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Förord 
 

 

”Det här är ett för känsligt område att studera!” 

  

Tanken har varit närvarande under hela arbetets gång, men trots detta resulterade det i en 

färdigställd uppsats. Forskarna till uppsatsen har fått nya insikter och erfarenheter om 

turismindustrin och att det finns områden som är mindre utforskade där det döljer sig vissa 

sociala problem, som sexuella trakasserier inom hotellbranschen. Forskarna till uppsatsen vill 

tacka de hotell som valde att ställa upp på en intervju samt svara på vår enkätundersökning trots 

att ämnet är känsligt och skambelagt. Genom respondenternas medverkan har forskarna kunnat 

ta del av företagens arbete men också personliga erfarenheter och känslor. Forskarna vill också 

rikta ett stort tack till Mats Nilsson, handledare under processens gång för det goda 

engagemanget och den tid han lagt ner på att leda forskarna i rätt riktning. Slutligen vill forskarna 

även tacka varandra för ett gott samarbete och den lika fördelningen av arbete.   

  

Karlstad, Juni 2017 

  

Lois Slånmark & Jennifer Andersson 

Turismprogrammet, Karlstads Universitet



 

Sammanfattning 
 

Studien syftar till att belysa sexuella trakasserier från gäster gentemot personal inom 

hotellbranschen, där specifikt chefens och personalens egna upplevelser studeras samt hur de 

hanterar fenomenet. Studien utgörs av en helt anonym fallstudie, där hotell i en medelstor stad i 

Sverige är medverkande. På dessa hotell förs intervjuer med cheferna samt en enkätundersökning 

med hotellens personal som arbetar nära gästerna. Chefernas åsikter jämförs med personalens för 

att utläsa likheter men också skillnader i hur förekomsten av sexuella trakasserier från gäster 

gentemot personal upplevs, hur och vid vilka situationer sexuella trakasserier sker samt på vilket 

sätt sexuella trakasserier från gäster hanteras av både chefer och personal. Definitionen av 

sexuella trakasserier i uppsatsen har sin grund i Diskrimineringslagen, det vill säga “ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (1 kap 4 § st. 5 DiskL).  

 

Enligt studiens utfall går det att läsa att sexuella trakasserier upplevs olika av chefer samt 

personal. Cheferna på de olika hotellen ansåg att sexuella trakasserier från gäster gentemot 

personal inte förekommer längre. Personalen däremot anser att sexuella trakasserier är ett vanligt 

förekommande fenomen på arbetsplatsen då cirka 70 % av respondenterna själva varit med om 

sexuella trakasserier samt 50 % sett någon annan bli utsatt för fenomenet. Sexuella trakasserier 

sker mestadels verbalt, men det sker även via kroppsspråk. Undersökningen tyder på att sexuella 

trakasserier förekommer på kvällstid, speciellt på helger samt i samband med att gästen 

konsumerat alkoholhaltiga drycker. Undersökningen påvisade även att cheferna på de olika 

hotellen aldrig fått in en anmälan om sexuella trakasserier från sin personal. Detta kan kopplas till 

att majoriteten av respondenterna väljer att inte gå vidare med sexuella trakasserier till sina chefer 

då den anställde exempelvis hanterar det på plats själv, anklagar sig själv eller skäms över det som 

hänt. Detta visar på att sexuella trakasserier är ett känsligt och skambelagt problem inom 

hotellbranschen som behöver belysas mer.   

 

Nyckelord: Hotellbranschen, service, arbetsmiljö, makt, sexuella trakasserier



 

 

Abstract 
 

This study aims at highlighting sexual harassment from guests towards employees in the hotel 

industry, where specifically the hotel manager’s and staff's own experiences are studied and how 

they handle the phenomenon. The study consists of a completely anonymous case study, where 

hotels in a medium-sized city in Sweden are involved. Interviews with the managers and a survey 

with the hotel staff who work close to the guests have been done. The managers' views are 

compared with the staffs' to identify similarities, but also differences in how sexual harassment 

from guests towards employees experiences, how and at what situations sexual harassment occurs 

and how sexual harassment from guests is managed by managers and employees. Definition of 

sexual harassment in this study has its foundation in the Discrimination Act, which describes it as 

"a behavior of sexual nature that violates someone's dignity" (Chapter 4, paragraph 5, DiskL). 

