detta kapitel. 

Enkäten i sig och analysen av densamma är den del i studien som är att se som direkt 

kvantitativ men har en mycket liten roll i empirin. Enkäten användes snarare som en 

termometer för att ge oss en indikation om vår frågeställning var adekvat. Svaren som 

framkom visade på att det kunde föreligga brister i hanteringen av sexuella trakasserier, vilket 

gav oss fog för att fortsätta med studiens frågeställning. På grund av enkätens blygsamma 

bidrag drar vi inte några slutsatser kring att kombinera inhämtningsmetoder.  

Kvalitativ ansats 

I den kvalitativa ansatsen samlar vi in data i form av ord, uppfattningar, åsikter, känslor och 

erfarenheter. Datan kan användas för att nå flera slutsatser som tillsammans bildar det nya 

perspektivet av kunskapen, eller den helt nya kunskapen som vi försöker finna eller skapa i 

vår studie. Vi använder oss av frågeställningar som inte begränsar och därmed öppnar upp för 

att skapa verklig förståelse av en företeelse eller ett förhållande. Det är just den intervjuades 

erfarenhet, förståelse och till och med eventuella förutfattade meningar som eftersöks. Inom 

kvalitativ forskning kan man kastas fram och tillbaka mellan datainsamling och analys.  

Kvantitativ ansats 

I den kvantitativa ansatsen använder man sig av standardiserade data och analysmetoderna 

som finns kan ge oss en hög grad av noggrannhet i resultat. Eftersom enkäten inte är 

avgörande för empirin, utan kompletterar spelar den kvantitativa delen endast en liten roll i 

studien.  Vidare kan sägas att den kvantitativa forskningen i form av enkät är anonym. Man 

ställer inte kontrollfrågor för att se om man uppfattat svaren rätt, man går inte tillbaka för att 

se vad som egentligen menades. Den kvantitativa metoden saknar den flexibilitet som 

kännetecknar den kvalitativa. Man följer en viss process och skulle man tvingas gå tillbaka 

påverkas studiens trovärdighet. (Jacobsen, 2017) 

 

Fördelar och nackdelar   

Självfallet finns det inom forskning ett stort behov av båda ansatserna, främst beroende på vad 

som skall studeras och beroende på hur man vill nyttja resultaten. Det är till viss del även 

avhängt på vem som genomför studien. Då denna studie berör ett samhällsvetenskapligt 

fenomen och metodvalen föll på den öppna intervjuformen, blev valet av den huvudsakligen 

kvalitativa ansatsen naturlig.  
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Vi har ett hermeneutiskt förhållningssätt till vår forskning och försöker i första hand förstå 

fenomen, snarare än att försöka förklara. Vårt forskningsarbete har följt en induktiv metod, 

framförallt med de öppna frågeställningarna i de delvis förutsättningslösa intervjuerna.  Det 

innebär i korthet att vi samlat data, med en observation som utgångspunkt. Från datan har vi 

funnit samband och dragit nya slutsatser. Under studiens gång har forskningsfrågorna bytts ut 

efter hand vi gjort nya observationer. Den induktiva metoden blev ett naturligt val, då vi insåg 

att förutsättningarna för uppsatsens inledande frågeställning förändrades. Valet visade sig 

positivt då vi under våra öppna frågeställningar fann flera nya observationer och fenomen. 

Exempel på hur vi har arbetat induktivt återfinns bland annat i dataanalysen, där vi har varit 

inspirerade av Grundad Teori. (Johannesen and Tufte, 2010) 

Metoden som bland annat innehåller kodning och kategorisering är ett effektivt sätt att finna 

kärnan i intervjuer. Kategoriseringen ledde till att vi snabbare kunde finna de gemensamma 

beröringspunkter som intervjuerna gav. 

  

Även om vi är induktiva så har vi ändå inte helt uteslutit vissa deduktiva inslag, som till 

exempel figurer och modeller från tidigare forskning. Ett konkret exempel på detta är Moss 

Kanters modell på hur könsstruktur påverkar en organisation. En modell som vi har använt för 

att kunna förstärka bilden av hur en könsfördelning i balans påverkar en organisation, (Kanter, 

2008)  

 

Enkätundersökning 
Vi har insamlat kunskap med hjälp av en enkät som riktat sig till ”försvarsmaktsanställda och 

försvarsmaktsanknutna kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier under tidsperioden 

2013-2018”. Denna har distribuerats digitalt och i huvudsak inom Försvarsmaktens nätverk 

för officerare och anställda kvinnors (NOAK) facebook- grupp. Denna grupp har strax under 

1000 medlemmar (2018-04-04). Vidare har enkäten också spridits via ytterligare ett nätverk 

som skapades i sambands med #metoo-uppropet i FM. Gruppen heter #avbryteldupphör och 

har 425 medlemmar (2018-04-04). Uppskattningsvis så har enkäten nått ut till mellan 1000 

och 1500 personer via dessa forum, men hur många av dessa som faktiskt uppfyller kriterierna 

är oerhört svårt att bedöma då ingen faktiskt vet hur vanligt förekommande sexuella 

trakasserier är i Försvarsmakten. Medlemmarna i dessa grupper är både män och kvinnor, och 

många har medlemskap i båda, vilket ger en skev bild över hur många enkäten faktiskt nått ut 

till. Syftet med enkäten var inte att få en exakt mätning på hur många som trakasserats 

sexuellt inom Försvarsmakten. Den var tänkt att fungera mer som en termometer i 

organisationen för att se om det ens fanns något att fortsätta studera avseende hur 

Försvarsmakten hanterar förekomsten. 51 individer svarade på enkäten och av dessa var vi 

tvungna att räkna bort 9 enkätsvar då dessa inte matchat våra grundkriterier eller hoppat över 

alternativt missat att svara på viktiga frågor. Dock visade svaren att omkring hälften av alla 

trakasserier i enkäten inte anmäldes och att chefer som faktiskt handlägger ärenden inte följer 

Försvarsmaktens checklista eller riktlinjer. Dessa svar blev tillräckligt stora indikationer på att 
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det fanns fog för att studera detta närmare.  Ytterligare ett syfte med enkäten var att hitta 

utsatta kvinnor som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju för att öka vår förståelse för 

fenomenet. Trots ett 20-tal intresserade ledde detta endast till fem intervjuer.  

Enkäten var anonym och inga personuppgifter lämnades då vi uppfattade att respondenternas 

vilja att våga svara uppriktigt skulle öka om deras svar inte kopplades ihop med namn eller 

någon specifik händelse. Naturligtvis utesluter detta valmöjligheten att faktiskt kontrollera 

sanningshalten i uppgifter, och att det faktiskt bara är utsatta kvinnor som svarat. Dock så 

skulle inte datainsamlingen förlora i värde om en utsatt man besvarade enkäten eftersom det 

är själva verktygen för omhändertagandet av anmälan som låg i fokus. 

En enkät som vetenskaplig metod kan leda till att innebörden i den enskildes svar misstolkas. 

(Andersson, 2017) Enkäten utformades därför på ett sådant vis att ingen av frågorna var direkt 

tolkningsbara åt det ena eller andra hållet. I de fall som det ändå fanns en tolkningsmån 

kompletterades frågan med en uttömmande förklaring på frågans syfte och mening.  

Enkäten skickades också ut på snabbremiss till NOAK Uppsala garnison för att få in 

värdefulla synpunkter och ändringsförslag innan den publicerades.   

Fördelarna med en enkät är att den är lätt att sammanställa, lätt att nå ut till många samt att 

den möjliggör anonymitet. Den enskildes upplevelse kan dock försummas på grund av frågans 

formulering, anonymitet gör att källan inte är känd, distributionsvägar kan påverka vilka som 

nås av enkäten vilket skulle kunna lett till att fel målgrupp besvarar den. 

 

Intervjuer  
För att få en bredare förståelse och bakgrund valde vi att genomföra ett antal kvalitativa 

intervjuer. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades kort därefter. Vissa intervjuer 

anonymiserades direkt i samband med detta enligt de bedömningar och hänsynstaganden vi 

gjort (se Etiska aspekter för närmare redogörelse). I samtliga intervjuer är frågorna i huvudsak 

öppna, men innehåller vissa specifika slutna frågor. Det induktivt utformade öppna frågorna 

är i syfte att få mer uttömmande svar, och emellanåt har de lett till att vi fått svar eller letts in 

på något vi inte alls hade förväntat oss. De slutna frågorna har syftat till att få oberoende 

variabler i intervjuerna som vi sedan eventuellt skulle kunna använda för att jämföra 

informanternas svar. Exempel på slutna frågor är: ”Hur många år har du varit chef med 

personalansvar?” och ”Vilken nivå jobbar du på i dag?”. En av farorna med intervjuer är dock 

så kallad efterrationalisering. Det innebär att informanten agerar på ett visst sätt på grund av 

något skäl som skulle kunna vara slumpartat eller fullkomligt ologiskt, men hittar med tidens 

gång en förklaring till varför man gjorde som man gjorde. Detta för att människor i regel vill 

framstå som rationella. (Jacobsen, 2017) Detta har vi försökt undvika genom att ställa 

följdfrågor. 
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Därefter har det skett en så kallad kodning av de transkriberade intervjuerna i syfte att försöka 

hitta gemensamma nämnare, ord och övriga likheter. Kodningen har inneburit att vi tittat på 

de transkriberade intervjuerna från alla chefer och försökt att finna röd tråd och mönster som 

förekommer i flera intervjuer. Vi har därefter kategoriserat intervjusvar och påståenden i syfte 

att skapa en överblick och sedan utgått från dessa när vi analyserat data och dragit slutsatser. 

Nyckelorden har sorterats i kategorier och förklaras mer ingående i kapitlet Analys av data.  

Intervju med chefer 

Vi har genomfört ett antal intervjuer med chefer på olika nivåer med erfarenhet av att vara 

mottagare för anmälningar avseende sexuella trakasserier. För att komma i kontakt med dessa 

har vi använt våra egna nätverk, kontakters kontakter och antagna till Försvarsmaktens 

nivåhöjande utbildning. Syftet med intervjuerna var att ta reda på, utan att lägga någon 

värdering i agerandet, hur chefen hanterade anmälan och upplevde det stöd som fanns. Vidare 

var syftet att få chefers syn på Försvarsmaktens riktlinjer, inställning till sexuella trakasserier 

och hanteringen av detsamma. Om de själva känner att de har alla verktyg och är rustade för 

att kunna hantera fall av denna karaktär på ett förebyggande och omhändertagande sätt.  

Urvalet av chefer begränsades naturligtvis av det faktum att chefen skall ha hanterat ett fall av 

sexuella trakasserier. Vidare försökte vi hitta chefer på olika nivåer i organisationen, och 

framförallt så försökte vi hitta både män och kvinnor i chefspositioner som motsvarade våra 

kriterier. Vi har försökt att hitta chefer ur flygvapnet armén och marinen, vilket vi lyckats 

med. Däremot så gör vi inte bedömningen att till exempel cheferna från marinen ger en 

generaliserbar bild över hur det faktiskt är i marinen, utan möjligtvis ger det ett annat 

perspektiv än flygvapnet eller armén.  

Vi lyckades intervjua nio chefer på nivåer från bataljonsledning, ner till plutonchefsnivå. 

Endast en av cheferna var kvinna. Anledningen till den ojämna könsfördelningen i 

intervjuerna är enkelt förklarad med att dels så är antalet kvinnliga chefer i Försvarsmakten 

färre, och dels så lyckades vi inte hitta fler kvinnliga chefer som hanterat dessa ärenden. Med 

tanke på att andelen officerare (taktisk operativa) i Försvarsmakten är 6% är tyvärr den siffran 

representativ (se figur 2). Antalet år som ”chef med personalansvar” (CPA) på de intervjuade 

cheferna varierade från 4 till 20. 

Vi lade tid på att tydligt förklara våra syften och anledningar till mötet och hade även tid till 

att svara på frågor om studien och angränsande områden kring den. Detta hoppas vi har gett 

bättre, mer utförliga och framförallt ärliga svar. Det är nog till exempel enklare att vara öppen 

då det framgår att syftet inte är att leta syndabockar. Vi bad också chefer i ett tidigt skede att 

inte förbereda sig genom att läsa på eller sätta sig in på något speciellt vis. Detta skulle i så 

fall kunna leda till att intervjusvaren inte blev lika trovärdiga. 
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I samband med intervjuarbetet identifierade vi tidigt att vi måste förankra vårt arbete i 

organisationen och tydligt redogöra för syftet med vår studie. Vi har förtydligat att vi inte är 

ute efter att skuldbelägga eller peka på vad som gjorts rätt eller fel i något fall, utan snarare 

skapa en förståelse för hur hanteringen ser ut i Försvarsmakten i dag. Samtliga informanter 

upplystes om våra etiska ställningstaganden och deras anonymitet i vår studie. 

 
Intervju med utsatta 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med kvinnor som själva upplevt dels sexuella 

trakasserier inom Försvarsmakten, men även hur det är att anmäla detta till en chef och 

hanteringen därefter. De utsatta kvinnorna benämns fortsättningsvis i denna studie som 

informanter. Urvalet har skett genom att vi sökt efter frivilliga utsatta kvinnor i samband med 

vår enkät, och intervjuat de kvinnor som anmälde sitt deltagande. Ytterligare ett kriterium var 

att detta skall ha skett i tidsperioden mellan 2013 och 2018, eftersom checklistan som chefer 

skall förhålla sig till kom ut 2013. Vi är medvetna om att vi förmodligen skulle kunna ha 

hittat fler utsatta kvinnor att intervjua om vi ändrat urvalskriterierna, men valde ändå att stå 

fast vid dessa då ett annat urval inte hade matchat syftet och frågeställningen i studien. Vi 

upplevde stora svårigheter att få utsatta kvinnor att ställa upp på intervju. Rent spekulativt kan 

man anta att det har att göra med både de ganska strama kriterier vi satt upp, men även ämnets 

känslighet och en upplevd utsatthet. 

I dessa intervjuer har vi inte fokuserat på själva kränkningen eller trakasserierna utan snarare 

vad som hände efteråt och hur chefen agerade. Vidare så har fokus under dessa intervjuer 

varit kring själva anmälan. Vad som faktiskt fick individen att anmäla och det känslomässiga 

spelet kring det hela.  

Analysen av dessa intervjuer har gått till på samma vis som med chefer, det vill säga först 

transkribering och senare kodning och kategorisering. Nyckelorden är de som är 

återkommande i flera intervjuer med olika informanter. I dessa har vi försökt att vara extra 

noggranna med att informera om anonymitet, sekretess och studiens syfte då vi förutsatte att 

många skulle uppleva det som obekvämt att öppet berätta sin upplevelse för personer de 

tidigare inte träffat.   

 

Övriga intervjuer 

Som tidigare redogjorts för, utgör tidigare forskning en stor del av vår referensram. Den 

forskning som är mest relevant för denna studie har gjorts inom Försvarsmakten av Anders W 

Berggren och Sophia Ivarsson. Båda dessa har vi intervjuat för att få deras perspektiv på hur 

de ser på utvecklingen och vad deras egen forskning lett fram till. Vidare bedömde vi att det 

skulle vara ytterst värdefullt att få en historisk aspekt för att försöka förstå varför 

Försvarsmakten står där den står i dag avseende frågan sexuella trakasserier.  
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För att skapa en djupare förståelse över hur utbildningen ser ut för blivande officerare i dag 

och hur man resonerar kring värdegrund, jämställdhet och sexuella trakasserier har vi även 

intervjuat Anna Björsson, kompanichef och likabehandlingsofficer på militärhögskolan 

Karlberg.   

