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Sammanfattning 

Definitionen av sexuella trakasserier är händelser, kommentarer eller närmanden som är av 

sexuell karaktär och som av den utsatte upplevs som oönskade. Arbetsgivare har enligt 

Diskrimineringslagen lagstadgade skyldigheter att arbeta förebyggande vad gäller sexuella 

trakasserier inom den egna verksamheten. Dock påvisar #metoo under hösten 2017 att 

sexuella trakasserier är mer förekommande än allmänheten tidigare trott och det har därmed 

ökat det kritiska medvetandet om att arbetsgivare eventuellt besitter brister i sitt förebyggande 

arbete gällande sexuella trakasserier inom den egna verksamheten. 

Syftet med denna studie blir därmed att närmare undersöka om arbetsgivare inom 

restaurangbranschen kommit att förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella 

trakasserier som ett resultat av #metoo och i så fall hur detta förändringsarbete konkret ser ut. 

För att besvara studiens syfte och problemprecisering genomfördes en metodkombination 

bestående av en webbenkät och fördjupande intervjuer. Enkäten sändes via mail som 

distribution till 265 restauranger till sex på förhand utvalda städer som inbringade i en 

svarsfrekvens på 29 %. Utifrån enkäten genomfördes urvalet till vidare intervjuer där kravet 

var att hashtagen blivit uppmärksammad av restaurangen, att förändringar genomförts eller 

planeras genomföras som ett resultat av #metoo, samt att respondenten besatt ett intresse av 

att deltaga i en djupare intervju. Nio intervjuer kom att genomföras för att belysa hur 

förändringsarbetet implementerats. 

Studiens slutgiltiga resultat lyder att 93,5 % uppmärksammat eller delvis uppmärksammat 

#metoo och dess betydelse, 45,5 % har genomfört förändringar som ett resultat av #metoo och 

54,5 % har avstått förändring. Resultatet visar tydligt att det är fler som uppmärksammat 

hashtagen än som därefter valt att genomföra förändringar. De som däremot valt att inleda 

eller planerar att inleda ett förändringsarbete har genomfört detta på olika sätt, i olika grad, 

med olika ambitionsnivåer och tidsperspektiv. 

 

Nyckelord: #metoo, sexuella trakasserier, arbetsgivarens ansvar, förändringsarbete, kritisk 

teori  



Abstract  

The definition of sexual harassment is phenomena, comments or approaches that are of a 

sexual nature and from the victim are perceived to be undesirable. Employers have statutory 

obligations under the Discrimination Act to work on preventive sexual harassment within 

their own organization. However, #metoo shows in the fall of 2017 that sexual harassment is 

more prevalent than the public previously believed and thus has increased the critical 

awareness that employers may have shortcomings in their preventive work on sexual 

harassment within their own business. 

The purpose of this study will be to investigate whether employers in the restaurant industry 

have changed their prevention work on sexual harassment as a result of #metoo and, if so, 

how this change work is concrete. In order to answer the purpose of the study and problem 

identification, a method combination consisting of a web survey and further interviews was 

conducted. The survey was sent by mail as distribution to 265 restaurants, in six pre-selected 

cities and brought a response rate of 29 %. Based on the survey, the selection was conducted 

for further interviews, where the requirement was that the restaurant has been noted the 

hashtag, implemented or planned changes as a result of #metoo, and that the respondent had 

an interest in participating in a deeper interview. Nine interviews were conducted to highlight 

how the change work has been implemented. 

The final result of the study is that 93,5 % were noticed or partially noticed #metoo and its 

significance, 45,5 % have made changes as a result of #metoo and 54,5 % rejected change. It 

is clear that it is the more employer who have noticed the hashtag than then chose to make 

changes. Those who, on the other hand, chose to initiate or plan to initiate a change 

implemented this in different ways, to different degrees, ambition levels and time 

perspectives. 

 

Keywords: #metoo, sexual harassment, employer's responsibility, change work, critical 

theory   
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enkätundersökning och dels genom deltagande av djupare intervjuer. Utan dessa nämnda 

människors medverkan och deltagande hade uppsatsens genomförande ej setts som möjlig. 
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1.0 Introduktion 

I introduktionskapitlet kommer studiens ämnesområde, sexuella trakasserier och #metoo, att 

definieras och förklaras. Vidare kommer arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vad gäller 

att förebygga sexuella trakasserier inom den egna verksamheten att presenteras. Tidigare 

forskning kommer belysas för att påvisa områdets allvarlighetsgrad och problematik samt att 

studiens forskningsresa framställs. Avslutningsvis kommer studiens precisering och 

avgränsningar såväl som syfte och frågeställningar att presenteras samt uppsatsens 

källkritiska ställningstagande och vidare disposition. 

 

1.1 Inledning 

Sexuella trakasserier är ett utbrett problem som finns överallt och bortom gränser. #metoo 

fick en stark slagkraft hösten 2017 och påvisar problemets allvarlighetsgrad och därmed 

arbetsgivarens brister vad gäller det förebyggande arbetet gällande sexuella trakasserier inom 

den egna verksamheten. Syftet gällande denna studie blir därmed att undersöka hur slagkraftig 

#metoo varit gällande arbetsgivarens förebyggande arbete vad gäller sexuella trakasserier 

inom studiens valda bransch, vilket är restaurangbranschen, och om ett förändringsarbete som 

en följ av detta genomförts samt hur detta konkret praktiserats. Information för att belysa det 

valda problemområdet och besvara studiens problemformuleringar mottages genom en 

metodkombination bestående av en webbenkät samt ett antal intervjuer. 

 

1.2 Problemformulering 

1.2.1 Problembakgrund 

1.2.1.1 Definition av sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier ingår i Diskrimineringslagen (2008:567) och är i enlighet med 1 kap 4§ 

st. 5 en handling av sexuell karaktär som medför att en individs värdighet kränks. Skillnaden 

mellan sexuella trakasserier och trakasserier är enligt Diskrimineringsombudsmannens 

(2017a) riktlinjer att handlingen eller det uppvisade beteendet är av sexuell natur samt besitter 

en koppling till en eller flera av diskrimineringsgrunderna. Ur regeringens proposition 

(2007/08:95) kan det vidare utläsas att sexuella trakasserier är handlingar som kan komma till 

uttryck på flertalet sätt, men skall vara av sexuell karaktär för att kunna klassificeras som 

sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan te sig genom verbalt beteende av sexuell 
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karaktär, beteende av icke-verbal karaktär kopplat till sexuell natur samt fysiska handlingar av 

sexuell karaktär. Liknande beskrivning ges av Diskrimineringsombudsmannen (2017a) där 

det framgår att sexuella trakasserier kan innefattas av fysiska beröringar eller andra 

närmanden, ord eller yttranden som av den utsatte upplevs som oönskat. Härtill är det den 

utsattes ansvar att klargöra att beteendet eller händelsen inte ses som välkommet för att det 

enligt lag skall kunna rubriceras som sexuella trakasserier. Det är på så sätt enligt Hansson 

och Glavå (2016) det ovälkomna i en händelse eller ett beteende som särskiljer sexuella 

trakasserier från ett ömsesidigt och uppskattat beteende. 

1.2.1.2 Sexuella trakasserier och dess påverkan 

Sexuella trakasserier innebär ett stort problem för samhället och därmed även för 

organisationer och arbetsgivare. Problemets omfattning kan påverka och skada 

organisationens rykte som arbetsgivare på grund av att sexuella trakasserier kategoriseras som 

ett lagbrott enligt 4 kap. 7§ så väl som 6 kap. 7 § Brottsbalken (1962:700). 

Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand och Magley, (1997) fastslår att sexuella trakasserier 

medför en kostnad i såväl organisatoriska som mänskliga termer. Liknande resultat finner 

Golmb et. al (1997) då sexuella trakasserier påverkar hela verksamheten negativt i den 

bemärkelsen att medarbetarnas hälsa som en följd av sexuella trakasserier försämras. Sexuella 

trakasserier drabbar alla, oberoende av direkt eller indirekt exponering. Oavsett om en individ 

inte direkt blivit utsatt för sexuella trakasserier kommer händelser av denna kategori att 

påverka individen negativt och därmed medföra arbetsrelaterade och psykologiska 

försämringar. 

Kvinnor utsatta för sexuella trakasserier eller som samverkar i omgivningar där sexuella 

trakasserier inträffar upplever, enligt Golmb et. al (1997), en försämrad arbetsnöjdhet och 

medhar psykologiska hälsoförsämringar såsom ångest. Kvinnor som upplever sexuella 

trakasserier direkt eller indirekt har en ökad frånvaro, upplever en önskan av att avsluta sin 

anställning, tar avsiktligen längre raster eller medvetet missar arbetsföreteelser med syfte att 

aktivt försöka undvika sin arbetssituation. 

 

 

https://lagen.nu/1962:700#K4P7
https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1
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1.2.1.3 Förekomsten av sexuella trakasserier inom organisationer 

Sexuella trakasserier inom organisationer har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren och 

det blir av Leslie och Hauks (2005) studie tydligt att det framförallt är manliga medarbetare 

av likvärdig eller högre rang som sexuellt trakasserar andra individer. Vad gäller förekomsten 

av sexuella trakasserier påvisar Schneider, Swan och Fitzgerald (1997) i sin studie dess 

allvarlighetsgrad där närmare 70 % av de tillfrågade privatanställda kvinnorna uppgav att de 

erfarit minst en händelse som kan kategoriseras av sexuell karaktär de senaste två åren. Vidare 

uppgav 74 % av de tillfrågade att de erfarit sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen. Över 

hälften av respondenterna (66 %) beskriver dessa upplevelser som stötande och 29 % ser 

händelserna som upprörande. 

Fortsatt konstaterar Schneider, Swan och Fitzgerald (1997) att övervägande del av de utsatta 

kvinnorna inte sökte stöd efter utsättandet av sexuella trakasserier utan hanterade istället 

problemet på egen hand. En tredjedel (33 %) av de tillfrågade uppgav att de sökte stöd efter 

händelsen men att enbart 14 % uträttade ett formellt klagomål. Schneider, Swan och 

Fitzgerald (1997) påvisar därmed i sin studie att arbetsgivaren brister i sin hantering av 

sexuella trakasserier då 83 % av respondenterna medgav att de fortsatt arbetade med samma 

person som utsatte dem för händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier. Liknande 

resultat presenterar Leslie och Hauck (2005) i sin studie där merparten av de utsatta kvinnorna 

för sexuella trakasserier inte rapporterade händelsen. Detta på grund av att de utsatta 

kvinnorna kände oro gällande att en formell anmälan skulle resultera i en försämrad 

arbetssituation för dem själva. De tillfrågade bedömde fortsättningsvis att arbetsgivarens 

agerande gällande sexuella trakasserier inte ansågs som fullgoda och därmed otillräckliga och 

att en formell anmälan därav inte skulle tas på allvar. 

1.2.1.4 Arbetsgivarens skyldigheter 

Hansson och Glavå (2016) beskriver att arbetsgivarens skyldigheter vad gäller att förebygga 

sexuella trakasserier skärptes i samband med kvinnofridspropositionen 1998. Arbetsgivaren är 

enligt lagstadgade bestämmelser, som Arbetsmiljölagen (1977:1160) 1 kap. 1§ klargör, 

skyldig att förebygga ohälsa inom sin egen verksamhet. Diskrimineringslagen (2008:567) 2 

kap 3§ fastslår närmare att arbetsgivaren är skyldig att arbeta förebyggande och vidta åtgärder 

vad gäller sexuella trakasserier som har koppling till verksamheten såväl som andra 

sammankomster som arbetsgivaren står som ansvarig för, till exempel arbetsresor eller 

liknande. Arbetsgivaren är vidare enligt regeringens proposition (2007/08:95) utrednings- och 
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åtgärdsskyldig för såväl egen anställd personal som inhyrd eller lånad personal från till 

exempel bemanningsföretag, samt praktikanter och PRAO-elever. Dock gäller ej 

arbetsgivares utrednings- och åtgärdsskyldigheter vad gäller sexuella trakasserier kopplat till 

personer bortom verksamheten, såsom kunder eller leverantörer, vilket 

Diskrimineringsombudsmannen (2017b) indikerar. 

För att åstadkomma dessa skyldigheter innefattar det ett stort ansvar vad gäller säkerställande 

av att det finns en medvetenhet kring ämnet och dess allvarlighetsgrad inom den egna 

verksamheten.  Forskning påvisar att organisationer som legitimerar händelser som ligger i 

linje med sexuella trakasserier föreligger att medha en större risk för att sexuella trakasserier 

inträffar inom verksamheten (Glomb et. al 1997; O’Hare & O’Donohue, 1998). En 

bidragande faktor till att sexuella trakasserier inträffar anser O’Hare och O’Donohue (1998) 

grundar sig i bristande granskningsprocedurer vad gäller bemötandet av sexuella trakasserier, 

men även en bristfällig professionell atmosfär som ökar risken för att sexuella trakasserier kan 

inträffa inom verksamheten. Arbetsgivaren bör enligt O’Hare och O’Donohue (1998) såväl 

som Hansson och Glavå (2016) på ett klart och otvetydigt sätt klargöra att handlingar som 

ligger i linje med sexuella trakasserier inte accepteras och kommer leda till konsekvenser och 

påföljder som arbetsgivaren finner lämpliga. Hansson och Glavå (2016) påvisar att en policy 

är fördelaktig att besitta som klargör att beteende som ligger i linje med trakasserier, sexuella 

trakasserier och repressalier inte kan ses som acceptabelt inom verksamheten. Vidare är det 

avgörande att arbetsgivaren tydliggör vad händelser eller beteenden som bryter mot den 

upprättade policyn medför för konsekvenser. 

Fortsatt bör arbetsgivaren enligt Hansson och Glavå (2016) besitta framarbetade rutiner för 

hur trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier skall hanteras på ett tillfredsställande 

sätt. Vidare menar Diskrimineringsombudsmannen (2017c) att det av arbetsgivarens rutiner 

skall framgå hur arbetsgivaren skall bemöta, hantera och agera vid händelser som ligger i linje 

med ovan nämnda fall. Det är fortsättningsvis nödvändigt att dessa rutiner och riktlinjer 

kontinuerligt följs upp. 

Enligt Diskrimineringsombudsmannens (2018) riktlinjer skall arbetsgivaren i sitt arbete vad 

gäller att förebygga sexuella trakasserier undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. 
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Undersöka 

Arbetsgivaren besitter en utredningsskyldighet vad gäller att kartlägga trakasserier och 

sexuella trakasserier inom den egna verksamheten. Arbetsgivaren skall därmed som första 

åtgärd kartlägga arbetsplatsen för att därigenom mottaga information gällande risker för 

diskriminering, repressalier eller andra händelser som är kopplat till medarbetarnas rättigheter 

och möjligheter inom verksamheten. Det kan bland annat handla om attityder eller normer 

inom verksamheten (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Arbetsgivaren kan mottaga 

information om att trakasserier eller sexuella trakasserier inträffat på flertalet sätt, men oavsett 

kvarstår arbetsgivarens undersökningsansvar. Detta innebär konkret att en formell anmälan 

inte är av krav för att arbetsgivaren skall inleda en undersökning för att få händelsen bekräftad 

eller dementerad. Det är av vikt att arbetsgivaren inleder utredningen snarast möjligt för att 

därmed sända en signal om att trakasserier såväl som sexuella trakasserier är oacceptabelt 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2017b). 

Undersökningen kan genomföras på flertalet sätt, såsom granskning av nuvarande dokument, 

policys, riktlinjer eller rutiner som verksamheten besitter. Andra tillvägagångssätt är att 

mottaga information genom enkäter eller genomföra olika former av samtal 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Arbetsgivaren bör inleda samtal med den utsatte 

samt den som utsatt en individ för trakasserier, fördelaktigt är även att inleda samtal med 

potentiella vittnen till händelsen. Härtill är det av vikt att arbetsgivarens utredning av 

händelsen är av diskret och hänsynsfull natur, samt att arbetsgivaren delger information till 

samtliga parter angående eventuella åtgärder som kommer att vidtas. Att även erbjuda stöd 

och hjälp för de inblandade, såsom samtal eller bistånd från företagshälsovården ingår i 

arbetsgivarens arbete (Diskrimineringsombudsmannen, 2017b). 

Analysera 

Efter genomförd undersökning skall arbetsgivaren se över, reflektera och dra slutsatser vad 

gäller de eventuella risker som framkommit ur den utförda undersökningen  

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018). 

Åtgärda 

Arbetsgivaren skall med stöd av analysen av den genomförda undersökningen införa åtgärder 

för att arbeta förebyggande (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). Om det av arbetsgivarens 

undersökning kartlagts att trakasserier inträffat skall arbetsgivaren vidta de åtgärder som hen 

finner rimliga för att säkerställa att trakasserierna upphör. Val av åtgärder är 
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situationsberoende, men en vidtagelse i form av en tillsägelse eller varning är vanliga första 

åtgärder. Skulle detta visas var otillräckligt för att förhindra att sexuella trakasserier inträffar 

kan det bli aktuellt med omplacering av medarbetaren, uppsägning eller avskedande av den 

individ som trakasserat (Diskrimineringsombudsmannen, 2017b). 

Följa upp 

Diskrimineringsombudsmannen (2017b) förespråkar att ett uppföljningsarbete efter vidtagna 

åtgärder är av vikt för att säkerställa att åtgärderna var tillfredsställande och utgör därmed 

även en försäkran om att trakasserier ej mer förekommer inom verksamheten.  Fortsatt anses 

det vara fördelaktigt som bevis för att utrednings- och åtgärdsskyldigheten uppfyllts om 

arbetsgivaren dokumenterar utredningen, vad som skett, vilka åtgärder som satts in samt hur 

uppföljningsarbetet skett och resulterat i.  

1.2.1.5 Vad är #metoo? 

Enligt hemsidan Just be Inc. är me too en rörelse vars främsta inriktning är unga kvinnor som 

upplevt sexuella övergrepp (Just Be Inc, 2013a). På det sociala mediet Twitter kan det ses att 

det är många som träder fram och återger sina upplevelser och erfarenheter kring ämnet. 

Rörelsen har sin utgångspunkt i organisationen Just Found Inc, en ungdomsorganisation vars 

arbete är orienterat för att skapa hälsa, välbefinnande och helhet hos främst färgade kvinnor. 

Organisationen Just Found Inc. grundades 2006 av Tarana Burke, vars mål var att skapa en 

grund för unga kvinnor att utvecklas och bidra med hjälp för att hantera olika problem som 

många tonårstjejer står inför i dagens samhälle (Just Be Inc, 2013b). Målet med rörelsen 

#metoo var att skapa en miljö, där dessa kvinnor som blivit utsatta, får känna en gemenskap 

och känslan av att aldrig vara ensam om dessa erfarenheter (Just Be Inc, 2013a). 

Vidare kan det ses att #metoo fått stor spridning på sociala medier. I tidningen The Guardian 

(2017) lyfts skådespelaren Alyssa Milano fram som initiativtagare, då hon den 15e oktober 

2017 omedvetet startade trenden, när hon uppmanade människor att kommentera hennes 

twitterinlägg som tydligt formulerade sitt budskap: 

- “If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet”. 

(Alyssa_Milano, 2017) 

Inlägget hamnade snabbt på topplistorna och nästkommande dag möttes inlägget av närmare 

55 000 svar. Efter detta fortsatte hashtagen att sprida sig globalt då allt fler valde att följa den. 

Alyssa Milanos avsikt var aldrig att detta skulle bli en stor händelse, däremot hade hon 

http://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/purpose-mission-and-vision
http://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/the-me-too-movement-c7cf
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förhoppningen om att det kunde påvisa omfattningen av problemet som sexuella trakasserier 

och förolämpningar är (The Guardian, 2018). 

1.2.1.6 Spridningen av #metoo 

#metoo är som tidigare nämnt ett uppror där många kvinnor från flertalet branscher valt att 

träda fram och berätta om sina upplevelser, verkligheter och sanningen gällande sexuella 

trakasserier kopplat till sitt privatliv såväl som arbetsliv. Hashtagen har enligt en 

undersökning gjord av Sjöström och Pettersson (2017) uppnått en stor uppmärksamhet och 

spridning på såväl nyhetssidor som sociala medier där 81 % av de tillfrågade svarade att de 

uppmärksammat konceptet, varav 5 % aktivt deltagit i upproret. Av undersökningen framkom 

det fortsatt att 19 % män respektive 64 % kvinnor någon gång upplevt sexuella trakasserier 

eller sexuella förolämpningar. Detta visar att problemet existerar hos båda könen men är 

märkbart större för kvinnor. Med stöd av denna undersökning kan inte problemet förbises och 

till detta besitter arbetsgivaren ett stort socialt ansvar gällande medarbetarnas fysiska såväl 

som psykiska välmående, vilket lagstadgas i Diskrimineringslagen (2008:567) såväl som 

Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 

Figur 1: vid googlesökning på hashtagen #metoo under året 2017 framgår det tydligt, som 

bilden visar, dess sökningsintensitet. Av bilden kan det utläsas att det skedde en ökning under 

augusti månad som nådde sin pik i mitten av oktober. 
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1.2.2 Forskningsresan  

Nedan beskrivs hur uppsatsens författare valde att arbeta med utforskningen av #metoo.  

#metoo mottog en omfattande uppmärksamhet hösten 2017 och påvisade därtill ett 

samhällsproblem gällande sexuella trakasserier i samhället. Det gjordes ett antagande om att 

hashtagen uppmärksammar att sexuella trakasserier är ett stort och allvarligt problem som 

därmed kan fungera som en ögonöppnare, vilket av uppsatsförfattarna ansågs intressant att 

undersöka.  Då #metoo hade sitt genomslag hösten 2017 (jfr figur 1) finns det en 

kunskapslucka, det vill säga att det är ett outforskat fenomen som uppsatsen angriper 

explorativt. 

Frågan som denna studie ställer sig, är hur slagkraftigt detta uppror under #metoo varit och 

om det bidragit till att arbetsgivare inom restaurangbranschen kommit att inleda ett 

förändringsarbete gällande att förebygga sexuella trakasserier inom den egna verksamheten 

och hur denna förändring sett ut.  

För att besvara studiens frågeställning genomfördes en bred studie i form av en enkät i 

restaurangbranschen, där frågan är känslig. Genom enkäten mottogs information kring vilka 

restauranger som arbetade aktivt med frågan. Av dessa restauranger valdes nio fall ut för 

djupare undersökning och då i form av intervjuer. Den fördjupade informationen visade att 

det finns en stor variation i hur verksamheter kan arbeta med frågan och att det behövs 

spridning av information om detta. 

1.2.3 Precisering och avgränsningar 

#metoo har uppmärksammats i flertalet länder, branscher, föreningar, gemenskaper, 

verksamheter och sammanhang, vilket påvisar hur utspritt problemet gällande sexuella 

trakasserier kopplat till arbetslivet är. Denna studie kommer därmed som en följd av 

problemområdets bredd att preciseras till att undersöka hur svenska arbetsgivare i 

restaurangbranschen i sex utvalda städer kommit att inleda ett medvetandedrivet 

förändringsarbete gällande sexuella trakasserier som ett resultat av tryck till förändring från 

samhället genom #metoo. Förekomsten av sexuella trakasserier inom restaurangbranschen har 

visat sig vara omfattande och har existerat på många arbetsplatser under en längre tid, men det 

är först på senare tid som diskussionen kring ämnet ökat. Studieområdet kommer vidare att 

exkludera snabbmatskedjor, pizzerior, gatukök och caféer. Detta på grund av att 

restaurangerna som studien involverar som huvudsysselsättning skall serverar mat, skall 
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medha personal utanför arbetsgivarens familj och att arbetsgivarens egna initiativ vad gäller 

personalens välmående och hälsa skall mottagas från den enskilda arbetsgivaren och inte 

genom direktiv från ett huvudkontor. 

1.2.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och värdera om arbetsgivare inom 

restaurangbranschen uppmärksammat samhällets tryck på förändring vad gäller sexuella 

trakasserier genom hashtagen #metoo. Har arbetsgivarna som ett resultat av detta 

förändringstryck blivit medvetna och därav kommit att uppdatera eller förändra sitt 

förebyggande arbete vad gäller sexuella trakasserier inom den egna verksamheten, samt 

beskriva och analysera hur detta förändringsarbete konkret har skett. 

1.2.5 Frågeställningar 

Frågeställningarna som denna studie avser att undersöka är om #metoo som ett 

förändringstryck från samhället bidragit till att arbetsgivare inom restaurangbranschen blivit 

medvetna och därmed kommit att uppdatera eller förändra sitt förebyggande arbete gällande 

sexuella trakasserier, samt hur detta förändringsarbete praktiserats. 

1.3 Källkritik 

Då studien avser att studera ett medvetandedrivet förändringsarbete som en följd av rörelsen 

#metoo, vars främsta spridning skett på internet och sociala medier, försvårar det möjligheten 

att granska källorna på ett rättvisande sätt. I dagens samhälle där mycket information flödar 

digitalt möjliggör det att informationen når många människor på kort tid, dock utan någon 

garanti för granskning av dess innehåll. I detta fall gällande #metoo finns inga konkreta 

undantag utan spridningen sker i form av en hashtag som inkluderas i slutet av ett inlägg på 

sociala medier, som till exempel Twitter eller Instagram för att nämna några. Detta skapar en 

problematik eftersom vem som helst kan skriva hashtagen utan att någon granskar innehållet 

på resterande information i inlägget. Samtidigt går det som forskare att se som fördelaktigt då 

det går att studera hur många som använt sig utav hashtagen och därmed kunna uppskatta ett 

omfång för hur stort det är i samhället. Detta eftersom hashtagen fungerar likt en 

sökningsmekanism som underlättar sökning av de inlägg signerade med #metoo, utan att 

kräva specifika sökningar på innehållet i inläggen. 
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Vad gäller denna studie ställde sig forskarna granskande till information på internet och 

hashtagen används främst för att studera vad inläggen med #metoo handlade om. 