  

According to this study, sexual harassment is experienced differently by managers and staff. The 

managers at the various hotels felt that sexual harassment from guests towards staff does not 

occur anymore. The staff, on the other hand, consider that sexual harassment is a common 

phenomenon in the workplace, and about 70% of respondents themselves have been involved in 

sexual harassment and 50% have seen someone else been exposed to the phenomenon. Sexual 

harassment occurs most verbally, but it also happens through body language. The survey shows 

that sexual harassment occurs in the evening, especially on weekends and in connection with the 

guest consuming alcoholic beverages. The survey also showed that the managers of the various 

hotels never received a notification of sexual harassment from their staff. This can be connected 

to the fact that the majority of respondents choose not to proceed with sexual harassment to 

their bosses because the employee handles it themselves, accuses himself or is ashamed. This 

shows that sexual harassment is a sensitive and shameful problem in the hotel industry that 

should be highlighted even more. 

  

Keywords: Hotel industry, work environment, service, power and sexual harassment.  
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer studiens ämne “sexuella trakasserier” och problematiken kring detta område inom 

hotellbranschen att presenteras. Detta för att ge läsaren en inblick och förståelse för studiens syfte och 

frågeställningar. Avgränsning, tidigare forskning och källkritik kommer även här att beskrivas. Slutligen 

kommer uppsatsens disposition presenteras. 

 

1.1 Inledning 
Hotellbranschen har växt fram för att kunna tillfredsställa turisternas grundläggande behov och 

för att kunna göra det möjligt för människor att utforska nya platser. Ett hotells primära syfte och 

verksamhet bygger på att erbjuda nödvändigheter såsom husrum och matmöjligheter (Aronsson 

& Tengling, 2003). Inom hotellbranschen, i likhet med flera andra branscher, är det viktigt att 

bygga goda relationer till sina gäster och kunder för att därigenom kunna skapa ett gott rykte, 

men också för att få nöjda och återkommande gäster. Kundnöjdhet är viktigt eftersom det bidrar 

till att ett företag kan existera på lång sikt (Mossberg, 2015) Inom hotellbranschen, men också 

andra branscher såsom vård- och omsorg, restaurang- samt handelsbranschen jobbar den 

anställda personalen mycket nära gästen (Landsorganisationen i Sverige, 2016). På ett hotell sker 

kundkontakten främst i form av möten vid in- och utcheckning i receptionen, i restaurangen 

mellan serveringspersonal och gäst samt interaktionen mellan städpersonal och gäst. Den höga 

förekomsten av kundkontakt som bland annat sker när personal och gäster är ensamma, 

exempelvis sena kvällar eller i privata rum såsom hotellrummet, präglas av en dold maktstruktur 

som innebär att hotellpersonalen utsätts för en ökad risk att bli sexuellt trakasserade. I studier av 

Hotellrevyn (2013) och Landsorganisationen i Sveriges Jämställdhetsbarometer (2015) har det 

visat sig att hotellbranschen med sin höga frekvens av direktkontakt mellan personal och gäst 

pekats ut som en av de brancsher som är extra utsatt. Vid sidan av direktkontakten beror skälet 

till utsattheten att hotell tillhör en verksamhet som oftast är öppet dygnet runt, alla dagar i veckan 

(Nordic Union, 2016), (Nikk, 2016). Sexuella trakasserier är därmed ett vanligt förekommande 

fenomen inom denna bransch (Landsorganisationen i Sverige, 2015), (Hotellrevyn, 2013). Trots 

att det är ett vanligt förekommande fenomen har det gjorts få studier inom området där det 

relationella lyfts fram. Det innebär att det är relevant att studera fenomenet sexuella trakasserier, 

speciellt relationen mellan gäst och anställd personal. 

 

1.2 Problemformulering 

Hotellbranschen är den näring och arbetsplats som denna studie kommer att ta avstamp i, med 

fokus på fenomenet sexuella trakasserier från gäster gentemot anställd personal. Hotellbranschen 
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är en aktivitet som vilar på goda relationer mellan de anställda och gästerna. Därmed är det en 

bransch som i hög grad stödjer sig på möten. Enligt studier gjorda av bland annat Dagens 

Nyheter (2016) och Landsorganisationen i Sverige (2015) visar det sig att branschen anses vara en 

av de som är extra utsatt för sexuella trakasserier. Arbetsmiljöverket visar till exempel i en ny 

rapport att allt fler unga kvinnor men också män utsätts för sexuella trakasserier i deras arbeten, 

där kunder och klienter visat sig ligga bakom ökningen snarare än chefer och arbetskamrater 

(Dagens Nyheter, 2016), (Lo Sveriges Jämställdighetsbaromenter, 2015). En annan studie visar att 

kvinnliga arbetstagare som någon gång rapporterat någon form av sexuell trakasseri, på sin 

arbetsplats och under sitt arbetsliv, mäter upp emot hela 50 % (Nordic Union, 2016). Sexuella 

trakasserier är ett lagbrott och ett problem som därav ska tas på allvar, men trots detta är 

fenomenet ett utbrett problem inom hotellnäringen (Hotellrevyn, 2013) (Nikk, 2016). För att en 

omständighet ska betraktas som trakasseri måste det finnas en anknytning till någon av 

diskrimineringsgrunderna. I Diskrimineringslagen (DiskL) förstås och tolkas sexuella trakasserier 

som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (1 kap 4 § st. 5 DiskL). 