Dataanalys 
För att analysera datan vi samlat in har vi använt en grundläggande metod som kan beskrivas i 

fyra delar. (Jacobsen, 2017)  

 

Dokumentera: Den första fasen i analysen som innebär att man dokumenterar sitt material, i 

denna studie har det nästan uteslutande handlat om transkribering av intervjuer. Samtliga 

intervjuer transkriberades ordagrant i nära anslutning till själva intervjun.  

Utforska: Utforska data ganska förutsättningslöst efter förhållanden som träder fram. I detta 

skede strukturerades transkriberingen för att bli mer överskådlig. Här började en liten del av 

kodningen då vi ganska generöst markerade i princip allt som informanterna uttryckte inom 

ramen för ämnet. Detta innebar att utfyllnadsord, ovidkommande ”småprat” försvann vilket 

ledde till att själva datan blev mer koncentrerad.  

Systematisera och kategorisera: Skala ner den stora datamängden. Indela, kategorisera och 

gruppera data utefter studiens egna kriterier. Här letade vi samband, mönster och en röd tråd 

från intervjuerna för att senare kategorisera detta i undergrupper. I samband med 

kategoriseringen utkristalliserade sig nyckelorden ”kunskap”, ”inställning”, ”stöd” och 

”målbild”. Vilka återfanns både bland intervjuerna med chefer och de med utsatta kvinnor. 

Det ledde till fyra olika undergrupper:  

Chefens och organisationens kunskap. Kategorin innefattar vilken utbildning chefer har och 

vad de har för generell kunskap om fenomenet och mekanismerna kring sexuella trakasserier. 

Här inryms också organisationens kunskap, till exempel hr-personal och utsatta kvinnor.  

Organisationens stöd till chefen och utsatta. Kategorin innehåller hur chefer upplever det 

stöd som de har och de stödfunktioner som finns tillgängliga. Till exempel hur man uppfattar 

Försvarsmaktens riktlinjer och verktyg. Om chefer vet hur de kan få hjälp att hantera ett 

ärende och vem de kan kontakta. Var och hur man hittar information och styrningar om hur 

man handlägger ett ärende av sexuella trakasserier. I denna kategori inryms även hur de 

utsatta uppfattar det stöd som de mottagit av Försvarsmakten generellt och närmsta chef i 

synnerhet. Här ger de utsatta kvinnorna också sin bild över varför det inte alls är självklart att 

anmäla en kollega och det känsloladdade spelet runt att våga gå till sin chef och berätta. 

Chefens och organisationens inställning. Hur chefer ser på att anmäla, synen på utsatta 

kvinnor och hanteringen av sexuella trakasserier i allmänhet. Även problematiken kring 

oerfarna chefer som med bristfällig utbildning tvingas hantera sexuella trakasserier går att 
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återfinna inom denna kategori. Här ger också utsatta kvinnor sin bild över hur man uppfattat 

att chefens inställning och agerande var när de anmälde missförhållanden på arbetsplatsen. 

Målbild. Här ger chefer sin bild över ”det perfekta omhändertagandet”, med obegränsade 

resurser och möjligheter. I kategorin får också de utsatta kvinnorna ge sin bild över vad 

chefen kunde ha gjort för att just deras händelse skulle ha blivit så bra som möjligt.   

Sammanbinda: I den sista delen av analysen formuleras sammanhang och förbindelser mellan 

de olika kategorierna för att belysa de mest framträdande nyckelorden och mönstren. Främst 

letade vi efter nyckelord och fraser med samma innebörd och slå samman dessa till ett kodord 

eller en fras. För att en sammanslagning skulle ske måste naturligtvis flera informanter 

utrycka samma sak. I texten när vi redogör för hur många som tycker något använder vi 

orden: Samtliga, huvuddelen, hälften eller några. Detta för att förklara antalet informanter 

som tyckte samma om något.  

 

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna i denna studie har utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

handlar om fyra olika principer med tillhörande regler och rekommendationer. Dessa skall ge 

vägledning för att dels det vetenskapliga värdet i studien skall höjas, men också för att 

respondenter och andra som bidragit med data skall skyddas på olika vis. Nedan redovisas 

principerna i detalj och studiens vidtagna åtgärder för att leva upp till dem. 

Informationskravet: ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”  

Alla som deltagit i studien på något vis har informerats om sin roll och syftet med 

deltagandet. I de fall där personer har blivit direkt citerade har vi också informerat om detta 

och gett dem chansen att kontrollera uppgiften innan publicering för att undvika felcitat eller 

missförstånd. Detta gäller inte de chefer och informanter som har deltagit och därmed är 

anonyma. Deras citat har kunnat kontrolleras med sparade ljudfiler.  

Samtyckeskravet: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om 

de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” ” De som 

medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem.” 
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Samtliga deltagare i studien har ställt upp på frivillig basis, och ingen inhämtning av data har 

skett utan någon deltagares samtycke. Alla deltagare har varit över 15 år och har när som helst 

haft möjlighet att avbryta intervju eller enkätundersökning. Inga särskilda 

beroendeförhållanden mellan forskaren eller deltagarna i studien kan heller noteras.  

Konfidentialitetskravet: ”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” 

Med hänsyn till ämnets känsliga natur har vi lagt mycket stort fokus på denna princip. 

Eftersom vi normalt sett jobbar tillsammans med och runt många av deltagarna i studien så 

har vi i princip satt vår heder och förtroende i pant. Vi har varit oerhört tydliga med att ingen 

information, intervjumaterial eller annan data kommer att spridas utanför studien, dock har 

inget särskilt dokument angående tystnadsplikt upprättats. Samtliga intervjuer med 

informanter och chefer har anonymiserats redan i transkriberingsskedet av intervjuerna. 

Ljudupptagningarna sparas på en separat hårddisk som endast forskarna har tillgång till. Inga 

av de transkriberade intervjuerna finns med i bilagor, eftersom känsliga uppgifter om 

händelser, organisationsenheter och personer kan framgå genom att dessa läses, men 

framförallt läses tillsammans.  

Nyttjandekravet: ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.”  

”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 

av den berörda.” 

Inga uppgifter eller insamlade data kommer att användas till något annat än just vetenskapliga 

syften, och inga uppgifter som vi tagit del av kommer att användas för utredning eller 

anmälan av något fall av sexuella trakasserier. 

 

Sammanfattningsvis så är studiens bedömning att det ställs högre krav på just de etiska 

aspekterna kring ett ämne som sexuella trakasserier än många andra. Detta på grund av att 

studien bygger på att människor i förtroende delar med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter. I synnerhet har studiens tidiga ställningstagande till nyttjandekravet blivit 

aktuellt många gånger, då utsatta kvinnor har redogjort för händelser och situationer på deras 

arbetsplatser. Dessa specifika berättelser skulle med stor sannolikhet skulle kunna leda till 

stora konsekvenser för många om de uppdagades och rapporterades vidare. Dock har så inte 

skett eftersom vi i rollen som forskare har hållit oss till de ställningstaganden vi gjorde.   
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4. Empiri 
I detta kapitel ska vi inledningsvis som bakgrund beskriva kort historik, fakta som till 

exempel lagar och föreskrifter, nulägesbeskrivning med bland annat Försvarsmaktens 

dokument, riktlinjer och bestämmelser kring ämnet. Därefter beskriver vi vad tidigare 

forskning pekar på och slutligen den empiri som den insamlade datan och dataanalysen 

resulterat i.  

 

Bakgrund 

Strax efter millennieskiftet insåg Försvarsmakten att den måste byta kurs avseende 

värdegrund och uppförandekod. Från att ha präglat sina anställda och soldater med att klara 

”krigets krav”, där kränkningar och bestraffningar var en del av vardagen, till en organisation 

där ett högt fokus skall vara på att människor mår bra och trivs på jobbet.  

”På den tiden så skulle det ju vara lite hårdare liksom. Det var ju inte ovanligt att vi tappade 

20% av en pluton, men det räknade man ju med så det var inga konstigheter
3
.” 

 

Ett av stegen som togs inom Försvarsmakten var 

det så kallade utbildningspaketet  

”Försvarsmakten mot sexuella trakasserier” som 

omtalas i Försvarsmaktens årsredovisning 2001 

(Försvarsmaktens årsredovisning, 2001) som gick 

ut till anställda på alla förband. Den innefattade 

korta filmer med tillhörande diskussionsfrågor, 

utbildningshandledning och en informations- 

broschyr. Där tog man upp ”nyheter” som att det 

är olämpligt att kalla värnpliktiga och officerare 

för diverse skällsord och nedsättande 

kommentarer.  

Vidare klargjorde man att utfrysning och sexuella trakasserier inte är lämpligt på en 

arbetsplats. Med dagens perspektiv kan detta utbildningspaket uppfattas som på gränsen till 

humoristiskt, men i det läge som den svenska Försvarsmakten befann sig under denna period 

var det absolut nödvändigt att börja på en sådan nivå.  

  

                                                           
3
 Chef 1 



Halmstad University  

School of Business and Engineering  

Thesis Project   Sida 21 

”Det har blivit lite som en kul grej efter allt tjat om värdegrund hit och värdegrund dit. Om jag vill 

uttrycka mitt missnöje mot nån i gruppen på skämt sådär som man alltid gör säger man istället 

´Nu stämmer inte dethär (SIC) med värdegrunden, men du är fan helt jävla dum i huvet´(…) 

Alternativt kan man göra ´värdegrundtimeout-tecknet´ medans man säger något. Det ser ut som 

ett peace-tecken med vänsterhanden och sen ett tak på v:et med högerhanden.  

Under övningar har vi ritat ett stort timeout-tecknet på ett papper och satt i tältet, mest för att 

spara tid. Det har även varit tal om ett timeout-tecken som märke att sätta på högerarmen(…)” 

Anonym soldat ut Nordic Battlegroup 2007 

Under perioden 1999 till 2005 genomfördes tre olika studier kopplade mot sexuella 

trakasserier i Försvarsmakten. (Estrada m.fl., 1999), (Berggren m.fl., 2005). (Berggren, 2002) 

Dessa pekade på en positiv trend men siffrorna var fortfarande på en mycket alarmerande nivå 

och visade 2005 på att var tredje kvinna i Försvarsmakten har blivit utsatt för sexuella 

trakasserier. Inom myndigheten togs frågan inledningsvis på stort allvar då man tillsatte 

handläggare på varje förband och obligatoriska utbildningspaket.   

”man skulle ha rådgivarutbildning och alla förband hade rådgivare och de skulle utbilda all 

personal, både värnpliktiga och officerare. Man tog tom fram en cd-romskiva som skulle va 

ett interaktivt material (…) man var på gång liksom” (Berggren, 2018) 

2009 fattades det beslut om att låta den allmänna värnplikten vara vilande och den 

värnpliktiga soldaten och sjömannen ersattes med anställda gruppchefer, soldater och sjömän 

(GSS). I och med detta ställdes Försvarsmakten inför ett nytt faktum: Om soldater inte trivs, 

blir utsatta för kränkningar och hot, så kommer de inte att vilja jobba kvar.  

En självklarhet kan tänkas, men Försvarsmakten hade aldrig tidigare behövt ta hänsyn till 

detta eftersom det år efter år levererades en årskull som under plikt skulle utbildas till att klara 

”krigets krav”. Detta faktum visade sig bli ett problem när soldaterna skulle anställas på 

frivilligbasis, eftersom rekrytering och behållande av soldater och sjömän var ett nytt fenomen 

för Försvarsmakten.  

Som ett led i att försöka komma till bukt med detta problem och behålla personalen införde 

Försvarsmakten sin värdegrundsdevis ”ÖRA”. Öppenhet – Resultat – Ansvar. Budskapet 

spreds på bred front och fick ett blandat genomslag på förbanden. Officiellt efterlevdes 

konceptet naturligtvis, men lokala avarter fick också fäste och budskapet förlöjligades med 

egna varianter så som RÖRA och STÖRA. En av de mer uppmärksammade händelserna i 

samband med detta var en officer inom förbandsledningen på ett regemente som deklarerade 

att det rådde en så kallad ”värdegrunds- time out” när han samtidigt som han gjorde ett 

uttalande som av många uppfattades som både kränkande och stötande. Detta utspel spred sig 

snabbt inom organisationen och kompletterades med en handsignal som indikerade på att ett 

uttalande av ovan nämnd karaktär var på väg.  

(Flashback, 2007) 
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Citatet på föregående sida är hämtat ur internetforumet Flashback, vilket förstås är en källa 

vars vetenskapliga värde går att ifrågasätta, men citatet tillsammans med våra egna 

erfarenheter visar på den tidens anda. Detta understryks av forskare som talar om hur 

Försvarsmaktens anställda upplevde en ”uttröttningseffekt” på grund av ett mycket intensivt 

fokus på värdegrund och uppförandekod under en period (Ivarsson, 2018). 

ÖRA lever fortfarande kvar i Försvarsmakten som en grundsten i värdegrundsarbetet och har 

nu kompletterats med en tydligare uppförandekod. Uppförandekoden förklarar värdegrunden i 

syfte att göra den enklare att tolka och därmed efterleva.  

(Förvarsmakten 2016, Vår militära profession – Agerar när det krävs)    Figur 1 
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Trots alla utbildningar, handlingsplaner, uppförandekoder och riktlinjer är det tydligt att detta 

inte efterlevs av samtliga i Försvarsmakten. I dagens försvarsmakt är det fortfaranade så, 

enligt intervjuerna i denna studie att det finns medarbetare som regelbundet utsätts för 

sexuella trakasserier.  

 

Till följd av framförallt #givaktochbitihop- uppropet har ett antal höga chefer i 

Försvarsmakten, bland andra chefen för flygvapnet gått ut med en skriftlig order som riktar 

sig till samtliga chefer och anställda män att upphöra med alla former av sexuella trakasserier 

och ingripa om någon skulle uppmärksamma ett sådant fall. Flygvapenchefen understryker 

allvaret i sin order genom att uppmana dem som inte delar hans åsikt att lämna flygvapnet och 

Försvarsmakten. (Helgesson, M, 2017) 

 2012 tog Försvarsmakten fram styrdokument för jämställdhet och jämlikhet där 

målsättningarna för perioden 2012-2014 såg ut så här. (Försvarsmakten 2012) 

 Så långt det är tekniskt möjligt och rimligt i förhållande till arbetets natur, ska det 

finnas utrustning och materiel utifrån den enskildes individuella förutsättningar. Det 

ska finnas anpassad personlig utrustning tillgänglig för såväl kvinnor som män. Vid all 

nyanskaffning av materiel och utrustning anläggs ett genusperspektiv 

 

 Arbetar aktivt med att förebygga all form av trakasserier och kränkningar samt 

hanterar uppkomna situationer och ärenden på ett professionellt sätt 

 

 Försvarsmakten verkar aktivt för att såväl kvinnor som män finns på alla befattningar 

och nivåer inom vår organisation och därför inriktas rekryteringen till att skapa 

förutsättningar för att Försvarsmakten har en personal som speglar samhället  

 

 Försvarsmakten strävar efter en jämställd personalsammansättning. Därför är målet 

under denna period att andelen kvinnor ökar på alla nivåer 

 

 Försvarsmaktens målsättning är att bland de som rekryteras till gruppbefäl, soldater 

och sjömän (GSS) samt till de som genomför kompletterande militära utbildningen 

(KMU) är minst 20 % kvinnor år 2014 

 

 Försvarsmaktens ledning har beslutat om målsättningen att 10 % av cheferna i nivå 

OF/CF nivå 5 och högre ska vara kvinnor år 2014 

 

 Samtliga förbandschefer har genomfört Kurs B724 Jämställdhetsintegrering 
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 Utöver detta är målsättningen att 50 % av ledamöterna i organisationsenheternas 

ledningsgrupper ska ha genomfört ovanstående utbildning. Nationella och 

internationella insatser ska planeras, genomföras och följas upp i enlighet med FN:s 

säkerhetsrådsresolution 1325, dess uppföljningsresolutioner och regeringens 

handlingsplan.  