Genomgående kunde det urskiljas att innehållet var av liknande karaktär och behandlade 

upplevelser av sexuella trakasserier, vilket gör att källan för vad #metoo är och betyder kan 

ses bekräftad trots relativt opålitliga källor. Anledningen till att hashtagen främst användes för 

att tolka och förstå fenomenet tar sin ståndpunkt i att det är ett så pass nytt uppror som nått 

störst cirkulation under slutet av sista halvåret av 2017, vilket innebär att litteraturen i form av 

bland annat böcker och vetenskapliga artiklar är minimala, om ens existerande. 

För att mottaga en överblick över andra områden inom studien har vetenskapliga artiklar, 

böcker, lagtexter och internetbaserade dokument av regering används för att skapa en ram. 

Informationen bidrar bland annat till en förståelse för förändringsarbete, arbetsgivarens 

skyldigheter och förpliktelser samt organisationen och dess kultur. Sammantaget bildar detta 

en ram för hur det förebyggande arbetet skall utformas utifrån de riktlinjer som finns. Då de 

visar sammantagna detaljer och information kan källorna ses trovärdiga och användbara för 

denna studie. Användningen av lagtexter och andra internetbaserade dokument av regering 

stärker studiens fokus på arbetsgivaren och dennes skyldigheter. De bevisar därmed att 

arbetsgivaren ansvar inte är något imaginärt utan att det finns bakomliggande krav som är 

allmänna och riktlinjer som skall följas av alla, oavsett organisation. 

Studiens involverade vetenskapliga artiklar påvisar en reflektion av hur ämnet ter sig i 

praktiken och slutsatser kan därmed redogöras. De vetenskapliga artiklar och teorier som 

använts vid denna studie kan anses som omoderna på grund av publikations år, dock är detta 

inget forskarna väljer att lägga vikt vid då ämnet kan ses som oförändrat innehållsmässigt. Det 

som kan anses förändrat är människornas inställning och medvetenhet om ämnet sexuella 

trakasserier och dess innebörd. Något som Rosenqvist och Andrén (2006) dessutom påvisar 

som viktigt att ha i åtanke, är att bara för att något blivit vetenskapligt undersökt, innebär inte 

det per automatik att något blivit bevisat, vilket gäller all form av vetenskap studien tagit del 

av vid sammanställningen av teorier och annan fakta. Ett kritiskt förhållningssätt har därmed 

varit en utgångspunkt för att säkerställa studiens kvalitet. 
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1.4 Disposition 

Uppsatsens introduktionskapitel syftar till att presentera ämnet sexuella trakasserier samt det 

förändringstryck #metoo bidragit till. Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller att arbeta 

förebyggande gällande sexuella trakasserier inbringas för en djupare förståelse vad gäller 

detta arbete. Tidigare forskning framläggs för att påvisa ämnets allvarlighetsgrad och dess 

problematik som återfinns i praktiken vad gäller sexuella trakasserier på arbetsplatser samt att 

studiens forskningsresa presenteras. Därefter kommer studiens precisering och avgränsningar 

att framläggas såväl som dess syfte, problemformulering samt studiens källkritiska inställning 

gällande den information som kommit att användas till uppsatsen uppbyggnad. 

I metodkapitlet tydliggörs studiens vetenskapliga tillvägagångssätt och en förklaring till de 

valda metoderna argumenteras, närmare bestämt en metodkombination, av en kvantitativ och 

en kvalitativ metod. Vidare presenteras studiens analysmetod, undersökningens urval samt 

deltagare. Då det valda ämnesområdet, sexuella trakasserier, kan uppfattas som ett känsligt 

ämne läggs vikt vid studiens etiska ställningstagande. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens 

validitet och reliabilitet samt att en bortfallsanalys framläggs.  

Till det tredje kapitlet, empirikapitel, presenteras studiens resultat som i detta fall 

representeras och baseras utifrån enkätundersökningen såväl som intervjuundersökningen. 

Detta kapitel särskiljer de olika metodernas insamlade empiri för att mottaga en tydlighet och 

minimera eventuella otvetydigheter.  

I uppsatsens nästkommande kapitel, teoretisk referensram, presenteras de utvalda teorier som 

utgör uppsatsens hörnstenar vilket syftar till att öka läsarens förståelse gällande förändring 

baserat på #metoo, sexuella trakasserier och människans reaktioner, reflektioner, medvetenhet 

och agerande till medvetandedrivande förändringar och drivkraften bakom ett inledande 

förändringsarbete. 

Uppsatsens tillämpar fortsättningsvis ett kapitel för modeller för kritisk analys som skall bidra 

med en förståelse för hur ett förändringsarbete genomförs och processens olika steg, etapper 

och utmaningar. Vidare sammankopplar analyskapitlet studiens empiriska material med 

utvalda teorier och modeller för att sedan i de sista kapitlen, diskussion och slutsats, 

presentera vad studiens frambringat i för slutsatser samt vad kommande och framtida 

forskning inom ämnesområdet kan bidra till. 
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2.0 Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsen vetenskapliga tillvägagångssätt att redogöras. 

Problemområdet kom att undersökas genom en kvantitativ såväl som kvalitativ metod. En 

enkätundersökning sändes till 265 restauranger genom en internetlänk. Dessutom kom nio 

restauranger att väljas ut för vidare intervjuer som baserades på enkätundersökningens 

resultat. Metodkapitlet kommer vidare att belysa undersökningens val av metod samt 

analysmetod. Då problemområdet kan ses som känsligt kommer de etiska aspekter som följer 

undersökningen av området och ämnet att diskuteras. Avslutningsvis kommer studiens 

validitet såväl som reliabilitet att framföras samt en bortfallsanalys.  

2.1 Forskningsansats  

Den vetenskapliga ansats som genomsyrar studiens helhet är induktion, som av Creswell 

(2014) definieras utgå från praktiken och studiens insamlade empiriska material för att sedan 

verifieras i teori. Induktion är därmed relevant till denna studie då #metoo uppkom som ett 

snabbrörligt fenomen och att studien därmed har för avsikt att undersöka vilken påverkan 

#metoo haft på arbetsgivarnas förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier och om ett 

förändringsarbete som en följd av hashtagen implementerats. Härtill anses denna valda 

forskningsansats bäst lämpad då en induktiv studies slutgiltiga resultat och slutsats enligt 

Ghauri och Grönhaug (2010) baseras från empiriskt material som sedan återkopplas till redan 

framarbetad teori.  

2.2 Kvantitativ metod 

Det kvantitativa tillvägagångssättet lägger i enlighet med Bryman och Bell (2013) fokus på 

kvantifiering och insamling av data av numerisk karaktär. Genom att nyttja den kvantitativa 

strategin vid datainsamling inbringar detta en måttstock för att påvisa skillnader i praktiken, i 

detta fall om arbetsgivare inom restaurangbranschen förändrat sitt förebyggande arbete vad 

gäller sexuella trakasserier som ett resultat av #metoo-kampanjen. 

En enkätundersökning genomfördes som undersökningsmetod till studien på grund av de 

fördelar som Bryman och Bell (2013) presenterar, nämligen dess fördel vad gäller 

administration såväl som dess tidseffektivitet. Genom detta tillvägagångssätt samlades 

information in från en större grupp för att mottaga en allmän bild vad gäller om arbetsgivare 

inom restaurangbranschen förändrat sitt förebyggande arbete som en följd av #metoo-

kampanjen. Ytterligare fördelar med detta tillvägagångssätt som Bryman och Bell (2013) 
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framlägger är att samma frågor och information framgår till samtliga som deltar i 

enkätundersökningen samt att respondenten självständigt och oavsett tidpunkt efter 

mottagande av enkät kan välja att deltaga i undersökningen. Slutligen utgör en internetbaserad 

enkätundersökning, som vidare tillämpades i denna studie, ett bättre alternativ sett ur en 

miljöaspekt, som Denscombe (2016) närmare belyser som en fördel gällande detta 

tillvägagångssätt för att mottaga information. 

2.3 Kvalitativ metod 

Den vetenskapliga kvalitativa metod som kompletterar den kvantitativa metoden är intervjuer. 

Detta då en intervju, som Jacobsen (1993) poängterar, bidrar till att kunskap, åsikter, 

värderingar och inställningar till det valda området mottages. Kvalitativa intervjuer besitter 

fortsättningsvis enligt Trost (2010) den fördelen vad gäller att forskarna genom intervjuer kan 

mottaga ett rikt material och genom detta ett resultat. Dessutom menar Denscombe (2016) att 

intervjuer är fördelaktiga att använda då de bidrar till att skapa djupare och mer detaljerat 

innehåll. Eftersom studiens syfte är att undersöka om #metoo bidragit till någon förändring 

och hur arbetsgivaren i så fall utvecklat sitt förebyggande arbete gällande sexuella 

trakasserier, möjliggör intervjuer insamlingen av den mer detaljerade informationen rörande 

vad som skett till följd av hashtagen och dess spridning. 

Vad gäller tidsåtgång vid genomförande beskriver Jacobsen (1993) att en kvalitativ 

intervjumetod är fördelaktigt att tillämpa då den inbringar flertalet fördelar jämfört med andra 

typer av intervjuer sett ur ett tids- och effektivitetsperspektiv. Att genomföra intervjuer är 

förvisso tidskrävande, då transkriberingen enligt Bryman och Bell (2013) beräknas ta cirka 

sex timmar vid sammanställning av en intervju pågående under en timma. Däremot kan detta 

anses vara mer tidseffektivt i förhållande till tidsåtgången som krävs vid exempelvis 

experiment, observationer och fallstudie som i regel bör pågå under flera tillfällen. Med tanke 

på den ökade tidsåtgången ansågs det troligt att intervjun, trots lång tidsåtgång vid 

transkribering, ändå var mer fördelaktig att tillämpa i denna studie med hänsyn till studiens 

syfte och möjlighet att besvara studiens frågeställning. Jacobsen (1993) behandlar ett visst 

antal intervjuer där forskningsintervjuer är inkluderade, vilket härtill är aktuellt i denna studie. 

Vanligt är att forskare som nyttjar detta tillvägagångssätt oftast inkluderar flera 

intervjurespondenter gällande samma tema för att därigenom kunna dra slutsatser efter det 

insamlade materialet. Vilket även är angeläget i denna studie, då de genomförda intervjuerna 
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följer en grundmall bestående av likartade frågeområden som gör att svaren bibehåller en 

struktur som möjliggör jämförelse av studiens intervjuer emellan. 

Vidare belyser Jacobsen (1993) olika typer av forskningsintervjuer, vilka är informella, 

standardiserade samt styrda eller strukturerade. Den intervjuvariant som denna studie avser är 

av styrd och strukturerad form, även kallad kvalitativ intervju. Anledningen till att denna 

intervjutyp kom att anses som relevant ligger i linje med det som Jacobsen (1993) beskriver 

vad gäller dess många fördelar jämfört med andra typer av forskningsintervjuer. Bland annat 

att intervjurespondenterna skall mötas av likartade teman genom en så kallad intervjuguide, 

men även att denna variant är tidseffektiv för forskaren samt att den enligt Jacobsen (1993) 

dessutom inbringar i en viss trygghet vad gäller att jämföra genomförda intervjuer mellan. 

2.4 Analysmetod 

Sammanställningen av den internetbaserade enkätundersökningen sammanställdes med hjälp 

av datorverktyg i form av diagram för att frambringa studiens resultat. Ett diagram som 

presentationsval av resultatet besitter den fördelen som Ejlertsson (2014) beskriver vad gäller 

tydlighet. Närmare val av diagramtyp som valdes till denna studie är av typen cirkeldiagram 

då den ansågs lämpligast vid större urvalsgrupper, som är aktuellt i detta fall. 

Studiens intervjufrågor och grad av strukturering efterliknas med det som Trost (2010) 

beskriver som ostrukturerad då svaren som frågorna eftersöker ses som öppna. För att skapa 

struktur transkriberades rådatan som uppkom vid intervjuerna, som enligt Creswell (2014) 

ligger till grund för studiens analys. Rosenqvist och Andrén (2006) beskriver vidare 

transkriptionen som en exakt utskrift från ljudinspelat material. Vid transkribering är det 

viktigt att inkludera allt som sker och framkommer under intervjun vilket senare ligger till 

grund för vidare analys och slutligen resultat. Författarna förklarar vidare att enkla ting som 

pauser, kroppsspråk och andra ohörbara företeelser kan ha inverkan i hur intervjusituationen 

upplevs och bidrar därmed till en annan förståelse. Vidare poängterar författarna att det är 

nödvändigt att vara medveten om hur utskriften av intervjun framställs. Att skriva exakt så 

som respondenten uttrycker sig ger en tydlig verklighetsbild över situationen, dock kan det 

bidra till en annan uppfattning vid senare analys. Utformningen av språk och uttryck kan 

resultera i ett annorlunda intryck av respondenten än den som framkom under intervjun. 

Transkriberingen för denna studie kom att exkludera sådant som inte bidrog innehållsmässigt, 

till exempel “hummanden”, då dessa inte är avgörande för det slutgiltiga resultatet. Däremot 
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ansågs det att dessa fyller en viss funktion vad gäller helheten och presenterades därav som 

“...” för att uppmärksamma “betänkandeljud” som respondenter uttryckte. 

Genom transkribering granskades sedan det funna materialet generellt som i sin tur lade 

grunden för reflektion kring vad som framkom under intervjusituationerna, både genom 

verbal mening och de allmänna intrycken. Nästkommande steg i dataanalysen som Creswell 

(2014) belyser är kodning som medför att det insamlade materialet från de genomförda 

intervjuerna organiseras, kategoriseras och sammanställs i ämnesområden och sedan i mindre 

kategorier för att därigenom mottaga en struktur. Koderna kan baseras från intervjun, på 

förhand vara bestämda för att sedan anpassa dem till intervjun eller en kombination av dessa 

tillvägagångssätt. Denna studie utgick närmare från förbestämda koder, men som sedan kom 

att justeras efter intervjutillfällena, det vill säga en kombination.  

Dataanalyseringens avslutande steg är enligt Creswell (2014) att sammanställa vad den 

empiriska undersökningen resulterat i, i relation till redan framarbetade teorier. Genom denna 

jämförelse kan studien fastslå redan befintlig information och teorier eller påvisa att empirin 

särskiljer sig från teorin, men det kan även inbringa i en klargörelse i den bemärkelsen att 

problemområdet kräver vidare forskning. 

2.5 Urval och deltagare 

2.5.1 Kvantitativ 

Till denna undersökning vad gäller om arbetsgivaren förändrat sitt förebyggande arbete 

gällande sexuella trakasserier som en följd av #metoo-kampanjen valdes en 

enkätundersökning. Rosenqvist och Andrén (2006) menar att genomförande av 

enkätundersökningar kan vara fördelaktigt då de skapar förhandsinformation innan påbörjade 

intervjuer samt indikerar vilka frågor som kommer ställas i samband med intervjutillfället. 

Studiens enkätundersökning sändes till 265 restauranger i sex på förhand utvalda städer för att 

genom detta erhålla ett stickprov från den totala populationen, vilket Bryman och Bell (2013) 

djupare påvisar. Studien avgränsades till restauranger och därav exkluderas pizzerior, caféer, 

gatukök samt snabbmatskedjor. Därmed kan studiens urval att efterliknas med det som 

Denscombe (2016) benämner som ett icke sannolikhetsurval, det vill säga att urvalet inte 

baseras på sannolikhetsprinciper. Då studien avsåg att exkludera vissa typer av verksamheter 

kan studiens urvalsteknik efterliknas med ett kvoturval där respondenter för att deltaga i 

intervjun måste uppnå studiens krav och bestämmelser. 
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Trost och Hultåker (2016) klargör att ju större urval en studie besitter desto mer ökar 

sannolikheten vad gäller att det mottagna resultatet kan ses som representativt för 

populationen. Storleken, eller urvalet, på de restauranger som ansågs falla i linje med studiens 

ovan nämnda krav och begränsningar kom att uppgå till 265 stycken. Grunden till detta antal 

blev att inbringa i en större chans för ökad precision, större sannolikhet för ett representativt 

resultat samt att minimera samplingsfel i och med studien, vilket Bryman och Bell (2013) 

vidare berör. Av de restauranger som kom att inkluderas till enkätundersökningen var bortfall 

i form av ickedeltagande i studien förväntade. På grund av detta ansågs en metodkombination, 

som Denscombe (2016) beskriver, adekvat att tillämpa med syfte att öka studiens validitet. 

2.5.2 Kvalitativ 

Urval gällande den genomförda undersökningen av kvalitativ karaktär bestående av intervjuer 

kom att baseras på enkätundersökningens resultat. Respondenter som av undersökningen 

uppgett att de uppmärksammat #metoo och dess betydelse, genomfört eller planerar att 

genomföra förändring samt uppgav att de besitter ett intresse för en djupare intervju uppkom 

till tolv restauranger, vilka ansågs som intressanta för vidare granskning. Av denna anledning 

och studiens fokusering och intresse kom urvalsprincipen att bestå av ett icke 

sannolikhetsurval, vilket Denscombe (2016) belyser karaktäriseras av att forskarna 

bestämmer vilka respondenter som anses relevanta och önskvärda för vidare granskning. Av 

dessa tolv restauranger avbokade tre restauranger fortsatt intervju på grund av personliga skäl 

och därmed kom den kvalitativa undersökningen att baseras på nio verksamheter.   

2.6 Tillvägagångssätt 

2.6.1 Kvantitativ 

Då urvalet till den kvantitativa undersökningen klarlades sändes en webbenkät till de utvalda 

restaurangerna via mail som distribution och länkades därmed vidare till enkäten. Denna typ 

av enkät valdes på grund av dess fördelar som Trost och Hultåker (2016) klargör gällande 

dess effektivitet och tidsåtgång avseende enkätundersökningens registrering och vidare 

analysering. 

Trost och Hultåker (2016) beskriver vidare olika typer av frågor, såsom sakfrågor, 

attitydfrågor samt tabellariska frågor. Sakfrågor innebär att forskarna är ute efter att medhava 

information kring hur respondenterna förhåller sig till vissa frågor och är därmed mindre 
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intresserade av att eftersöka information kring respondenternas inställning eller attityder. Det 

är dessa typer av frågor som studien med avsikt kom att tillämpa i två av tre frågor. Vidare 

belyser Trost och Hultåker (2016) nästkommande design av frågor, nämligen attityd- eller 

åsiktsfrågor. Dessa karaktäriseras ofta av svarsalternativ bestående av olika nivåer, så som 

“ja”, “delvis” eller “nej”. Denna design kom även denna att vara aktuell till en av 

enkätundersökningens frågor. Slutligen, tabellariska frågor som har det karaktäristiska 

designen av en tabell. Trots Trost och Hultåkers (2016) positiva inställning till denna design 

hade inte studien för avsikt att tillämpa den, med anledning av dess visuella intryck samt att 

utformning inte ansågs passande då enkätundersökningen består av få variabler. 

Enkätundersökningens formulerade frågor kom att vara av den karaktär som Ejlertsson (2014) 

benämner som standardiserade. Vidare för att mottaga ett godtagbart och representativt 

resultat kom enkätundersökningens frågor att vara designade enligt principen “En fråga per 

fråga” som Trost och Hultåker (2016) vidare belyser. Språkanvändningen till enkäten kom att 

skrivas på enkel svenska då ett antal av de utvalda restaurangernas arbetsgivare förväntades 

besitta begränsade kunskaper inom det svenska språket. Vidare kom frågornas ordningsföljd i 

enkätundersökningen att vara väl genomtänkta och densamma för samtliga respondenter. 

Denna fasta ordningsföljd för att respondenterna skall möta samma enkät och ordningsföljd 

vilket bidrar till ett mer rättvist resultat. 

Fortsättningsvis vad gäller enkätundersökningens svarsalternativ till de standardiserade 

frågorna karaktäriseras dessa med hög struktur då svaren som mottogs är fasta och därmed 

inte öppna som utgör motsatsen. Fasta svarsalternativ ansågs fördelaktiga ur ett tidsmässigt 

såväl som praktiskt perspektiv vad gäller sammanställning av enkätundersökningens 

slutgiltiga resultat. Vidare, som Trost och Hultåker (2016) framlägger, besitter fasta 

svarsalternativ fördelar för respondenten då öppna frågor kan inbringa en osäkerhet och att 

dessa frågor kan väljas bort och att det så kallade interna eller sekundära bortfallet därmed blir 

större. 

Enkätundersökningar kan ge ett bortfall som av Rosenqvist & Andrén (2006) kan ses ur ett 

internt och externt perspektiv. Det interna bortfallet kan komma att ses som de respondenter 

som valt att inte besvara enskilda frågor i enkäten, medan det externa bortfallet inkluderar de 

som överhuvudtaget inte besvarade enkäten. För att motarbeta studiens interna bortfallet kom 

samtliga tre frågor i enkäten att behandlas som obligatoriska att besvara. Vidare för att 

minimera studiens externa bortfall och öka dess svarsfrekvens sändes ett introduktionsbrev till 
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studiens deltagare. Respondenterna bistod, i samråd med Bryman och Bells (2013) riktlinjer, 

information kring vilka forskarna är, vart forskarna kommer ifrån, vad undersökningens syfte 

är, varför de blivit utvalda till att deltaga i undersökningen samt att deltagande i studien 

garanterar anonymitet och att ingen vidare information kring person och organisation kommer 

att spridas. Ytterligare en åtgärd som kom att vidtagas vad gäller att minimera bortfallet totalt 

sett var, som Denscombe (2016) beskriver, att sända påminnelser om att deltaga i studien till 

de respondenter som vid tillfället ännu ej deltagit. För att inhämta svar från ännu ej deltagande 

respondenter sändes två påminnelser som en åtgärd för att maximera chanserna till en högre 

svarsfrekvens.  

Enkätundersökningen kom att designas av kort och liten storlek bestående av tre frågor. Detta 

med anledning av att en kort enkät ökar sannolikheten för deltagande. Enkätfrågorna som 

respondenterna avsåg att besvara ses, som Trost (2010) beskriver, av hög standardiserad 

karaktär, vilket innebär att samtliga respondenter som tager del av studien möts av samma 

frågor. Detta för att rättvisande resultat baserat från studiens urval skulle kunna jämföras och, 

som Trost och Hultåker (2016) beskriver, kunna avspegla populationen. 

2.6.2 Kvalitativ 

De intervjuer som valdes att tillämpas i denna studie kan indelas i vad Trost (2010) beskriver 

som Kvales InterView och hans sju steg. Detta innebär mer konkret att studiens syfte och 

problemområde kartlades, vilket i detta fall rör sexuella trakasserier och ett medvetandedrivet 

förändringsarbete. Vidare planerades studien samt att val av metod preciserades. Då en 

kvalitativ intervjumetod kom att väljas, upprättades som Trost (2010) beskriver, en 

intervjuguide, för att kartlägga intervjuernas frågeområden. Den intervjutyp som kom att 

användas till denna studie är som Trost (2010) beskriver, av låg standardisering vilket innebär 

att forskaren anpassar sig till situationen och att frågornas ordning inte är strikt utformad. Det 

är respondenten som styr intervjuns ordning och frågorna anpassas därmed till samtalet. 

Eventuella följdfrågor kom att formuleras baserade på respondentens information, berättelser 

och klargöranden vid intervjutillfället. Att använda detta tillvägagångssätt bidrog till att 

respondenten mottog en större möjlighet till att få fram all information och berättelser som 

hen har att tillgå, utan att intervjuledaren riskerade att avbryta och därmed gå miste om 

värdefull information. 
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Studiens frågor och grad av strukturering kom att efterliknas med det som Trost (2010) 

beskriver som ostrukturerad då svaren som frågorna eftersöker ses som öppna. För att utforma 

intervjun på ett vägvinnande vis menar Rosenqvist och Andrén (2006) att trattekniken är 

användbar. Tekniken innebär i korta drag att intervjun utformas likt en tratt, där de inledande 

frågorna är relativt enkla, öppna och övergripande för att senare smalnas av och bli mer 

specifika. Likaväl är det möjligt att arbeta med tekniken men i omvänd ordning, det vill säga 

genom inledning med de mer specifika frågorna för att sedan övergå till mer öppna frågor. 

Denna studie hade för avsikt att tillämpa den första varianten, med öppna frågor som övergår 

till specifika. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde att studiens respondenter kom att bli mer 

avslappnade och intervjumaterialet mer innehållsrikt. 

Då intervjuguiden sågs som färdigställd, kom nästkommande steg att genomföras, vilket 

avsåg genomförandet av intervjuerna med de utvalda respondenterna. Genomförandet av 

intervjuerna inträffade på respektive respondents arbetsplats, vilket Trost (2010) beskriver 

som fördelaktigt om de sker på platser som anses trygga ur respondentens perspektiv, 

samtidigt som antalet störningsmoment därmed kunde minimeras.  