Trakasserier kan ta form på ett fysiskt eller verbalt sätt, genom uppträdanden och handlingar eller 

bemötanden som skapar ett missgynnande eller obehag och därigenom kränker den som blir 

utsatt. De sexuella trakasserier som är vanligast förekommande i allmänhet är oanständigt språk 

och sexuella kommentarer samt så kallade ”skämt” (ROC, 2014), exempelvis när avsändaren har 

för avsikt att vara rolig. För att höja kunskapsnivån hos besöksnäringens aktörer om näringens 

förutsättningar, såsom möjligheter men också problem anser forskarna till denna studie att det är 

viktigt att inte tysta ner ett område såsom sexuella trakasserier. Kunskap om sexuella trakasserier 

är centralt för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda där de kan känna sig trygga utan att 

deras värdighet på något sätt äventyras eller kränks. I dagsläget finns studier som belyser sexuella 

trakasserier mellan chefer och anställd personal samt sexuella trakasserier anställda emellan 

(Bohlin & Berg, 2013). Däremot råder en brist på studier rörande sexuella trakasserier från gäster 

gentemot anställd personal. 

 
1.2.1 Syfte 

Studien syftar till att belysa sexuella trakasserier från gäster gentemot personal inom 

hotellbranschen, där specifikt chefens och personalens egna upplevelser studeras samt hur de 

hanterar fenomenet. 
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1.2.2                  

Hur upplever chefen och personalen förekomsten av sexuella trakasserier på sin arbetsplats? 

Hur och vid vilka situationer sker sexuella trakasserier? 

På vilket sätt hanteras sexuella trakasserier från gäster gentemot personal? 

 

1.3 Avgränsning 
Hotellbranschen är den näring och arbetsplats som denna studie tar avstamp i. Studien syftar till 

att belysa sexuella trakasserier från gäster gentemot personal inom hotellbranschen, där specifikt 

chefens och personalens egna upplevelser studeras samt hur de hanterar fenomenet. Därav 

uteslöts förhållandet mellan de anställda på arbetsplatsen samt förhållandet mellan anställd och 

chef. Kränkande särbehandling, det vill säga handlingar där återkommande klandervärda eller 

negativt präglade handlingar riktas mot enskilda arbetstagare som kan leda till att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap uteslöts också. Även sexuella trakasserier utanför arbetet, 

våldsamma handlingar eller hotfullt agerande uteslöts ur denna studie. Likaså gäller grövre 

övergrepp såsom våldtäkt eller sexuellt tvång. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Vid en tillbakablick om sexuella trakasserier i stort har det visat sig att för cirka 30 år sedan fördes 

en diskussion kring hurvida det var ett tillräckligt stort problem att överhuvudtaget undersöka. 

Det innebar att den vetenskapliga forskning inom området sexuella trakasserier år 1999 alltjämt 

var relativt nytt som forskningsområde. Forskningen har sedan dess genomgått en utveckling och 

förändring då fenomenet har studerats vidare inom flera olika utsträckningar och ämnesområden, 

såsom inom juridiken, sociologin samt turismen (Welsh, 1999). Enligt Lainpelto & Lainpelto 

(2012) är däremot forskningen om sexuella trakasserier från gäster, kunder eller patienter mot 

personal begränsad, vilket visade sig då majoriteten av materialet behandlar relationen mellan alla 

anställda, inklusive chefer inom fenomenet sexuella trakasserier. Exempel på detta är bland annat 

studier gjorda av Landsorganisationen i Sverige (2016) som visar på att kvinnor mellan 16–29 år 

inom serviceyrken såsom restaurang, hotell och vården tillhör en målgrupp som är extra utsatt. 