Trots att de målsättningarna från ovanstående plan skulle ha uppnåtts redan 2014, såg 2017-

12-31 könsfördelningen i Försvarsmakten ut enligt nedanstående tabell  

 (Försvarsmaktens årsredovisning 2017, Bilaga 1)       Figur 2 
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Nulägesbeskrivning 
 

Definition av sexuella trakasserier 

Försvarsmakten definierar med stöd av diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen 

(1977:1160) sexuella trakasserier enligt nedan.  

”Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara beröringar, tafsningar, skämt, 

förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen. Det är 

den som är utsatt som avgör vad som uppfattas som kränkande.”  

 

(Försvarsmakten 2017, Stöd och information till chefer angående kränkningar och 

trakasserier)  

 

Lagar och föreskrifter 

En väsentlig aspekt i Försvarsmaktens hantering av sexuella trakasserier är förstås vad lagen 

säger. Av lagar och föreskrifter framgår det att arbetsgivare ska vidta åtgärder som motverkar 

kränkande särbehandling, inom vilket sexuella trakasserier ingår. Man ska tillse att chefer har 

rätt utbildning och övriga förutsättningar för att kunna förebygga förekomsten. Vidare ska 

man göra vad man kan för att omständigheter och resurser är lika för män och kvinnor. 

Arbetsgivare är dessutom skyldiga att förebygga, utreda och åtgärda förekomsten av sexuella 

trakasserier. 

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för särbehandling beroende på flera olika 

saker, som till exempel ålder, etnicitet med mera. Inom begreppet ryms sexuella trakasserier. 

(Arbetsmiljöverket, 1993) 

 

Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

Av arbetsmiljölagen i sig framgår inget om kränkande särbehandling eller sexuella 

trakasserier. Däremot står det om arbetsmiljöns beskaffenhet samt om arbetsgivaransvaret. I 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter berörs dock ämnet direkt. Föreskrifternas legitimitet kan 

beskrivas så här:  

I arbetsmiljölagens fjärde kapitel ger riksdagen regeringen eller myndigheter rätt att utfärda 

föreskrifter om arbetsmiljön. Enligt det mandatet har regeringen gett Arbetsmiljöverket 

befogenhet att utfärd föreskrifter om arbetsmiljön.4 

                                                           
4
 Enligt arbetsmiljöverkets jurister. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf. Hämtad den 25 
februari 2018 kl 1447 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf


Halmstad University  

School of Business and Engineering  

Thesis Project   Sida 26 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter i sig har stor betydelse för denna studie då det till exempel står 

i trettonde paragrafen att  

”Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 

Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 

upphov till kränkande särbehandling.” 

Vidare står det i sjätte paragrafen att arbetsgivaren ska se till att chefer är rätt utbildade för 

både förebyggandet och hantering av kränkande särbehandling. Det står också i samma 

paragraf att ”Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper 

i praktiken.” 

 

Jämställdhetslagen (1991:433) 

Jämställdhetslagen styr arbetsgivarens skyldigheter och ansvar vid sexuella trakasserier och 

konsekvenserna av att inte efterleva dem. Lagens syfte är, enligt § 1 ”att främja kvinnors och 

mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).”  

Där står i fjärde paragrafen att:  

 ”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 

och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både 

kvinnor och män.” 

 

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Styr i lag arbetsgivarens skyldigheter kring diskriminering i allmänhet men för den här 

studien i synnerhet avseende sexuella trakasserier. Lagen innehåller definitioner, 

bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier, aktiva åtgärder, bestämmelser 

om tillsyn med mera.  

I lagens tredje paragraf står det:  

”Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha 

blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör 

praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de 

uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas 

för att förhindra trakasserier i framtiden.” 
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Utbildning för chefer 

Intervjuade chefer uppger att de inte fått eller deltagit i någon utbildning inom 

Försvarsmakten som fokuserat på sexuella trakasserier, åtgärder och mekanismerna runt 

fenomenet. Ingen uppger heller att de deltagit i någon annan utbildning som berört ämnet. 

Dock uppger cheferna följande kurser och utbildningar som är att anse som angränsande, 

vilka ett fåtal av de intervjuade cheferna deltagit i. Exempel på nämnda kurser är 

”Jämställdhetsintegrering för chefer”, ”Arbetsmiljö för chefer”, ”Gender focal point” och 

”Svåra samtal”. 

Ett återkommande mönster för de chefer som vi intervjuat är att de själva vill ha utbildning i 

hur de förväntas agera istället för att förlita sig på ”sunt förnuft”. Åsikterna går isär om hur 

själva utbildningen skulle gå till. Några önskar en utbildning i föreläsningsform som 

kompletteras med applikatoriska exempel och diskussioner, medan andra menar att det räcker 

med interaktiv utbildning som kan göras när man själv har tid.  

Under officerares grundutbildning läggs stort fokus på chefen i krig, vilket förstås är en 

självklarhet. Grunden till Försvarsmaktens själva existensberättigande, enligt 

försvarsdepartementets instruktion till Försvarsmakten är den väpnade striden 

(Riksdagsförvaltningen, 2007). Den här studiens data pekar dock på att då chefen i 

Försvarsmakten till dagligdags hanterar arbetsgivarfrågor måste just detta få ett större 

utrymme i officerens grundutbildning. Huruvida det handlar om veckor eller månader, 

seminarium eller egenstudier har studien inte kunnat utröna men att det bör få betydligt större 

utrymme är tydligt. I den grundläggande officersutbildning ingår ingen utbildning i hur man 

som chef direkt hanterar sexuella trakasserier. I och med att ämnet har aktualiserats bland 

annat genom #metoo börjar det dock förekomma mer och mer på militärhögskolan. Under 

officersprogrammet genomförs endast viss angränsande utbildning kopplat mot 

Försvarsmaktens värdegrund och hur mycket beror till stor del på engagemanget från 

avdelningsläraren. Anledningen till detta är att Försvarsmakten bara styr över en liten del av 

utbildningen då det är Försvarshögskolan som lägger upp den akademiska utbildningsplanen. 

I den mycket begränsade ”försvarsmaktstiden” som kadetterna erhåller, råder stor konkurrens 

i vad den skall innehålla då det är mycket som skall hinnas med. Normalt avsätts ungefär en 

dag per termin under utbildningstiden för att diskutera frågor som värdegrund och 

uppförandekod (Björsson, 2018). Både informanter och chefer pekar på behovet av högre 

fokus på utbildning mot arbetsgivarrollen och specifikt utbildning i hur man som chef tar 

omhand och förebygger sexuella trakasserier. Inom Försvarsmakten tycks personalansvaret 

hamna på en lägre och lägre nivå med mer oerfarna chefer i den så kallade första linjen.5 Detta 

ger att chefen rent teoretiskt skulle kunna få ett fall av sexuella trakasserier att hantera direkt 

efter examen. Det finns förvisso ett stöd i form av högre chefer och HR- organisation men i de 

fall som de intervjuade cheferna har använt sig av dessa så har de inte heller haft rätt 

                                                           
5
 Första linjen innebär att det är första chefsnivån som utövar personalansvar (Hydén, 2016). 
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utbildning och därmed inte agerat enligt riktlinjerna. Så om inte närmaste chef heller har 

adekvat utbildning är risken påtaglig för att riktlinjerna inte följs.  

Huvuddelen av cheferna som vi har intervjuat uppger också att det inte räcker med 

grundutbildning. Även mer och återkommande utbildning är en framträdande röd tråd. 

Sexuella trakasserier inträffar alltför ofta, men det är ändå relativt sällan en chef får hantera 

det. Även om cheferna skulle ha en adekvat utbildning inom ämnet genom sin 

officersutbildning, innebär det fortfarande att chefen måste hålla sig ajour. Det innebär i sin 

tur att hålla sig uppdaterad med ny kunskap kring ämnet som antas vidarebyggas ju klokare 

samhället blir. För att en chef skall vara förberedd på ett tillfredsställande sätt den dagen det 

inträffar poängteras i intervjuerna seminarium, återkommande samtal och applikatoriska 

exempel som utbildnings- och fortbildningsmetod.  
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Checklista och verktyg 

 

 

2013 tog Försvarsmakten i samarbete med Rekryteringsmyndigheten och Försvarshögskolan 

fram en folder ” Om det händer - Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling”, vars 

syfte var att hjälpa chefer vid hantering av sexuella trakasserier. (Samverkansrådet 2012) I 

foldern hänvisades det till en checklista där Försvarsmaktens chefer steg för steg kunde vidta 

lämpliga åtgärder efter att en anmälan om sexuella trakasserier skett. Syftet var vidare att 

definiera begreppen och utgöra en anvisning avseende hantering av kränkningar och 

särbehandling. Följande åtgärder skall chefen, enligt denna checklista vidta: 

1. Skaffa en bild av vad som har hänt,  

a. tala först med den utsatte/utsatta 

b. tala sedan med dem som uppges ligga bakom trakasserier eller kränkningar 

c. tala därefter med eventuella andra berörda  

2. Dokumentera samtalen 

3. Ta fram åtgärder i samråd med berörda arbetstagare 

4. Dokumentera åtgärder. Ange när saker ska göras och vem som är ansvarig. Detta utgör 

den handlingsplan/utredning som vi är skyldiga att göra  

5. Erbjud stöd till samtliga berörda 

6. Följ upp handlingsplanen 

7. Ge återkoppling angående samtal och åtgärder till samtliga berörda – om möjligt vid 

samma tillfälle  

8. Genomför uppföljningssamtal 

9. Meddela samtliga berörda när handlingsplanen är genomförd  
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I december 2017 undertecknade personaldirektören i Försvarsmakten en skrivelse (”Stöd och 

information till chefer angående kränkningar och trakasserier”) med uppdaterade riktlinjer 

och verktyg för att chefer med personalansvar skall kunna ta hand om kränkningar och 

trakasserier på arbetsplatsen. Syftet är att chefer och HR-personal ska få kunskap om 

förebyggande åtgärder och om hur man ska agera om kränkningar eller trakasserier uppstår. 

(Försvarsmakten 2017)      Figur 3 

 

Skrivelsen, som även den hänvisar till ovan nämnda checklista från 2013 visar hur man som 

chef steg för steg skall agera om en anställd upplever sig trakasserad. Ordagrant enligt 

skrivelsen: 

 

 Om du som chef uppmärksammas på att kränkande särbehandling/trakasserier 

förekommer är du skyldig att ta situationen på allvar och handla omedelbart. Samtala 

med den som upplever sig utsatt 

 Ge stöd till den som upplever sig vara utsatt och informera om stöd genom 

företagshälsovård och ATO. Försvarshälsan har resurser för att stödja enskilda 

medarbetare och ATO har rätt att företräda sina medlemmar i ärenden som handlar om 

trakasserier. Även skyddsombud är en stödresurs för enskild anställd  

 Ta del av Försvarsmaktens riktlinjer om kränkande särbehandling och trakasserier på 

Emilia 

 Ta kontakt med din HR-funktion för att få råd om hur du bör gå vidare och hur du 

lämpligast undersöker omständigheterna  

 Du måste direkt ta ställning till om skyddande åtgärder bör vidtas, exempelvis åtgärder 

med syfte att stoppa ovälkomna beteenden 

 Du bör göra en första bedömning om hur allvarliga och omfattande de påstådda 

kränkningarna tycks vara och om det finns risker för ohälsa 
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 Undersök vad som hänt så snart som möjligt genom at samtala enskilt och 

konfidentiellt med de inblandade och eventuella vittnen. Samtalen ska präglas av 

respekt, saklighet och opartiskhet. En utredning kan inte avslutas för att ”ord står mot 

ord”. Som arbetsgivare är du skyldig att utreda omständigheterna så långt som det är 

möjligt 

 Inför samtalet ska du informera medarbetaren om rätten att ha en facklig 

representant/skyddsombud närvarande  

 Samtal och möten ska dokumenteras genom att anteckningar förs om vad som sagts 

eller gjorts, av vem, hur och när. Dokumentationen ska innehålla 

förstahandsinformation, inte rykten vara nedtecknad och förvaras på ett så 

betryggande sätt att uppgifterna inte sprids. Kom ihåg att tidigt bedöma eventuell 

sekretess i ärendet. Ta stöd av juridisk kompetens vid behov 

 

 

 Bedöm undersökningens resultat och kommunicera resultatet till berörda. Det är 

viktigt att informera den som är utsatt om vilka som får del av informationen och vad 

som händer 

 Om slutsaten är att kränkande särbehandling/trakasserier förekommit ska det tydligt 

klargöras för den som utsätter eller trakasserar att beteendet upplevs som kränkande 

och omedelbart måste upphöra 

 Om kränkningarna bedöms vara av allvarligare art bör en utredning genomföras av en 

oberoende part. En oberoende utredning kan även vara nödvändig om du som chef 

befinner dig i en jävsituation till någon av de inblandade eller på något sätt inte kan 

sägas vara opartisk i utredningens slutsatser  
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 Det kan vara aktuellt att vidta åtgärder som berör enskilda individer, hela 

arbetsgruppen och arbetsklimatet generellt, exempelvis genom enskilda samtal, 

seminarier, grupputveckling, spelregler i arbetsgruppen och andra förebyggande 

insatser. Det är viktigt att du som chef förankrar åtgärder med berörda. Utredningen 

kan ligga till grund för eventuella arbetsrättsliga påföljder, såsom omplacering, 

disciplinåtgärd eller uppsägning/avskedande 

 

 Det är mycket viktigt att följa upp de åtgärder som vidtagits för att försäkra sig om att 

kränkningarna har upphört. Detta bör göras genom uppföljningssamtal med de 

inblandade samt genom att vara extra uppmärksam på arbetsklimatet i gruppen. Håll 

utkik efter varningssignaler  

 

Skrivelsen innehåller också, förutom tidigare nämnda definition av sexuella trakasserier, 

allmänna råd som till exempel hur kränkningar och trakasserier förebyggs, hur man känner 

igen varningssignaler och ett avsnitt med frågor och svar.  