Förutom val av plats för intervju kom respondenten, precis som Trost (2010) förespråkar, att 

bli informerad före intervjutillfället om att intervjun behandlas med hög konfidentialitet och 

anonymitet, vilket innebär att mottagen information i samband med intervjun inte går att 

koppla till respondenten eller dennes verksamhet. Att detta genomfördes menar även Bryman 

och Bell (2013) är nödvändigt, då de restauranger som fångat forskarnas intresse för vidare 

intervjuer, kom att tilldelas såväl muntlig som skriftlig information kring vilka forskarna är, 

vilken institution forskarna kommer från, studiens syfte, anledning till varför intresse finns för 

vidare intervjuer samt att deltagande i undersökningen medför garantier kring full anonymitet 

och att namn på person eller organisation inte kommer nämnas i studien. Utifrån detta blev 

intervjupersonerna väl informerade gällande situationen och vad de hade att förvänta sig.   

För att underlätta vidare hantering av material kom intervjun, i samråd med respondenten, att 

ljudinspelas i syfte för att enklare kunna återuppleva det som framkom vid intervjutillfället. 

Att föra ljudinspelning är dels fördelaktigt vid transkriberingen, men också för att minimera 

eventuella störningsmoment som uppstår genom att föra anteckningar på all information som 

uppkom vid genomförandet av intervjun. Av respektfulla skäl hade studien som krav att av 

respondenterna mottaga ett muntligt godkännande av inspelning. Skulle respondenten neka till 

ljudinspelning hade studien som vidkommande att anteckna den informationen som uppkom i 
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samband med intervjutillfället som sedan skulle ligga till grund för vidare analys. Men detta 

kom ej att föreligga aktuellt då samtliga respondenter medgav sitt muntliga godkännande till 

att intervjun ljudinspelades. Efter genomförd intervju beskriver Trost (2010) det 

nästkommande steget i processen, vilket är bearbetning av det mottagna materialet som 

intervjuerna inbringat i. Materialet som framkom vid intervjuerna kom vidare att analyseras 

med den till förhand framarbetade teoretiska referensramen tillsammans med studiens 

modeller för kritisk analys för att därigenom mottaga ett resultat som efter övervägande skall 

ha god validitet såväl som reliabilitet. Det sista steget som Trost (2010) beskriver är 

rapportering, som mer konkret innebar att studiens mottagna resultat rapporterades. 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskningsundersökningar är det nödvändigt att förhålla sig till lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Syftet med lagen återfinns i dess första 

paragraf och ändamålet är att den enskilda individen skall skyddas och forskningen skall 

inneha respekt för människovärdet (SFS 2003:460, 1§). Som utbildad forskare förklarar 

Rosenqvist & Andrén (2006) att det föreligger en skyldighet att följa lagen, men att det av 

studenter inte kräver lika hård reglering, utan det räcker att följa de etiska riktlinjer som 

återfinns på varje högskola och som har sin grund i lagbestämmelserna. Då forskarna som är 

drivande av denna studie, räknas som studenter kom förhållningssättet att anpassas till 

högskolans etiska förhållningssätt, samt utgick från principen att publiceringen av arbetet inte 

skall göra skada för någon berörd part. Vilket Rosenqvist och Andrén (2006) anser är ett gott 

förhållningssätt då vem som helst skall kunna läsa texten och samtidigt behålla sin heder. 

Med koppling till etiska förhållningssätt ansågs det vid utformningen av studien nödvändigt 

att reflektera över vilka effekter undersökningen kan få för berörda parter. Rosenqvist och 

Andrén (2006) framlägger att de risker som kan uppkomma baserat på 

undersökningsresultatet kan resultera i att konsekvenserna blir värre än de missförhållandena 

som upptäcktes i samband med undersökningen. Med utgångspunkt i detta kan integriteten 

anses vara viktig att skydda för samtliga parter. 

Med anledning av känsligheten kring ämnesområdet belyser Bryman och Bell (2013) vikten 

av att respondenterna informeras om studiens frivillighet och att deltagande i undersökningen 

kommer garantera anonymitet och att deras integritet respekteras och skyddas. 

Respondenterna kom att mottaga information om säkerhet gällande att det som framkommit i 
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samband med intervjun inte kommer kunna spåras tillbaka till dem, vilket är en viktig aspekt 

som Trost (2010) påvisar. I informationsbrevet som kom att sändas till respondenterna vid 

utskicket av enkäten förmedlades tydlig information gällande anonymitet av respondentens 

deltagande. Den personliga informationen som angavs i enkäten använde forskarna enbart för 

att underlätta återkoppling till de organisationer som var av intresse för vidare intervjuer. 

Ytterligare en aspekt som kom att inkluderas vid utskicket av enkätundersökningen är 

hanteringen av kontaktuppgifter. För att minimera möjligheten att spåra deltagarna kom 

formulären att skickas separata för att säkerställa anonymitet och vidare information avseende 

vilka som mottagit inbjudan till deltagande i studien. 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att respondenterna skall informeras gällande studien 

syfte, vad deltagande i studien kommer att innebära samt att det föreligger samtyckeskrav, det 

vill säga att deltagande är frivilligt och respondenten besitter privilegiet att oavsett tidpunkt 

avböja fortsatt deltagande i studien. Vad gäller frivilligheten att deltaga kom respondenterna 

vid enkätundersökningen att tillfrågas om de kan tänkas deltaga i en vidare intervju som avser 

att söka närmare information gällande om och hur det förebyggande arbetet förändrats som en 

följd av #metoo. Respondenten kunde således redan vid enkättillfället ta ställning till om de 

samtycker med studien och dess genomförande, dock med reservation för om de under tidens 

gång ändrade sig och inte längre ville deltaga. Om denna situation uppstod planerades en 

annan studierespondent, av matchande krav gällande intresse för vidare intervjuer, ersätta den 

bortfallna respondenten. Denna företeelse blev i studien aktuell på grund av sjukdomsfall eller 

av personliga skäl. Ytterligare aspekt som Bryman och Bell (2013) uppmärksammar att 

förhålla sig till i och med ämnets känslighetsgrad, är det så kallade nyttjandekravet, vilket 

innebär klargörande för studiens respondenter att det insamlade materialet och informationen 

som framkommit vid studien enbart kommer nyttjas i forskningsändamål. 

2.8 Validitet och reliabilitet – kvantitativ 

undersökningsmetod 

Valet av enkätundersökning ansågs föreligga relevant då enkäten avsåg att efterfråga enkla 

och specifika frågor av lättsam och rak karaktär. Enkätundersökningens frågor kan därmed ses 

som standardiserade och utformade på ett tydligt sätt som inbringar i att respondenternas 

misstolkningar gällande frågans innebörd och betydelse därmed minimeras vilket Ejlertsson 

(2014) poängterar är ett avgörande förhållningssätt. Detta medför fortsättningsvis att studiens 

validitet, det vill säga dess giltighet, stärks. Svarsalternativen till studien kom att 
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karaktäriseras av hög struktur vilket medför att respondentens valmöjligheter därmed 

begränsas. Detta säkerställer att studiens mätningsförmåga fokuseras och att mottagandet av 

svar ses som centrerade och relevanta. 

Validitet är, som Bryman och Bell (2013) klargör, en förutsättning för att studien skall kunna 

ses som reliabel och vice versa. För att studien skall kunna inbringa i en god reliabilitet, det 

vill säga tillförlitlighet, kom enkäten att sändas till ett större antal restauranger för att kunna 

presentera ett resultat som ur den totala populationen ses som representativ. Vidare för att 

skapa generalitet kom ett antal utvalda städer av varierande storlek att behandlas för att 

inbringa ett mer rättvisande resultat sett till en helhet. För att maximera studiens reliabilitet 

kom två påminnelser att sändas till de ännu ej svarande respondenterna som en åtgärd för att 

öka svarsfrekvensen och därmed studiens tillförlitlighet. Studiens enkätfrågor ses som 

kongruent och ligger i linje med Trost och Hultåkers (2016) beskrivning då frågorna kom att 

vara av jämlik mätning eftersom detta är avgörande vid enkätundersökningar. Frågorna kom 

att vara av tydlig karaktär för att minimera risken för missförstånd vilket medför att studiens 

precision kan ses som hög. 

2.9 Giltighet och trovärdighet – kvalitativ 

undersökningsmetod 

Studiens syfte och vidare problemformulering är att besvara frågan hur arbetsgivaren kommit 

att förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier som en följd av #metoo. 

Intervjuer valdes att tillämpas för att mottaga ett rikt och beskrivande svar gällande 

arbetsgivarnas konkreta förändringsarbete i praktiken för att genom detta tillvägagångssätt 

garantera studiens vidare giltighet. Då studien avser att undersöka respondenters hantering 

och uppfattningar blir det, som Denscombe (2016) påvisar, en viss problematik avseende 

svarens konkreta tillförlitlighet då de mottagna svaren tes svåra att jämföra med andra 

referenser. Genom detta kan de erhållna svaren inte klassificeras med hundraprocentig 

säkerhet. Fortsättningsvis är studiens problemområde ett känsligt ämne vilket kan bidra till att 

respondentens svar inte är fullt sanningsenliga. Studiens trovärdighet kom dock att stärkas i 

den bemärkelsen att den kvalitativa intervjumetoden inte enbart involveras av en 

intervjurespondent, utan ett antal intervjurespondenter. Detta för att, som Denscombe (2016) 

beskriver, finna teman eller återkommande mönster av det erhållna intervjumaterialet som 

framkommer för att därigenom stärka studiens tillförlitlighetsgrad. Vidare kom urvalet att 

baseras på enkätundersökningens svar för att urskilja de arbetsgivare som genomfört en 
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förändring gällande det förebyggande arbetet av sexuella trakasserier, samt att dessa utvalda 

personer för vidare intervjuer besatt motivationen till att deltaga i studien för att ge detaljerade 

svar avseende deras förändringsarbete beträffande att förebygga sexuella trakasserier. Detta 

ökar studiens tillförlitlighet då de utvalda respondenterna för vidare undersökning besatt 

intresse av att deltaga. Då intervjutillfället kan upplevas som en anspänning och ovan 

situation kom intervjurespondenterna som Denscombe (2016) såväl som Creswell (2014) 

poängterar att efter transkribering erbjudas att ta del av det transkriberade intervjumaterialet 

för att därmed bekräfta att det som framkom under intervjun är sann och riktig. Detta för att 

stärka studiens tillförlitlighet och därmed minimera felaktigheter. 

Då studien som helhet avser att utgå från en metodkombination bestående av såväl kvantitativ 

som kvalitativ metod, menar Denscombe (2016), att det bidrar till ökad tilltro på studiens 

träffsäkerhet. Något som författaren presenterar som en nackdel vid användning av 

kombinationsmetod är dock att tids- och resursåtgången blir avsevärt högre jämfört med att 

endast ha en metod. Däremot kan kombinationsmetoden bidra till en mer komplett och 

fullständig bild, då det involverar flera perspektiv på studieområdet. Vilket påverkar denna 

studies val av metod, och att det bidrar till en komplett och mer fullständig bild av ämnet. 

Däremot bör aktsamhet riktas mot att det inte är givet att metoderna kompletterar varandra, 

och om så blir fallet, bör utvidgning av forskningen göras. Detta är dock inget som kom att 

förändra valet för metodkombination, då studiens utformning vad gäller enkät avsåg att ge en 

sammanfattande bild och förhandsinformation över #metoo och dess spridning i 

restaurangbranschen samt om respondenterna kunde tänkas ställa upp på vidare intervju. På så 

sätt kom enkätens resultat att komplettera intervjun eftersom enkäten avsåg att urskilja urvalet 

av intervjurespondenter. 

2.10 Bortfallsanalys 

Den genomförda enkätundersökningen sändes till 265 restauranger i sex på förhand utvalda 

städer och medgav en svarsfrekvens på 29 % vilket i sin tur resulterar i ett bortfall på 71 %. 

Denscombe (2016) framlägger att en svarsfrekvens på 15 % kan ses som godtagbart vilket i 

sin tur medför att denna studies svarsfrekvens ses som god. För att motarbeta ett externt 

bortfall sändes påminnelser till de ännu ej deltagande restaurangerna i studien. Gällande att 

motarbeta studiens interna bortfall designades enkätundersökningens tre frågor som 

obligatoriska vilket medgav att respondenterna krävdes på svar på samtliga tre frågor. Detta 
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medför att studiens reliabilitet ökade. Vad gäller de respondenter som trots påminnelser valt 

att inte deltaga i studien kan deras bortfall ha effekter på de svar som studien inhämtat.  

Av enkätundersökningens mottagna resultat baserades urvalet till de vidare intervjuerna. De 

restauranger som angett att de uppmärksammat #metoo och dess betydelse, genomfört 

förändringar som ett resultat av hashtagen samt medhar ett intresse för djupare intervju ansågs 

därmed för studien som intressanta, vilket uppkom till ett antal av tolv restauranger. Bortfall 

förelåg även i den kvalitativa undersökningen i form av att tre respondenter avböjde vidare 

deltagande trots att det tidigare förelåg ett intresse för deltagande. Detta på grund av 

sjukdomsfall och av personliga skäl som därmed respekterades och ses som ett naturligt 

bortfall som troligen inte påverkar resultatet negativt.  
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3.0 Empiri  

I empirikapitlet kommer studiens primärdata att presenteras som är bestående av studiens 

internetenkät samt intervjuer med nio stycken restauranger som utifrån enkäten 

uppmärksammat #metoo och som en följd av kampanjen kommit att förändra eller planerar 

att förändra det förebyggande arbetet gällande sexuella trakasserier.  

 

3.1 Enkät 

Enkätundersökningen sändes till 265 restauranger till sex på förhand utvalda städer av 

varierande storlek. Av dessa 265 deltagare mottogs svar från 77 stycken restauranger vilket 

resulterar i en svarsfrekvens på 29 %. Respondenterna besvarade i samband med deltagande i 

enkätundersökningen tre frågor vilka nedan presenteras. 

Har ni uppmärksammat #metoo och dess betydelse?  

 

Av enkätundersökningens resultat kan det utläsas från diagrammet ovan att flertalet 

uppmärksammat #metoo och dess betydelse. 75,3 % uppger att de uppmärksammat hashtagen 

och dess innebörd och 18,2 % uppger att de delvis uppmärksammat hashtagen och dess 

betydelse. Enbart 6,5 % uppger att de inte uppmärksammat #metoo och dess betydelse vilket i 

sin tur enbart representeras av fem restauranger.  
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Har #metoo bidragit till att ert förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier 

förändrats? 

 

Till frågan gällande om #metoo resulterat i att restaurangerna kommit att förändra sitt 

förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier kan det av diagrammet ovan urskiljas att 

majoriteten, det vill säga 54,5 % valt att inte inleda ett förändringsarbete som en följ av 

hashtagen. 45,5 % uppger enligt studien att förändring i någon form kommit att genomföras 

som ett resultat av #metoo. Dessa restauranger som uppgår till 33 stycken befinner sig eller 

har avslutat förändringsarbetet medans 2,6 % inte inlett ett förändringsarbete då dessa 

fortfarande befinner sig i planeringsprocessen.  

Kan ni tänka er att ställa upp på en intervju för att berätta mer? 

 

Gällande frågan om deltagarna i studien kunde tänkas ställa upp på en intervju för att delgiva 

mer information i ämnet kan det av diagrammet ovan urskiljas att majoriteten, närmare 

bestämt 70,1 %, besvarade denna fråga med ett nej. 29,9 % uppgav att de kunde tänkas ställa 

upp på en närmare intervju.  
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3.2 Organisationsbeskrivning   

3.2.1 Restaurang A  

Respondenten startade restaurang A tillsammans med ytterligare en person för tio år sedan 

och har idag samma ägare, det vill säga respondenten tillsammans med ytterligare en 

restaurangägare. I dagsläget har restaurangen fem anställda där könsfördelningen är tre män 

och två kvinnor. Att könsfördelningen är god är enligt respondenten viktig, men att det blir 

lite missvisande i detta fall med att säga att restaurangen är överrepresenterat av män då 

personalantalet är litet.  

Arbetsmiljöansvar såväl som personalansvar ligger på restaurangägarna vilket då även bär 

ansvaret för frågor gällande sexuella trakasserier. Respondenten beskriver att 

restaurangbranschen innehar ett visst klimat och kultur som kan uppfattas som hårt och 

utmanande och att hens verksamhet inte nödvändigtvis behöver vara ett undantag. Konflikter 

inom verksamheten sker, men att just ämnet sexuella trakasserier inte hör till vardagen och att 

sådana händelser inte är vanliga, i alla fall inte av större karaktär. Anledningen till detta anser 

respondenten ligga i att hen uppmanar sina anställda och skilja på privatliv och arbetsliv. Det 

som sker privat skall inte beblandas med sin yrkesroll. Om incidenter sker som ses som 

sexuella trakasserier klargör respondenten att det är avgörande att detta tas hand om snarast. 

Rent konkret innebär det att restaurangägaren tar berörda parter åt sidan och att allt därefter 

sköts enligt lagboken, det vill säga med varningar om så anses lämpligt. 

3.2.2 Restaurang B   

I restaurang B finns fem stycken anställda, exklusive ägaren till restaurangen där 

könsfördelningen ses som relativt jämn, runt 40 % kvinnor respektive 60 % män.  Som ägare 

är det hen som ansvarar för organisationens arbetsmiljö- och personalfrågor, vilket 

respondenten poängterar är områden som är viktiga att prioritera. 

Just agerande och bemötande är något som respondenten tycker är viktigt. En generell 

uppfattning som hen har om restaurangbranschen är att den präglas av ett hårdare klimat och 

jargong gentemot varandra, det kan förekomma hårda kommentarer och skämt sinsemellan. I 

restaurang B är detta dock inget problem som märkts av då respektfullt agerande gentemot 

varandra är av vikt. Alla skall tilltalas med respekt och skulle någon gå över gränsen är de 

noga med att säga ifrån och markerar övertrampet. 
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3.2.3 Restaurang C   

Respondenten till restaurang C har drivit sin verksamhet i drygt ett decennium och är enskilt 

en relativt liten organisation, men ingår i en koncern bestående av allt från enklare till mer 

exklusiva krogar, vilket gör att den tillhör en större helhet. Trots sin mindre verksamhet är den 

lokalt välkänd och anordnar flertalet evenemang årligen där bland annat kända artister haft 

uppträdanden. 

Organisationen har en tydlig uppdelning bland nyckelpersonerna där de besitter enskilda 

ansvarsområden vilka bland annat är platschef, bokningsansvarig, evenemangsansvarig, 

säljansvarig, restaurangchef, kökschef samt hovmästare och extrapersonal. Den som ansvarar 

för personal- och arbetsmiljöfrågor är platschefen, vilket gör att frågor gällande sexuella 

trakasserier även ingår i platschefens arbete. Antalet heltidsanställda är cirka 10 stycken och 

totalt under året beräknas de vara ett 30-tal extraanställda i varierade åldrar. Antalet 

extrapersonal varierar då olika evenemang kräver olika mycket personal. Generellt är 

könsfördelningen bland de anställda jämn, dock kan det bli något övervägande kvinnor vid 

inkluderande av all extrapersonal under året. 

Respondenten beskriver att kränkningar är något som många gånger existerar inom 

branschen, speciellt vid tillställningar där alkohol är inblandat, och restaurang C är inget 

undantag. De ser ingen skillnad på olika former av kränkningar, utan kränkningar är 

kränkningar oavsett om det beror på sexuell läggning, religion, kön och så vidare. En 

grundtanke som präglar organisationen är att individer aldrig skall känna sig obekväma, trots 

att verksamhetens miljö kan möjliggöra kränkningar på ett annat sätt än i vardagen. Om 

kränkningar inträffar kommer händelsen att antingen polisanmälas eller att individen som 

utför kränkningen bli avlägsnad från verksamhetens lokaler. Personalen är införstådda i 

hanteringen då det finns policys för bland annat bemötande gentemot kollegor och gäster, 

vilket det löpande informeras om. Skulle misskötande ske tilldelas först varning, men om 

detta inte är tillräckligt eller om personen i fråga ej förändrar sitt agerande, riskeras 

uppsägning. Med tanke på personalflödet sker informering med jämna mellanrum, vilket 

respondenten poängterar är av vikt för att hela tiden påvisa vad organisationen står för. 

Kulturen som råder inom organisationen beskrivs som jämn och personalen respekterar 

varandras olikheter. Efter hashtagens genomslag skapades en större medvetenhet bland 

personalen, vilket gav effekter på kulturen. Istället för att säga vad som helst, gavs större 

utrymme för eftertanke och självrannsakan för vad som sägs och hur mottagaren bemöter det.  
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3.2.4 Restaurang D  

Restaurang D är en restaurang som i dagsläget har en personalstyrka där fem personer arbetar 

i köket, fem arbetar i restaurangen samt ett antal extra personal vid behov. Könsfördelningen 

beskriver respondenten som god och fördelad över könen. Personalen är gentemot varandra 

skämtsamma och verksamhetens kultur och jargong beskrivs som hård, utmanande och att den 

av utomstående kan komma att ifrågasättas. Men trots detta vill respondenten klargöra att 

inget sägs eller görs kollegor emellan för att på olika sätt skada varandra. Skulle någon 

däremot ta illa upp klargör respondenten att det är viktigt att belysa att beteendet eller 

händelsen inte kan ses som acceptabel.  

Händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier har enligt intervjurespondenten inträffat 

inom verksamheten. Dock anser respondenten att händelser som klassificeras som sexuella 

trakasserier hör till ovanligheterna. Anledningen till att händelser av detta slag sällan inträffar 

vill respondenten förklara med restaurangens geografiska läge, vilka dess gäster är och att 

verksamheten inte serverar alkohol på samma sätt som de tidigare har gjort. Trots att 

respondenten menar att verksamheten är förskonad från dessa händelser och incidenter anser 

hen att klimatet generellt inom branschen är hård och att sexuella trakasserier mer troligt 

inträffar. Respondenten klargör att det är chefen som bär det yttersta ansvaret för 

organisationens arbetsmiljö och personal och hanterar därmed även händelser och ärenden 

som ligger i linje med sexuella trakasserier.  

3.2.5 Restaurang E  

Restaurang E startades av respondenten tillsammans med ytterligare en restaurangägare som 

tillsammans har lång erfarenhet inom restaurangbranschen med flertalet restauranger i sina 

ägor. Just denna restaurang består av tre stycken heltidsanställda samt extrapersonal om 

arbetet kräver detta. Respondenten lägger stor vikt vid sin personal och vilka dessa anställda 

är. Hen har därmed stora krav på sin personal om de skall vara anställda inom hens 

verksamhet. Respondenten klargör sin ståndpunkt att könsfördelning är viktig men att det för 

denna restaurang blir svårt att reflektera över denna fördelning då verksamhetens 

personalantal ses som låg. Trots detta poängterar respondenten att hen inom sina 

verksamheter alltid strävar efter en jämn könsfördelning.  
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Restaurangägarna besitter ansvar för verksamhetens arbetsmiljö såväl som personalfrågor dit 

även frågor gällande sexuella trakasserier ingår. Respondenten berättar att konflikter alltid 

kan existera men att inga allvarligare händelser som klassificeras som sexuella trakasserier 

skett inom verksamheten.  

“Händer något går man åt sidan och tar det där” 

Skulle händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier inträffa löses detta genom privata 

samtal med berörda parter och att det sker med hänsyn till de inblandade. Men detta har enligt 

respondenten inte behövt ske. Kulturen inom verksamheten beskrivs som familjär men att det 

enligt respondenten, som besitter organisationen personalansvar, är viktigt att inga privata 

ärenden blandas i sin yrkesroll. Detta hör enligt respondenten inte till arbetet och bör därmed 

inte ske inom arbetstid utan lämnas till personalens fritid och utanför arbetsplatsen. Detta som 

en åtgärd för att undvika att händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier inträffar 

inom verksamheten. 

3.2.6 Restaurang F  

Restaurang F har för närvarande nio stycken fastanställda och fyra stycken extraanställda 

fördelade på olika arbetsavdelningar så som kök, servering och kassa. Kökspersonalens arbete 

består av att tillaga det som serveras till gäster, serveringspersonalens uppgift är att erbjuda 

verksamhetens servicetjänster och kassapersonalen står för det administrativa och första mötet 

med gästen. Vad gäller könsfördelningen är den något mansdominerad och kan uppskattas till 

40 % kvinnor respektive 60 % män. Utöver detta finns en platschef som dessutom är 

restaurangens ägare sedan elva år tillbaka. Som platschef ingår dels allmänt ansvar för att 

verksamheten skall fungera, men också ansvar över frågor som rör personal och arbetsmiljö. 

Vid händelser av sexuella trakasserier förklarar respondenten att det är viktigt att följa 

organisationens policys och handlingsplaner. En viktig del som poängteras är vikten av att 

vara snabb med att samla in information. Respondenten menar nämligen att genom effektiv 

insamling av information från berörda parter är det enklare att få en rättvisande bild där äkta 

känslor visas. Om hantering inte sker direkt finns risken att den utsatte inte känner samma 

obehag längre fram då det gått lite tid, men det förändrar inte saken att personen känt sig 

kränkt. Det är enligt respondenten alltid individen själv som avgör vad som varit en 

kränkning. Då enklare händelser av trakasserier tyvärr inträffat i organisationen, för ett par år 

sedan, så har respondenten i och med detta kommit till insikt i vikten av att agera direkt. 