En annan rapport gjord av Arbetsmiljöverket visar att sexuella trakasserier mestadels kommer 

från kunder och klienter, i form av ovälkomna kommentarer samt tafsningar, det vill säga 

ofrivillig beröring (Dagens Nyheter, 2016). Arbetarskyddsstyrelsens rapport från år 1999 visade 

att 22% av tillfrågad serveringspersonal blivit utsatt för någon form av sexuella trakasserier 

orsakade av gäster under de senaste 12 månaderna. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är trots 

detta fortfarande ett outforskat ämne, där det största problemområdet idag är sexuella trakasserier 
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från gäster och kunder gentemot personal. Detta har även visat sig i andra svenska studier då 

cirka 75 % av kvinnor upplevt att de blivit mer utsatta för sexuella trakasserier av patienter, gäster 

eller kunder än vad de har blivit från deras kollegor (Lainpelto & Lainpelto, 2012). För att få en 

vetenskaplig grund till studien sökte forskarna till denna studie efter material som är av ”peer-

reviewed”. “Peer- reviewed” innebär sakkunnig granskning som görs av forskare med god 

kunskap inom forskningsfältet, det vill säga att det insamlade materialet består av vetenskaplig 

kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

1.5 Källkritik 
Källor som använts i denna studie är en variation av tryckt material, artiklar och hemsidor. 

Böcker som har använts är till exempel Arbetsmiljö för alla, Charterhistoria och Att skapa upplevelser - 

från OK till WOW!. Dessa böcker är valida, vilket betyder att de granskats innan de publicerats, 

därav är reliabiliteten och validiteten hög. Det finns dock två böcker, Arbetsmiljö - En dold resurs, 

Kvantitativa metoder - För samhällsvetare samt en artikel, Gender and sexual harassment som skrivits år 

1998 och 1999. Därifrån har enbart definitioner och kortare stycken använts till uppsatsen. 

Hemsidorna som använts är till exempel Arbetsmiljöupplysningen, Landsorganisationen i Sverige, Svensk 

Handel och Nordic Union. Detta är hemsidor som representerar organisationer som är specialister 

inom sitt ämne samt jobbar med många olika företag i Sverige för en tryggare arbetsplats och 

anses därför tillförlitliga. Hemsidor som är mindre tillförlitliga är till exempel Branschfakta, där 

grundarna, författarna samt källorna är okända. Ytterligare en mindre tillförlitlig källa är 

Vasabladet, detta på grund av att texten är en krönika, det vill säga en text där krönikören kan 

skriva utifrån sina egna åsikter. Även Dagens Nyheter kan ses som mindre tillförlitlig men då 

artikeln är baserad på en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket är validiteten hög. Trots att 

innehållet från dessa hemsidor är mindre tillförlitligt har forskarna ändå valt att ha med 

materialet. Detta på grund av att forskningen inom området sexuella trakasserier från gäster 

gentemot personal är begränsad, det vill säga ett relativt outforskat område som gör att det inte 

finns tillräckligt mycket vetenskapligt material att hämta från just detta ämne.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens första del behandlar inledningsvis ämnet sexuella trakasserier i relation till 

hotellbranschen och dess personal för att sedan behandla problematiken kring detta fenomen på 

hotellet som arbetsplats. Därefter presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar. Forskarna till studien har även valt att presentera hur forskningsläget inom 

sexuella trakasserier ser ut, både nationellt och internationellt för att sedan komma in på källkritik. 
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I den andra delen av uppsatsen redogörs för valda teorier, det vill säga tidigare studier, där ämnen 

såsom hotellbranschen, arbetsmiljö, service och värdskap, möten, maktrelationer samt sexuella 

trakasserier tas upp för att ge läsaren en djupare förståelse genom teorin som är en grund till 

denna vetenskapliga studie. Den tredje delen av uppsatsen ger en inblick i det vetenskapliga 

angreppssättet samt en djupare förklaring av de valda metoderna, det vill säga kvantitativ samt 

kvalitativ metod samt dess för- och nackdelar. Därefter presenteras analysmetod, urval samt 

forskarnas tillvägagångssätt vid insamlingen av materialet. Vidare introduceras etiska aspekter, 

validitet och reliabilitet samt metodkritik, där forskarna till uppsatsen lyfter egen kritik mot 

metoden. I uppsatsens fjärde del presenteras empirin, som är resultatet av forskarnas 

undersökning. Empirin består av tre intervjuer med de olika hotellcheferna samt en 

enkätundersökning som besvarats av hotellpersonalen som har direkt kundkontakt. Del fem 

innefattar analys, varpå empirin kopplas an till studiens tidigare presenterade teorier. Den sjätte 

delen behandlar diskussion och slutsatser, det vill säga vad forskarna kommit fram till samt förslag 

på vidare forskning. 
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2. Teori 

De valda teorierna till uppsatsen behandlar ämnen såsom hotellbranschen, arbetsmiljö och service, detta för att få 

en övergripande förklaring av hur branschen fungerar, vad som erbjuds samt tjänstearbetarens roll vid mötet med 

gästen. Därefter behandlas makt samt sexuella trakasserier genom en redogörelse för olika maktpositioner samt 

vad sexuella trakasserier klassas som. Sexuella trakasserier är ett lagbrott som därav ska tas på allvar och 

bakomliggande orsaker till fenomenet förklaras ytterligare.     