I den här studien benämns skrivelsen från personaldirektören med tillhörande ”verktyg” som 

Riktlinjer och verktyg. Checklistan som foldern från 2012 hänvisar till benämns som 

Checklista. 
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Resultat av dataanalysen  

 

Enkät 

51 personer svarade på enkäten, men endast 42 av dessa levde upp till de förutbestämda 

kriterierna. Huruvida detta antal svar är att betrakta som bra eller dåligt är oerhört svårt att 

uppskatta då ingen vet hur stor den egentliga populationen är. Rent hypotetiskt skulle det ju 

kunna vara så att vi fått svar av samtliga som utsatts under denna period. 42 individer uppgav 

i enkäten att de blivit sexuellt trakasserade under perioden 2013–2018, av dessa anmälde 18 

kvinnor (42,8%) detta till sin chef. Detta kan jämföras med USA:s väpnade styrkor där 

anmälningsbenägenheten är ännu sämre och ligger på mellan 5 % och 18 %. (Hitland and 

Schneider, 2000). Av detta kan man anta att resultatet i enkäten låg något högt, vilket skulle 

kunna bero på att samtliga utsatta sannolikt inte nåddes eller svarade.  

På frågan ”Om nej – varför?” angående varför anmälan ej gjordes varierar, men detta är några 

av de anledningar som uppgivits: 

- ”Det var lättare att hålla tyst än att ställa till med ”bråk”. Det var inte långt kvar till 

MUCK och jag visste att jag aldrig skulle behöva se killarna i min grupp igen” 

 

- ”Pratade med min närmaste chef och han skulle ta tag i det men sen ångrade jag mig 

för att jag var rädd att bli utmobbad i gruppen och valde istället att prata direkt med 

personen. Det gjorde jag aldrig för det var för jobbigt, jag tror inte att de hade 

förstått ändå.” 

 

- ”Personen i fråga var en av instruktörerna under min grundkurs. Vågade inte anmäla 

honom. Visste inte heller att jag kunde. Han var omtyckt av andra.” 

 

- ”Personen i fråga var min chef vilken jag var i beroendeställning till då min 

befordran hängde på honom.” 

Under själva hanteringen av anmälan svarar tre kvinnor (av de 18 som anmälde) att chefen 

använt Försvarsmaktens riktlinjer/checklista. Endast två av 18 upplever att hanteringen 

sköttes friktionsfritt och är nöjda. 13 st (72%) menar att chefen delvis använt 

riktlinjer/checklistan under hanteringen. Här skall tilläggas att det framkommit under 

intervjuer med många chefer att trots att de aldrig sett eller hört talas om 

riktlinjer/checklistan så har de ändå genomfört några av punkterna i den. Detta på grund 

av att dessa är ganska standardiserade och grundläggande som arbetsgivare, till exempel 

att skapa handlingsplaner eller dokumentera viktiga samtal.  
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Enligt de svarande så bortser chefer mest ifrån i checklistan: 

Figur 4 

 

Sammanfattningsvis var det få som anmälde att de utsatts, få av de som faktiskt anmälde var 

nöjda med hanteringen och få upplevde att den gick till på rätt sätt. Vi är väl medvetna om att 

enkäten inte ger en komplett bild över hur utbrett fenomenet sexuella trakasserier är i 

Försvarsmakten, och det var inte heller dess syfte. Enkäten i sig används inte i empirin för att 

dra slutsatser om hur det ”är” i Försvarsmakten. Den hjälpte dock studien att känna av 

temperaturen på frågan angående sexuella trakasserier och har därmed i princip fullgjort sitt 

syfte. Även om vi inte kan dra några långtgående slutsatser av den, så anser vi att svaren i 

enkäten pekar på att studiens syfte och frågeställning är relevanta. För att få en klarare och 

mer exakt bild över hur det ser ut i Försvarsmakten i dag skulle man behöva göra en 

omfattande kvantitativ studie likt de som genomfördes i början på 2000-talet. (Berggren m.fl., 

2005) 

 

Intervjuer 

Chefens och organisationens kunskap 

Kategorin innefattar vilken utbildning chefer har och vad de har för generell kunskap om 

fenomenet och mekanismerna kring sexuella trakasserier. Här inryms också organisationens 

kunskap, till exempel HR-personal och utsatta kvinnor.  

Samtliga av de intervjuade cheferna menar att de känner till de ansvarsförhållanden som råder 

i Försvarsmakten. Vidare uppger huvuddelen att de också är medvetna om sitt eget ansvar 

kopplat till arbetsmiljöverkets och arbetsmiljölagens styrningar. Denna kunskap har de flesta 

erhållit via så kallade arbetsmiljöutbildningar, eller arbetsgivarföreträdarutbildningar. Ingen 

av de intervjuade cheferna uppger att de genom Försvarsmaktens försorg har erhållit någon 
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utbildning direkt kopplat mot sexuella trakasserier eller de fenomen som omger ämnet så som 

till exempel hur arbetsmiljön och arbetsgruppens effektivitet påverkas. Huvuddelen önskar att 

de haft någon utbildning inom ämnet, men upplever att även om de skulle vilja genomföra en, 

så finns ingen relevant utbildning inom Försvarsmakten i dag. Här menar man att utbildning 

inom hela spektrumet som arbetsgivare bör påbörjas redan under militärhögskolan så att man 

åtminstone har en grund att stå på när man väl anställs på sitt förband.  Ungefär hälften av 

cheferna menar också att organisationen i stort saknar kunskap, vilket får till effekt att det är 

svårt att hitta någon att fråga om man söker stöd. Huvuddelen menar att man kommer ganska 

långt med ”sunt förnuft” i hanteringen av sexuella trakasserier, men ser en fara i detta då man 

menar att chefskap och förnuft inte alltid går hand i hand.   

Samtliga intervjuade kvinnor (informanter) som utsatts för sexuella trakasserier känner till de 

ansvarsförhållanden som råder och känner också till i stort vilket ansvar chefen har. Ingen av 

informanterna har heller någon specifik utbildning avseende sexuella trakasserier inom 

Försvarsmakten. Huvuddelen har utsatts av en kollega på samma eller motsvarande nivå som 

sin egen och i enstaka fall har trakasserierna utförts av någon på chefsnivå. Ingen uppger sig 

ha blivit trakasserad av någon på en lägre nivå än sin egen.    

Organisationens stöd till chefen och utsatta  

Kategorin beskriver hur chefer upplever det stöd som de har och de stödfunktioner som finns 

tillgängliga. Till exempel hur man uppfattar Försvarsmaktens riktlinjer, verktyg och 

checklista. Här framgår också om chefer vet hur de kan få hjälp att hantera ett ärende och vem 

de kan kontakta, var och hur man hittar information och styrningar om hur man handlägger ett 

ärende. I denna kategori inryms även hur de utsatta uppfattar det stöd som de mottagit av 

Försvarsmakten generellt och närmsta chef i synnerhet. Här ger de utsatta kvinnorna också sin 

bild över varför det inte alls är självklart att anmäla en kollega och den känsloladdade 

processen att våga gå till sin chef och berätta om det inträffade. 

Generellt så upplever samtliga chefer det som svårt att få och hitta stöd. Några har prövat att 

leta i Försvarsmaktens interna nätverk, men med mediokert resultat då sökmotorn är för 

ospecifik, vilket leder till hundratals träffar av vilka huvuddelen är irrelevanta. Vidare uppger 

man att det är långt ifrån självklart vem man vänder sig till för att få råd, och i de fall man har 

gjort detta har man blivit hänvisad vidare. Då så har skett har hänvisningen dessutom lett till 

att hanteringen inte har handlagts i enlighet med de fastställda riktlinjerna och verktygen.  I nu 

rådande riktlinjer finns det anvisningar på vilka funktioner man som chef kan vända sig till. 

Samtliga av de chefer som har löst hanteringen av en anmälan utanför den egna enheten 

uppgav att de enligt råden i riktlinjerna blandat in HR- organisation, Försvarshälsa, högre chef 

eller juridisk kompetens. Inget av de fallen har trots detta lett till att ärendet hanterats enligt de 

riktlinjer som föreligger nu eller förelåg innan december 2017, eftersom korrekt förfarande 

inte varit känt i organisationen.  
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Det beror på ”okunskapen som finns högre upp”6, eller organisationens okunskap som vi 

väljer att benämna det. Huvuddelen av cheferna framför en önskan om en utpekad expert vars 

uppgift vore att vägleda och stödja chefer som handlägger sexuella trakasserier. Detta menar 

man skulle effektivisera handläggningen och tiden skulle kunna läggas på att göra ett bra 

omhändertagande istället för att leta styrdokument, ringa runt och fråga kollegor. 

”Ja, detta är oerhört tidskrävande att jobba med sådana här saker. Man har egentligen inte 

tid för sånt här, men man måste ju ta sig tid. Det ligger ju som en blöt filt över hela 

organisationen.”7   

Slutligen menar ungefär hälften av cheferna att det är mycket oklart vad som händer när man 

måste koppla in polisen i ärendet. Här finns stort behov av stöd då många chefer upplever en 

rädsla att eventuellt förstöra förundersökningen genom att tala med de inblandade. Detta leder 

inte sällan till att den som blivit utsatt, men även den som står som misstänkt blir bortglömda 

under den ofta väldigt långa polisutredningen. Främst upplever cheferna osäkerhet var 

gränsen går mellan vad som är polisens och vad som är och arbetsgivarens ansvar.  

Endast några av de intervjuade cheferna kände till att Försvarsmakten har en checklista som 

chefer förväntas följa när de handlägger sexuella trakasserier. Ingen av de intervjuade 

cheferna var bekanta med riktlinjerna eller verktyget. Här uppstod förvirring hos många då 

både checklistan och verktyget är gällande och det sistnämnda dessutom hänvisar tillbaka till 

checklistan.  

Eftersom få känner till att dokumenten överhuvudtaget existerar är det ju då en naturlig följd 

att de inte har använts som stöd när cheferna har hanterat fall av sexuella trakasserier. 

Huvuddelen av cheferna anser att stödpunkterna i sig är logiska och lätta att följa, medan ett 

fåtal menar att checklistan inte går att använda i alla sammanhang, utan endast i tillämpliga 

delar. Ungefär hälften av cheferna upplever osäkerhet i om man förväntas gå vidare eller 

hantera ärendet inom egen enhet.  
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Samtliga informanter (utsatta kvinnor) gick självmant till sin chef och anmälde att de blivit 

trakasserade. Huvuddelen hade innan dess haft en vilja att konfrontera den som trakasserade, 

men inte nått någon framgång. Huvuddelen var inledningsvis tveksamma till att anmäla, men 

efter att ha fått stöd av kollegor eller nära och kära har de till slut gått till sin chef. 

Anledningarna till att det inte var helt självklart att göra detta var en inneboende rädsla för att 

bli utfryst eller att trakasserierna skulle förvärras.  

”Jag ville inte hamna utanför och jag har pratat med andra kollegor, kvinnliga, som säger att 

man inte vill säga till och man vill inte vara den som kommer in i ett rum så blir det tyst.”8  

”(…) man satt i fikarummet och det var en viss jargong och jag skrattade med, och skrattar 

man anses man ju vara en av dom som skämtar också, så att jag ansåg väl kanske att jag 

skulle bli ifrågasatt då om det var liksom befogat eller ok att han gjorde så här mot mig”9. 

Vidare uppger huvuddelen att det känns jobbigt att ”vara den som springer och skvallrar till 

chefen”10 samtidigt som detta ofta kombineras med tankesättet att den som utsatts själv på 

något vis har en del i det inträffade.  

Ytterligare en gemensam nämnare är att ungefär hälften bad sin chef att inte ”göra en sån stor 

grej av det”11 vilket ledde till att anmälan stannade på lokal nivå eller rann ut i sanden. I 

enstaka fall har den utsatta kvinnan till och med försökt, och lyckats att förbjuda chefen att 

göra en formell anmälan då rädslan för repressalier var mycket stor.  

Chefens och organisationens inställning.  

Här beskrivs hur chefer ser på att anmäla sexuella trakasserier, synen på utsatta kvinnor och 

hanteringen i allmänhet. Även problematiken kring oerfarna chefer som med bristfällig 

utbildning tvingas hantera sexuella trakasserier återfinns inom denna kategori. Här ger också 

utsatta kvinnor sin bild över hur man uppfattat att chefens inställning och agerande var när de 

anmälde missförhållanden på arbetsplatsen. 

”(…) det skarpaste jag gör är arbetsrättsligt. Allt från arbetstid till lön, till att folk kan gå till 

jobbet utan att vara rädda för att trakasseras eller att fara illa. Proportionerligt sett läggs det 

väldigt lite tid på den rollen.”12 
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Samtliga chefer uppger att frågan kring sexuella trakasserier är viktig och samtliga uppger sig 

vara engagerade för att stävja förekomsten. Några menar dock att sexuella trakasserier är en 

bedömningsfråga, och att det är svårt att bedöma hur kraftfullt man skall agera när man som 

chef får handlägga ett ärende. När chefer gör egna bedömningar angående allvarlighetsgraden 

i ett fall av trakasserier infaller en hög grad av subjektivitet då denna bedömning baseras på 

erfarenhet, tidigare upplevelser och värderingar. Huvuddelen menar att klimatet i 

Försvarsmakten har blivit bättre under ”de senaste åren” men att det är oacceptabelt att 

sexuella trakasserier fortfarande förekommer. Uppfattningen om att det har blivit bättre stöds 

också av intervjuade utsatta kvinnor. Några chefer menar att det skall finnas en rimlig 

konsekvens för den som blir anmäld och att en anmälan i sig inte behöver leda till påföljd. En 

rättssäker och bra utredning måste ske innan någon döms.     

Vad gäller yngre och mer oerfarna chefer uttrycker hälften av de intervjuade cheferna att 

dessa bör få stöd av en högre chef vid hantering av sexuella trakasserier. Detta gör sig 

gällande inte minst då någon av de inblandade är äldre och kanske har en framstående 

ställning i organisationen. I en så kallad linjeorganisation likt Försvarsmaktens så orienteras 

högre chef normalt sätt om särskilda händelser. Huvuddelen av de intervjuade cheferna menar 

att sexuella trakasserier definitivt är en sådan händelse.    

Chefer uppger att hanteringen av ett ärende är mycket tids- och resurskrävande vilket får till 

följd att ordinarie arbetsuppgifter får stå tillbaka, eller i vissa fall prioriteras före hanteringen 

av trakasseriärendet.  

Strax över hälften av informanterna uppfattade att chefen tog situationen på allvar och 

agerade stöttande. Övriga upplevde inget som helst stöd från sin chef som mer eller mindre 

bad dem att lösa problemet själva. Ett av de exempel på chefer som bollade tillbaka 

problemet: ”Jaha det var väl bra att du sa nåt, men kan inte du prata med honom och säga åt 

han att sluta?”13 

Ingen av informanterna upplevde att chefen använde någon typ av checklista eller annan 

fastställd metod. Samtliga fall löstes internt och togs inte vidare uppåt i organisationen. På 

frågan: ”Med facit i hand, hur nöjd är du när du har resultatet av din anmälan? Ångrar du 

dig?” Så svarade samtliga att ingen ångrar att de gått till sin chef och anmält ett 

trakasseriärende. Dock så menar huvuddelen att inget blev direkt bättre tack vare en anmälan, 

utan att snarare andra åtgärder hjälpte, som till exempel personalomsättning och byte av 

tjänst. Detta stämmer väl överens med de copingstrategier som beskrivs senare i detta kapitel. 

Huvuddelen tycker att chefen borde ha varit tuffare och tagit ett större ansvar i efterhand.   
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I de fall som chefen bara nonchalerat trakasserierna eller gett tillbaka ansvaret att själv lösa 

problemet har detta lett till depression, sjukskrivning eller att den utsatta har sökt ny tjänst.  