Dessutom har insikten i proaktivt arbete ökat då det kan minimera uppkomsten. 
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3.2.7 Restaurang G   

Restaurangen G grundades av fyra personer i oktober 2014 och har som affärsidé att servera 

mat i en god miljö med god service. Restaurangen medhar ett motto som kort innebär att vem 

som helst är välkommen och att man skall känna sig välkommen i restaurangen samt att 

gästen uppmuntras komma precis som hen är. I ledningen sitter de fyra grundarna till 

restaurangen samt en restaurangchef. Verksamheten har totalt 40 anställda med ett 25-tal 

heltidsanställda. Verksamhetens könsfördelning beskriver respondenten som varierande, men 

att det för tillfället är fördelat på 60 % män och 40 % kvinnor. Anställning sker utifrån 

principen rätt person på rätt plats, så ingen könskvotering eller liknande är aktuellt på denna 

arbetsplats. Att restaurangchefen är en kvinna beror enligt respondenten inte på något annat 

mer än att hon är rätt person för jobbet. Personalomsättningen är relativt hög på grund av att 

de flesta inom branschen är studenter och att många får sin första anställning inom 

restaurangbranschen. Arbetsmiljöfrågor ansvarar ledningen för och verksamheten medhar 

även ett skyddsombud. Ansvar för personalen besitter restaurangchefen men även ägarna till 

restaurangen medhar ett visst personalansvar.  

“Även om två personer anser att det är okej kan en tredje bli förolämpad” 

Restaurangen har enligt respondenten aldrig erfarit händelser som ligger i linje med sexuella 

trakasserier. För att motarbeta att dessa händelser inträffar så definierar organisationen sin 

ståndpunkt och vad de anser som sexuella trakasserier redan vid introduktionen av 

nyanställda. Skulle händelser som klassificeras som sexuella trakasserier inträffa ligger 

ansvaret för detta hos restaurangchefen samt hos restaurangens ägare. Restaurang G är måna 

om att sexuella trakasserier inte får inträffa och har vidtagit åtgärder mot detta, bland annat att 

ägare inte får inleda förhållanden med andra kollegor inom verksamheten. Respondenten 

klargör att inga allvarliga händelser som klassificeras som sexuella trakasserier har nått 

ledningen, men däremot har en mindre incident inträffat där en manlig kollega kommenterade 

en kvinnlig kollegas utseende på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt. Ledningen var enligt 

respondenten till denna incident snabb med att klargöra att sådana händelser inte kan anses 

som godtagbara inom verksamheten eftersom detta kan medföra att personer kan bli kränkta. 

För att upprätthålla vilket agerande som anses acceptabelt i organisationen har ledningen 

utformade policys som klargör bemötandet gentemot varandra, då erfarenhet av grovt språk 

bör undvikas. Men trots detta anser respondenten att verksamheten besitter en god jargong.  
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“Ser vi något sådant hos oss stoppar vi det direkt. 

Viktigt för oss att personalen kommer till en trygg arbetsplats” 

Respondenten skulle inte påstå att sexuella trakasserier är vanligt förekommande på den 

aktuella arbetsplatsen. Allvarligare händelser klassificerade som sexuella trakasserier har inte 

inträffat, men skulle händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier inträffa bemöts 

detta genom individuella möten med de inblandade och om det av mötet framgår att 

verksamhetens policy brutits kommer skriftliga varningar att utfärdas.   

3.2.8 Restaurang H   

Restaurang H startades för nio år sedan av respondenten vars roll benämns som platschef. I 

dagsläget har respondenten åtta anställda, fyra män och fyra kvinnor, vilket gör 

könsfördelningen helt jämnt fördelad. Personalstyrkan beskrivs mångfaldig och har anställda 

alltifrån särskilda behov till personer som precis mottagit uppehållstillstånd. Som platschef är 

respondenten ansvarig för organisationens arbetsmiljö såväl som dess personal och därmed 

hanteringen av frågor gällande sexuella trakasserier.  

Enligt respondenten har inga sexuella trakasserier inträffat inom verksamheten och hen har 

därmed inte behövt agera påträffande dessa händelser. Några konkreta planer kring hur dessa 

händelser skall hanteras påträffas ej utan respondenten förespråkar ett agerande i stunden. 

Respondenten anser att enskilda samtal med berörda parter är att föredra för att påpeka, 

informera och klargöra att beteenden som ligger i linje med sexuella trakasserier inte ses som 

acceptabelt. Skulle en eventuell större händelse inträffa anser respondenten att ett stormöte 

med samtliga anställda är på sin plats. 

Respondenten har själv en lång erfarenhet av restaurangbranschen och beskriver dess 

machokultur. Hens generella syn på branschens kultur är att den medhar ett hårt klimat och 

kan ses som hierarkisk. Men dock skådas en skillnad sett från ett par år tillbaka och att den 

allt mer kan ses som hederlig. Kulturen på denna arbetsplats beskrivs som prestigelös ur en 

positiv bemärkelse, att det föreligger ärlighet och en acceptans gentemot varandra. Hen 

poängterar att människor spenderar mycket tid med sina kollegor på sina arbetsplatser och att 

det därav är av vikt att ha roligt med varandra och skapa minnesvärda stunder.  
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 “Jag gillar inte uttrycket “Behandla andra som du vill bli behandlad själv”” 

Respondenten menar att ett sådant vardagligt uttryck kan bli missledande eftersom vad en 

person anser som godtagbart beteende och bemötande inte automatiskt behöver betyda att det 

är godtagbart beteende och bemötande för en annan. Att alltid utgå från sig själv öppnar upp 

risken för trakasserier och kränkningar, vilket respondenten i allra högst mån vill undvika. 

“Ett annat uttryck jag inte gillar är “Högt i tak”. Får man slänga ur sig vad som helst då 

eller?” 

Även här framlägger respondenten sin syn på organisationskulturen och personalens 

bemötande gentemot varandra. Uttrycket ses enligt respondenten inte ur en positiv synvinkel 

och att det bör föreligga en aktsamhet gällande hur åsikter, kommentarer och liknande 

framställs. Detta uttryck legitimerar sådant som av vissa individer kan upplevas som 

trakasserier eller kränkningar och detta vill respondenten motarbeta.  

3.2.9 Restaurang I 

Restaurang I är en evenemangsorganisation som ägnar sig åt att anordna evenemang i form av 

bland annat middagar och nattklubbsaktiviteter. Då organisationen funnits under en längre tid 

har fokus hela tiden varit på mat, nöje och underhållning. I verksamheten finns det för 

närvarande cirka tio stycken fastanställda, fördelade inom olika ansvarsområden exempelvis 

platschef, restaurangchef, bokningsansvarig och kökschef. Då organisationen ägnar sig åt 

evenemang finns behov av extrapersonal, och totalt under året uppgår antalet till runt 25 

stycken och är beroende av evenemangs typ. Könsfördelningen kan idag ses som jämn, dock 

har den inte alltid varit så, utan respondenten menar att när hen påbörjade sin anställning var 

det på ledningssidan övervägande mansdominerat. Numera vid inkludering av all 

extrapersonal är det något övervägande kvinnor i verksamheten. Utgångspunkten är att alltid 

placera rätt person där hen är bäst lämpad. Därav har inte något aktivt arbete genomförts för 

att skapa en jämnare könsfördelning då bedömning ej sker utifrån vilket kön individen anser 

sig tillhöra. 

Trots att det finns tydliga ansvarsområden är det platschefen som bär det övergripande 

ansvaret. Respondenten till denna restaurang är dock inte platschef och besitter därmed inte 

ansvar för personal och arbetsmiljöfrågor, däremot är hen relativt införstådd i hur hanteringen 

sker. Dock ligger den huvudsakliga hanteringen av specifika händelser främst placerad på 

platschefens bord. Genomgående uppfattning inom organisationen är att kränkningar aldrig är 
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accepterade i organisationen, vilket inkluderar sexuella trakasserier. Kulturen inom 

verksamheten kan ses som familjär och öppen där ärlighet är centralt. Då det finns 

uppdelningar mellan vilka som arbetar dag- respektive kvällstid kan skillnader förekomma 

och att det inte finns en lika familjär relation sinsemellan, dock inga anmärkningsvärda 

skillnader, utan beror på naturliga skäl då arbetstiden är förlagt under olika tidpunkter vilket 

gör att möjligheten att bygga upp samma relation inte finns. Generellt ser respondenten 

restaurangbranschen som väldigt utsatt när det gäller kränkningar, exempelvis sexuella 

trakasserier. Argumenten till detta grundar sig i erfarenhet av att på nära håll beskåda 

förekomsten av bland annat olämpliga ageranden som inte bör ske. 

”Vi har nog egentligen inga specifika handlingsplaner utan agerar utifrån hjärtat” 

Handlingsplaner för händelser av sexuella trakasserier sker inte utifrån en specifik mall utan 

varje fall ses som unikt, men en utgångspunkt enligt respondenten är att alltid sträva mot ett 

agerade utifrån hjärtat. En förutsättning som respondenten dock poängterar är vikten av att 

information när händelser inträffar kommer till kännedom för att hantering överhuvudtaget 

skall vara möjlig. Det relevanta är inte vem personen väljer att berätta för, utan att det därefter 

framförs till platschefen som besitter det huvudsakliga personalansvaret. 
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3.3 Förändringsarbete  

3.3.1 Restaurang A  

”Jag är en förespråkare av ständiga förbättringar” 

Respondenten klargör att en verksamhet aldrig kan ses som fullständig utan att förändringar 

inom verksamheten, anpassning till samhället och trender hela tiden måste ske, om inte 

riskerar verksamheten att inte längre att finnas kvar i framtiden. #metoo är enligt 

respondenten ett exempel på en uppmaning till förändring för samhället, branschen och sin 

egen restaurang. Så av denna anledning insåg respondenten att #metoo innebär att en 

förändring måste ske. Förändring är något som respondenten beskriver som tidskrävande och 

att förändringar är en ständig process som hela tiden sker och kan därmed aldrig ses som 

avslutad. Restaurangen präglas av ett överlevnadstänk och förändringar är en naturlig del för 

denna överlevnad. Därmed kan förändringar ses som krav och att utebliven anpassning till 

trender och samhällets påtryckningar innebär en risk för restaurangen. 

”Anpassning efter trender – viktigt annars försvinner man” 

Även fast genomförandet av verksamhetens förändringar leds av restaurangägaren påpekar 

hen att förändringar är av krav och måste för alla verksamheter, och #metoo är inget undantag 

till förändring. De konkreta förändringar som respondenten till sin restaurang belyst som ett 

resultat av #metoo är hur de anställda bemöter varandra. Vid alla förändringar är det enligt 

respondenten viktigt att problem löses på ett smart och kreativt sätt och att ett 

långtidsperspektiv med hänsyn till förändringens effekter finns i tanken. Noga planering är en 

förutsättning för att förändringar skall kunna implementeras inom verksamheten och dess 

arbetssätt. 

”Gäller att vara smart och lösa problemet istället för att skapa problemet” 

En konkret åtgärd som respondenten genomfört som ett resultat av #metoo är att sänt de 

anställda på en workshop i ämnet eftersom hen ser ämnet som allvarligt och viktigt. Under 

denna workshop diskuterades ämnet och vad de som enskilda individer kan bidra med och till. 

Respondenten anser att hen som arbetsgivare besitter ett socialt ansvar och ser därmed att 

utbildning i ämnet är viktigt för personalen, inte bara inom arbetslivet utan även i det privata 

livet. Den förändring som respondenten som en följd av #metoo genomfört har av personalen 

accepterats och bemöts på ett godtagbart sätt och inget motstånd till detta har därmed 
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påträffats. Om motstånd hade förekommit, oavsett om det varit från personal eller samhället, 

menar respondenten att ett öppet sinne är att föredra. Motgångar behöver inte betyda att det 

var en dålig idé, men att en omdirigering kan vara nödvändig för att uppnå önskvärda resultat. 

Att ta risker är en del av vardagen och för att vinna måste risker tas.    

3.3.2 Restaurang B  

Dialog mellan organisationens anställda har skett för att informera och lyfta ämnet, samt 

påvisa dess allvarlighetsgrad och att det inte är acceptabelt. Respondenten beskriver deras 

förändringsarbete som en uppdatering av befintligt material som finns. I detta fall har det skett 

uppdateringar av handlingsplaner där det bland annat införts nya riktlinjer för hur nyanställda 

informeras gällande beteendekoder gentemot varandra där olika former av diskrimineringar 

ingår, exempelvis sexuella trakasserier. Att informera alla anställda om vilka förhållningssätt 

som råder inom verksamheten är något som görs, dock har det varit lite slarv på senare tid, 

vilket numera skärpts upp och planeras att genomföras mer regelbundet. Vidare mottogs 

förändringen positivt av de anställda och inget motstånd kunde beskådas. 

Den som inledde förändringsarbetet var ägaren själv som såg det som en skyldighet att lyfta 

frågan för att uppmärksamma ämnet. Respondenten beskriver att #metoo blev lite som ett 

uppvaknande som bidrog till större medvetenhet för hur branschen kan se ut, och i och med 

detta kändes en uppdatering av befintliga dokument som ett bra första steg. Förändringen 

anses inte varit av något krav utan har drivits på grund av egen vilja. 

”Hellre agera proaktivt och därmed kanske förhindrar innan det förekommer, än att 

upptäcka att det gått förebygga men inte gjorde det och därmed gjorde situationen värre” 

Respondenten poängterar även att ämnet sexuella trakasserier är något som alltid går att 

arbeta med och det är ingen annan än individen själv som kan avgöra vad som är acceptabelt 

eller oacceptabelt.  

3.3.3 Restaurang C  

Arbetsgivaren har som svar på #metoo via skrift meddelat sina anställda om verksamhetens 

ståndpunkt i frågan vad gäller kränkningar. Organisationen ser ingen skillnad på olika former 

av kränkningar, utan en kränkning är en kränkning oavsett anledning. Organisationen påvisar 

genom sitt ställningstagande att de råder nolltolerans till alla former av kränkningar, där bland 

annat sexuella trakasserier inkluderas. Information gällande detta har lagts ut på 
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verksamhetens intranät, vilket alla anställda har tillgång till. Regelbunden information till de 

anställda sker framförallt på grund av personalflödet som sker bland extrapersonalen.  

“Fanns två lägen – backa eller ta två steg framåt. Ta tag i det eller sopa det under mattan” 

Förutom informationen till de anställda menar respondenten att den största förändringen som 

skett handlar om en ökad medvetenhet. Anledningen till att #metoo-kampanjen fick effekter 

inom restaurang Bs verksamhet berodde främst på en självrannsakan av ens agerande och 

beteende som har sin grund i en medvetenhet. Genom att då informera kunde organisationens 

ställningstagande tydligt påvisas och dessutom togs ett ansvar för att minimera förekomsten 

av kränkningar. På så sätt ansågs inte förändringen som påtvingad utan mer ett aktivt val som 

ledningen antog för att ta sitt ansvar. 

Bemötandet från de anställda var positivt och det blev snabbt ett omtalat samtalsämne. 

Mycket diskussioner kring vad som räknas som sexuella trakasserier och vad som kan 

uppfattas som felaktigt maktutövande har som ett resultat av #metoo och ledningens brev ökat 

inom verksamheten. Ytterligare en skillnad som påvisats är att det föreligger en större 

angelägenhet att förstå varandras situationer. Genom detta anser respondenten att klimatet 

inom verksamheten därmed kommit att förändrats till det positiva.  

3.3.4 Restaurang D 

“Att agera efter #metoo kampanjen hör till min skyldighet att göra. Det är bara att göra, 

slut tänk, bara gör” 

Verksamhetschefen ansåg det nödvändigt och helt naturligt att agera efter #metoo. 

Verksamhetens arbetssätt har inte kommit att förändrats som ett resultat av #metoo, utan de 

förändringar som restaurang D genomfört är kopplat till verksamhetens tankeverksamhet och 

medvetenhet kring ämnet och dess allvarlighetsgrad.  

“Hashtagen har gjort att man blir mer medveten på ett annat sätt. Vad som är okej och 

inte” 

Som svar på #metoo kallade chefen, hösten 2017, till stormöte för att tillsammans med 

verksamhetens anställda klargöra vilket beteende som anses som godtagbart och inte. 

Verksamhetens handlingsplaner och riktlinjer granskades för att uppdatera dessa efter 

#metoo-kampanjen. Allt detta genomfördes snabbt efter att #metoo blivit stort 

uppmärksammat hösten 2017. Ett stormöte var enligt respondenten att föredra då ämnet inte 

får förminskas eller förlöjligas och att ett stormöte därmed minimerar dessa risker.  
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I samband med detta stormöte och genomgång av handlingsplaner var respondenten tydlig 

med att i samband med detta klargöra för personalen att detta inte skulle bli till större grej än 

vad det är. En kram är en kram och det skulle fortsatt anses vara godtagbart och att en sådan 

händelse utan sexuella motiv inte skulle klassificeras som en händelse med sexuell 

anknytning. Personalen mottog enligt respondenten förändringarna på ett positivt sätt och de 

delar gemensamma värderingar kring vad som anses som godtagbart beteende och inte.  

“Det har varit händelser inom verksamheten som kanske inte hade blivit uppmärksammade 

om det inte hade varit för #metoo” 

Respondenten belyser #metoo-kampanjens betydelse och att det har ökat verksamhetens 

medvetenhet kring ämnet samt dess betydelse för samhället i stort såväl som betydelsen för 

enskilda individer. Hen klargör att incidenter har nu kommit att uppmärksammats tack vare 

#metoo, händelser som annars skulle passerat ouppmärksammat. #metoo här även haft den 

bidragande effekten inom verksamheten att ämnet blivit allt lättare att tala om och belysa. 

Ämnet ses inte längre som tabubelagt utan har blivit mer lättsamt.  Respondenten menar att 

tack vare den medvetenhet som #metoo resulterat i har det bidragit till kunskap om problemet 

som sexuella trakasserier innebär, både inom branschen så väl som inom den egna 

verksamheten. Till viss del förekommer det snabba kommentarer som “#metoo” direkt efter 

personen blivit medveten om att hen klivit över gränsen för vad som anses som godtagbart, 

detta för att tydliggöra sin medvetenhet. 

Även fast dessa åtgärder vidtogs som en följd av #metoo tror respondenten ändå att dessa 

vidtagelser hade genomförts förr eller senare. Förändringarna som verksamheten genomförde 

kan komma att ses som att medvetenheten och uppmärksamheten gällande sexuella 

trakasserier kom att uppmärksammas och fokuseras. Chefen ser inte att detta 

förändringsarbete som kom att genomföras var av tvång eller måste och de såg inte heller att 

det dåvarande förebyggande arbetet gällande sexuella trakasserier var bristfällig.  

3.3.5 Restaurang E  

Respondenten har uppmärksammat att sexuella trakasserier är ett problem som finns inom 

branschen, även om hen inte anser att problemet är särskilt angeläget just på denna restaurang. 

Trots detta poängterar respondenten problemets allvarlighetsgrad och att #metoo fått hen att 

inse detta. Som ett resultat av detta insåg respondenten att förändring måste ske i samhället 

och att hen kan bidra till förändring i mindre skala genom att agera och förändra inom sin 

egen verksamhet. Därmed blir det tydligt att det är på respondentens initiativ att planering av 
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förändring därmed satts i process som en följd av #metoo. Respondenten sätter stor tillit till 

sin egen erfarenhet, kunskap och kompetens kring vad som är bäst för hens egen verksamhet 

med tanke på hur hen beskriver att branschen är och som #metoo därmed påvisat. 

Att planera en förändring som en följd av #metoo ser respondenten som en självklarhet då det 

är viktigt att ta in vad samhället uppmärksammar som viktiga aspekter. Det är enligt 

respondenten viktigt att ta dessa uppvisningar på allvar eftersom en undvikande strategi 

gällande detta kan komma att skada verksamheten. 

”Viktigt med ett långt perspektiv och tänka på effekterna” 

Trots att det gått en tid sedan #metoo slog igenom poängterar respondenten att hen inte låtit 

detta rinna ut i sanden utan att goda förändringar tar tid att förändra och att en förutsättning 

för detta stavas planering. Att genomföra förändringar utan planering leder aldrig till något 

bra. Så med bakgrund till detta har de planerade förändringarna ännu ej implementerats. 

Respondenten såg inga direkta brister i sitt arbete, men poängterar att det är viktigt att lyssna 

på vad samhället har att säga då detta indirekt såväl som direkt kommer att påverka 

verksamheten ur flera aspekter. Härtill vill respondenten på ett försiktigt sätt säga att agerande 

som ett resultat av #metoo är ett krav sett till restaurangens fortlevnad men även att moralen 

säger att agerande är ofrånkomligt. Den förändring som respondenten vill se är att människan, 

dit även hens personal tillhör, skall skärpa och lära sig att vissa saker inte kan ses som 

accepterade, oavsett vart personen befinner sig. Därmed ser respondenten sitt sociala ansvar i 

frågan då arbetet utgör en stor del av en människas liv och vill härtill sträva mot en nollvision 

vad gäller sexuella trakasserier.  

3.3.6 Restaurang F  

Initiativet till förändringsarbetet kom från platschefen som kände att det var nödvändigt att se 

över de befintliga handlingsdokumenten för att därigenom påvisa både sin egen men också 

organisationens ståndpunkt i frågan. #metoo blev så omtalat att hen kände behovet av att se 

över organisationens befintliga policys och, till en början, genomföra mindre enklare 

förändringar. 
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“Det går inte hetsa igenom en stor förändring utan det bör ske i mindre och kontrollerade 

steg” 

Respondenten menar vidare att det är viktigt att inte stressa för att skapa något 

häpnadsväckande, utan istället är det bättre att ta det i mindre steg så risken att göra något 

onödigt eller fel minimeras. I detta fall kunde hen se brister i sina befintliga policys och 

gjorde därigenom förbättringar. Förutom detta genomfördes även ett möte för samtliga 

anställda för att diskutera frågan och samtidigt informera om de nya förändringarna. I och 

med detta har respondenten nu i efterhand märkt av förändringar vad gäller inställning och 

medvetenhet kring sexuella trakasserier hos såväl sig själv som övriga anställda. Numera är 

alla generellt mer observanta och eftertänksamma samt att kulturen i organisationen delvis 

förändrats. Tidigare var det hårdare jargong och grövre skämt, medan det nu mildrats något. 

Givetvis förekommer det hårda klimatet, som utifrån respondentens egna uppfattning, 

existerar i hela branschen, men att det inte längre är på samma nivå. De yngre eller 

nyanställda personerna behöver till exempel inte utstå samma skämt som de som varit i 

organisationen under en längre tid och som därigenom har en annan relation med övriga 

anställda. 

3.3.7 Restaurang G  

De förändringar som restaurang G genomfört som en följd av #metoo är att restaurangen 

tillsammans med Arbetsmiljöverket uppdaterat verksamhetens arbetsmiljöbok och lade 

därmed till sexuella trakasserier. Men arbetssättet har dock inte kommit att förändrats och 

inga förändringar sett till organisationens kultur och jargong har heller skett.  

“Att alltid sträva mot att ligga i framkant är en central del för verksamheten” 

Förändringen ses inte som ett tvång, krav eller att det var av måste, utan anledningen till att 

restaurangen inledde denna förändring eller uppdatering av verksamhetens arbetsmiljöbok är 

på grund av att restaurangen vill vara i framkant av utvecklingen och av denna anledning 

ansågs det som en naturlig del att sexuella trakasserier skulle tilläggas i arbetsmiljöboken. 

Initiativet till denna uppdatering ligger hos en av restaurangens ägare och skapare vilket gör 

att organisationens personal därmed inte ses som konkret involverade i detta arbete. 

Mottagandet och bemötandet från de anställda kan ses som avsaknad då de inte tagit del av 

förändringsarbetet då förändringen skett mellan Arbetsmiljöverket och organisationens 

ledning.  
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3.3.8 Restaurang H 

Den förändring som restaurang H genomfört som ett resultat av #metoo är att genom 

diskussion i samband med organisationens arbetsplatsträffar belysa ämnet, öppna upp till 

diskussion gällande vad som kan anses som godtagbart beteende och bemötande och vad som 

inte kan ses som godtagbart beteende och bemötande. Det är enligt respondenten av vikt att 

klargöra och diskutera organisationens jargong och bemötande, vilket i sin tur resulterar i en 

form av kvalitetskontroll.   

De anställdas reaktioner kring ämnet och dess uppmärksamhet inom organisationen beskrivs 

som varierande. Vissa av de anställda bemötte till en början detta med irritation, men 

respondenten förklarade detta med att det förelåg en okunskap kring ämnet och dess syfte. 

Men när detta hade förklarats antog samtliga i personalstyrkan en mer tillmötesgående 

reaktion.  

“Slutar vi aldrig bli bättre, slutar vi att vara bra” 

Respondenten besitter en långsiktig vision om att bli den mest attraktiva arbetsplatsen som 

alla vill vara en del av. Av denna anledning ansågs agerande som en följd av #metoo som 

naturlig och beskrivs inte som av tvång. Respondenten klargör att det tes helt omöjligt att 

undgå hashtagen och tydliggör därmed hashtagens allvarlighetsgrad då den inbringar, inger 

och uppmärksammar ett viktigt budskap. #metoo har enligt respondenten generellt bidragit till 

att ämnet blivit allt mer belyst och trots att dess uppmärksamhet i medier avklingat kvarstår 

dess påverkansgrad.  