 

2.1 Hotellbranschen 

Så länge människor varit på resande fot har det funnits ett behov av tillfälliga boenden för 

övernattning (Branschfakta, 2016). Redan under de gamla grekernas tid uppstod ett behov av tak 

över huvudet då människor reste långa vägar för att se de Olympiska Spelen. Längst med vägarna 

började det därför uppstå restauranger och enklare övernattningsmöjligheter i form av hotell och 

därmed var rese- och hotellbranschen ett faktum (Von Seth, 2008). Ett hotell består idag till 

mestadels av rum men en viktig del inom branschen är även den mat som serveras, såsom 

frukostbuffé eller lunch/middag i restaurangen och den bar som hör till hotellet. Smakar maten 

bra förhöjs oftast upplevelsen av hotellvistelsen (Batinić, 2016). Avdelningar som vanligtvis 

brukar ingå i ett hotell är reception som sköter in- och utcheckning samt bidrar med information till 

gäster, köket lagar maten som sedan serveras i restaurangen av servitriser samt städ som ser till att 

rummen hålls rena och fräscha inför nästkommande gäst (Kasavana, 2013). 

 

Människors resande har genom åren ökat i takt med att bilar, tåg och flyg gjort att avstånden i 

världen minskat, vilket gjort att hotellbranschen växt betydligt. Enligt statistik från år 2015 

påvisades att intäkterna från hotellrum i Sverige under perioden maj-augusti ökat med cirka 10% 

jämfört med år 2014. Framtiden för branschen förutspås positiv med fortsatt ökning. En ökning 

som sådan innebär att rumspriserna kan öka, eftersom efterfrågan på hotellrum i sig stiger. En 

bakomliggande anledning till den ökade efterfrågan grundar sig i att turism från länder såsom 

England, Kina och Usa ökat till Sverige (Branschfakta, 2016). En ökning av svensk turism skapar 

nya arbetstillfällen i en bransch där mycket personal behövs. Dock har det visat sig att 

personalomsättningen är extremt hög, det vill säga att en fjärdedel av personalen byts ut varje år 

och idag har 43% procent av de anställda en visstidsanställning (Dagens Arena, 2015). 

Hotellbranschen är även idag en kvinnodominerad bransch där kvinnor utgör cirka 66% av 

arbetskraften (Arbetsmiljöverket, 2013). 
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2.2 Arbetsmiljö - Arbetsgivare och arbetstagare  

Begreppet arbetsmiljö kan sammanfattningsvis beskrivas som summan av fysiska, psykiska samt 

sociala upplevelser en arbetstagare erfar i sitt arbete. (Wadell & Larsson, 1998), (Iseskog, 2003). 

Faktorer som har inverkan på den anställdes arbetsmiljö innefattar bland annat arbetsinnehåll och 

arbetsorganisation. Med arbetsinnehåll menas arbetsuppgifterna och hur dessa utformar sig, något 

som tydligt påverkar arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Många sociala kontakter på 

arbetsplatsen ses oftast som en förmån men kan leda till en “social överdos”, det vill säga att 

arbetstagaren når en social mättnad. Arbetsorganisation innebär hur arbetets utförande styrs på 

arbetsplatsen, det vill säga vilka möjligheter individen har att påverka hur arbetet ska gå till. Vid 

de arbetsplatser där arbetstagaren har liten möjlighet att vara med och påverka arbetets utförande 

ökar risken för psykiska skador, som bland annat negativ stress (Iseskog, 2003). Ytterligare 

faktorer som kan leda till psykiska skador på arbetsplatser är bland annat utsatthet för sexuella 

trakasserier samt hot och våld som kan leda till att arbetsplatsen känns otrygg och obekväm, som 

i sin tur leder till en ohållbar arbetsmiljö (Bohlin & Berg, 2013).       

 

Gällande arbetsmiljö finns en lag, den så kallade arbetsmiljölagen som syftar till att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Enligt Iseskog (2003) läggs allt juridiskt ansvar på arbetsgivaren vilket innebär att denna “person” 

har en del arbetsuppgifter att handskas med gällande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Begreppet 

“arbetsgivare” består i detta fall oftast av flera personer inom organisationen som tillsammans 

företräder arbetsgivaren, som arbetar med dessa frågor och det är upp till dem att se till att 

arbetsmiljölagen följs på arbetsplatsen (Iseskog, 2003). Trots detta finns allmänna skyldigheter, 

där både arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att tillsammans samverka för att åstadkomma 

en så god arbetsmiljö som möjligt. Om arbetstagaren finner att arbetet innebär allvarlig fara för 

sin egen hälsa ska han eller hon underrätta arbetsgivaren om detta, för att en förbättring ska 

kunna ske (Arbetsmiljöverket, 2017).   