”Det är många dagar jag går hem från jobbet som jag faktiskt är ledsen och undrar vad jag 

gör som är så fel (…) Jag har alltid varit en kvinna som gillar att gå i höga klackar och 

kanske ha läppstift på mig. Det har inte jag i dag. Jag har inget som helst att det ska vara 

urringat, och om jag har det så har jag alltid en sjal över, jag har inga höga klackar, jag vill 

inte ha på mig kjol överhuvudtaget på jobbet ens på sommaren just för att jag inte vill riskera 

för att bli utsatt.”14  

Målbild.  

Här ger chefer sin bild över ”det perfekta omhändertagandet”, som vi har uttryckt det i 

intervjuerna, med obegränsade resurser och möjligheter.   

Inledningsvis efterfrågar huvuddelen lättåtkomliga och kommunicerade riktlinjer. Detta 

innebär att de intervjuade har efterlyst samtal och erfarenhetsutbyte gällande riktlinjer och 

hantering. Åsikterna går isär om det skall handla om en checklista, ett styrdokument eller 

något annat. Huvuddelen är dock överens om att det måste handla om ett dokument istället för 

flera. Här framförs en önskan av ungefär hälften av cheferna att det bör finnas en speciell 

arbetsgivarportal för speciella frågor15 i Försvarsmaktens intranät. Här menar några att man 

med ett fåtal musklick ska kunna hitta information vilka steg man som chef ska följa samt en 

hänvisning till vem man skall kontakta vid frågor. De intervjuade cheferna efterfrågar en 

expert som man enkelt kan kontakta för att få råd och hjälp avseende hur man skall hantera ett 

ärende av sexuella trakasserier. En befattningshavare som administrerar själva arbetsgången, 

det vill säga kontaktar till exempel försvarshälsan, juridiskt stöd, HR, bokar möten, 

dokumenterar, skriver anmälan eller dylikt. Detsamma skulle kunna appliceras för dem som 

är drabbade för att få svar på hur man kan gå vidare med sitt ärende.  

Vidare menar cheferna att det inte räcker med att bara skicka ut ett papper eller en skrivelse, 

utan att denna måste kompletteras med någon typ av återkommande utbildning. Detta för att 

organisationen skall ha ett ”standardförfarande för att sända ut samma signaler.”16  

Slutligen menar några chefer att riktlinjerna bör vara så att chefen anmäler oavsett vad den 

drabbade vill och tycker. Detta för att ta ansvarsfrågan ifrån den som drabbats och 

understryka allvaret. ”Då får utredningen visa på vad som egentligen hände och vilken nivå 

som är rimlig (avseende konsekvens)”17 
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 Här menar några chefer att även stöd angående alkoholism, stölder, mobbing etc skall få plats.  
16
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Att hantera sexuella trakasserier 

Tidigare forskning visar på att kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier hanterar det på 

olika sätt, så kallade copingstrategier. Coping är ett engelskt uttryck som används främst inom 

psykologin och beskriver individers förmåga att handskas med stressfyllda och känslomässigt 

krävande situationer. (Psykologiguiden, 2018) Copingstrategier kan delas upp i två olika 

grupper: aktiva och interna. I gruppen aktiva avses åtgärder då den utsatta agerar på något vis. 

Exempel på dessa är: Söka hjälp utifrån, konfrontera den som trakasserar, eller att ta till 

flykten. Den andra gruppen, interna strategier är till exempel: undvika den som trakasserar 

samt att stå ut med trakasserierna. Detta är generella copingstrategier och naturligtvis finns 

det fler. Det är vanligt att den som utsatts för sexuella trakasserier använder sig av flera olika 

strategier samtidigt för att hantera situationen. Det vanligaste sättet är interna strategier, det 

vill säga att som många utrycker ”inte göra en grej av det”, men ju grövre trakasserierna är 

desto vanligare är det att det övergår till en mer aktiv strategi. Forskningen visar också på att 

aktiva strategier tyvärr sällan leder till något positivt. Exempel man tar upp är psykologiska 

symtom som sjukskrivning eller negativa följder på arbetet.  (Hitland and Schneider, 2000) 

Samtliga intervjuade kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier går att kategorisera enligt 

dessa copingstategier. Samtliga informanter i denna studie har använt sig av aktiva strategier 

då samtliga på ett eller annat vis talat med sin chef, konfronterat den som trakasserar eller 

tagit till flykt och bytt tjänst. I forskningsartikeln, som är från år 2000 drar man slutsatsen att 

den effektivaste metoden för kvinnor att få ett slut på trakasserierna var att just ta till flykten. 

En metod som leder till att Försvarsmakten tappar kvinnor till andra branscher där 

jämställdhetsklimatet är bättre, men också tappar attraktionskraft hos de kvinnor som faktiskt 

skulle kunna tänka sig att arbeta i just Försvarsmakten.   

Sammanfattning av dataanalys 

Till att börja med konstaterar vi att saker och ting har förbättrats inom Försvarsmakten, även 

om både informanter och övriga intervjuade är överens om att vi borde ha kommit mycket 

längre. Alla som på ett eller annat vis har deltagit i studien tycker att det är viktigt och är 

engagerade i arbetet mot sexuella trakasserier. Efter dataanalysen kan vi dock konstatera 

följande.  

De som utsätts för sexuella trakasserier finner det svårt att anmäla det inträffade till sin chef. 

Anledningen till detta visar sig vara flera men framförallt förekommer rädslan för 

konsekvenser och repressalier efter att en anmälan har skett. Man vill inte vara den som 

”tjallar” och man vill inte bli den som får samtalet att tystna när man kommer in i fikarummet. 

Man vill helst vara den som tar tag i det själv men det är svårt och i de fall man försökt, har 

det inte hjälpt. Särskilt svårt upplever de utsatta att det är att anmäla när de själva anser sig ha 

skuld i det hela, genom att till exempel ha skrattat åt skämten som befunnit sig på gränsen till 

det acceptabla. Vidare tycks informanterna sakna tillit till chefernas och organisationens 

förmåga att hantera en anmälan på ett omhändertagande, skyddande och förebyggande sätt. 

Allt detta leder till att utsatta i Försvarsmakten drar sig för att anmäla att de har blivit sexuellt 
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trakasserade. De kvinnor som ändå har anmält det skedda har ofta gjort så efter stöttning av 

vänner, kollegor, nära och kära. Ingen av dem som till slut har tagit mod till sig och anmält till 

sin chef att de blivit utsatta har dock varit nöjda med hur det hela hanterades efter anmälan. 

Informanterna uppger brister i kunskap och förståelse. En framträdande erfarenhet som 

huvuddelen av informanterna har resonerat om är när chefen bollar tillbaka frågan om vad den 

utsatta tycker att chefen ska göra. Inledningsvis har många uttryckt att detta var rimligt men 

huvuddelen har också då sagt att man inte vill göra en för ”stor grej” av det. I efterhand 

önskade man dock att chefen inte hade återlämnat ansvaret att besluta om anmälan, utan borde 

ha tagit tag i det och följt checklista eller verktyget oavsett vad den utsatta tyckte. Det borde 

helt enkelt räcka att ta mod till sig att anmäla och sen ska chefen ta över ansvaret.    

 

Kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier använder sig ofta av så kallade coping- 

strategier. Kortfattat innebär det strategier för att stå ut med de psykiska och fysiska 

konsekvenser som uppstår. I de fall som vi har hanterat under denna studie har den vanligaste 

förekommande coping- strategin varit flykt. Det har inneburit att de flesta informanterna har 

bytt arbetsplats, i vissa fall inom Försvarsmakten men i andra fall har de lämnat myndigheten.  

 

De intervjuade cheferna har som sagt uttryckt stort engagemang och bestörtning över att det 

fortfarande är vanligt förekommande i Försvarsmakten. De har en god vilja men saknar både 

utbildning, tid och resurser för att hantera sexuella trakasserier på ett adekvat sätt. Samtliga 

intervjuade chefer uttrycker att det måste utbildas mer inom ämnet och att det måste vara 

återkommande inslag i antingen chefsseminarier (eller liknande), arbetsmiljöutbildningar eller 

utbildningar via FM Läroportal. Huvuddelen av cheferna uttrycker också att de blivande 

kollegorna redan under officersutbildningen måste få utbildning inom ämnet, vilket ingen av 

de intervjuade cheferna uppger sig ha fått. En av cheferna har vid ett av två fall använt sig av 

checklistan i tillämpliga delar. Ingen av dem har alltså till fullo följt checklistan eller det 

verktyg som Försvarsmakten fastställt som arbetsgång. Detta beror dock inte på att de 

betraktar dessa som dåliga, utan helt enkelt att de flesta inte kände till dem eller kunde hitta 

dem. Verktyget hänvisar till checklistan och checklistan säger i mångt och mycket samma sak 

som verktyget. Detta upplevs som förvirrande. Dessutom är det hela svårtolkat, framförallt 

avseende bedömningsdelen som lämnar för mycket utrymme för att det ska kunna följas som 

ett standardförfarande. Det upplevs i många fall svårt att göra en korrekt bedömning av 

allvarsgraden i det inträffade så ett standardförfarande är något som efterlyses av många som 

deltagit i studien. Dels för att det ska finnas en rättssäkerhet men också för att även chefer ska 

få hjälp i bedömningsfrågan. Om samtliga anmälda fall skall följa samtliga steg i verktyget 

slipper också chefen svårigheten att besluta om huruvida ett fall ska hanteras inom egen enhet 

eller inte. Detta är något som dessutom skulle underlätta svårigheterna som vissa chefer tar 

upp med den lojalitet som finns mellan många kollegor. 
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 Cheferna tycker att det är viktigt att sända rätt signaler och visa på den nolltolerans som de 

upplever att det bara talas om inom Försvarsmakten. De anser vidare att riktlinjerna och 

verktyget kan utvecklas, till exempel genom att lägga till eller utveckla några punkter eller 

steg.   

 

Cheferna anser att hanteringen är väldigt tidskrävande och att det inte behövs många fall för 

att man helt ska tappa förmågan att lösa sina ordinarie uppgifter. De önskar ett utvecklat 

stödsystem, både gällande kontakt- och stödpersoner. De efterlyser också att det tilldelas 

expertis inom respektive svårare områden, framförallt gällande juridik och hälsovård. 

Cheferna uttrycker också att rättsbefäl (eller liknande) samt personal inom HR, både lokalt 

och centralt behöver utbildning på sexuella trakasserier. Framförallt anses det behövas 

avseende hur Försvarsmakten ser att förekomsten ska hanteras och förebyggas. När chefer har 

vänt sig till dessa för att få stöd har hänvisningar och rekommendationer i samtliga fall varit 

felaktiga, sett till Försvarsmaktens riktlinjer. Utöver detta efterlyses en högre tillgänglighet 

avseende administrativa hjälpmedel. Några har uttryckt att en utvecklad chefsportal bör finnas 

i Försvarsmaktens intranät där man i portalen finner flera genvägar som direkt tar chefen till 

rätt riktlinjer, verktyg, regler och lagar. Både cheferna och informanterna uttrycker också att 

yngre och mindre erfarna chefer behöver extra stöd, både i form av högre chef och den 

expertis som nämns ovan men också i form av utbildning.  
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5. Analys  
Genusstudier visar på att arbetsplatser med ojämn könsfördelning har större problem med 

sexuella trakasserier. (Ivarsson, 2007) I Försvarsmakten är andelen kvinnor 17% och betydligt 

färre om man bara räknar militär personal. I kategorin GSS/K är det 10% kvinnor och 

avseende officerare  (SO/K och OFF, se figur 2) rör det sig endast om 7%. Sophia Ivarsson 

och Anders Berggren är överens om att det egentligen bara finns två sätt att långsiktigt 

motverka förekomsten av sexuella trakasserier på en arbetsplats. Det ena är att jämna ut 

könsfördelningen och det andra är att chefen har ett tydligt förebyggande och 

omhändertagande ledarskap och därmed bygger ett positivt jämställdhetsklimat. (Ivarsson, 

2018), (Berggren, 2018) Enligt Sophia Ivarsson är kvinnor obenägna att arbeta på 

mansdominerade arbetsplatser, precis som män är ännu mindre benägna att arbeta på 

kvinnodominerade. Att Försvarsmakten en dag betydligt kommer lyckas öka andelen 

kvinnliga anställda är en bra målsättning men att det sker drastiska förändringar inom en snar 

framtid kan kanske ifrågasättas. Anders Berggren hävdar att det krävs arbete och om 

Försvarsmakten ”på riktigt tar det på allvar och är beredd att jobba strukturellt, jobba med 

kulturen och skapa förutsättningar” så är det möjligt. (Berggren, 2018) 

En arbetsplats med ojämn könsfördelning och/eller ett osunt jämställdhetsklimat kan som sagt 

vara en grogrund för sexuella trakasserier. Konsekvenserna av detta är idag inte kända av 

Försvarsmaktens chefer, enligt de intervjuer som genomförts. Detta hänger förstås ihop med 

de brister i utbildning som framkommit i denna studie. 

Figur 5 
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Figuren på föregående sida är hämtad ur en forskningsrapport från Försvarshögskolan 2005 

(Berggren m.fl., 2005), visar på hur förekomsten av sexuella trakasserier påverkas av 

könsfördelningen och vilket klimat organisationen och chefen tillsammans med medarbetarna 

skapar. Modellen visar också på konsekvenser av sexuella trakasserier vilka Försvarsmaktens 

chefer behöver medvetandegöras om, om man får tro på resultatet av intervjuerna i denna 

studie.  

 

Tidigare forskning visar att både människor som utsätts direkt, men även de som utsätts 

indirekt genom att vara åskådare, så kallade ”bystanders”, blir negativt påverkade av sexuella 

trakasserier. Rent fysiskt kan det handla om till exempel sömnproblem, trötthet, illamående 

och huvudvärk. Det finns förstås fler rent fysiska men också psykologiska hälsoeffekter. 

Exempelvis lägre tillfredställelse med arbetskamrater och arbetsledning, högre frånvaro från 

jobbet, lägre nivåer av generell tillfredställelse med livet. Även ren effektivitet, 

tillfredsställelse i arbetet, sänkt moral och engagemang påverkas negativt. ”Bystanders” 

upplever naturligtvis inte de direkta negativa aspekterna utan hamnar istället ofta i etiska och 

moraliska ställningstaganden som upplevs som psykisk stress. Exempel på sådana är 

frustration över uteblivna åtgärder från organisationen, oro över att själv bli måltavla för 

trakasserier, fundera över att anmäla det inträffade eller inte. Vidare tyder samma forskning 

på att det spelar roll hur känt fenomenet sexuella trakasserier är i en organisation. 

 

Det har visat sig att framförallt kvinnor rapporterat in en högre grad av upprördhet då man 

inte känt till andra fall i organisationen. Detta skulle kunna tyda på att man då upplever en 

känsla av att vara den ”enda måltavlan” och särskilt utsatt för sexuella trakasserier, när det i 

själva verket händer på fler platser mor fler personer. (Schneider, 1996) I denna studie 

bekräftar några av informanterna de ovan nämna hälsoeffekterna, både fysiskt och psykiskt.  

 

” Jag känner mig förbisedd, jag känner mig inte som att jag är så viktig liksom eller vad man 

ska säga, att inte jag betyder så mycket i organisationen att man kan se till mitt välbefinnande 

…Är det meningen att jag ska behöva säga upp mig och söka ett jobb utanför Försvarsmakten 

för att jag ska kunna bli behandlad väl som medmänniska”
18

 

 

Ovanstående citat är bara ett exempel på en kvinna som utsatts för trakasserier och som 

tydligt visar på de negativa psykologiska aspekter som tidigare forskning visar på. Detta fall 

visar även på hur ”coping”-beteende i form av flykt (eller nära förestående sådan) spelar in.   