Hashtagens påverkan på organisationen är att dess medvetenhet kring ämnet ökat, även fast 

problemet inte tidigare existerade inom organisationen. Skulle eventuella händelser som ses i 

gränsen för sexuella trakasserier påtalas #metoo och därav ses en medvetenhet kring ämnet 

och vad som anses som godtagbart beteende och bemötande och inte.  

3.3.9 Restaurang I   

De förändringar som restaurang I genomfört är bland annat att de sänt ut mail till personalen 

där de informerar kring ämnet och vill därigenom påvisa sin ståndpunkt i frågan. Syftet mailet 

var att signalera var inte rädd, säg till, vi finns för er. Förutom detta genomfördes även 

informationsmöten med ledningsgruppen där ansvariga inom olika områden i organisationen 
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fanns representerade. Mötet avsåg att informera och diskutera ämnet för att på så sätt vara 

säker på att informationen skulle nå samtliga avdelningar inom organisationen. 

Initiativtagare till förändringarna var platschefen i gemenskap med respondenten som båda 

ansåg ämnet viktigt och ville därmed lyfta frågan. Drivkraften till förändringen kunde därmed 

inte ses som ett tvång utan snarare av egen vilja till att påvisa sin, men också organisationens 

ståndpunkt i frågan. Genomförandet skedde snabbt och direkt, där ingen tid för omfattande 

planering inkluderades. Mottagandet från de anställda var positivt och de var införstådda i 

relevansen med att lyfta ämnet. Detta ledde till diskussioner där ämnet blev mer acceptabelt 

att prata om, vilket möjliggjorde att utbyta erfarenheter med varandra. Dock kan respondenten 

enbart tala för de som arbetar dagtid eftersom det är de som hen kan studera. 

”Om det inte vore för att #metoo blev så omtalat hade nog inte denna förändring ägt rum” 

Effekten av förändringsarbetet kan inte ses som märkbart omfattande, utan har mer bidragit 

till att ämnet blivit allt mer avslappnat och accepterat att diskutera, vilket kan ses då ämnet 

diskuterats flitigt bland de anställda under raster. Förutom detta har förändringsarbetet 

bidragit till en större medvetenhet hos anställda, och förhoppningsvis menar respondenten att 

detta kan komma att fortsätta utvecklas i framtiden. 
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4.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens utvalda teorier att tillämpas vilka är kritisk teori och falskt 

medvetande samt Oligarkins järnlag. Dessa teorier bidrar till en ökad förståelse för varför 

förändringsarbete implementeras eller ej. Dessutom fokuserar teorierna på människans 

reaktioner, reflektioner, medvetenhet och agerande till medvetandedrivande förändringar och 

drivkraften bakom ett inledande förändringsarbete.  

4.1 Kritisk teori   

Burrell och Morgan (1979) problematiserar om verkligheten är given eller om den kan ses 

som en mental produkt, om erfarenheter är bakomliggande till förståelse och om människor 

anses besitta egen vilja eller ej. Till detta presenterar författarna två dimensioner och 

antaganden om samhället, det vill säga, subjektiv respektive objektiv samt reglering och 

radikala förändringar. Gällande dessa framläggs fyra tillhörande paradigm vilka är radical 

humanism, radical structuralism, interpretive sociology och functionalist sociology. Det 

synsätt som vidare karaktäriserar denna studie är tillhörande paradigmet radical humanism 

och är närmare bestämt critical theory, det vill säga kritisk teori. Detta synsätt anses adekvat 

att tillämpa då #metoo kan ses som en radikal förändring som inte är objektivistisk utan även 

uppmärksammar subjektiva företeelser. Gällande detta paradigm som studien involverar 

redogör Burrell och Morgan (1979) för kärnbegreppen medvetenhet, falsk medvetenhet samt 

vad en människa tar som sanning. Pines (1997) belyser närmare att falsk medvetenhet innebär 

att en människa är omedveten eller ignorerar sina handlingar och ageranden och därmed kan 

falskt medvetande ses som en kunskapslucka hos individerna. Det som de tar som sanning 

behöver inte avspegla den verklighet som existerar. #metoo fyller denna kunskapslucka och 

kan ses som en ”medvetenhöjare” och att hashtagen som cirkulerat på olika sociala medier 

vidare ses som ett nätverk som resulterar i att en social förändring gällande sexuella 

trakasserier sker.  

Studiens involverande av kritisk teori anses vidare adekvat att tillämpa då upplysning enligt 

Horkheimer och Adorno (1981) ger möjligheter till förändring. En parallell gällande dessa 

författares ståndpunkter går att ses till det valda ämnesområdet gällande #metoo då denna kan 

inbringa en upplysning för situationens allvarlighetsgrad.  Enligt Habermas (1984) ställer sig 

den kritiska teorin kritisk till samhällets aktuella ordning och förespråkar möjlighet till 

förändring. Konkret innebär den kritiska teorin att världen kan inneha flertalet rationaliteter, 
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till skillnad från Max Webers instrumentella syn och hans Theory of Rationalization som 

innebär att det finns ett bästa sätt för att uppnå organisationsmål. Max Webers instrumentella 

syn och agerande kan därmed förklaras och förstås som framgångsorienterat, vilket Habermas 

tar avstånd från.  Habermas påstår att Weber besitter en negativ inställning och syn vad gäller 

rationalisering och att upplysning och förståelse bör ses från en annan synvinkel och därav 

omdefinieras rationalitet.  Habermas (1984) väljer att ta ett steg tillbaka från målfokuserat och 

framgångsorienterat beteende och menar att mänskligt handlande kan förstås utifrån en verbal 

uppbyggnad som därmed ses som samhällets hörnsten som härstammar från en förhoppning 

på frihet från maktutövande, vilket skiljer sig från Webers instrumentella och strategiska 

agerade.  Härtill presenterar Habermas The theory of communicative action som är 

förståelseorienterat och kan därmed ses som en ersättning till Webers Theory of 

Rationalization. Habermas teori berör det rationella, gemensamma kulturella utbytet som sker 

mellan människor och samhället. Communicative action belyser rationalitet ur en annan 

synvinkel och fokuserar på det kommunikativa, vilket Habermas debatterar att Weber 

missade. Språkets och kommunikationens betydelse blir härtill tydligt då dessa ger en 

möjlighet till förståelse vad gäller mänskliga värderingar och sociala normer. Habermas 

(1987) menar vidare att människor genom argumentation kan bekräfta eller kritisera 

gilitghetsanspråk och genom detta skapa en förståelse. 

Habermas (1987) utvecklade begrepp Communicative action syftar till att överföra och 

uppdatera den kulturella kunskapen för att härigenom kunna mottaga en gemensam insikt. 

Med koppling till studiens ämnesområde går detta appliceras genom att undersöka om #metoo 

bidragit till någon form av upplysning och därmed öppnat upp möjligheterna att förändra. 

Precis som Horkheimer och Adorno (1981) förespråkar sker förändringar först när människan 

blivit upplyst, innan detta saknas medvetenheten att det som görs inte är det enda alternativet 

av agerande. Anledningen till att #metoo spred sig i den grad hösten 2017 grundar sig 

troligtvis i att en sanning lyftes fram som människorna troligt visste om, men som de där och 

då blev mer medvetna om och därmed fick en ny insikt i problemets omfattning. En 

grundläggande aspekt för spridningen av #metoo är kommunikationen som sker mellan 

människor och i samhället, vilket även Habermas (1984;1987) argumenterar för. Denna 

medvetenhet leder till att människor ser på saker annorlunda och därmed tar ett annat 

ställningstagande, i detta fall till sexuella trakasserier. Vad gäller arbetsgivarens hantering är 

förhoppningen att upplysningen och medvetenheten bidragit till att ett förändringsarbete 

genomförts och åtgärder vidtagit, vilket dessutom är huvudsyftet att studera i denna studie. 
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4.2 Oligarkins järnlag 

För att förstå drivkraften bakom en inledande social rörelse kan Oligarkins järnlag appliceras. 

Utifrån Webers teorier beskriver Michaels (2001, [1915]) järnlagen som att oavsett vilken 

organisationsstruktur verksamheten innehar kommer en oligarki omedvetet att utvecklas, 

vilket innebär ett så kallat fåmannavälde. Oberoende om organisationen är utformad med en 

ensam ledare med övergripande makt, eller om de övriga individer i organisationen är 

involverade kommer så småningom ett fåmannavälde skapas där ett fåtal individer besitter 

befogenheter att styra andra människor. För att åstadkomma centralisering av makten är 

administration en förutsättning för att placera enskilda individer högre upp i 

organisationshierarkin. Dessutom antyder Michaels (2001, [1915]) att de som besitter makt 

kommer vilja bevara sin position genom att omringa sig med likasinnade, vilka bekräftar 

makthavarens åsikter och intressen. Risken med att inte omringa sig med likasinnade 

individer kan vara att utsätta maktpositionen för fara.  

Vidare förklarar Michaels (2001, [1915]) att som individ i maktposition besitter hen 

befogenheter att kontrollera kommunikationsflödet som når organisationen, samt påverkan i 

vilken riktning deras agerande leder. De individer som ej delar makthavarens åsikter och 

intressen, riskerar tilldelas sanktioner för att på så sätt anpassa sig till rådande riktlinjer. I 

förlängningen är förhoppningen att detta leder till anpassat beteende, vilket gör att 

maktinnehavaren omringas av likasinnade, eller åtminstone inte av de som riskerar att hota 

maktpositionen. Målsättningen är att agera i linje med de intressen som makthavaren innehar 

vilket möjliggörs när övriga individer i organisationen delar samma värderingar. Individer 

som enligt Michaels (2001, [1915]) placeras högre upp i organisationshierarkin och som 

därmed antar en maktposition kan därmed ses ha en avgörande roll för möjligheten av 

genomförande av förändringsarbete.  De högt uppsatta individernas åsikter och intressen 

kommer på ett såväl direkt som indirekt sätt tillgodoses i första hand, detta främst på grund av 

dess befogenheter att kontrollera organisationens kommunikationsflöde och resurser som de 

kan styra i önskvärd riktning.  

Michaels (2001, [1915]) och järnlagen antyder att ideella rörelser, som #metoo kan ses som, 

kommer att upphöra när den blivit institutionaliserad och när makten centraliserats. För att 

rörelsen skall fortleva är rekommendationen att makten skall förbli decentraliserad. Om inte 

detta sker kommer rörelsen, likt Michaels metafor av en våg att slå mot stranden och därefter 

upphöra.  
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5.0 Modeller för kritisk analys   

Detta kapitel bidrar med modeller vad gäller organisationskultur och förändringsarbete. 

Dessa två huvudämnen presenteras och länkas samman för att giva läsaren en förklaring och 

djupare förståelse för dess betydelse vad gäller organisationens synsätt och inställning till 

förändringar som påverkar organisationens verksamhet. Vidare klargörs att arbetsgivaren 

har en avgörande roll gällande vad som anses accepterat och godtagbart inom 

organisationen. En parallell mellan ledarskap och organisationskultur blir därmed tydlig. 

Vad gäller förändringsarbete, som är det andra huvudämnet, redogörs exempel på modeller 

som är nödvändiga för att studera hur organisationer agerar vid förändringar och vad som 

krävs för att skapa ett gott förändringsarbete. Det går urskilja ett kontinuerligt arbete som 

hela tiden införlivas i organisationen, vilket innebär att förändringsarbetet indirekt aldrig kan 

ses som komplett och fulländat. Med koppling till studiens problemområde och de båda 

huvudområdena går det dessutom urskilja en modell för hur organisationer genom ett 

förändringsarbete kan skapa en god organisationskultur som är intolerant mot sexuella 

trakasserier. Avslutningsvis presenteras studiens egna framarbetade modell som förklarar 

vikten av kommunikation för att mottaga ett fortsatt och hållbart förändringsarbete.   

 

5.1 Kultur 

Ur Bruzelius och Skärvad (2012) beskrivs kultur som ett återkommande fenomen i de flesta 

sociala system, dit organisationer ingår, men trots detta beskrivs det som ett komplext 

begrepp. Kultur är en sammansättning av organisationens gemensamma handlingar, synsätt, 

attityder och värderingar samt mål. Sammantaget menar författarna att kultur innefattar 

ledningens och medarbetarnas tankesätt, handlande och beteende. Till detta kan det kopplas 

att kultur behandlar hur människor i organisationen skall kommunicera och bemöta varandra. 

Schein (2006) såväl som Lindmark och Önnevik (2011) fastslår att organisationens 

arbetsgivare har en stor betydelse vad gäller organisationskulturen. Schein (2006) menar 

närmare att kultur inleds och uppkommer då ledaren delar sina värderingar och åsikter till den 

större gruppen. Genom detta kan det påstås att ledarskap och organisationskultur är i 

samexistens och beroende av varandra. Även Lindmark och Önnevik (2011) menar att 

arbetsgivarens roll är avgörande vad gäller uppvisade beteenden inom organisationen. Det 

som arbetsgivaren uppvisar är det som medarbetarna sedan kommer att anamma. 
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5.1.1 Lökdiagram 

En organisationskultur kan närmare förklaras genom ett så kallat lökdiagram som Hofstede, 

Hofstede och Minkov (2011) belyser. Metaforen som författarna använder är en lök bestående 

av olika lager, vilka är symboler, hjältar, ritualer och värderingar, där symboler representerar 

ytan och värderingar kärnan, med hjältar och ritualer mellan dessa. Eftersom symboler består 

av ord, ting, och jargonger liksom statussymboler och kläder kan de enkelt ersättas och 

förändras och därmed placeras dessa till det yttersta lagret i diagrammet. Nästkommande lager 

består av levande, döda, verkliga eller imaginära personer som agerar förebilder och har 

därmed en viktig roll i en organisationskultur. Vidare har ritualer en socialt viktig betydelse 

för organisationskulturen och består av kollektiva aktiviteter medarbetarna sinsemellan, vilka 

påverkar organisationens sociala gemenskap och sammanhållning, något som Lindmark och 

Önnevik (2011) klargör.   

Dessa ovan nämnda, symboler, hjältar och ritualer, benämner Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2011) som sedvänjor vilka för utomstående är synliga. Längst in i diagrammet återfinns 

organisationens värderingar som klargör vad som anses rätt eller fel, ont eller gott, vad som är 

normalt respektive onormalt, vad som är farligt eller tryggt och vad som anses rationellt och 

irrationellt. Organisationens värderingar är enligt Lindmark och Önnevik (2011) svåra att 

förändra men trots detta förklarar Bruzelius och Skärvad (2012) vidare att organisationens 

gemensamma värderingar är avgörande för att organisationen kan ses som vägvinnande, 

utstråla legitimitet samt vara effektiv. 

 

 

Figur 2. Lökdiagram, bearbetad utifrån Hofstede, Hofstede och Minkov (2011). 
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5.2 Förändring 

Förändringsarbete är enligt Bruzelius och Skärvad (2012) något som organisationer inte kan 

undvika. Organisationers behov till utveckling och förändring kommer från organisationens 

omvärld och kallas för förändringstryck. Detta förändringstryck har enligt Bruzelius och 

Skärvad (2012) en stark påverkan på organisationer och det är härtill avgörande för 

organisationer att utveckla sina förmågor till att möta dessa förändringar, det vill säga att 

utöka sin förändringsförmåga. Ju bättre förändringsförmåga en organisation besitter desto 

enklare ter det sig att möta förändringar från omvärlden. Det anses enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2014) avgörande att organisationer internt skapar sig en uppfattning kring det 

givande förändringstrycket och reflektera över dess allvarlighetsgrad. Vidare förklarar 

Bruzelius och Skärvad (2012) att förändringar som är kopplade till organisationen och 

förändringar som organisationen berörs av, kan ses utifrån ett evolutionistiskt perspektiv, 

vilket innebär att de som anpassar sig bäst till förändringar är de verksamheter som kommer 

fortleva på sikt. Dock framlägger Alvesson och Sveningsson (2014) att förändringar kräver 

planeringsarbete och att denna planering till förändring kan anses tidskrävande. Därav är det 

avgörande att besitta ett tidsperspektiv med långsiktigt fokus.  

5.2.1 Evolutionära och revolutionära förändringar 

Vid studerande av förändringar väljer Jacobsen och Thorsvik (2014) att dela upp det i två 

begrepp – evolutionära förändringar som tidigare benämnts samt revolutionära förändringar. 

De olika begreppen beskriver förändringar som sker genom samtal och samverkan eller 

genom obligatorium och uppmaning till förändring. Fortsättningsvis mottages det genom 

dessa två typer av förändringar även fyra strategier att tillämpa vad gäller förändringar: 

 

 Revolution Evolution 

Grundval i obligatorium 

och uppmaning 

Diktatorisk omformning  Tvungen utveckling  

Grundval i samtal och 

samverkan 

Karismatisk omformning  Deltagande utveckling  

Tabell 1. Fyra huvudtyper av förändringsstrategi, bearbetad utifrån Jacobsen och Thorsvik 

(2014). 
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Diktatorisk omformning: 

Strategin diktatorisk omformning förklaras av Jacobsen och Thorsvik (2014) som en Top-

down förändring som besitter inspiration från det militära idealet där organisationer är 

hierarkiskt utformade. Vidare beskriver författarna att förändringar som avses att genomföras 

utifrån denna strategi genomgår ett antal faser. Inledningsvis genomförs en analys av 

ledningen för att mottaga information kring organisationens möjligheter och hot, därefter kan 

organisationens ledningsstrategi, mål samt konkreta handlingsplaner klargöras utifrån 

resultatet. Vid implementeringen analyseras situationen för att finna eventuella motstånd och 

problem samt lösningar till dessa, som kan uppstå i samband med förändringsarbetet. Just 

motstånd är något som Jacobsen och Thorsvik (2014) betonar som vanligt förekommande 

inom denna strategi då medarbetares medverkan i förändringsarbetet kan ses som begränsad. 

Av den anledningen bör lämpliga strategier för att bemöta motstånd tillsättas, såsom 

belöningssystem som bidrar till genomförandet av förändringsarbetet, alternativt att anlita en 

konsult till förändringsarbetet. 

Karismatisk omformning: 

Revolutionära förändringar av större skala kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 

genomföras effektivt med avsaknad av motstånd, genom att en karismatisk person leder 

förändringsarbetet och som därmed symboliserar och agerar förebild. Denna karismatiska 

ledare leder förändringen genom ett visst antal steg. För det första utagerar den karismatiska 

ledaren som en “domedagsprofet” som påvisar missnöje med den nuvarande situationen och 

övertygar därmed övriga om att en förändring är nödvändig. Samtidigt som ledaren påvisar att 

den nuvarande situationen är ohållbar framlägger ledaren en vision, vanligtvis genom 

metaforer, kring vad en förändring kan leda till. 

De karismatiska ledarna fyller, av Jacobsen och Thorsviks (2014) beskrivning, en stor fördel 

vad gäller att genomföra förändringsarbete, men en nackdel och problem är att det sällan är 

helt klart vem denna person är som besitter dessa fördelaktiga egenskaper. Detta innebär att 

när en förändring sker är det inte säkert att en karismatisk ledare finns för att leda 

förändringen. Ytterligare en problematik som författarna beskriver med karismatiska ledare är 

att de kan bygga upp orimliga förväntningar och förhoppningar samt att tron på den 

karismatiska ledaren kan komma att avta. 
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Tvungen utveckling: 

Tvungen utveckling, eller även kallad inkrementell utveckling, karaktäriseras enligt Jacobsen 

och Thorsvik (2014) av att förändringen genomförs i mindre, till varandra länkade etapper för 

att tillsammans skapa en omfattande förändring. Denna strategi vad gäller förändringsarbete 

sker, även här, i olika steg där ledningen till en början sätter samman olika förslag till en 

större strategi. Förslag som ej ses som vägvinnande kommer att avfärdas, vilket medför att val 

av åtgärder sker selektivt. Detta tillvägagångssätt innebär mer konkret att den strategiska 

planen till förändringsarbetet inte på förhand har förbestämts. Mål definieras distinkt, till 

skillnad från genomförandet då detta beslut förlagts på lägre nivåer för att maximera 

sannolikheterna till att lyckas med förändringsarbetet. 

Fördelen med att dela upp förändringsarbetet i mindre sammanlänkade etapper menar 

Jacobsen och Thorsvik (2014) leder till att förändringen upplevs mer naturlig och därmed ej 

en förändringsprocess styrd av ledningen. Men trots att förändringar här kategoriseras som 

mindre kan motstånd ändå uppstå och det blir av denna anledning en viss svårighet vad gäller 

att basera förändringen utefter samtal och samverkan. 

Deltagande utveckling: 

Strategin deltagande utveckling gällande förändring förklarar Jacobsen och Thorsvik (2014) 

syftar till att aktivt involvera medarbetarna från flera organisationsnivåer och kan därmed ses 

som en Buttom-up strategi för förändring. Medarbetarnas delaktighet inom organisationen vad 

gäller beslutsfattande skall ses som en ständig process inom verksamheten och detta 

tillvägagångssätt och synsätt gällande medarbetarnas roll inom organisationen och 

förändringsarbetet skall därmed inbringa fördelar. 
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5.2.2 Lewin’s change management model 

Gemensamma nämnare till förändringsstrategin deltagande utveckling, som ovan nämnts, 

återfinns i organisationsutveckling. Jacobsen & Thorsvik (2014) menar på att samtliga 

organisationsförändringar genomgår tre faser, vilka Kurt Lewin presenterar som 

upptiningsfas, förändringsfas och nedfrysningsfas. 

 

 

 

Figur 3. De tre grundläggande faserna i en organisationsutvecklingsprocess, bearbetad utifrån 

Jacobsen och Thorsvik (2014). 

I den första fasen, upptiningsfasen, beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014) att det är 

avgörande att bilda en motiverande aspekt och intresse vad gäller förändringen samt en känsla 

av att den nuvarande situationen inte är hållbar och fullgod. Vid nästkommande fas, det vill 

säga förändringsfasen, förklarar författarna vidare att mer konkreta åtgärder vidtas för att 

sedan i den sista fasen, nedfrysningsfasen, där de nya uträttade insatserna sätts i rutin. Härtill 

är det av vikt att insatta åtgärder ses över för att medhava information gällande om de nya 

inställningarna, det vill säga kulturen, och det konkreta bemötandet sammanfaller. 

Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidson (2011) påvisar att en förutsättning för att dessa faser 

skall fungera är att medarbetarnas uppvisade beteende och attityder står i fokus. De beteenden 

som inte kan anses acceptabla måste försvinna och upphöra för att istället ersättas av 

accepterade attityder och uppvisade beteenden. 

5.2.3 Proaktiva och reaktiva förändringar 

Organisationers hantering av förändring kan beskrivas som antingen proaktiva eller reaktiva. 

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver det proaktiva tillvägagångssätt som att organisationen 

hanterar förändringar från omvärlden genom att ingripa innan det blir ett krav att förändra. I 

motsats till det proaktiva tillvägagångssättet innebär det reaktiva tillvägagångssättet att 

organisationen agerar efter att förändringen i omvärlden inträffat och kravet att själva 

genomföra förändringar och anpassning är nödvändigt. Vilket av dessa tillvägagångssätt som 

är bäst är situationsberoende. Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar vidare att proaktivt 

agerande kan inbringa i fördelar, men trots detta är det reaktiva tillvägagångssättet det som är 

Upptining Förändring Nedfrysning 
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mest förekommande i praktiken. Anledningen till detta tros bero på att det medför en viss 

osäkerhet och risk för organisationer att förändra något innan det inträffat. 

5.2.4 The PDSA Cycle 

För att beskriva flödet av processer eller produkter inom en organisation i syfte att skapa 

lärande och förbättring är fyrstegsmetoden PDSA-cykeln användbar. Deming (1997) 

beskriver cykeln likt fyra steg – planering, genomförande, studerande och agerande. 

Planeringsstadiet (plan) är den största och mest resurskrävande delen där förslag på 

förändringar lyfts fram med avsikt att det skall leda till en plan eller ett experiment som så 

småningom kan verkställas i praktiken. Författaren menar fortsättningsvis att processen att 

planera flertalet gånger kan upplevas som ineffektiv och kostsam då det kräver noggranna 

jämförelser och analyser för vilken förändring som är mest relevant och vägvinnande att 

implementera, men den är ack så viktig för att det skall bli rätt från början. Nästkommande 

steg i processen är genomförandet (do), vilket innebär att planen eller experimentet 

implementeras och för att mottaga information gällande hur den fungerar i praktiken. Efter 

genomförandet tillkommer utvärdering, vilket ingår i det studerande stadiet (study). Vid 

utvärderingen kontrolleras resultatet av implementeringen och om det går urskilja eventuella 

brister och/eller styrkor som förändringen bidragit med. Först när detta är gjort går det ta 

ställning till fortsatt tillvägagångssätt. Vid det agerande stadiet (act) blir det handling av det 

som utvärderingen påvisat. Som reaktion på utvärderingen menar Deming (1997) vidare att 

det finns flera valmöjligheter, antingen acceptera och tillämpa förändringen, överge 

förändringen eller att genomföra cykeln ännu en gång, men under mindre förändringar. 