 

2.3 Service och värdskap 

Oavsett vilket yrke människor arbetar med är det den anställdes uppgift att i mötet med kunden 

få denne att känna sig välkommen. Inom värdskap är det vanligt att se kunden som en gäst istället 

för just en kund, eftersom den som besöker en verksamhet gästar företaget (Olander, 2013). 

Finns det en gäst finns det också en värd som utövar värdskap. Det finns flera faktorer som 

bidrar till att gästen känner sig välkommen. Information gör att gästen förstår vart hon ska ta vägen 
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och hur hon ska bete sig. Design får gästen att känna att någon brytt sig om hur det ser ut och att 

det ska vara fint och trevligt att vistas på platsen. Renhet, som att det exempelvis inte ligger skräp 

på golvet och att den anställde ser välvårdad ut, med respekt för gästen. Säkerhet, såsom 

nödutgångar med mera är till för gästerna som besöker verksamheten och är till för deras bästa. 

Uppmärksamhet får gästen att känna sig sedd då någon märker att hon är där. Vänlighet får henne 

att känna att någon bryr sig och lyssnande gör att gästen känner sig förstådd. Hastighet, det vill säga 

att det rör sig framåt och att det snart ska bli gästens tur att kliva fram med sitt ärende. Och 

slutligen priset som ska vara rimligt för att gästen ska känna sig välkommen. Att möta en gäst 

genom värdskap innebär att värden vågar vara personlig utan att bli för privat. En värdskapare 

ser tillfället med gästen som något unikt där värden kan dela med sig av sig själv och sina 

kunskaper. “Välkommen” är ett ord som anspelar på att en gäst är väntad (Gunnarsson & 

Blohm, 2015). 

 

2.3.1 Servicemötet 

Människors agerande i servicemötet påverkas av stämning, tonläge, humör och hur bemötandet 

sker. Ett servicemöte innebär interaktionen mellan personal och kund och har oftast ett speciellt 

syfte, som exempelvis att fråga efter information i en reception på ett hotell eller be om notan i 

en restaurang. Personalens pålitlighet och tjänstvillighet är då viktiga aspekter samt hur kunden 

uppträder och beter sig under mötet. Situationen bestäms av personalens eget beteende och 

kundens feedback då det är en ömsesidig påverkan som sker i mötet. Personalen inom 

serviceyrket måste ofta ta snabba beslut om hur de ska bete sig mot kunden. Om kunden verkar 

ha bråttom sker oftast servicen effektivt och kortfattat (Larsson, 2012), (Mossberg, 2015).  

 

Olika situationer har olika typiska “roller”, det vill säga olika handlingsmönster, regler och 

normer för hur man ska bete sig i en viss situation. Människor har ett inlärt beteende för olika 

positioner i sammanhanget. Deltagarna i servicemötet vet oftast om sina roller, men beter sig 

någon av deltagarna i sammanhanget annorlunda kan viss osäkerhet uppstå. Identiteter och 

inlärda beteendemönster är olika beroende på vilken kultur och erfarenhet man har sedan 

tidigare, och därigenom förväntas ett visst beteende. Även sociala relationer har inverkan på 

servicemötet, exempelvis stamkunder/oregelbundna gäster. En stamkund förväntar sig 

exempelvis mer bekvämlighet där servitrisen ska veta vad han vill dricka och förväntar sig även 

kunna lägga armen om servitrisen utan att det skulle göra henne något. Enligt Mossberg (2015) 

tenderar även en kund att bete sig på samma sätt som den blir bemött av personalen och ju mer 

kontroll kunden har över situationen i mötet desto mer nöjd blir kunden med servicen. Nöjdhet 

innebär ett tillstånd i konsumentens eget huvud. Tillståndet nöjdhet uppstår när kunden mottagit 
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det denne utlovats. Kunders nöjdhet är högst individuellt och speglar det förväntade, i rätt tid 

och i rätt utförande. Om en kund bedömer ett erbjudande som bra dras slutsatsen att kunden 

därmed är nöjd. Vid jämförelser av det som förväntas och det som erfars kan upplevelsen 

resultera i över förväntan eller under förväntan. Nöjdhet är alltså en funktion av avvikelser mellan 

en förväntad produkt eller tjänstepresentation och den faktiska presentationen (Söderlund, 2001), 

(Mossberg, 2015). 