Även mäns välmående tycks påverkas negativt i organisationer där sexuella trakasserier 

förekommer. (Stockdale, 1996) (Estrada AX and Berggren AW, 2009) 
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En organisation med ojämn könsfördelning är i sig mindre attraktiv för det 

underrepresenterade könet. Delvis beroende på att organisationen är anpassad av, och för det 

överrepresenterade könet, vilket till exempel kan visa sig i allt från klädstorlekar till 

omklädningsrum. I en organisation där könsfördelning har uppnått åtminstone minimum- 

fördelning för att räknas som balanserad, kommer den underrepresenterade gruppen genom 

sitt antal att ha en påverkan på organisationen. Detta kan på sikt leda till att organisationen 

blir mer jämlik (Kanter, 2008) (Berggren, 2018). Figur 6, av Berggren, baserad på Moss 

Kanter nedan visar på hur olika könsfördelning påverkar, eller inte påverkar organisationen. 

Man kan alltså dra slutsatsen att om könsfördelningen är lägre än 65/35% så har det 

underrepresenterade könet ingen påverkan på organisationen av sig självt. Det 

underrepresenterade könet i det här fallet symboliserar då inte yrkesgruppen, utan snarare sitt 

kön. Istället för att ses som till exempel officer i Försvarsmakten kommer man att ses som 

kvinna i Försvarsmakten. (Kanter, 2008) 

   Figur 6 

 

Eftersom könsfördelningen i Försvarsmakten i bästa fall, enligt Moss-Kanter alltså 

kategoriseras som skev står organisationen inför nyss nämnda utmaning. Vill Försvarsmakten 

rekrytera fler kvinnor måste andra medel tas till för att jämna ut könsfördelningen, det vill 

säga till exempel att förbättra jämställdhetsklimatet. För att lyckas med detta måste chefernas 

förmåga att omhänderta sexuella trakasserier utvecklas, och genom det skapa det 

förutsättningar för en jämnare könsfördelning.  
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2006 beslutade försvarsmaktsledningen att genomföra den så kallade HR- transformationen, 

vars huvudsyfte var att årligen från och med 2012 spara ca 65 miljoner kronor. HR- 

transformationen gick i korthet ut på att reducera antalet HR- personal på lokal nivå, det vill 

säga på förbandsnivå. Detta innebar att en större administrativ börda lades på cheferna, ända 

från första linjens chefer. (Thilander, 2013)  

Första linjen innebär i korthet att man arbetar närmast de anställda och i Försvarsmakten kan 

det vara erfarna chefer med god rutin. Sedan HR- transformationen är det i många fall unga 

och oerfarna chefer utan vare sig rutin eller utbildning gällande arbetsgivarföreträdarrollen, 

som står inför att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Empirin i den här studien tyder 

också på att i och med att cheferna blir yngre, mindre erfarna och mer administrativt tyngda 

försämras förutsättningarna för att kunna verka på ett förebyggande och omhändertagande 

sätt. Detta riskerar alltså att leda till misslyckande avseende målet att motverka förekomsten 

av sexuella trakasserier i Försvarsmakten.  

 

Resultaten av dataanalysen visar på att chefens utbildningsnivå inom ämnet samt erfarenhet 

och mod är betydande för dennes förmåga att omhänderta och förebygga förekomsten av 

sexuella trakasserier. Eftersom denna studie inte granskar själva HR- transformationen utgår 

vi från att faktumet med oerfarna chefer inte kommer att ändras. Det och denna studies 

resultat innebär då i sin tur att det är chefens förutsättningar som måste förbättras. Detta sker 

enligt den samlade empirin inom följande områden, där kategorin ”målbild” som återfinns i 

empirikapitlet, inkluderats i nedanstående kategorier. 

- Chefens och organisationens kunskap  

- Organisationens stöd till chefen och de utsatta 

- Chefens och organisationens inställning till sexuella trakasserier och könsfördelning 

 

Chefens och organisationens kunskap 
Förståelsen för genusvetenskapen, hur organisationer påverkas av ojämna könsfördelningar 

och förekomsten av trakasserier saknas bland de chefer som intervjuats. Detta tycks ha att 

göra med att Försvarsmakten inte har en tillräckligt genomarbetad utbildningsplan inom 

ämnet arbetsmiljöansvar generellt och ämnet sexuella trakasserier i synnerhet. Av de blivande 

chefernas utbildningsår ingår inte särskilt mycket utbildning inom arbetsmiljöansvaret och 

ytterst lite utbildning i hantering och förebyggande av sexuella trakasserier. (Björsson, 2018) 

Med tanke på att dagens officerare utbildas i sammanlagt nästan fyra år innan anställning kan 

det tyckas lite, även om ca ett år utgörs av gemensam grundutbildning. Grundutbildningen 

kan jämföras med den gamla värnplikten eller ”lumpen”.  

Enligt de intervjuade cheferna lägger alltså chefer med personalansvar i dagens försvarsmakt 

huvuddelen av sin arbetstid på just arbetsgivarrollen. I föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) framgår det att arbetsgivaren ska se till att chefer som får 
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uppgiften att verka för att en ”tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” har den kompetens som 

behövs. (Arbetsmiljöverket, 2001)  

I svensk lagstiftning framgår att arbetsgivare ska vidta åtgärder som motverkar kränkande 

särbehandling, inom vilket sexuella trakasserier ingår. Man ska tillse att chefer har rätt 

utbildning och övriga förutsättningar för att kunna förebygga förekomsten. Vidare ska man 

göra vad man kan för att omständigheter och resurser är lika för män och kvinnor. 

Arbetsgivare är dessutom skyldiga att förebygga, utreda och åtgärda förekomsten av sexuella 

trakasserier. Om Försvarsmakten i detta avseende lever upp till ovanstående lagtext är inte 

den här studiens sak att avgöra.  

Organisationens stöd till chefen och de utsatta 
Detta stöd indelas i två underkategorier. Den ena kategorin berör det administrativa stödet i 

form av tidigare nämnda riktlinjer och verktyg samt tillgänglighet. Den andra kategorin berör 

organisationens struktur och förmåga. 

Administrativt stöd 

Huvuddelen av intervjuerna med chefer visar på att sexuella trakasserier betraktas som en 

bedömningsfråga och att det är svårt att veta hur kraftfullt man skall agera. Med tydliga 

riktlinjer så slipper chefer göra detta bedömande och dessutom så slipper den utsatta få 

ansvaret tillbaka från chefen. Det sistnämnda har uttryckts som ett problem av informanterna. 

Chefer är obenägna att gå emot den utsattas vilja i hanteringen av ärendet och den utsatta är 

obenägen att påverka chefen till att gå vidare på grund av rädsla för konsekvenser i relationer 

med kollegor. Både chefer och utsatta har i intervjuerna dock påtalat att de i efterhand hade 

önskat att ärendet gått vidare och inte hanterats inom enheten. På så vis hade det sänt tydliga 

signaler i organisationen om var gränsen går för organisationens tolerans. Då hade dessutom 

den utsatta sluppit få ansvaret för ytterligare ett svårt beslut. Att ta modet till sig och anmäla 

det som hänt torde vara tillräckligt nog.  

Är det en bedömningsfråga om var gränsen går finns det risk att fall kommer behandlas 

godtyckligt, som beror på bland annat chefens tidigare erfarenheter. Dessutom spelar en 

ytterligare faktor in, det vill säga relationer mellan chef, den utsatta och den som eventuellt 

trakasserat. Enligt Anders Berggren finns det i Försvarsmakten en lojalitetskultur som inte 

återfinns på många andra arbetsplatser. Arbetsuppgifterna och arbetsmiljön med mycket 

intensiv tjänstgöring leder till att man, framförallt under insats och övning blir beroende av 

varandra på en annan nivå än vad som är vanligt i övriga arbetsmarknaden. Detta leder till en 

annan kamratskap och en annan lojalitet mellan kollegor och chefer än vanligt. Det kan i sin 

tur leda till en ovilja att gå vidare med ett ärende som kan resultera i reprimander för kollegan 

(Berggren, 2018).  
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Detta fenomen, som vi benämner organisatorisk lojalitet, är förstås en styrka i mångt och 

mycket men kan också leda till en större risk att dylika händelser tonas ned. Denna, ofta 

benämnd som ”sunt-förnuft-metoden” i våra intervjuer är nog enklare att ta till om det 

dessutom finns utrymme för chefer att göra en egen bedömning om det ska anmälas vidare 

eller hanteras inom egen enhet.  

”Sen kan jag ju tänka mig att det vore betydligt svårare om det var en nära kollega eller vän 

som begått handlingen. Då skulle det vara en jobbig grej att hantera.19 

Om det till exempel vore tydligt från organisationens håll att samtliga fall av trakasserier eller 

misstänkta trakasserier skall genomgå samma och väl beskrivna hantering, skulle cheferna 

slippa göra en egen bedömning huruvida ärendet ska gå vidare. De utsatta skulle dessutom 

slippa ansvaret för att besluta i ärendet. Risken för att den förebyggande signaleffekten går om 

intet skulle dessutom minska då gränsen för organisationens tolerans tydliggjordes. Hälften av 

de utsatta som intervjuats i denna studie menar att anmälningsbenägenheten skulle vara större 

om man visste att man därmed gjort sitt och inte behöver fatta fler beslut i processen. Det är 

svårt nog att fatta mod till sig att anmäla till chefen. 

”Jag gick in med en skyddande roll för den som hade utsatt mig och när chefen frågade om vi 

skulle lösa det inom (namnet på arbetsplatsen) sa jag ”gör ingen grej av det”.  Jag bara 

berättade vad som hänt och tänkte typ: ´gör nåt´. Med facit i hand hade jag velat att chefen 

tog det ansvaret från mig och agerade.”20 

”(…) samtidigt som jag försökt hantera det själv och någon gång hade jag sagt till honom 

(chefen) och han har liksom sagt han ska dra igång nånting… och då har jag blivit skitskraj; 

nu kommer det spåra, nu kommer jag få massa skit och då har jag ringt honom och sagt sluta, 

jag tar det själv i stället. Men det vet man ju inte, han kanske hade hanterat det jättebra”
21

 

 

”Man vill inte va den som anmäler, man vill inte va den som är överkänslig man ska tåla lite 

och i mitt fall så var det väl lite att vi hade väl en väldigt rolig men lite hård och ganska 

sexuell jargong på våra skämt i plutonen och jag var ju liksom aktiv i det också så att det blev 

liksom. jag ville ju inte att mina kompisar inte skulle våga skämta i närheten utav mig längre 

och förlora den här kamratskapet som för mig var väldigt viktig för att klara min GU.”
22

 

 

Sammanfattningsvis upplevs de riktlinjer och verktyg som idag finns som bra, även om de bör 

utvecklas och göras enklare och mer tillgängliga. De intervjuade cheferna efterlyser dock 

utbildning och samtal kring dem för att de skall fungera på ovan beskrivna vis. Vidare har 

intervjuerna visat på att det bara bör finnas ett dokument.  
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Datan visar på att tillgängligheten på riktlinjerna och verktygen som är till för att stötta chefer, 

kan utvecklas. Först och främst känner cheferna inte till vad de skall leta efter och när de sökt 

information om vad som förväntas av dem har de inte funnit detta. Inte ens då de ringer till 

olika befattningshavare för att söka stöd klarnar bilden. För att pröva detta gjorde vi 2018-03-

26 ett försök där vi föreställde oss att vi som chefer i Försvarsmakten hade tagit emot en 

anmälan. Vi sökte information på Försvarsmaktens interna nätverk (Emilia). Efter ungefär 20 

minuters sökande råkade vi finna checklistan i en powerpointpresentation avsedd för en lokal 

utbildning på ett förband. När vi inte hittade det vi sökte ringde vi till central HR-

organisation, den så kallade chefslinjen som är till för att ge chefer stöd med 

arbetsgivarfrågor. Handläggaren på chefslinjen hänvisade oss till slut vidare till lokal HR, 

eftersom de inte visste svar. Detta understryker det budskap som cheferna gett oss i 

datainsamlingen. När man i Emilia skriver in sökordet ”sexuella trakasserier” resulterar det i 

21 poster innan riktlinjer och verktyg dyker upp. För att hitta rätt med en gång skall man 

använda sökfrasen ”Om det händer…”, vilket kanske inte ter sig som ett 

förstahandsalternativ. Under en av chefsintervjuerna sammanfattades detta så här: 

”Riktlinjerna är väldigt svåra att hitta, men vet man inte ens att man ska leta är det ju 

omöjligt”23. Med detta citat menas att det spelar ingen roll hur bra och genomtänkta 

Försvarsmaktens checklistor, verktyg och riktlinjer är om cheferna inte ens känner till att de 

existerar.  

Organisatoriskt stöd 

De intervjuade cheferna uppger att hanteringen av ett ärende är mycket tids- och 

resurskrävande vilket får till följd att ordinarie arbetsuppgifter får stå tillbaka, eller i vissa fall 

prioriteras före hanteringen av trakasseriärendet. Försvarsmakten och den operativa effekten 

skulle alltså gynnas av det expertstöd som cheferna talar om. En intervjuad chef berättade hur 

en kompanichefskollega hade tre personalärenden som pågick samtidigt och att kollegan i och 

med detta inte kunde leda sitt kompani. Detta upptog mer eller mindre all tillgänglig arbetstid. 

Han sade: 

” (…) att sitta och synka rehabinsatser… det ska inte kompanichefen ägna sig åt, det tar för 

mycket tid. Du ska vara insatt och genomföra dina åtgärder men det ska sitta proffs som kör 

det hela, vi har inte den lösningen just nu. Det räcker med tre svåra personalärenden för att 

sätta en heltidstjänst ur spel (…) ska det vara så måste vi införa ett särskilt kompani i 

Försvarsmakten som bara hanterar rehab-fall, vi kan kalla det särbehandlingskompaniet.”24 

Även om det sistnämnda var sagt med skämtsam underton är frustrationen tydlig då chefer 

redan utan dylika fall att hantera anser sig ha ingen, eller för lite tid åt huvuduppgiften, att 

skapa krigsförband eller genomföra insats.  
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Det som efterfrågas är direktkontakt till befattningshavare på förbandsnivå som kan kontaktas 

vid händelser av trakasserier. Denna skall genom hela processen kunna informera och stötta 

chefen med det som i intervjuerna framkommit som svårast, nämligen: 

- Juridiskt stöd. Det är ofta svårt för den enskilda chefen att avgöra när det bör bli ett 

ärende av juridisk natur, till exempel Försvarsmaktens personalansvarsnämnd eller ett 

polisärende. Man befinner sig ofta i ett läge där man, utan någon juridisk utbildning 

ska bedöma vad som bör hanteras inom egen enhet, inom eget förband, inom 

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd eller vad som faktiskt är ett brottsmål. I de 

fall de intervjuade cheferna har hanterat ärenden som blivit polisiära har det dessutom 

varit svårt att veta vad som då är polisens sak att hantera och vad som fortfarande är 

chefens ansvar. Saker som sekretess under pågående utredning gör det dessutom svårt 

att följa stegen i de riktlinjer och verktyg som finns till förfogande. Om ärendet blir en 

polissak riskerar det att ta väldigt lång tid innan påföljd har beslutats. Under denna tid 

kan både den utsatta och den misstänkta jobba kvar inom enheten. Detta skulle kunna 

innebära att trakasserierna fortsätter eftersom alternativet är att förflytta en i lagens 

mening potentiellt oskyldig person. Detta påverkar förstås både anmälningsbenägenhet 

och signaleffekten negativt.  