 

Figur 4. PDSA-cycle, bearbetad utifrån Deming (1997). 
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5.3 Fem steg för att skapa en god organisationskultur 

I Bell, Quick och Cycyotas (2002) artikel beskrivs möjligheten att utveckla en 

organisationskultur som är starkt intolerant mot sexuella trakasserier. Författarna anser att det 

finns brister i det förebyggande arbetet, vilket de tror grundar sig i att det flertalet gånger 

krävs mer proaktiva åtgärder än vad som vanligtvis implementeras i det förebyggande arbetet. 

För att lyckas utveckla en stark organisationskultur förklaras därför en modell bestående av 

fem punkter som är avgörande för att skapa goda förutsättningar för organisationskulturen. 

Genom detta tillvägagångssätt kan problemen hindras innan de blivit för svåra att hantera, 

samt en fokusering på mer grundläggande orsaker till att sexuella trakasserier överhuvudtaget 

uppstår. När det gäller förebyggande åtgärder krävs tidiga bedömningar av risker, modellering 

och förändrade beteende inom organisationen, vilket samtliga steg i modellen möjliggör. 

Som första punkt beskrivs förvaltningsansvaret som ledningen innehar genom sin centrala 

funktion i organisationen och dess påverkan av attityder och beteende hos medarbetarna. 

Författarna beskriver ledningens förpliktelser som en del av formgivningen utav kultur och 

egenskaper i organisationen genom tydlig ledning. Vidare menar Bell, Quick och Cycyotas 

(2002) att det är nödvändigt att signalera sin inställning gällande sexuella trakasserier och 

påvisa att organisationen har nolltolerans gentemot detta. Det kan vara genom utformning av 

specifika policys, men också hur hantering och rapportering sker vid eventuella händelser. För 

att tydliggöra sitt ställningstagande mot just sexuella trakasserier menar författarna att 

hanteringen skall ske direkt, noggrant och att eventuella sanktioner skall tilldelas för att 

påvisa att det inte är acceptabelt. På så vis blir det tydligt att inget tillåts passera obemärkt. 

Ytterligare en aspekt som Bell, Quick och Cycyotas (2002) klargör som bör inkluderas vid 

utvecklingen av en organisationskultur som är intolerant mot sexuella trakasserier, är att 

signalerna som sänds ut till omgivningen, både internt men också externt, skall uttrycka 

organisationens tydliga ståndpunkt. Det kan ske vid till exempel annonseringar där 

organisationens attityd och inställning till sexuella trakasserier lyfts fram. Genom signalerna 

som sänds ut kan det få effekter, till exempel att potentiella gärningsmän undviker att söka sig 

till organisationen då de blir medvetna om att deras attityd och inställning inte ligger i linje 

med organisationen. I motsatt effekt kan signalerna attrahera omgivande aktörer att söka sig 

till organisationen på grund av deras attityd och inställning. 
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Att regelbundet genomföra organisationsbedömningar är enligt Bell, Quick och Cycyotas 

(2002) avgörande för att kontrollera organisationskulturens attityder och inställningar 

gentemot sexuella trakasserier. Författarna beskriver organisationsbedömningarna likt 

övervakningsmekanismer som kan fungera som varningssystem som förhindrar att det urartar. 

Det finns två former av bedömningar som är relevanta att genomföra – bedömning av 

kvinnornas roll, status, position etc. i organisationen men också attitydundersökningar för att 

kartlägga medarbetarnas erfarenheter och uppfattningar om trakasserier. Författarna 

poängterar att regelbundet involvera dessa bedömningar i sitt arbete är fördelaktigt för att 

tidigt upptäcka avvikelser som inte önskas finnas inom organisationen. 

Avslutande omnämns utbildningen inom ämnet som en viktig aspekt att inte förglömma. Bell, 

Quick och Cycyotas (2002) menar att det är nödvändigt att utbilda medarbetarna så att de 

förstår vikten av att arbeta med området, dock skall det inte framställas som större än något 

annat problem. Huvudsyftet med utbildningarna är att de ständigt skall påminna medarbetarna 

om vikten av en arbetsmiljö fri från trakasserier, samt att definiera ämnet, policys, hantering 

av det och så vidare, för alla skall vara införstådda i vad som gäller. 

5.4 Mänsklig kvalitetsutveckling 

En förutsättning för att en organisation skall kunna ses som framgångsrik är enligt Lagrosen 

och Lagrosen (2009) god kvalitet. Att ständigt utveckla organisationer kan ses som en 

framgångsfaktor dit kvalitetsutveckling kan härledas. Kvalitetsutveckling är bestående av ett 

antal tekniker, modeller och värderingar, vilka nedan kommer att belysas. En betydelsefull 

profil gällande kvalitetsutveckling är Edward Deming som bland annat är förespråkare för 

ständiga förbättringar och att organisationer behöver vara långsiktiga i sitt förbättringsarbete 

och att god hantering av problem är en förutsättning för organisationers fortlevnad.  

“Kvalitet är ingen destination, utan en resa där målet ständigt förändras och inte är givet” 

(Edvardsson & Thomasson, 1991, s. 30). 

Enligt Edvardsson och Thomasson (1991) är en organisation sällan fulländad med den kvalitet 

som produceras då det ständigt kommer upp nya möjligheter till förbättringar. Det som ansågs 

vara rätt kvalitet tidigare, behöver inte vara det nu eller i framtiden. Lagrosen och Lagrosen 

(2009) beskriver vidare att ständiga förbättringar innebär att en viss toleransnivå inom 

organisationen ersätts med ett ständigt arbete mot att förbättra organisationens kvalité och att 

nyckeln till detta tros ligga i hanteringen av organisationens mänskliga resurser.  
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5.4.1 Synsätt och nivåer gällande kvalitetsutveckling  

Lagrosen och Lagrosen (2009) väljer att förklara kvalitetsutvecklingsarbetet med hjälp av tre 

olika former av djup. Den första nivån är tekniker som består av praktiska verktyg och 

hjälpmedel för organisationens förbättrade funktionssätt. Vid nästkommande nivå återfinns 

modeller som är värdefulla för organisationen och dess arbete vad gäller kvalitetsarbete. Den 

tredje och sista nivån är värderingar och dessa utgör grunden för en organisationskultur och 

ses många gånger som den viktigaste aspekten gällande en organisations kvalitetsutveckling. 

Edvardsson och Thomasson (1991) menar att det krävs kulturförståelse, där värderingar kan 

inkluderas, för att nå ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete. Genom förståelse för hur 

organisationen ser ut och går det enklare att förutse hur människorna kommer agera, och 

därmed förbereda sig på eventuella hinder som kan uppstå. För att beskriva 

kvalitetsutvecklingsarbetet väljer Lagrosen och Lagrosen (2009) att urskilja flertalet nivåer 

som var och en karaktäriseras av ett visst beteende och agerande. Dessa olika nivåer är 

oengagerade, famlare, verktygsvurmare, förbättrare, utmärkelsevinnare samt världsklass. 

 

Figur 5. Synsätt och nivåer gällande kvalitetsutveckling bearbetad utifrån Lagrosen och 

Lagrosen (2009).  
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Oengagerade är de som författarna beskriver som organisationer som ej påbörjat ständiga 

förbättringar, medan de som precis påbörjat det ständiga förbättringsarbetet benämns som 

famlare. De organisationer som inlett sitt arbete att nyttja tekniker i sitt arbete kallas för 

verktygsvurmare då tekniker nyttjas på ett framgångsrikt och vägvinnande sätt. Dessa 

organisationer besitter mer kunskap än de tidigare nämnda vad gäller kvalitetsutveckling, 

dock är inte fulltalet av ledningen engagerade i kvalitetsutvecklingen, utan arbetet vad gäller 

detta är delegerat till kvalitetsavdelningar. Vidare beskriver Lagerosen och Lagerosen (2009) 

de organisationer där kvalitetsutveckling är starkt etablerat och resultat börjar framgå som så 

kallade förbättrare. I dessa organisationer nyttjas modeller i kvalitetsarbetet och ledningen är 

engagerade och drivande i arbetet av kvalitetsutveckling. Dock är kvalitetsarbetet beroende av 

ett fåtal individers insatser och kan därmed ses som sårbar och att kvalitetsarbetet som en 

följd av detta kan komma att avstanna om de drivande individerna av olika skäl avsäger sig 

sitt arbete vad gäller detta eller omprioriterar till förmån för annat.  

Nästkommande nivå beskriver författarna som utmärkelsevinnare vilka är de organisationer 

som kan ha kommit att mottagit någon utmärkelse vad gäller sitt kvalitetsarbete. I dessa 

organisationer föreligger det en stark kultur vad gäller kvalité och flertalet individer inom 

organisationer är involverade och engagerade i detta arbete, vilket bidrar till att minimera dess 

sårbarhet. Utmärkelsevinnarna besitter goda kunskaper i nyttjande gällande tekniker och 

modeller som banar väg för att inleda arbete med organisationens värderingar. Fåtalet 

organisationer uppnår nivån världsklass som är förknippade med det de organisationer där 

ständiga förbättringar sker i samtliga organisatoriska processer och som på ett lyckat sätt 

involverat samtliga nivåer i ett arbete och kvalitetsutveckling sker på ett naturligt 

tillvägagångssätt. Organisationens gemensamma grundläggande värderingar som utgör 

organisationens hjärta är införstådd och delas av organisationens medlemmar som i sin tur 

utgör organisationskulturens hörnsten (Lagerosen & Lagerosen, 2009). 

De olika synsätten vad gäller kvalitetsutveckling som ovan presenterats kombinerar Lagrosen 

och Lagrosen (2009) en gemensam modell. Till denna kan det ses att ju högre nivå av 

kvalitetsutveckling som en organisation genomför desto djupare nivå av arbete krävs. För att 

nå nivån av världsklass krävs därmed att organisationen kvalitetsutvecklar på djupare plan än 

enbart genom tekniker och modeller.  
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5.5 Kommunikationsgrader  

Organisationers kvalitetsutvecklingsarbete kan enligt Lagerosen och Lagerosen (2009) 

urskiljas genom ett flertal nivåer där var och en karaktäriseras av ett visst beteende och 

agerande. Modellen går endast delvis att appliceras på studien då den egentligen fokuserar på 

kvalitetsutveckling inom produktionsverksamheter. Till denna studie kan den i viss mån 

tillämpas då kvalitetsarbete ses som fulländat då det når organisationens värderingar. För att 

detta skall kunna ses som möjligt krävs en medvetenhet som Horkheimer och Adorno (1981) 

förespråkar samt en god kommunikation, som Habermas (1984) vidare belyser. 

Arbetsgivarens kommunikation och delgivande av åsikter, värderingar och ståndpunkter har, 

enligt Schein (2006), en stor påverkan gällande organisationskulturen och dess riktning. 

Därav har en egen modell utformats utifrån tolkning av ovan nämnda författare för att 

tillämpas på medvetandedrivande förändringar och kommunikationen som är avgörande för 

en ideell rörelses slagkraft.    
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Modellen lägger fokus på tre olika kommunikationsnivåer och hur dessa olika 

kommunikationer påverkar arbetet inom organisationen kopplat till ämnet sexuella 

trakasserier och arbetsgivarens förebyggande arbete gällande detta. Det som urskiljer de olika 

graderna av kommunikation är inställning, synsätt och syfte. Första gradens kommunikation 

agerar impulsivt eftersom stunden kräver det och därmed kan tidsåtgången vad gäller arbete 

med ämnet ses som kort. Den andra gradens kommunikation ses som framgångsfokuserat och 

att organisationer härtill agerar utifrån vad som är fördelaktigt för organisationen och därmed 

föreligger inget djupare syfte vad gäller organisationskulturen. Tredje gradens 

kommunikation kan ses som idealisk då den fokuserar på ett hållbart arbete där en förståelse 

för människors känslor och situationer föreligger och att organisationens värderingar därmed 

blir belysta. Härtill genom den tredje grandens kommunikation är det möjligt att mottaga en 

gemensam insikt och slutligen en ömsesidig förståelse, vilket Habermas (1984) argumenterar 

för. Genom denna kommunikation ses arbetet som varaktigt då organisationens värderingar 

omprövas vilket bidrar till att ämnets aktualitet ses som fortsatt, vilket går att återkoppla till 

Michaels (2001, [1915]) metafor om vågen då detta resulterar i att ämnet ses som fortsatt 

pågående.  
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 6.0 Analys  

I analyskapitlet kommer studiens empiriska data att analyseras och ställas mot tidigare 

forskning, teorier och modeller inom området för att härigenom mottaga en större förståelse 

för det insamlade materialet. Till en början presenteras och analyseras studiens 

enkätundersökning så väl vidare intervjuundersökningar med det som tidigare presenterats i 

studiens teorikapitel.  

6.1 Generell medvetandedriven förändring 

Bruzelius och Skärvad (2012) beskriver att förändring är en företeelse som organisationer inte 

kan undvika. Men för att förändringar skall kunna genomföras krävs, som Horkheimer och 

Adorno (1981) beskriver, en funnen medvetenhet och att människan blir upplyst.  Av 

enkätundersökningen framkommer det att 75,3 % har uppmärksammat #metoo och dess 

betydelse, 18,2 % har delvis uppmärksammat #metoo och dess betydelse samt att 6,5 % inte 

uppmärksammat #metoo och därmed inte är införstådda med dess betydelse. Det anses 

fortsättningsvis enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) avgörande att organisationer internt 

skapar sig en uppfattning kring det givande förändringstrycket och reflektera över dess 

allvarlighetsgrad. En förklaring till att restauranger inte genomfört förändringar som en följd 

av #metoo kan bero på att hashtagen ej uppmärksammats och att det kan föreligga en 

avsaknad av medvetenhet om dess betydelse samt möjligheten till att bedöma dess 

allvarlighetsgrad. Har människor inte tillskapat sig en medvetenhet är förändringar enligt 

Horkheimer och Adorno (1981) ej möjliga. De som därmed inte mottagit en medvetenhet kan 

eventuellt besitta språkbarriärer, och just språket och kommunikationen beskriver Habermas 

(1984) som betydelsefull gällande förändring och förståelse för situationen. Ett 

kommunikativt agerande kan enligt Habermas (1984) skapa ett ökat etiskt innehåll och förslag 

på korrigeringar, detta eftersom djupare förståelse för ämnet och berörda individer kan 

utveckla en starkare gemensam insikt för vad som kan anses etiskt acceptabelt. Härtill kan 

studiens egna framarbetade modell tillämpas. Tredje gradens kommunikation, vilken är 

förståelseinriktad, anses besitta en hög sannolikhet för att agerandet tar fäste i organisationens 

värderingar och att ämnet därmed anses fortsatt under en längre tid, även när hashtagen 

avklingat.  
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Av enkätundersökningen framkommer det även att av de svarande har totalt 45,5 % en positiv 

inställning till förändring då 28,6 % besvarat ja, 14,3 % besvarat delvis och 2,6 % har 

besvarat att de planerar genomförande av förändring, medan 54,5 % besvarat att de ej 

genomfört någon förändring alls. I förhållande till de som inte uppmärksammat #metoo, det 

vill säga 6,5 %, är det mer försvarbart att de inte genomfört förändringar eftersom de inte haft 

möjlighet att göra bedömningen av förändringstryckets allvarlighetsgrad så som Jacobsen och 

Thorsvik (2014) beskriver. De som däremot uppmärksammat eller delvis uppmärksammat 

hashtagen, 93,5 %, är betydligt fler än de som därefter valt att genomföra eller planera någon 

form av förändring. En förklaring till detta skulle kunna vara att de restauranger som ej 

genomfört förändring trots att de uppmärksammat #metoo beror på att förändringstrycket inte 

ansetts vara av tillräckligt hög grad för att välja att agera. Att inte inleda ett förändringsarbete 

kan innebära att arbetsgivare enligt Pines (1997) innehar en falsk medvetenhet som kan ses 

som en kunskapslucka vilket gör förändringstrycket svårt att bedöma. Ytterligare förklaring 

skulle kunna vara att organisationens förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier 

ansetts vara tillräckligt god för att ej påverkas eller förändras som en följd av #metoo. En 

tolkning till detta agerande kan hänga samman med Pines (1997) gällande att ens agerade 

avspeglar synen av ens verklighet men att denna nödvändigtvis inte behöver vara sann. 

Därmed kan en falsk medvetenhet föreligga eftersom individen ännu saknar medvetenhet om 

ämnet och agerar utifrån sin individuella uppfattning.  

6.2 Arbetsgivarens roll vid medvetandedrivet 

förändringsarbete  

Med hänsyn till #metoo och det förändringsarbete som anordnats i och med hashtagen, går det 

urskilja att agerandet drivits och genomförts utifrån ett intresse. Detta kan säkerligen hänföras 

till arbetsgivarens intressen, något som Michaels (2001, [1915]) poängterar då makthavaren 

besitter befogenheter att styra i vilken riktning organisationen tar för att så sätt tillgodose egna 

intressen. Frågan är om den ideella kraften i rörelsen #metoo kommer att tas till vara eller som 

Michels antyder kommer att absorberas av makten. En förutsättning till att ett intresse skall 

uppstå är att en medvetenhet föreligger. För engagemang måste en kunskap kring ämnet 

mottagas och medvetenheten möjliggör prioritet gällande organisationens arbete och resurser. 

Horkheimer och Adorno (1981) förespråkar att människan först kan agera när en möjlighet till 

medvetenhet framläggs. Efter medvetenheten blir människan upplyst om att det som görs inte 

är det enda alternativet av agerande. 
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Av studien kan det konstateras att initiativtagare till förändringsarbetet i övervägande fall 

kommit att vara arbetsgivaren eller ägaren till restaurangerna. Detta stärker Michaels (2001, 

[1915]) ståndpunkt genom att makthavaren i organisationen besitter förmånen att kontrollera 

kommunikation och resurser i organisationen och leda i önskvärd riktning. Drivkraften till 

förändringsarbetet kan utifrån studien antydas bero på olika intressen hos arbetsgivarna och 

därmed genom olika kommunikationsgrader, där studiens framarbetade modell går att 

applicera. De flesta restauranger går att härröra till första och andra gradens kommunikation 

där vissa restauranger genomförde arbetet med intresset för att överleva och stärka sitt 

varumärke genom att hantera dessa typer av frågor, vilket Habermas (1984) framlägger går 

hänförs till Max Webers tankar gällande ett instrumentellt agerande. I kontrast till detta 

påvisar studien att vissa organisationer genomförde ett förändringsarbete av inre drivkraft och 

bakomliggande förståelse, det vill säga tredje gradens kommunikation, där dessa arbetsgivare 

kände en skyldighet att agera, vilket går att hänföras till Habermas egna kommunikativa 

agerade, som är en ersättning till Webers tankar, som för Habermas ses som ofullständiga.  

Likt vad Michaels (2001, [1915]) beskriver har arbetsgivaren en viktig roll som makthavande 

position. Genom att ansvara för vad som uppkommer i organisationen, samt att sanktionera de 

som ej håller sig till de riktlinjer som framställts möjliggörs ett beteende där alla arbetar mot 

gemensamma intressen. Att som arbetsgivare arbeta mot att uppnå en gemensam förståelse för 

ämnet är som Habermas (1984) beskriver en viktig förutsättning. Även om det i bland annat 

restaurang H förekommer dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare gällande ämnet är det 

ändå arbetsgivaren som innehar den avgörande beslutsbefogenheten. I kontrast till detta ses 

restaurang E där arbetsgivaren sätter sin tillit till sin egen kompetens, vilket resulterar i att de 

anställda inte inkluderades i samma utsträckning. Det går att antyda att båda dessa ledare 

besitter någon form av maktposition, även om de olika restaurangerna medhar olika 

organisationsstrukturer. Utmaningen kvarstår dock för samtliga restauranger i studien att 

upprätthålla arbetet så det fortlever under längre tid och inte enbart blir något som pågår under 

en kort och intensiv period för att därefter glömmas bort. Den ideella kraften som #metoo ses 

som får därmed inte hamna på stranden så som Michaels (2001, [1915]) förutsåg.  

6.3 Evolutionära och revolutionära förändringar 

Förändringar kan vidare ses som evolutionära förändringar och revolutionära förändringar, 

vilket enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är förändringar som sker via samtal och 

samverkan eller genom obligatorium och uppmaning till förändring. Fortsättningsvis gällande 
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detta presenterar Jacobsen och Thorsvik (2014) fyra strategier vad gäller hur organisationer 

väljer att bemöta förändringar.  

Diktatorisk omformning är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) en revolutionär 

förändringsstrategi som sker via uppmaning. #metoo kan ses som en uppmaning från 

samhället, där samtliga restauranger i intervjuundersökningen valt att agera genom reaktivt 

tillvägagångssätt. Förändringen ses enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) som en Top-down 

styrd förändring där ledningen eller arbetsgivaren medhar en betydelsefull roll.  Denna typ av 

strategi blir enligt den genomförda intervjuundersökningen tydlig i samtliga restauranger då 

initiativ till förändring, som samhället genom hashtagen uppmanade till, togs av ledning eller 

person i beslutsfattande position, det vill säga av ägare eller restaurangchef. Dessutom har det 

kunnat urskiljas att samma personer fått vara med i beslutsprocessen för vad som konkret 

skall förändras. Den verksamhet som tydligast anammar denna strategi vad gäller att 

förändringen ses som Top-down styrd är restaurang G som helt tycks sakna att involvera de 

anställda i förändringsarbetet.  

En karismatisk omformning är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) en revolutionär 

förändringsstrategi som, till skillnad mot diktatorisk omformning, sker genom samtal och 

samverkan. Strategin präglas av att förändringen leds av en karismatisk person, som i detta 

fall utgörs av arbetsgivaren.  Det är hen som besitter ledarrollen för förändringen vad gäller 

sexuella trakasserier inom den egna verksamheten, vilket blir tydlig i denna studie då samtliga 

restauranger som uppgett att förändring varit på initiativ från restaurangägaren eller 

restaurangchefen. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver vidare att ledaren till initiativet till 

förändring enligt denna strategi skall agera förebilder vilket blir tydligt hos arbetsgivaren i 

restaurang D och restaurang A där respondenterna brinner för frågan. Men än tydligare 

gällande detta är restaurang H. Hen kan ses som en ledare som besitter en vision som hen 

strävar efter och leder därmed de anställda mot detta framtida önskvärda tillstånd. Jacobsen 

och Thorsvik (2014) beskriver fortsättningsvis att ledaren enligt denna strategi skall påvisa att 

en förändring är avgörande och utagerar liksom en “domedagsprofet”. Trots att respondenten 

till restaurang D har ett brinnande intresse för ämnet sexuella trakasserier, kan hens roll i 

organisationen inte ses som en domedagsprofet eftersom inga förändringar vad gäller kulturen 

har skett, vilket nedan vidare presenteras och analyseras. Just att utagera domedagsprofet blir 

däremot tydligt i restaurang A och restaurang E som besitter ett överlevnadsperspektiv och 

framtidsperspektiv och förespråkar att det är avgörande att anpassa sig till trender och vad 

omgivningen påvisar. Vilket ligger i linje med Bruzelius och Skärvads (2012) beskrivning vad 
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gäller att förändringar kopplade till organisationer och dess verksamhet kan ses utifrån ett 

evolutionistiskt perspektiv som medför att de verksamheter som bäst anpassar sig till 

påtryckningar till förändring kommer fortleva på lång sikt.  

Tvungen utveckling beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014) som en evolutionär 

förändringsstrategi som sker genom obligatorium och uppmaning. Kännetecken för denna 

strategi anses vara att den sker i flera mindre sammanlänkade etapper som gemensamt skapar 

en omfattande förändring. Den restaurang som tydligast kan härledas till denna 

förändringsstrategi är restaurang F där respondenten tydliggör att förändringar inte kan 

påskyndas utan att det bästa sättet är att hantera förändringen sker i mindre och kontrollerade 

steg. Övriga restauranger kan inte lika tydligt härledas till denna strategi då deras 

tillvägagångssätt vad gäller förändring uttryckligen skett i mer drastisk mening.  

Deltagande utveckling presenteras av Jacobsen och Thorsvik (2014) som en evolutionär 

förändring som sker genom samtal och samverkan. Förändringen kan ses som en Buttom-up 

strategi, där medarbetarnas delaktighet blir tydligare. De restauranger som utmärker sig från 

övriga i intervjuundersökningen och som kan härledas till denna strategi är restaurang B och 

H. Organisationskulturen i dessa verksamheter kan ses som familjära och inbjudande, och har 

efter #metoo haft en öppen dialog kring ämnet. Medarbetarna har fått vara delaktiga i 

förändringsarbetet, då respondenterna anser deras deltagande som fördelaktigt. De 

restauranger som tydligast inte går att härleda till denna strategi gällande att involvera de 

anställda är restaurang C, G och I då de anställdas deltagande i förändringsarbetet ses som 

begränsande.  
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6.4 Proaktiva och reaktiva förändringar 

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver att förändringar kan mötas på ett proaktivt eller genom 

ett reaktivt tillvägagångssätt. Att välja en proaktiv strategi innebär att agerandet ses som 

framåtskridande eller förebyggande medans en reaktiv strategi till agerande till förändring ses 

som det motsatta. Vid studiens enkätundersökning kan det ses att 54,5 % av de tillfrågade 

avstått från att förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier som ett resultat 

av #metoo och att 45,5 % i någon form genomfört eller skall genomföra ett förändringsarbete 

på grund av #metoo. Härtill, eftersom det efterfrågades om de agerat som svar på #metoo, 

framgår det att 45,5 % av de tillfrågade agerat och då i reaktiv bemärkelse. Då 

enkätundersökningen är av enkel och kort karaktär och enbart efterfrågar om förändringar 

skett som ett resultat av #metoo har därmed inget utrymme lämnats till att belysa proaktiva 

förändringar. Hur situationen, arbetet och synsättet var innan #metoo lämnas utrymme till att 

belysa i den senare kvalitativa intervjuundersökningen då mer djupgående svar möjliggörs. 