 

En sorts sexuell betjäning i kvinnors tjänstearbete har visat sig vara vanligt förekommande. Det 

är heller inte helt ovanligt att kvinnor betraktas som sexobjekt i tjänstemötet “förutom att vara 

osvikligt hjälpsam och mottaglig för önskemål måste flygvärdinnan motsvara passagerares 

sexuella fantasier. Hon måste försöka känna och agera som att flirtande och inviter är ett tecken 

på hennes attraktionskraft och passagerarens sexighet” (Ivarsson & Larsson, 2008, s. 48). Genom 

att övertygande besvara kundens sexuella anspråk uppfyller den anställda kundens förväntningar 

och fantasier. Det är inte enbart gäster som tar initiativ till att börja flirta med personal. Tvärtom 

har det visat sig att anställda deltar i det så kallade “the flirting game”, då manliga anställda är mer 

vänliga och tillmötesgående mot kvinnliga kunder/gäster och kvinnlig anställd personal är mer 

vänliga mot män. Detta sker på grund av att de anställda har som avsikt att lätta på stämningen 

och underlätta mötet med kunden. Därav använder tjänsteanställda sin charm i kundmötet 

(Ivarsson & Larsson, 2008). 

 

2.3.2 Kunden har alltid rätt - En maktrelation  

Talesättet” Kunden har alltid rätt” är ett uttryck samt en filosofi som cirkulerar inom 

tjänstesektorn. Det handlar om att de anställda ska tillfredsställa kunden och ge dem det 

efterfrågade för att göra kunderna så nöjda som möjligt. Det handlar även om att kunderna får 

tillåtelse att missköta sig och att de anställda förväntas stå ut med det (Yagil, 2008). Detta för att 

det ingår som arbetsuppgifter och under en tjänsteinteraktion är den anställde underordnad. Det 

blir en relation mellan kund och anställd som kan ses som “herre” och “tjänare”. Kunderna kan 

uppträda ohyfsat och arrogant medan den anställde inte tillåts vara något annat än trevlig och 

tillmötesgående, för att skydda företagets representation utåt. Den anställdes roll handlar därför 

enbart om att anpassa sig efter kundernas skiftande humör och krav (Ivarsson & Larsson, 2008). 

 

Enligt Holmström & Wikberg (2010) brukar kunder oftast inte klaga eller bli missnöjda men när 

det sker är det oftast på grund av att något verkligen är fel. Om det då inte går att vinna tillbaka 

kunden kan den anställde svälja sin stolthet och respektfullt berätta för kunden att det var bra att 
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denne framförde kritiken och att problemet ska förbättras tills nästa gång. Genom att enbart 

lyssna på kunden kan det resultera i en förvånad kund samt att denne upplever ett bra bemötande 

och då gärna återkommer igen. Det är dock vanligare att kunder inte klagar och då inte ger 

företaget en möjlighet att gottgöra problemet. Detta leder mestadels till att kunderna sedan 

sprider ett dåligt rykte om företaget. Det är därför viktigt att kunden bemöts på ett bra sätt när 

denne framför sitt klagomål. Det kan dock ske på den anställdes bekostnad, men målet är att 

skapa bra och hållbara kundrelationer (Holmström & Wikberg, 2010). Ibland händer det även att 

de anställda måste försvara sitt företag och dess policys och därför inte kan erbjuda den lösning 

som kunderna kräver. Om inte kunden är nöjd med beskedet kan det resultera i att denne blir arg 

och börjar vara verbalt aggressiv och sexuellt trakasserande, vilket kan försätta den anställde i fara 

eller dennes mentala hälsa i risk (Yagil, 2008). 

 

2.4 Sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier är ett lagbrott och ingår i diskrimineringslagen och det beskrivs som “ett 

uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (1 kap 4 § st. 5 DiskL), där 

fenomenet består av oönskade handlingar som kan vara beröring, skämt, tafsningar eller blickar 

som är sexuellt nedvärderande och anspelande (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Fenomenet 

sexuella trakasserier innebär ofta en subjektiv upplevelse som inte är objektivt mätbar. Detta 

innebär att en blick från en person kan uppfattas olika av olika människor. Den ena personen kan 

reagera på ett sätt som gör att denne känner sig kränkt medan den andra personen 

överhuvudtaget inte uppfattar blicken (Lainpelto & Lainpelto 2012). Inom arbetsmiljön är detta 

ett dolt problem då det är vanligt att den utsatte inte anmäler en händelse på grund av att denne 

anklagar sig själv eller skäms. Lagen om sexuella trakasserier har skärpts i omgångar och idag 

måste arbetsgivaren ta reda på om det sker sexuella trakasserier på arbetsplatsen och då se till att 

fenomenet upphör. Arbetsgivaren måste även försöka förebygga att det inte sker och detta kan 

göras genom till exempel en policy eller en beredskapsplan. Vid en anmälan är arbetsgivaren även 

skyldig att behandla ärendet och gå vidare med det, annars ses detta som ett lagbrott 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). 