En juridisk expert som gör en initial bedömning och som genom hela processen utgör 

kontaktperson är alltså det som efterfrågas.  

- Stöd avseende hälsopåverkan, det vill säga bedömning och eventuellt omhänder-

tagande. I officerens grundutbildning ingår utbildning i omhändertagande av strids-

skador, första hjälpen och psykiska stressreaktioner med mera. Att bedöma huruvida 

någon som utsatts för sexuella trakasserier, eller utsatt någon för sexuella trakasserier 

behöver sjukvård är svårt utan adekvat utbildning. En expert med rätt sjukvårds-

kompetens som hjälper chefen med en initial bedömning och som vid behov ansvarar 

för vården genom hela processen är det som efterfrågas.  

- Administrativt stöd, det vill säga hjälp med att hitta rätt riktlinjer och dokument men 

också hjälp med att upprätta anmälningar, anteckningar och åtgärdsplaner. 

Huvuddelen av de intervjuade cheferna har uttryckt att det måste bli enklare att hitta 

stöd i datasystemet när det gäller arbetsgivarfrågor. Som ovan nämnts har en 

arbetsgivarportal efterfrågats, där man på ett överskådligt sätt kan hitta allt som en 

chef ansvarar för, inom arbetsgivarrollen. I den portalen efterfrågas enkla sökvägar 

genom till exempel rubriker som ”Trakasserier och kränkande behandling”, 

”Arbetstidsfrågor”, ”Skyddsombud”, ”Facklig tvist”, ”Alkohol”, ”Droger”, 

”Löneutveckling” med mera.  
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Organisationen måste också vara förberedd och korrekt utbildad. Några av de 

intervjuade cheferna har uttryckt att även om sexuella trakasserier knappast har varit 

en ny företeelse, så har organisationen verkat helt oförberedd då det hänt. Till och med 

HR- avdelningar (lokala som centrala) har varit okunniga om vad som bör göras och i 

vilken ordning. Inte ens vid kontakt med förbandens rättsbefäl har man erhållit de 

riktlinjer som Försvarsmakten faktiskt fastställt.  

 

”Det är en kritik jag skulle vilja rikta mot alla oss inblandade, men i synnerhet arbetsgivare 

från HR- nivå att det borde finnas en tydligare plan för vem som ansvarade för vad. Nu 

upplevde jag att det bollades runt mellan olika instanser” 

”(…) min uppfattning var att vi var oförberedda på det, jag, min kompanichef, lokalt HR, 

förbandet, rättsofficeren var oförberedda och jag tycker att vi fick stridsleda väldigt mycket… 

Det är nog en konsekvens av att vi inte pratar om det. När det inträffar är det fullt fokus på 

att lösa det så fort det bara går och sen blåser det ut i universum.”25 

 

Chefens och organisationens inställning till sexuella trakasserier 
Resultaten i studien visar tydligt att chefer på alla nivåer tycker att sexuella trakasserier är 

oacceptabelt och huvuddelen menar också att de har ett stort personligt engagemang i frågan. 

Detta är en grundförutsättning för att uppnå förändring och förbättring, men tyvärr räcker inte 

en bra inställning tillräckligt långt. Man kan förmodligen anta att oavsett vem man frågar i 

vilken organisation som helst, så skulle nog de allra flesta svara ganska samstämmigt att de 

inte accepterar att någon blir sexuellt trakasserad. Trots detta är fenomenet ändå 

förhållandevis vanligt förekommande. Det betyder att andra åtgärder måste vidtas, och att 

organisationens inställning behöver förändras. Detta skulle kunna göras med organisatoriska 

åtgärder så som förändring av grundutbildning, anskaffning av anpassad materiel samt tydliga 

riktlinjer och regelverk. 

”Jag tror att om man tar det på allvar och ser att det kan bidra till vår rekrytering och vi tar 

på allvar att sannolikheten för att det finns kompetenta kvinnor är stor och verkligen jobbar 

för det, då tror jag att vi kommer att lyckas, om man ser det som en faktisk lösning på 

bemanningsproblematiken. (…) Vi raljerade ofta om att man kunde utveckla fantastiska 

robotsystem, flyga till månen etc men vi kunde inte ta fram en handduk som kunde täcka både 

bröst och underliv. Har man inte persedlar som passar är ju frågan om organisationen vill ha 

in kvinnor. Det var en kvinna som under en intervju sa att ´när jag tog emot plutonen och jag 

gjorde helomvändning stod uniformen kvar åt fel håll´. Hur kan man få förtroende och 

pondus om man ser ut som en pajas. Organisationen måste bidra med strukturella åtgärder 

för att få till det på riktigt.”(Berggren, 2018) 
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Anders Berggrens citat på föregående sida handlar om organisationens inställning till att 

jämna ut könsfördelningen. Han gjorde dessa intervjuer och observationer för minst 10 år 

sedan och även i dagens försvarsmakt råder det liknande omständigheter avseende att anpassa 

strukturen. Även om Försvarsmakten i sina målsättningar för 2012-2014 särskilt tog upp 

problematiken med materiel anpassat för kvinnor har de även i dag svårt att finna utrustning 

som passar. (Schröder, 2017) 

Ytterligare ett exempel på hur organisationen i stort tänker och hanterar sexuella trakasserier 

framställdes tydligt av en chef under intervjuerna. Situationen var i slutet på 2017 då #metoo-

kampanjen var som störst. Uppropet från kvinnor inom Försvarsmakten #givaktochbitihop 

hade inte gått någon obemärkt förbi. Sedan en lång tid tillbaka hade en 

organisationsenhetschef planerat en samling med sin personal vilket också genomfördes helt 

enligt plan. Dock avvek man cirka fem till tio minuter från programmet och förklarade 

olämpligheten med sexuella trakasserier.  

”(…) att man då inte nämner nåt mer än att man säger att det är nolltolerans är för mig en 

gåta, oavsett om man har hyrt in föreläsare får man nog flytta föreläsare. Tack för visat 

intresse(…) ändå väljer man att inte ta ämnet vid det tillfället, nu tycker jag om (Chefens 

namn) men där gjorde han ju fel, en jävla blunder… det var som ett smaschupplägg… bara 

säga att det är nolltolerans… jag tror man måste göra det pratbart… för som det blev nu,… 

nu sitter folk i fikarummet och ’jaha, nu blir man väl hängd om man skämtar’ ”26 

Ovanstående exempel sammanfattar till del vilken inställning Försvarsmakten har till sexuella 

trakasserier med de följdeffekter de medför. Man tar ett tydligt ställningstagande och förklarar 

att det inte är acceptabelt. Den som inte följer detta har inte i organisationen att göra. När den 

meningen är avslutad så förutsätter man att alla har förstått, och går vidare till ordinarie 

verksamhet, istället för att faktiskt försöka skapa djupare förståelse och kunskap hos 

personalen.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Vår försvarsmakt måste uppnå operativ effekt, eller som överbefälhavaren uttrycker det i sin 

vision med fyra T27. ”Vår militära förmåga ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt 

mot alla typer av hot och angrepp. Varje medarbetares unika kompetens och förmåga är därför 

avgörande.” 28 

Försvarsmakten har genom sina främsta företrädare med överbefälhavaren i spetsen tydligt 

kommunicerat målsättningar inom många områden. Det mesta hör i slutändan ihop med 

operativ effekt men för att nå dit är det många andra, vilka kanske kan uppfattas som delmål 

som måste uppfyllas. Här är personalen den mest avgörande delen för att nå fram till 

ovanstående vision. Överbefälhavaren har tydligt uttryckt att han anser att rekrytering och 

behållande av befintlig personal är centralt. Redan i sitt anförande under Sälenkonferensen 

2011 (Överbefälhavaren 2011) betonade han tre områden29, varav personalförsörjningen 

kommer främst. Detta har inte förändrats sedan dess utan så sent som i ett anförande på 

Försvarshögskolan i mars 2018 sade ÖB att ” Försvarsmaktens främsta resurs är våra 

medarbetare”. (Överbefälhavaren, 2018) 

Detta kan tyckas vara en självklarhet men för att kunna leva upp till den insikten krävs det en 

god arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är styrt i lag (Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

(Arbetsmiljöverket, 2016) och ska enligt sidan 16 i Försvarsmaktens årsredovisning 2017 

”skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsplats i syfte att skapa förutsättning för att 

myndigheten både ska kunna lösa sina uppgifter effektivt (…)”. Huvudsyftet med att uppfylla 

arbetsmiljökraven kan ju inte bara vara att lyda lagen utan måste också komma ur en insikt att 

det bland annat hör samman med arbetet att rekrytera och behålla personal, som ovan nämnts. 

Av samma årsredovisning (bilaga 1, sid 15-16) framgår det att jämställdhet och 

likabehandling är viktiga områden. Att sexuella trakasserier motverkas och chefens ansvar 

betonas. I lagen står det att arbetsgivare ska vidta åtgärder som motverkar sexuella 

trakasserier, tillse att chefer har rätt utbildning och övriga förutsättningar för att kunna 

förebygga förekomsten. Arbetsgivare ska göra vad de kan för att omständigheter och resurser 

är lika för män och kvinnor. De är dessutom skyldiga att förebygga, utreda och åtgärda 

förekomst av sexuella trakasserier (se empirikapitlet). Om inte Försvarsmakten utvecklar 

hanteringen kring sexuella trakasserier kan det föreligga risk för att organisationen som 

arbetsgivare inte följer lagen.  
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 Tröskeleffekt, Tillgänglighet, Tillsammans, Trovärdighet 
28

 . https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/vision/ tillgängligt den 24 mars 2018 
kl 0814 
29

 Personalförsörjning, långsiktig ekonomi och nationell samverkan 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/vision/
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Det hela hänger ihop. För det första ska de utsatta ta modet till sig att anmäla och resultatet 

visar på att det finns tydliga tveksamheter för att anmäla en händelse. Det kan förstås leda till 

att det förblir okänt hur stort problemet är. Anledningarna rimmar väl med det som tas upp i 

Schröders rapport om att det finns en bristande tillit till att hanteringen sker på ett korrekt vis. 

(Schröder, 2017) Det räcker inte att bara försöka hantera sexuella trakasserier när de uppstår 

efter bästa förmåga eller sunt förnuft om man vill komma åt utmaningen med att minska 

förekomsten. Det är inte heller tillräckligt att hantera fenomenet på det viset om man vill nå 

de mål om jämnare könsfördelning som Försvarsmakten fastställt. Arbetsgivaren måste 

istället ta ett helhetsgrepp om flera aspekter. Det innebär i sin tur att könsfördelning måste 

utjämnas, sexuella trakasserier upphöra och organisationen anpassas för att kunna arbeta 

förebyggande och omhändertagande. Försvarsmakten måste också bli välkomnande och visa 

att man menar allvar genom till exempel att utrustning och materiel även måste vara anpassat 

och tillgängligt.  

Försvarsmakten bör sträva efter en balanserad könsfördelning. Detta för att organisationen ska 

kunna anpassas mot ett positivt jämställdhetsklimat. Ett sådant klimat uppnås genom att skapa 

en organisation som på allvar visar att den vill ha och behöver en jämnare könsfördelning. 

Resultatet har visat på att kvinnor undviker arbetsplatser där det råder en obalans till kvinnors 

nackdel, som det gör i dagens försvarsmakt. För att uppnå en jämnare könsfördelning och 

därmed som arbetsgivare bli mer attraktiv för kvinnor kan Försvarsmakten inte ha rykte om 

sig att de få kvinnor som väl börjar arbeta här får utstå trakasserier. Även i dagens 

försvarsmakt finns det fortfarande kvinnor som utsätts regelbundet.  

 

”Det här händer ju kanske en gång i veckan, och tillslut så vet man ju inte längre vad man ska 

göra. Ska jag säga till, ska jag vara tyst eller...”
 30

. 

 

Med en sådan arbetsmiljö som beskrivs i citatet ovan kan man inte förvänta sig att kvinnor ser 

Försvarsmakten som den arbetsplats man dagligen vill vistas på, eller rekommendera för 

någon annan. 

 

För att komma åt förekomsten av sexuella trakasserier måste Försvarsmakten alltså skapa ett 

positivt jämställdhetsklimat med en balanserad könsfördelning och samtidigt minska 

organisationens tolerans för sexuella trakasserier. Organisationens toleransnivå sätts inte bara 

genom att chefer säger ifrån, utan här krävs ett större arbete för att nå i hamn. Chefer måste 

aktivt arbeta för att uppnå en tydlig signaleffekt som i längden blir förebyggande. Det skall 

vidare vara väldigt tydligt att det är den som utsätter sina kollegor för sådan behandling som 

är fel ute och aldrig den utsatta. Om chefer ska klara av detta måste kunskapen öka, och det 

avsevärt. Dessutom måste organisationens kunskap och inställning ändras.     
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Figur 7 

Figur 7 visar sambandet mellan det som orsakar sexuella trakasserier och hur konsekvenserna 

av företeelsen påverkar sannolikheten för att det förblir ett problem eller till och med 

förvärras inom organisationen. Ojämn könsfördelning, chefers och organisationens inställning 

och den toleransnivå man visar genom chefers och organisationens hantering av anmälda fall, 

avgör grogrunden för fenomenet i organisationen. Hanteras inte anmälda, misstänkta eller 

upptäckta fall på ett bra sätt kommer det få effekter i organisationen och hos de anställda. 

Chefers bristande hantering påverkar hälsan, arbetsmiljön, leder till sjukskrivningar och 

påverkar därmed den effekt som organisationen är tänkt att leverera. De utsatta tar till coping- 

strategier och en vanligt förekommande sådan innebär att man lämnar arbetsplatsen. Detta 

påverkar förstås ännu mer könsfördelningen på ett negativt vis och grogrunden för sexuella 

trakasserier förstärks ytterligare. 

 

Försvarsmaktens chefer utgörs enligt nu rådande personalförsörjningssystem av de så kallade 

taktisk operativa officerarna, det vill säga de officerare som idag utbildas på 

Officersprogrammet, genom i huvudsak Försvarshögskolans regi31. Den utbildningen har som 

ovan beskrivits genom de senaste åren förändrats. Tidigare har utbildningen varit en mer 

praktisk utbildning, där undervisningen varit fokuserad mot själva hantverket att utbilda och 

leda enligt de krav som ställs av yrkets särart, det vill säga att nyttja dödligt våld om 

situationen kräver det. Numera är utbildningen alltså en mer akademiserad sådan.  