De restauranger som valt att genomföra förändring som ett resultat av #metoo kan därmed ses 

som reaktiva förändringar. Bruzelius och Skärvads (2012) framlägger att förändring inte kan 

undvikas och att omvärldens påtryckningar påverkar organisationer och att det därtill är 

viktigt att förändra. Av undersökningen visar det sig att restaurang A, E och G är mest 

mottagliga till att förändra till förmån till omgivningens påtryckningar då de uttryckligen 

anser vikten av anpassning till omgivningen som stor. Restaurang G särskiljer sig dock från 

restaurang A och E då de enligt intervjuundersökningen enbart anpassar och förändrar för att 

följa trender och detta utan att besitta ett specifikt mål.  

Däremot har restaurang A, E, F och H utmärkt sig genom att ett reaktivt tillvägagångssätt 

även skapat möjligheter till ett förebyggande arbete. Dessa restauranger utmärker sig genom 

att ett framtidsperspektiv föreligger och att arbetet gällande detta inte kan ses som avslutat. 

Vilket stämmer överens med Demings ord, vilket Lagrosen och Lagrosen (2009) belyser, där 

organisationer behöver genomföra ständiga förbättringar och inneha ett långsiktigt perspektiv 

gällande sitt förbättringsarbete. Restaurang H uttrycker en tydlig framtidsvision beträffande 

de anställdas hälsa och välmående och att verksamheten skall vara en attraktiv arbetsplats för 

utomstående. Respondenten menar på att gott bemötande och stark teamkänsla är viktigt och 

något som alltid går att arbeta med. Övriga restauranger som deltog i intervjuundersökningen 

har även dessa reagerat på ett reaktivt tillvägagångssätt gällande förändring, men att dessa inte 

ser ett framtidsperspektiv samt upplevs sakna ett uppföljningsarbete.  
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6.5 Förändrad kultur  

6.5.1 Utifrån instrumentellt och kommunikativt agerande  

Samtliga restauranger av intervjuundersökningen påvisar tendenser till att ha reflekterat, 

belyst eller förändrat organisationens ståndpunkter, även om vissa verksamheters arbetsgivare 

till detta tagit ett större ansvar eller en tydligare roll. Den restaurang som tydligast påvisar 

dessa tendenser är restaurang H där samtal möjliggjort en ökad förståelse för varandra, vilket 

gemensamt skapat en tydligare syn och tanke kring vad som kan ses som godtagbar kultur och 

jargong. Det blir till denna restaurang tydligt att arbetsgivaren praktiserat ett kommunikativt 

agerande som Habermas (1984) är förespråkare av. Communicate action syftar till att överföra 

och uppdatera den kulturella kunskapen för att härigenom kunna mottaga en gemensam insikt, 

vilket arbetsgivaren i restaurang H praktiserat.  

Genom att kommunicera och agera enligt Habermas teori möjliggörs en förståelse och en 

förutsättning för att mottaga en gemensam insikt kring vad som kan ses som godtagbart 

beteende och bemötande inom organisationen. Detta resultat kommer troligtvis inte att 

mottagas genom Webers instrumentella syn som saknar en förståelseorientering och är i 

stället framgångs- och målfokuserat. I motsats till det kommunikativa agerandet och 

Habermas ståndpunkter gällande att vara förståelseorienterade påvisar studiens resultat att det 

finns de organisationer, till exempel restaurang A, som mer ligger i linje med Max Webers 

instrumentella agerande och att de därmed kan ses som mer framgångsfokuserade i den 

bemärkelsen att de värderar verksamhetens fortlevnad som hög. En analys på detta kan vara 

att ett kommunikativt agerande, som Habermas (1984) är förespråkare av, maximerar 

möjligheterna till att organisationens kultur, jargong och tillhörande värderingar skall kunna 

förändras och att förändringsarbetet därtill skall kunna ses som långsiktigt och hållbart.  

6.5.2 Utifrån Lökdiagrammet  

För att analysera och förstå en förändring i organisationskulturen kan lökdiagrammet som 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) belyser härtill appliceras.  En organisations 

värderingar gällande vad som anses som rätt eller fel, gott eller ont är svåra att förändra och 

att de därav ligger placerade i diagrammets kärna. Enkätundersökningen fastslår att 45,5 % av 

de tillfrågade på ett eller annat sätt som en följd av #metoo har förändrat organisationens 

förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. Av intervjuundersökningen framkommer 

det att det finns olika tillvägagångssätt gällande hur värderingarna omprövats efter #metoo, 
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men att enbart två verksamheter fullt banat väg för att organisationens värderingar skall 

komma att förändras. Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) belyser vidare att en 

organisations kultur och jargong enkelt kan ersättas och förändras och att de av denna 

anledning ligger placerad i det yttersta lagret av diagrammet. Dock framkommer det av 

intervjuundersökningarna att inga större förändringar gällande organisationskulturen och 

restaurangernas jargong skett.  En förklaring till detta skulle kunna vara som Alvesson och 

Sveningsson (2014) beskriver då förändringar är tidskrävande, vilket gör att ett resultat och 

förändring av organisationskulturen kan förväntas ta längre tid än den tid som hashtagen gett 

utrymme till. 

Bruzelius och Skärvad (2012) belyser vidare att kultur består av ledningens och 

medarbetarnas tankeverksamhet, agerande och beteende, det vill säga hur människorna inom 

organisationen kommunicerar och bemöter varandra. Av intervjuundersökningen 

framkommer det att det föreligger olika sätt att bemöta varandra inom verksamheten. 

Restaurang B och H har en ett mjukt och omtänksamt agerande sinsemellan då 

respondenterna till dessa restauranger poängterar att respektfullt agerande till varandra är av 

största prioritet. Gällande det etiska innehållet i dessa organisationer kan det urskiljas att det 

ökat i och med en strävan mot ett kommunikativt agerade. Detta kopplat till studiens 

framarbetade modell kan det uppfattas att dessa restauranger medhar en tredje grads 

kommunikation där organisationens kultur och djupare värderingar berörs. Men då kulturen 

enligt respondenterna anses fullgod har dock inga större förändringar vad gäller kultur eller 

jargong inträffat som ett resultat av #metoo.  

I kontrast till restaurang B och H återfinns restaurang D vars kultur utifrån 

intervjurespondenten upplevs mer hård och utmanande där jargongen och kulturen tillåter 

hårda och grova skämt, vilket med koppling till studiens valda ämnesområde kan komma att 

upplevas olämpligt. Trots att #metoo enligt respondenten till restaurang D bidragit till en ökad 

medvetenhet kring ämnet har inte organisationens hårda jargong och kultur kommit att 

förändrats. Medvetenheten har dock bidragit till att enskilda individer blivit medvetna om när 

sagda skämt eller kommentarer går över gränsen kopplat till #metoo och sexuella trakasserier. 

Organisationskulturen hos restaurang C och I kan inte ses som omfattande även om 

respondenterna efter #metoo upplever en förändring av positiv karaktär. Skillnaden som 

numera kan ses är att de anställda fått en ökad förståelse för andras situationer, vilket kan ses 

som positivt men att detta jämfört med studiens andra restauranger inte kan ses som 

omfattande. Restaurang F framlägger likt restaurang C och I att organisationens jargong och 
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hur de anställda bemöter varandra kommit att förändrats som en följd av #metoo, dock kan 

denna förändring inte heller ses som stor. Vidare har restaurang G genomfört förändringar 

som ett resultat av #metoo men att respondenten inte sett eller uppmärksammat skillnader.  

Den restaurang som främst öppnat upp möjligheterna för en kulturförändring och jargong som 

ett resultat av #metoo är restaurang A där restaurangägaren sänt sina anställda på workshop i 

ämnet då hen inser ämnets allvarlighetsgrad och att en förändring anses viktig, inte bara på 

arbetsplatsen, utan skall även ses som en lärdom i livet. En viktig aspekt som Bell, Quick och 

Cycyotas (2002) belyser som är nödvändig för att utveckla en god organisationskultur som är 

intolerant mot sexuella trakasserier är utbildning av medarbetarna. Syftet med utbildningen är 

att medarbetarna skall förstå vikten av att arbeta med området, förstå vikten av en arbetsmiljö 

fri från trakasserier samt definiera ämnet, policy, hantering och så vidare. Att respondenten i 

restaurang A då sänts sina anställda på en workshop möjliggör att utbildningen som strävar 

mot att tillgodose de anställda med kunskaper som på sikt kan påverka såväl deras 

arbetssituation som privatliv.   

Härtill i restaurang A och H ses det tydligt, som Schein (2006) såväl som Lindmark och 

Önnevik beskriver, att arbetsgivaren besitter en stor betydelse vad gäller kulturen. Schein 

(2006) påvisar närmare att arbetsgivarens delgivande av hens värderingar och åsikter till 

verksamhetens personal är betydelsefull vad gäller organisationskulturen. I restaurang H blir 

det tydligast att hen som arbetsgivare besitter en stor och helt avgörande roll gällande 

organisationskulturen. Utan hen skulle verksamhetens varma kultur troligtvis inte vara 

densamma. Även restaurangägaren till restaurang E kommer ha en betydelsefull roll vad 

gäller en kommande kulturförändring eftersom denna restaurang planerar förändring inom 

snar framtid. Förändring tar enligt respondenten tid och att ett framtidstänk med strävan mot 

nollvision utgör att planeringsprocessen ännu är pågående.  

De organisationer som tydligast påvisar sin inställning vad gäller sexuella trakasserier är 

restaurang C, E och H. Respondenterna tydliggör att ageranden som ligger i linje med 

sexuella trakasserier inte är accepterat inom organisationen, vilket stämmer överens med vad 

Bell, Quick och Cycyotas (2002) antyder då det är nödvändigt att signalera för att ge sken av 

organisationens inställning gentemot detta. Vid tydliggörande av organisationens 

ställningstagande bör hantering ske direkt, noggrant och att eventuella sanktioner skall 

tilldelas för att påvisa att det inte är acceptabelt. Just denna inställning kan ses i restaurang C 

då sanktioner tydligt praktiseras om så krävs.  
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6.6 Förändringscyklar  

Av enkätundersökningen kan det utläsas att 45,5% av de tillfrågade gjort eller planerar att 

genomföra förändring som ett resultat av #metoo. Dessa restauranger har därmed på olika sätt 

kommit i kontakt med Lewin’s change management model och PDSA cycle och dess faser. 

Det går se likheter och samband mellan dessa modeller som går att återkoppla till studiens 

undersökning. 

Samtliga restauranger ur intervjuundersökningen befinner eller har befunnit sig i Lewin’s 

change management model upptiningsfas. Restaurang E befinner sig fortfarande i denna fas 

då en förändring ännu inte genomförts och att verksamheten därmed inte förflyttats vidare till 

nästkommande steg i modellen, vilket är förändringsfasen. De restauranger som passerat 

upptiningsfasen vidare till förändringsfasen är de restauranger som genomfört en förändring, 

vilket i detta fall är restaurang A, B, C, D, F, G, H och I. De restauranger som passerar 

förändringsfasen och vidare till nedfrysningsfasen är de restauranger som inte är förespråkare 

av ständiga förbättringar. Dessa restauranger utgörs därmed av restaurang B, C, D, G och I. 

De restauranger som inte tar sig vidare till denna fas utgörs således av restaurang A, F och H 

då dessa förespråkar ständiga förbättringar, vilket möjliggörs i förändringsfasen. Samtidigt 

kan det ses att nedfrysningsfasen innebär att förändringar sätts i rutin. Men frågan är hur 

restaurang A, F och H vidhåller det arbete som krävs för att sätta arbetet i rutin då deras 

synsätt ses som en del av en större helhet i och med deras positiva syn gällande ständiga 

förbättringar. Av denna anledning ses deras planering i nedfrysningsfasen inte som självklar 

eftersom de ständigt inväntar fler påtryckningar till förändring som skapar en bättre helhet.  

För att applicera studiens undersökningsdeltagare till PDSA cycle kan restaurang E placeras i 

planeringsstadiet i denna modell. Restaurang E klargör att de ännu befinner sig i detta stadie 

då planering är en förutsättning till goda förändringar, vilket även Deming (1997) förespråkar 

då detta steg ses som det mest resurskrävande. Nästkommande steg beskriver Deming (1997) 

som do, som ses som förändringens genomförandestadie. Av studiens enkätundersökning kan 

det konstateras att 45,5 % av deltagarna genomfört en förändring av något slag. 

Intervjuundersökningen fastslår att de verksamheter som genomfört detta stadie är restaurang 

A, B, C, D, F, G, H och I, det vill säga alla verksamheter utom restaurang E eftersom de ännu 

befinner sig i planeringsstadiet.  
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De restauranger som inte genomför ständiga förbättringar tes ha en tendens att inte fortgå i 

PDSA cykeln då dessa verksamheter anser att det genomförda förändringsarbetet är 

fullständigt. De som däremot förespråkar ständiga förbättringar är restaurang A, F och H, 

vilkas position i modellen kan ses som svävande då ingen förändring ses som fulländad vilket 

gör förändringsarbetet ständigt pågående. Utifrån detta kan det konstateras att PDSA cycle är 

mer lämplig för de verksamheter som förespråkar ständiga förbättringar eftersom arbetet ses 

som pågående, medan de verksamheter som ej förespråkar ständiga förbättringar passar bättre 

med Lewin’s change management model där det finns ett tydligt avslut i processen. 

6.7 Ständiga förbättringar  

Att ständigt utveckla organisationer och implementera ständiga förbättringar är enligt 

Lagrosen och Lagrosen (2009) en framgångsfaktor. Just ständiga förbättringar och att anpassa 

sig till omgivningens krav och förväntningar är tydligast i restaurangerna A, F och H. 

Restaurang A förespråkar att en verksamhet aldrig kan ses som fullständig utan att 

förändringar kontinuerligt måste ske om verksamheten skall kunna fortleva. Inställningen och 

synsättet som restaurang A besitter ligger därmed i linje med vad Edvardsson och Thomasson 

(1991) belyser gällande att en organisation aldrig kan ses som fulländad och att ett 

förändringsarbete ständigt bör pågå. Detta går hänföras till restaurang F och dess 

förändringsarbete som utgår från att det bör ske i mindre och kontrollerade steg för att 

därigenom minimera risken för eventuella misstag eller att fel åtgärder vidtas. Även 

restaurang H besitter ett tydligt ständigt förbättringsarbete då en utgångspunkt är att det alltid 

finns något att arbeta med, vilket gör att arbetet aldrig blir fulländat. Respondenten menar att 

bemötande gentemot varandra är något som ständigt utvecklas och förändras i och med nya 

insikter, vilket gör att det alltid finns nya värderingar att införliva i organisationen. 

De restauranger som inte har ett framtidsperspektiv och därmed anses sakna att vara 

förespråkare av ständiga förbättringar är restaurang B, C, D, G och I. Dessa restaurangers 

förändringsarbete kan ses som korrigeringar eller tydliggörande av sin ståndpunkt i frågan 

gällande sexuella trakasserier. Dessutom upplevs deras förändringsarbete som fulländat och 

att inga fler åtgärder planeras inom snar framtid. Den restaurang vad gäller att vara 

förespråkare av ständiga förbättringar som tes svårplacerad är restaurang E. Respondenten 

klargör att det är viktigt att lyssna på vad omgivningen och samhället förespråkar då detta 

direkt såväl som indirekt påverkar verksamheten och dess överlevnad. Men om 

förändringarna som denna organisation planerar att genomföra kan ses som ständiga 
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förbättringar är i detta fall svårt att urskilja då konkreta förändringar ännu inte 

implementerats. En intressant aspekt är förändringar som ses som ständiga och pågående 

inom organisationer samt besittandet av ett framtidsperspektiv.  Det krävs ett ständigt och 

fortsatt arbete, ett längre tidsperspektiv samt att organisationens individer är involverade för 

att upprätthåll förändringsarbetet. Arbetsgivarens roll och intresse stämmer överens med 

Michaels (2001, [1915]) antydan om att arbetsgivarens intresse är det som påverkar 

organisationens riktning. Så länge ett intresse för ämnet föreligger desto större är 

sannolikheten att ämnet därmed är av prioritet. Det blir tydligt att åtta av nio respondenter 

saknar en vision om att denna förändring skall leda till ett framtida önskvärt tillstånd. Den 

respondent som utmärker sig tydligast med att ha en vision att sträva mot är restaurang H som 

har en tydlig målbild för att etablera sig och bli “den mest attraktiva arbetsgivaren”, då det 

genererar i att hens organisation kan fortleva på ett effektivt sätt. För att uppnå detta tillstånd 

krävs gediget arbete för att därigenom skapa goda förutsättningar för de som arbetar i 

organisationen, vilket inkluderar ett ständigt förändringsarbete för att anpassa sig utefter 

omvärldens förändringstryck.  

  



71 
 

7.0 Resultatdiskussion   

I detta kapitel kommer studiens empiriska material och analys diskuteras för att mottaga en 

förståelse för hur och varför ett förändringsarbete som en följd av #metoo genomförs. 

Diskussion förs gällande hashtagens spridning och påverkan samt att det finns olika 

drivkrafter, motiv och intresse till förändring. Vidare diskuteras arbetsgivarnas 

allvarlighetsbedömning av #metoo och de förändringar som därefter konkret har skett eller 

inte skett.  

7.1 Hashtagens spridning och påverkan till 

medvetandedrivna förändringar  

Falskt medvetande medför enligt Pines (1997) att en människa inte är medveten om 

situationen eller att hen ignorerar sina handlingar och ageranden. En människas agerande 

avspeglar den verklighet som för hen existerar, men denna verklighet behöver nödvändigtvis 

inte vara sanningsenlig för allmänheten utan stämmer enbart överens med den individuella 

uppfattningen. För att radera denna falska medvetenhet krävs upplysning, vilket Horkheimer 

och Adorno (1981) poängterar. Utan denna medvetenhet och kunskap om ämnet som #metoo 

syftar till är det svårt inleda ett förändringsarbete. 

Av den genomförda enkätundersökningen framkommer det att 93,5 % uppmärksammat eller 

delvis uppmärksammat #metoo och dess betydelse. Detta framlägger att hashtagens spridning 

i restaurangbranschen ses som god. De som därefter valt att genomföra förändringar som ett 

resultat av #metoo är desto färre vilket kan ses som intressant. 45,5 % har genomfört 

förändringar medans 54,5 % valt att inte genomföra förändringar. En diskussion värd att föra 

är varför det är så pass många som uppmärksammat hashtagen men att det därefter är få som 

valt att inleda ett förändringsarbete. En eventuell förklaring till detta kan vara att förändringar 

tar tid som Alvesson och Sveningsson (2014) förklarar och att verksamheter av denna 

anledning valt att avstå från att genomföra ett förändringsarbete som ett resultat av #metoo. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att dessa verksamheter inte ser ett behov av 

förändring. Eventuellt besitter dessa verksamheter en tillräckligt god hantering av 

förebyggande åtgärder gällande sexuella trakasserier och att ett svar på #metoo därmed inte 

ansågs föreligga. Men detta lämnas inte utrymme till att belysa inom ramen för studiens syfte 

och vidare frågeställningar då ett förändringsarbete som ett resultat på hashtagen efterfrågas. 

Däremot anses detta vara en intressant aspekt för eventuell vidare eftersökning.  
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7.2 Generell uppfattning om varför de gjort förändringar 

Det kan av studien urskiljas att agerande vid genomförande av förändringsarbete kan vara 

olika utformade och drivas av olika motiv. Vissa respondenter såg det som en skyldighet, 

andra som något som var nödvändigt för överlevnad. Det blir härtill tydligt att vissa 

organisationer karaktäriseras med vad Habermas (1984) benämner som kommunikativt 

agerande med en förståelseorientering medans andra organisationer mer tydligt anammar ett 

framgångsperspektiv och därmed Webers instrumentella agerande. Frågan är dock om det 

spelar någon roll vilken drivkraft förändringsarbetet medhar för att avgöra om det är bra eller 

inte? Som Michaels (2001, [1915]) förespråkar så besitter makthavaren i organisation 

förmånen att styra organisationens agerande, vilket hen gör genom kontroll av 

kommunikationsflöde och resurser i en bestämd riktning. Uppsatsförfattarna anser att 

avgörandet för om ett förändringsarbete är bra eller inte, urskiljs i hur väl arbetet fortlöper 

efter den främsta stormen, och att vågen, som Michaels (2001, [1915]) beskriver, inte slår in 

över land och upphör. Att många valt att agera nu som en reaktion på hashtagen är givetvis 

positivt, men det som gör att förändringsarbetet lever vidare och fortsätter att arbetas med 

även i framtiden är det som skiljer från bra eller dåligt förändringsarbete.  

Av studien går det urskilja att övervägande andel av respondenterna vid 

intervjuundersökningen har genomfört förändringen av inre drivkraft. De flesta respondenter 

till studien angav att det var arbetsgivarens ansvar att hantera frågan och påvisa att sexuella 

trakasserier inte accepteras i organisationen. Men frågan är om detta agerande görs utifrån 

någon bakomliggande tanke och om det tjänar ett annat syfte än det syfte som hashtagen 

symboliserar och uppmanar? Att behandla ett problemområde likt sexuella trakasserier kan 

tjäna syftet gällande att stärka organisationens såväl som arbetsgivarens varumärke och detta 

behöver inte alltid ses ur en negativ bemärkelse. En överlevnadsstrategi, som Habermas 

(1984) framlägger går att hänföras till Webers instrumentella handlande, kan härmed anses 

föreligga med syfte att stärka arbetsgivarens attraktivitet till såväl befintlig som framtida 

anställda. Det blir enligt studien tydligt att de olika restaurangerna medhar olika syften, 

inställningar och ambitioner gällande att genomföra förändringar sett till det förebyggande 

arbetet. Vissa av respondenterna medhar ett moraliskt intresse och att ämnet för dem har en 

personlig anknytning. Dessa respondenter besitter inget affärsmässigt syfte som förändringen 

förväntas resultera i. Syftet som förändringen härtill skall tjäna kan ses ur en social och 

medmänsklig aspekt med hänsyn till organisationskulturen, dess jargong och medarbetarnas 
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hälsa och välmående, vilket går att härledas till Habermas kommunikativa agerande. Kanske 

är det just detta sistnämnda som är att föredra för att undvika Michaels (2001, [1915]) metafor 

av att vågen skall slå in över land och dö ut. Kanske behövs en förståelseorienterad 

kommunikation som berör organisationens värderingar för att ämnet skall kunna fortleva? 

Flertalet av de intervjuade respondenterna framlägger att förändringen inte kan ses som av 

krav, tvång och måste. Härtill kan det diskuteras vad som anses som mest fördelaktigt – att 

agera av inre drivkraft eller utifrån krav, tvång och måste? Hashtagen uppmuntrar och belyser 

att förändringsarbete är fördelaktigt och kanske rent av nödvändigt, men kan dock inte ses 

som av krav, iallafall inte lagstadgade krav, men dock kan kravet ligga på en socialnivå och 

avspegla en moralisk fråga. Så vilken drivkraft till förändring kan därmed ses som bäst? Att 

drivas av egen vilja till förändring kan ses fördelaktigt då det finns ett personligt intresse och 

förståelse för ämnet, vilket på sikt kan bidra till ett mer hållbart och fortsatt arbete. Att drivas 

av krav, tvång och måste som är lagstadgat kan anses fördelaktigt då det skapar ett generellt 

förändringsarbete där alla organisationer tvingas agera. Kraven behöver inte nödvändigtvis 

vara lagstadgade utan kan även skapas genom påtryckningar från samhället och det sociala, 

vilket i vissa fall kan vara nog så viktiga att anpassa sig till. Ett krav som samhället ställer på 

organisationen, och som organisationer därefter väljer att inte följa kan innebära stora 

konsekvenser för verksamheten.  

7.3 Allvarlighetsgraden  

En diskussion värd att föra i detta fall är organisationens bedömningsförmåga av ämnets 

allvarlighetsgrad. Aspekter som kan vägas in härtill är respondenternas inställning, erfarenhet 

och prioritet men även språkförmåga. En förståelse för ämnet och hashtagen måste därmed 

föreligga för att ett förändringsarbete skall genomföras. Habermas (1984) förklarar att 

språkets och kommunikationens betydelse härtill blir tydligt då dessa ger en möjlighet till 

förståelse vad gäller mänskliga värderingar och sociala normer. Dessutom menar han att en 

förutsättning gällande förändringsarbete är att människan besitter en medvetenhet kring 

ämnet, vilket Horkheimer och Adorno (1981) styrker då upplysning är det som får människor 

att agera.  

Studien presenterar att flertalet respondenter anser ämnet som viktigt och att det blivit 

uppmärksammat, dock ses skillnader gällande inställning. Av de intervjuade går det urskilja 

ambitionsnivå och ämnets prioritet inom verksamheten och därmed förändringsarbetets 
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omfattning. Genomgående kan det dock ses att genomförda förändringar grundar sig i en 

utvecklad medvetenhet som #metoo resulterat i. Härtill kan det därmed ses att en reflektion 

kring hastagens betydelse och ämnets allvarlighetsgrad ventileras för att sedan återkopplas till 

organisationerna och dess personal. 