                                                           
31

 https://www.fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/officersprogrammet.html 
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Inom ämnet krigsvetenskap, vari Försvarhögskolans examensrätt planeras att ligga ingår 

väldigt lite utbildning i det som vi kallar själva hantverket, vilket för oss innebär att lära sig 

leda och utbilda i fred, krig och insats. Personalförsörjningssystemet är utformat på ett sådant 

vis att specialistofficerarnas kompetens och erfarenhet stöttar cheferna med hantverket när det 

kommer till utbildning och ledning på fältet. Som tidigare nämnts är frågan vems kompetens 

och erfarenhet som stöttar chefen i arbetsgivarfrågor. Det är inom det här området som 

Försvarsmakten, enligt denna studie kan utvecklas som ett av stegen för att nå uppsatta mål 

gällande förekomsten av sexuella trakasserier och könsfördelning. Det är kanske svårt för 

Försvarshögskolan att akademiskt värdera till exempel en kurs i arbetsmiljö men i de fall detta 

inte anses möjligt kanske Försvarsmakten bör leva med att den utbildningen ändå prioriteras? 

Slutsats 
Frågeställningen i den här uppsatsen lyder: ”Hur förebygger Försvarsmakten sexuella 

trakasserier?” 

 

  

Denna slutsats grundar sig på studiens resultat:  

 I 2018 års försvarsmakt pågår det fortfarande sexuella trakasserier, trots att 

Försvarsmakten för flera år sedan uppmärksammades på detta faktum  

 Utsatta kvinnor drar sig för att anmäla om det har blivit sexuellt trakasserade. Det 

beror bland annat på deras bristande tilltro till hur chefer och organisationen hanterar 

anmälningar  

 I Försvarsmakten råder det inte en balanserad könsfördelning, trots att forskningen om 

dess fördelar varit kända länge och trots att överbefälhavare efter överbefälhavare har 

uttryckt att detta är viktigt  

 Dagens välutbildade chefer i Försvarsmakten vet inte hur man skall agera om sexuella 

trakasserier sker på arbetsplatsen. Ingen av de intervjuade cheferna i den här studien 

har heller erhållit utbildning i sexuella trakasserier, genom Försvarsmaktens försorg. 

Under intervjuerna berördes många fall av sexuella trakasserier och inte ett enda av 

dessa fall hanterades enligt riktlinjerna. Det vill säga genom ett korrekt användande av 

de verktyg, riktlinjer eller checklistor som Försvarsmakten fastställt 

 Försvarsmaktens chefer känner inte till vilka effekter sexuella trakasserier har på en 

organisation och dess medarbetare, manliga som kvinnliga. Ingen i Försvarsmakten 

vet hur vanlig förekomsten av sexuella trakasserier är idag  

 Chefer i Försvarsmakten upplever att det saknas stöd i organisationen för att kunna 

hantera anmälningar på ett adekvat sätt 

  

Sett till resultaten blir svaret att Försvarsmakten förebygger sexuella trakasserier på ett 

otillräckligt vis.  
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Att detta har en negativ effekt på överbefälhavarens ovanstående fokusområden som till 

exempel personalförsörjning torde det väl inte råda något tvivel om. Om könsfördelningen ska 

bli jämnare och sexuella trakasserier ska upphöra visar resultaten på följande områden som 

bör förändras, utvecklas eller förbättras. Dessa punkter blir i så fall också studiens 

rekommendation till Försvarsmakten. 

 

Råd till Försvarsmakten 
 

På kort sikt 

- Inför återkommande utbildning för chefer. Detta kan till exempel genomföras i 

samband med de återkommande arbetsmiljöutbildningar som redan genomförs, eller 

borde genomföras på organisationsenheterna/förbanden. Vid dessa tillfällen bör 

riktlinjerna kommuniceras av personal med rätt kompetens, för att fastställa hur de 

skall användas, tolkas och följas 

- Systematisera samtal kring ämnet. Genomför seminarier, eller låt ämnet vara en mer 

betydande del av de seminarier som kanske redan genomförs på förbanden. Där kan 

förbandsledning ges möjlighet att vara tydlig med var gränsen går och hur ledningen 

ser på hur Försvarsmakten bör arbeta med frågorna. Det ger också tillfälle för chefer 

att lära av andra chefer istället för att ”uppfinna hjulet” varje gång trakasserier 

förekommer 

- Skapa en tydligare och mer samlad ”arbetsgivarportal” i Försvarsmaktens interna 

datasystem med enkla genvägar för det mest förekommande som en arbetsgivare 

hanterar och kan komma att hantera. Exempelvis bör den kanske innehålla genvägar 

som ”kränkande särbehandling och trakasserier”, ”skyddsombudet”, ”arbetstidsavtal”, 

”anställning”, ”löneutveckling” med mera  

- Gör Försvarsmaktens riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier mer åtkomlig, 

exempelvis genom ovanstående åtgärd  

- Checklista, verktyg och riktlinjer 

o Ta bort den så kallade checklistan och foldern, ”Om det händer”. Inarbeta de 

punkter som eventuellt faller mellan stolarna i riktlinjerna och verktyget.  

o Tillse att det endast finns ett dokument.  

o Omarbeta verktyget så det framgår att, oavsett allvarsgrad så skall alltid 

samtliga steg i verktyget genomföras. Detta innebär inte att det måste upprättas 

en formell anmälan till förbandschef eller polis. Huruvida det går så långt 

måste förbli en bedömningsfråga  

o För in punkten ”Orientera högre chef” under första steget 
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På lång sikt 

- Inför mer utbildning avseende arbetsgivarrollen på officersutbildningen. Inom detta 

ska större fokus läggas på dels generell arbetsmiljö och kunskap om 

diskrimineringslagen, jämställdhetslagen och arbetsmiljöförordningar. Dels skall 

också själva omhändertagandet av sexuella trakasserier få större utrymme genom 

applex, föreläsningar om faktiska fall och utbildning på de riktlinjer och verktyg som 

Försvarsmakten fastställt 

- Utveckla stödorganisationen. Det finns för få resurser inom förbanden för att på ett 

snabbt och effektivt sätt kunna ge chefer det stöd som krävs för ett korrekt och 

effektivt omhändertagande (se empirikapitlet) 

- Utbilda stödorganisationen. Även om inte all personal inom till exempel HR (lokalt 

eller central) är chefer, så behöver de kunskapen för att kunna utgöra stöd till chefer.  

- För statistik inom Försvarsmakten genom kvantitativa undersökningar avseende 

förekomsten av sexuella trakasserier och gör återkommande undersökningar i syfte att 

följa utvecklingen och utvärdera de insatser som genomförs. FMVIND kan utgöra ett 

komplement till dessa undersökningar men tillse i så fall att definiera begreppet enligt 

Försvarsmaktens definition i formuläret 

- Utveckla de riktlinjer och det stöd som finns idag och sammankoppla detta med den 

utbildning som behöver införas i Försvarsmakten. Ta US NAVY som ett gott exempel 

där man, enligt oss på ett övergripande sätt lyckas sammanfatta det viktigaste för 

chefer 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Enkät 
Syftet med denna enkät är att på ett överskådligt vis insamla data som skall ligga till grund för 

ett uppsatsarbete. 

Enkäten riktar sig till dig som jobbar eller har jobbat i försvarsmakten och upplevt sexuella 

trakasserier.  

Uppsatsen skall försöka kartlägga hur anmälningar kring sexuella trakasserier tas om hand, 

hur försvarsmaktens riktlinjer följs och om dessa riktlinjer behöver utvecklas. Vi är 

alltså inte ute efter att skuldbelägga eller peka ut någon eller några. 

  

Enkäten är anonym och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Genom att besvara 

nedanstående frågor bidrar DU till att skapa en bättre försvarsmakt där anmälningar kan tas 

om hand på ett bättre vis.  

  

Tidsåtgång: ca 5 minuter 

  

Frågor angående enkät eller uppsats bevaras enklast via e-post: 

Jesper_bergman2@hotmail.com 

Kenttakumpu@hotmail.com 

  

Tack för din medverkan! 

  

Jesper Bergman, Juha Kenttäkumpu 

 

1) Min ålder:  

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50+ 

 

2) Var arbetar du I dag? 

 I försvarsmakten 

 I organisation knuten till Försvarsmakten 

 Annat 

 Vet ej/kan inte svara 

 

3) ”Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 

någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara beröringar, tafsningar, skämt, 

förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen. Det är 

den som är utsatt som avgör vad som uppfattas som kränkande.” 
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Enligt ovanstående beskrivning; upplever du dig ha blivit sexuellt trakasserad inom 

försvarsmakten? 

 Ja 

 Nej 

 

4) Inträffade denna kränkning någon gång under tidsperioden 2013-2018? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte/ kan inte svara 

5) Anmäldes kränkningen? (Till närmaste chef/hr-funktion eller motsv.) 

 Ja 

 Nej  

(om Nej, varför inte?) 

 

6) Enligt försvarsmaktens riktlinjer "Checklista - stöd vid trakasserier och kränkande 

särbehandling" skall chef (eller motsv.) vidta följande åtgärder vid en anmälan om 

sexuella trakasserier: 

 

 Ge stöd (till den som anmäler) 

 Undersök (Skaffar sig en bild av vad som har hänt) 

 Bedöm (Talar med alla inblandade och dokumenterar samtalen) 

 Åtgärda (Samråder med juristen om förslag på åtgärder,   

dokumenterar åtgärder i en handlingsplan som anger vad som som ska göras, när och av vem) 

 Följ upp (Följer upp handlingsplanen genom samtal med samtliga berörda) 

 

Upplever du att mottagaren av din anmälan följde försvarsmaktens riktlinjer/checklista? 

 Ja 

 Ja, delvis 

 Nej 

 Vet inte/kan inte svara/anmäldes ej 

 

7) Vilken del upplever du inte genomfördes i samband med din anmälan? 

 Inga anmärkningar, allt genomfördes enligt riktlinjerna! 

 Ge stöd 

 Utreda/skaffa sig en bild över vad som hänt 

 Bedöma (tala med inblandande, dokumentera samtal) 

 Samråda med jurist (motsv.) skapa en handlingsplan 

 Följa upp handlingsplanen med de inblandande 
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 Anmäldes ej 

 

8) Hur graderar du mottagandet och vidtagna åtgärder i samband med din anmälan? (0 

Missnöjd - 100 Jättenöjd) 

 

Om ej anmälan har skett eller du kan bedöma mottagandet, vänligen ange "Varken 

nöjd eller missnöjd" 

0---------------50---------------100 

 

9) Kan du tänka dig att deltaga i en Workshop i Uppsala tillsammans med andra kvinnor, 

i syfte att komma fram till förbättringspunkter och utveckling av försvarsmaktens 

riktlinjer? 

Vi avser diskutera själva omhändertagandet av en anmälan inom försvarsmakten, det 

betyder att huvudfokus inte kommer att vara kränkningen som just du utsatts för. 

Tider, platser, namn eller dylikt är alltså inte vad vi är ute efter, även om vi mer än 

gärna lyssnar om du vill berätta. 

 

Din e-post kommer att behandlas på samma vis som enkäten, dvs inte spridas till 

någon utanför forskningsprojektet. 

 Ja, självklart 

 Nej 
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Bilaga 2, intervjuguide chefer 

- Hur länge har du varit chef?  

- På vilken nivå är du chef i dag? 

- På vilken chefsnivå var du när du hanterade det inträffade fallet av sexuella 

trakasserier? 

- Hur har du utbildats för att som chef kunna hantera fall av denna karaktär?  

- Har du fått utbildning i diskrimineringslagen, arbetsmiljöverkets förordningar vid 

något tillfälle? 

- Kan du beskriva ansvarsförhållandena gällande hantering av sexuella trakasserier (dvs 

utreda, stödja, bedöma, följa upp etc)? 

- Har du någon utbildning i hälsorisker eller påverkan på arbetsmiljön gällande sexuella 

trakasserier i en arbetsgrupp? 

- Hur många fall av sexuella trakasserier bedömer du att du har fått hantera?  

- När var det senaste?  

- Hur kom det till din kännedom? 

- När det här inträffade, kände du då till försvarsmaktens checklista ”Om det 

händer…”? 

- Använde du checklistan vid din hantering av händelsen? 

- Om ja: Har du haft stöd av dessa vid…? 

- Om nej: Varför inte? 

Visa checklistan  

- Om nej: Använde du någon metod för att hantera anmälan? 

- Känner du till hur försvarsmaktens riktlinjer ser ut i dag?  

- Kan du resonera kring om det finns ett genusperspektiv på omhändertagandet? Är det 

skillnad på om chefen är man eller kvinna tror du? 

Visa riktlinjerna 

- Beskriv vad du tycker om de olika punkterna, lätt/svårt, tydligt/förvirrande etc 

- Vad upplevde du som svårast med omhändertagandet? 

- Är det någon av punkterna som du anser behöver förändras? 

- Är det någon av punkter som du känner att du behöver mer utbildning/chefserfarenhet 

för att kunna hantera.  

- Om du fick bestämma, hur ska försvarsmakten bäst förebereda blivande chefer för att 

de skall kunna hantera frågor och händelser av detta slag? 

- Med din erfarenhet, hur hade målbilden för stöd och omhändertagande av anmälan och 

utsatt person sett ut?  

- Slutligen. Om du får spekulera, hur tror du att det ser ut om 10-15 år med sexuella 

trakasserier i Försvarsmakten?  
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Bilaga 3, intervjuguide utsatta 

 

- Hur länge har du varit anställd?  

- På vilken nivå tjänstgör du i dag? 

- Har fått någon utbildning i fm avseende sexuella trakasserier, diskrimineringslagen, 

arbetsmiljöverkets förordningar? 

- Känner du till vilken utbildning chefer får avseende sexuella trakasserier?  

- Kan du beskriva ansvarsförhållandena gällande hantering av sexuella trakasserier (dvs 

utreda, stödja, bedöma, följa upp etc)? 

- När inträffade trakasserierna (När var det senaste)?  

- På vilken nivå var du när du utsattes?  

- Vilken relation hade du till den som utsatte dig? 

- Hur hamnade ärendet hos din chef?  

- Vad tänkte du kring det?  

- Var det självklart att anmäla? Varför/varför inte 

- Varför tror du att utsatta inte anmäler?  

- Vad var jobbigast / svårast med det? 

- Hur reagerade din chef? Vad hände?´ 

- Hur upplevde du  (från din chef):  

        - Stödet 

        - Utredningen 

        - Handlingsplan 

        - Uppföljningen 

        - Vad hände sen? 

-  Vad hade din chef kunnat göra annorlunda tycker du? 

- Är du nöjd med resultatet? Med facit i hand, fick din anmälan önskat resultat? 

Var det självklart att anmäla? 

- När det här inträffade, kände du då till försvarsmaktens checklista ”Om det 

händer…”? 

- Använde chefen checklistan vid din hantering av händelsen? 

- Om ja: hur upplevde du det? 

- Om nej: Vet du varför? (Spekulera?) 
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Visa checklistan  

- Om nej: Använde chefen någon metod för att hantera anmälan som du vet om? 

- Känner du till hur försvarsmaktens riktlinjer ser ut i dag?  

- Kan du resonera kring om det finns ett genusperspektiv på omhändertagandet? 

Visa riktlinjerna 

- Beskriv vad du tycker om de olika punkterna, lätt/svårt, tydligt/förvirrande etc 

- Är det någon av punkterna som du anser behöver förändras? 

- Är det någon av punkter som du känner att chefer behöver mer 

utbildning/chefserfarenhet för att kunna hantera.  

- Om du fick bestämma, hur ska försvarsmakten bäst förebereda blivande chefer för att 

de skall kunna hantera frågor och händelser av detta slag? 

- Om du får spekulera, hur tror du det ser ut i framtiden med sexuella trakasserier i 

Försvarsmakten? 

 

 

 

 