De restauranger som valt att genomföra förändringar har med stor sannolikhet bedömt 

förändringstryckets allvarlighetsgrad som hög och därmed valt att agera. Vad gäller 

erfarenheten har den påverkan i den bemärkelsen att ansvarig ser ett större behov av att agera 

då hen kommit i kontakt med problemet tidigare och förstår problematiken. Även inställning 

och prioritet har inverkan i hur organisationen väljer att agera. Det finns fler faktorer än att 

bedöma allvarlighetsgraden som avgör om problemet är nödvändigt att hantera. Då Alvesson 

och Sveningsson (2014) antyder att förändringsarbetet är resurskrävande kan det finnas andra 

orsaker till att organisationer ej väljer att vidta åtgärder även fast att de anser ämnet som 

allvarligt och viktigt. Med utgångspunkt i detta tankesätt kan det ses förståeligt att alla 

organisationer inte har samma möjligheter till att förändra, utan att de har flera aspekter att 

inkludera, vilket gör att till exempel förändring gällande hantering av sexuella trakasserier får 

lägre prioritet.  

En förutsättning för att ett förändringsarbete skall kunna inledas, är som tidigare nämnt att en 

bakomliggande förståelse föreligger. Vid genomförande av studien fastslås det att det finns 

vissa språkbarriärer och att det har en inverkan på hur hashtagen mottages och därmed förstås. 

De respondenter som inte är införstådda med hashtagens budskap och betydelse kan därmed i 

denna bemärkelse ursäktas då det är förklarligt att ett effektivt förändringsarbete inte kan 

föreligga om individen inte förstår förändringens syfte. Om så är fallet kan kritik riktas till att 

hashtagen eventuellt inte varit lika tydlig för alla, oavsett modersmål. Men det kan likväl vara 

den enskilda individen som saknar intresse gällande att söka vidare information om 

företeelsen för att infånga en förståelse.  
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7.4 Olika tillvägagångssätt att genomföra 

medvetandedrivna förändringar  

Av studien kan det urskiljas olika tillvägagångssätt gällande det genomförda eller planerade 

förändringsarbetet som ett resultat av #metoo. Samtliga restauranger som intervjuades antar 

en eller flera strategier och härtill blir det tydligt att förändringsarbetet implementerats på 

flertalet sätt. Vilket av dessa olika strategier och tillvägagångssätt som anses mest adekvat och 

fördelaktig tes därmed intressant för vidare diskussion, men även om det föreligger ett korrekt 

eller felaktigt val av agerande.  

Att initiativet till förändringsarbetet i samtliga fall kom från arbetsgivarens eller chefens sida 

kan ses som positivt eftersom sexuella trakasserier går att härledas till medarbetarnas 

arbetsmiljö och välmående. Därmed kan det anses att arbetsgivaren uppfyller sitt lagstadgade 

ansvar vad gäller att arbeta förebyggande gällande sexuella trakasserier inom sin egen 

verksamhet. Även om arbetsgivaren eller chefen medhar ett ansvar gällande denna fråga kan 

det ändå anses fördelaktigt att involvera de anställda i förändringsarbetet för att motarbeta 

eventuella motsägelser eller motstånd från de anställdas sida. Det tes vidare fördelaktigt att 

vidhålla en öppen dialog och bjuda in till deltagande för att maximera chanserna till att de 

genomförda förändringarna implementeras, tas emot väl och att en förändring eller rent av 

förbättring uppfylls. Att anamma en förståelseorienterad inriktning, som Habermas (1984) 

förespråkar, kan därmed ses som fördelaktig för att uppnå ett gemensamt samförstånd. En 

kommunikation av tredje graden, som studiens egna framarbetade modell presenterar, är 

nödvändig för att öka sannolikheten för att agerandet skall implementeras i organisationens 

värderingar och att ämnet och förändringarna skall få fäste och inte dö ut som Michaels 

(2001, [1915]) metafor illustrerar.  

Att genomföra förändringar i ett antal sammanlänkade etapper är en typ av strategi som 

verksamheter kan komma att anamma, vilket även förelåg i denna studie. Denna strategi kan 

anses fördelaktig då inget påskyndas och att det öppnar upp möjligheterna för en viss 

eftertanke och att förändringen kan upplevas som mer kontrollerad. Men i kontrast till detta 

föreligger fall där det genomförda förändringsarbetet skett i en mer drastisk mening, vilket 

eventuellt skulle kunna resultera i att en vidare eftertanke och självrannsakan därmed uteblir. 

Frågan härtill är om förändringsarbetet i längden kan ses som lika effektiv och om denna 

strategi och tillvägagångssätt gällande förändringsarbete innehåller fler felaktigheter jämfört 

med en strategi som förespråkar ett antal etapper. Men likväl åt andra hållet kan drastiska 
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förändringar vara fördelaktiga för att påvisa ämnets allvarlighetsgrad och att en drastisk 

förändring är av krav.  

Det kan härtill inledas en diskussion kring vilken grad av förändring som anses mest 

vägvinnande att genomföra samt vilket tidsperspektiv arbetsgivaren bör besitta vid ett 

förändringsarbete. Ett antal organisationer besitter en överlevnadsstrategi och att ett 

framtidsperspektiv föreligger i form av att förespråka ständiga förbättringar. Detta står i 

kontrast till de restauranger som besitter ett mer kortsiktigt perspektiv och är av åsikten att 

förändringsarbetet har ett avslut. Det blir dock svårt att urskilja en restaurang som helt tydligt 

besitter ett kortsiktigt perspektiv med drastiska förändringar såväl som ett långsiktigt 

perspektiv med ständiga förbättringar. Att inneha såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv 

kan anses fördelaktigt att besitta vid genomförande av förändringsarbete i fler delmål, där 

siktet är riktat mot en vision som är önskvärd att uppnå.  

7.5 Förändrad kultur 

En intressant aspekt som framkommer av studien är att den motsäger sig vad Hofstede, 

Hofstede och Minkov (2011) beskriver beträffande lökdiagrammet och att kultur och jargong 

tes enkla att förändra. Att uppdatera den kulturella kunskapen leder enligt Habermas (1987) 

till möjligheter att mottaga en gemensam insikt. Genom att informera och medvetandegöra 

skapas en starkare helhet där det sker ett ständigt utbyte mellan såväl individer som samhället. 

Utan denna kommunikation möjliggörs inte en gemensam insikt eftersom att alla besitter 

olika världsbilder, något som Pines (1997) vidare belyser som en falsk medvetenhet. Det kan 

av studien ses att jargong och kultur i ett antal restauranger inte kommit att förändras och att 

samma hårda klimat ännu består. Frågan härtill blir om dessa verksamheter ännu besitter en 

falsk medvetenhet och att en upplysning därmed inte föreligger samt att en 

förståelseorientering som Habermas (1984) belyser är av krav. En förståelseinriktad 

kommunikation öppnar upp möjligheten till gemensamma insikter vilket gör att 

medvetenheten tenderar att öka. Samtidigt påvisar Alvesson och Sveningsson (2014) att 

förändringar är tidskrävande och att det är viktigt att besitta ett framtidsperspektiv. Möjligtvis 

tar det längre tid att förändra en organisationskultur, dess jargong och bemötande och att 

tidsperspektivet från att #metoo uppkom är för kort för att se en tydlig förändring. Men även 

fast det påvisas att förändring är tidskrävande bör eventuellt även ett kortsiktigt perspektiv 

inkluderas, vilket tidigare belystes. De båda tidsperspektiven bidrar därmed till en bättre 

helhet och ses mer gränsöverskridande beträffande förändringar. Att genomföra förändringar 
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genom mindre delmål leder till att organisationen dessutom blir mer varsam med sina 

resurser, såväl tid som ekonomiska, eftersom inga förändringar genomförs i onödan ifall nya 

oförutsedda förändringstryck riktas mot organisationen. 

7.6 Hade förändringarna skett även om hashtagen inte 

blivit så omtalad? 

En intressant diskussion att föra är om de genomförda förändringarna beträffande att 

förebygga sexuella trakasserier genomförts utan de påtryckningar som #metoo bidrar med och 

hur betydelsefull hashtagen varit? #metoo var starkt uppmärksammad hösten 2017 och fick 

stor plats på olika plattformar och medier och utagerande därmed en uppmaning till 

förändring. Likt Pines (1997) kan människan besitta ett falskt medvetande, vilket hen väljer 

att agera utifrån. Utan hashtagens uppmaning hade inte en uppluckring av denna 

omedvetenhet skett, och människor hade fortsatt agera utifrån sin världsbild.  Att inte ge svar 

på denna företeelse kan enligt vissa ses som helt oförklarlig då hashtagen uppmärksammat 

arbetsgivare, såväl som allmänheten, att en förändring är nödvändig. Men frågan är om 

arbetsgivarna aktivt skulle arbeta med att förebygga sexuella trakasserier och kränkningar 

med avsaknad av #metoo eller om detta arbete först inleddes som en följd av hashtagen? Om 

så är fallet borde ej förändringsarbete enligt Horkheimer och Adorno (1981) föreligga 

eftersom en upplysning är avsaknad. 

Flera av intervjuundersökningens respondenter delgav att hashtagen haft stort avtryck och 

förmodligen låg bakom många av de förändringar som genomförts, vilket till stor del berodde 

på dess spridning och uppmärksamhet. Det kan tes svårt att förbise detta då dess spridning 

bidrog till ett uppvaknande och en utvecklad medvetenhet hos organisationerna, vilket 

bekräftades av de intervjuer som genomförts i studien där samtliga angav att ökad 

medvetenhet utvecklats. Så frågan blir – hade förändringen skett om det inte vore för att 

#metoo uppnådde så stor spridning? Förmodligen inte i den omfattning som det blev nu, då 

flera organisationer valde att genomföra förändringarna ungefär samtidigt strax efter att 

hashtagen blev omtalad. Förhoppningen är givetvis att det förr eller senare skulle ske, men det 

hade förmodligen inte skett i samma omfattning och utgivit ett lika tydligt avtryck som det nu 

blev när flera valde att genomföra i samlad trupp. 
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8.0 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer studiens utvalda metoder att diskuteras samt att ett kritiskt 

förhållningssätt appliceras och alternativa tillvägagångssätt presenteras. Argumentation 

kring varför de valda tillvägagångssätten anses bäst lämpade till denna studie. Diskussion 

gällande tidsperspektiv, effektivitet och koppling till studiens syfte och problemprecisering 

förs för att återkoppla och anknyta till studiens röda tråd. 

Studien hade för avsikt att tillämpa, som Denscombe (2016) beskriver, en metodkombination, 

bestående av en kvantitativ internetbaserad enkätundersökning och en kvalitativ 

intervjumetod. Dessa tillvägagångssätt gällande datainsamling ansågs relevanta med hänsyn 

till studiens syfte och vidare problemformuleringar, samt att dessa kompletterar varandra på 

ett tillfredsställande sätt. Genom en enkätundersökning kom information gällande spridningen 

av #metoo i restaurangbranschen att mottagas samt om arbetsgivarna inom denna avgränsning 

kommit att inleda ett förändringsarbete som en följ av #metoo. De restauranger som ansågs 

intressanta att inbjuda till deltagande i enkätundersökningen kom att avgränsas till de på 

förhand sex bestämda städerna av varierande storlek exkluderade pizzerior, snabbmatskedjor, 

gatukök samt caféer. Vidare var de på förhand sex utvalda städerna och dess restauranger 

relativt outforskade för studiens författare vilket kan medföra att vissa restauranger därmed 

kom att involveras oavsiktligt samt att andra restauranger kunde exkluderas oavsiktligt. 

Nackdelarna med studiens metodval vad gäller enkäten kan, som Bryman och Bell (2013) 

presenterar, vara att tydliggörande vad gäller undersökningens frågor eller eventuella 

uppföljningsfrågor ej blir möjligt. Vidare definierar inte enkätundersökningen vad eventuella 

förändringar skulle kunna vara samt att definitionen av förändring troligtvis är 

personanknuten och därmed varierande. En enkätundersökning i persona med respondenten 

kan därmed resultera i ett annat utfall och slutligen resultat. En vidare begränsning som 

Bryman och Bell (2013) belyser som kan ses som negativt gällande studiens 

enkätundersökning är just dess bortfall. Att välja ett annat tillvägagångssätt än just enkäter 

kan inbringa i ett annat resultat än det som enkätundersökningen i denna studie presenterar 

och eventuellt ett mer representativt resultat. Men för att komma i kontakt med ett större antal 

praktiker med hänsyn till studiens tidsperspektiv ansågs enkätundersökningen adekvat att 

tillämpa och fyller därmed sin bidragande roll gällande studiens problemformulering, närmare 

om arbetsgivaren uppmärksammat #metoo och om ett förändringsarbete som en följ av detta 

genomförts. 
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För att mottaga material som ligger till grund för att besvara nästkommande del av 

problemformuleringen, det vill säga hur detta förändringsarbete konkret skett, ansågs en 

kvalitativ intervjumetod mest intressant att tillämpa. Vidare skulle eventuellt en fallstudie 

ligga i linje med studiens syfte och närmare problemformulering. Denscombe (2016) belyser 

detta tillvägagångssätt som ett sätt att klargöra det generella genom det specifika. Genom 

denna typ av kvalitativ studie skulle säkerligen studiens frågeställning kunna besvaras. Men 

fallstudie valdes aktivt bort då resultatet och dess tillförlitlighet som denna metod inbringar i 

kan komma ifrågasättas och metodvalet intervju ansågs därmed mer attraktiv att tillämpa.  

Kritik till genomförande av intervjuer är att den mottagna informationen kan komma att 

variera och att omfånget därmed blir varierande. En vidare kritisk aspekt att ha i beaktning 

gällande intervjuer är att respondenter kan vinkla sina svar och att verkligheten och sanningen 

därmed inte speglas eller mottages. Detta skapar därmed en diskussion gällande studiens 

tillförlitlighet. Vidare kontroller av respondenternas svar genomfördes ej, vilket kan leda till 

att förskönade svar därmed delgavs utan författarnas vetskap. Att genomföra denna kontroll 

kan stärka studiens tillförlitlighet, men detta valdes att ej genomföras på grund av etiska så väl 

som tidsmässiga skäl. Då studien utlovar anonymitet och förtroende för respondenterna 

besitter såväl författarna ett förtroende för att de mottagna svaren är en spegling av 

verksamheternas verklighet, och ingen förskönad version av situationen.  
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9.0 Slutsats  

I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras, vilka är om #metoo som ett 

förändringstryck från samhället bidragit till att arbetsgivare inom restaurangbranschen 

kommit att uppdatera eller förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. 

Samt hur detta förändringsarbete praktiserats. Det kan konstateras att trots olika varianter av 

förändringsarbete har samtliga förändringar inom organisationerna haft någon form av 

positiv effekt, vilket kan ses som fördelaktigt då ämnet lyfts och blivit uppmärksammat inom 

organisationen. Vidare presenteras framtida forskningsinriktningar inom ämnesområdet som 

ej fått utrymme att besvaras i denna studie, men som kan ses intressanta att studeras 

närmare.  

9.1 Studiens slutsats  

#metoo blev omtalat hösten 2017 och cirkulerade kraftigt på sociala medier och 

i allmänheten. Hashtagen kan ses som ett uppror som bidrar till att människor och 

allmänheten blir medvetna om sexuella trakasserier och dess omfattning i samhället. Därmed 

har människors omedvetenhet, som Pines (1997) närmare belyser, uppluckras och att den 

sanna verkligheten med problemets omfattning därmed blir synlig.  Med avstamp från denna 

hashtag hade studien för avsikt att undersöka om #metoo som ett förändringstryck från 

samhället bidragit till att arbetsgivare inom restaurangbranschen kommit att uppdatera eller 

förändra sitt förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. Samt hur detta 

förändringsarbete praktiserats. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en 

metodkombination, dels bestående av en internetbaserad enkät som sändes till 265 

restauranger på sex på förhand utvalda städer av varierande storlek.  

Hashtagens syfte är att individer genom den kan påvisa en situation som inte längre kan ses 

som hållbar och därmed skapa en insikt och förståelse för allmänheten. Horkheimer och 

Adorno (1981) framlägger vikten av att förståelse och upplysning är en förutsättning för att en 

förändring skall kunna genomföras. Gällande detta påvisar denna studie att flertalet, 93,5 %, 

har uppmärksammat eller delvis uppmärksammat #metoo och dess betydelse och att 45,5 % 

därefter valt att inleda ett förändringsarbete som ett resultat av #metoo. Resultatet påvisar 

härtill att det är desto fler som uppmärksammat hashtagen än de som därefter valt att förändra 

verksamhetens förebyggande arbete gällande sexuella trakasserier. Till detta förs i studiens 

diskussionskapitel en diskussion kring varför denna procentsats på 45,5 % ser ut som den gör 

med tanke på att det är desto fler som uppmärksammat hashtagen och dess betydelse.  
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De restauranger som av studien framlägger att de uppmärksammat #metoo och dess betydelse 

och sedan implementerat ett förändringsarbete ansågs intressanta för vidare undersökning för 

att besvara studiens andra frågeställning, det vill säga hur detta förändringsarbete som en följd 

av #metoo konkret praktiserats. För att besvara och belysa detta förändringsarbete 

genomfördes nio intervjuer där det kan fastslås att de förändringsarbeten som kommit att 

inledas som ett resultat av #metoo är av olika grad, nivåer, ambitionsnivåer, strategier och 

tillvägagångssätt. Av resultatet kan det konstateras att en medvetenhet förelegat hos dessa 

organisationer samt att arbetsgivarens intressen är en bidragande drivkraft till de förändringar 

som organisationen genomför. Med tanke på att förändringar kräver resurser, vilket 

arbetsgivare i flertalet fall ansvarar för, så är det dem som i första hand bör informeras och 

påverkas. När hen uppnått en medvetenhet är det möjligt för förändringen att bli prioriterad, 

och vad som efter upplysningen väl genomförs är individuellt och beror på dennes personliga 

intressen.  

Det kunde konstateras att ett fåtal av de tillfrågade i studien inte varit fullt medvetna om 

hashtagen och dess betydelse, vilket kan ses som en förklaring till att förändringsarbetet för 

dessa varit begränsat eller obefintligt. För att en medvetenhet, som Habermas (1984) 

förespråkar, skall uppstå är en ytterligare förutsättning att kommunikationen är välfungerande. 

Kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare måste ses som fullgod för att 

förändringar inom verksamheten skall kunna genomföras samt att mottaga en ökad 

medvetenhet. Men likväl är det viktigt att förändringstrycket talar en lika tydlig 

kommunikation för att därigenom kunna påverka arbetsgivaren. Om förändringstrycket 

presenteras och kommuniceras på ett otvetydigt sätt tes det enklare att insamla en förståelse 

för varför en förändring är nödvändig.  

Författarna kan utifrån genomförd studie konstatera att det viktigaste är inte vilken form av 

förändring som genomförs, då respondenterna i studien påvisat flertalet olika varianter av 

förändringsarbete som alla på olika sätt haft ett positivt bidrag till verksamheten. Utan det 

viktigaste är att någon form av reaktion överhuvudtaget genomförs, för att på så sätt 

uppmärksamma och belysa verksamhetens anställda så väl som omgivningen att ämnet 

prioriteras och ses som viktig. Studien presenterar dock att en förutsättning för att ämnet och 

förändringen skall kunna ses som hållbar och fortsatt är att organisationsvärderingarna 

omprövas och att en förståelseorienterad kommunikation är fördelaktig, vilket Habermas 

(1984) närmare belyser. Ett kommunikativt handlande som bygger på förståelse är i denna 

bemärkelse en förutsättning för att ett fortsatt och hållbart arbete vad gäller att förebygga 
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sexuella trakasserier. Ett strategiskt agerande som Habermas (1984) beskriver som ligger i 

linje med Max Webers tankar som karaktäriseras av att vara framgångsorienterat kan i denna 

mening inte ses som tillräcklig. Kommunikationen är avgörande för hur ett budskap mottages 

som sedan inger en möjlighet till förståelse för organisationens värderingar och sociala 

normer. För ett hållbart arbete gällande att förebygga sexuella trakasserier och vidhållandet av 

den ideella kraften är ett regelbundet arbete och kommunikation en förutsättning för att ämnet 

inte skall förglömmas eller tappa i värde och därmed bli som Michaels (2001, [1915]) metafor 

av en våg som slår in över land och upphör. Dock förutsätter detta att arbetsgivaren 

upprätthåller ett genuint intresse för ämnet då det av studien kan klargöras att arbetsgivarens 

intressen är avgörande för den ideella kraften och vad som prioriteras i organisationen. Goda 

exempel för hur förhållanden skall lösas behöver i dagens samhälle att spridas via nätverk för 

att på så vis maximera möjligheterna till en fortsatt dialog och kommunikation i samhället.  

9.2 Förslag till framtida forskning  

Den tydligaste slutsats som författarna kommit fram till under uppsatsens process och 

färdigställande är att medvetenhet och förståelse är avgörande förutsättningar för att ett 

förändringsarbete skall kunna föreligga. Samtidigt föreligger ett ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt perspektiv vilket kan resultera i att en medvetenhet finns men att ett 

förändringsarbete av olika skäl därmed bortprioriteras. Varför verksamheter väljer bort att 

inleda ett förändringsarbete gällande sexuella trakasserier som en följd av #metoo anses 

därmed intressant att undersöka. Denna fråga fick inte utrymme i denna uppsats då studiens 

syfte var att undersöka ett förändringsarbete som ett resultat av #metoo. Vad är det 

bakomliggande syftet till att vissa verksamheter valt att inte förändra sitt förebyggande arbete 

gällande sexuella trakasserier? Därmed anses det intressant att vidare ta del av dessa 

restaurangers förebyggande arbete för att granska och undersöka om deras förebyggande 

arbete ses som fullgott och att detta legitimerar beslutet att inte inleda ett förändringsarbete 

som en följd av #metoo.  

Ytterligare aspekt att belysa djupare är hur verksamheter uppnår nivån av världsklass, som 

Lagrosen och Lagrosen (2009) presenterar, och hur vägen till denna nivå fördelaktigt skall se 

ut. Att undersöka detta närmare för att kunna presentera ett förslag på hur detta arbete konkret 

skulle kunna se ut, anses intressant för vidare forskning. Av de undersökningar som 

genomförts till denna uppsats tror författarna att den mest avgörande faktorn för ett 

framgångsrikt förändringsarbete, med syfte att eliminera sexuella trakasserier inom 
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organisationen, är att det regelbundet arbetas med och därmed inte ses som en enkel lösning 

för stunden. Arbetet som genomförs skall inte enbart ha till syfte att vara fördelaktigt för 

organisationens varumärke utan skall hela tiden präglas av att de anställdas välmående sätts i 

fokus, vilket dessutom förutsätter att de anställda bli involverade i processen då det är de som 

är med och formar organisationskulturen och dess värderingar. Det som ovan presenterats kan 

ses som hypoteser och tankar från författarnas sida som tar sin utgångspunkt från denna 

studies resultat och slutsats. Härtill skulle dessa hypoteser ses intressanta att vidare undersöka 

för att fastslå hur en verksamhet uppnår nivån av världsklass.  
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11.0 Bilaga  

11.1 Enkätundersökningen   
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11.2 Intervjuundersökningen  

Kan ni berätta lite historia om organisationen? 

 

Hur ser ledningen ut? 

 

Organisationsstorlek? 

 

Könsfördelning? 

 

Vem ansvarar för organisationens arbetsmiljö? 

 

Vem ansvarar för personalen?  

 

Vem hanterar händelser som ligger i linje med sexuella trakasserier? 

 

Hur upplevs organisationens kultur och jargong?  

 

Har det inträffat någon händelse eller incident som ligger i linje med sexuella trakasserier? 

 

Skulle ni säga att sexuella trakasserier är ett stort problem inom branschen? 

 

Skulle ni säga att sexuella trakasserier är ett problem på denna specifika arbetsplats?  

 

Hur hanteras sexuella trakasserier om det skulle inträffa? 

 

Vilka förändringar/utvecklingar/uppgraderingar har skett gällande ert förebyggande arbete 

vad gäller sexuella trakasserier sedan #metoo blev omtalat? 

 

Hur kom det sig att ni inledde ett förändringsarbete vad gäller ert förebyggande arbete 

gällande sexuella trakasserier? Var det att ni såg brister i ert dåvarande förebyggande arbete 

som #metoo hjälpte er att inse?  

 

Kände ni att förändringen var av tvång, krav och måste?  

 

Vem var det som tog initiativ till att förändringsarbete var nödvändig?  

 

Har ni involverat de anställda i detta förändringsarbete vad gäller det förebyggande arbetet 

gällande sexuella trakasserier eller genomfördes förändringen direkt från arbetsgivaren?  

 

Hur har förändringen konkret skett, stora steg eller i små etapper?  

 

Hur har förändringarna implementerats?  

 

Hur har de anställda bemött förändringsarbetet?  

 

Upplever ni att det förebyggande arbetet gällande sexuella trakasserier har förbättrats i och 

med ert förändringsarbete?  

 

Finns det något ytterligare som ni vill berätta som inte de ovanstående frågorna berört?  