 

Den målgrupp som löper störst risk för att bli utsatta för sexuella trakasserier är unga kvinnor 

med en otrygg anställning inom hotell- och servicebranschen (Hotellrevyn, 2015). Anledningarna 

till varför detta sker dessa kvinnor kan urskiljas historiskt då det handlar om makt, genus och 

klass, vilket är karaktäristiska drag inom servicesektorn. Det vill till exempel säga att sexuella 

trakasserier är ett maktmedel istället för ett sexuellt medel mellan anställd och kund. Detta har 
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följt med sedan industrialiseringens epok där lönearbeten blev ett manligt territorium, där 

städning och vård inte längre sågs som en nödvändighet för att överleva och då fick en lägre 

status. En annan teori är att det kan vara kopplat till vad män söker hos en kärlekspartner, det vill 

säga tillit, villighet och förtroende vilket också är karaktäristiska drag inom servicebranschen. 

Dessa karaktärsdrag är något som skulle kunna beskriva en nära relation vilket kan leda till ett 

flörtigt beteende mot anställda. Det är därför inte omöjligt att dra paralleller mellan sexuella 

trakasserier och övrigt sexuellt våld mot kvinnor (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

 

Som nämnts tidigare är sexuella trakasserier på arbetsplatser ett dolt problem som innebär att få 

anställda vågar anmäla. Sexualitet är ofta en ofrånkomlig del av servicearbetet, detta på grund av 

att det kan användas och erbjudas som en konkurrensfördel över andra företag i samma bransch 

då detta kan omvandlas till ett mervärde. Arbetsgivare fokuserar därmed på de anställdas 

utseende och förmåga att kunna nyttja sin sexualitet för att kunna ge god service till kunden eller 

gästen. Sexualitet som motivation kan sammankopplas med personalens eget intresse, som 

mynnar ut i exempelvis dricks. Hotellverksamhet är en bransch och miljö där förekomsten och 

konsumtion sker av alkohol, något som påverkar gästen och dennes upplevda avsaknad av social 

kontroll, vilket kan leda till sexuella trakasserier av befintlig personal. Enligt tidigare studier kan 

man se att anställda i regel inte protesterar vid sexuella trakasserier utan accepterar dem, då den 

vanligaste reaktionen är att skratta bort problemet, vilket kan ha att göra med kravet på 

personalen att hålla gästerna nöjda. Enligt Lainpelto & Lainpelto (2012) är anställda rädda att 

förlora sina arbeten om de tar upp problematiken med sin företagsledning, på grund av att de inte 

anses vara tillräckligt service minded. Det kan också vara så att den anställde använt sig av sin 

sexualitet i mötet och därmed känner sig ansvarig för att situationen spårat ur eller gått fel. 

Genom att upprätthålla en positiv attityd kan anställda koppla bort sina verkliga upplevda 

känslor, som en slags avpersonifiering. På detta sätt frikopplas yrkesrollen från privatpersonen 

vilket leder till att den anställda blir mer tolerant för sådant som denne inte skulle acceptera 

vanligtvis (Lainpelto & Lainpelto 2012). 
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3. Metod 

I denna del kommer det vetenskapliga angreppssättet presenteras. Studien behandlar både kvantitativa och 

kvalitativa metoder, det vill säga enkätstudier som lämnats ut till de anställda på hotellen genom en internetlänk 

samt intervjuer med deras chefer. Avsnittet diskuterar valet av de olika metoderna samt redovisar för 

analysmetoden. Urval, tillvägagångssätt samt etiska aspekter följer därefter. Slutligen presenteras validitet och 

reliabilitet samt metodkritik. 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Studiens vetenskapliga angreppssätt utgår från hermeneutiken. Hermeneutik innebär ”allmän 

tolkningslära” och forskarna till denna studie har därmed varit ute efter att tolka, förstå och 

reflektera kring människors handlande när det kommer till fenomenet sexuella trakasserier, 

snarare än att undersöka förklaringar och lösningar till problemet (Andersson, 2014). Tolkning 

används när något upplevs vara oklart eller ospecifikt och människor tolkar sin omvärld för att få 

en förståelse för den. Genom hermeneutiken finns möjligheten för forskarna att ta reda på hur 

det är att vara människa i en situation och i ett givet sammanhang, där språket är en 

grundläggande förutsättning för att förstå världen då ord som talas tillskrivs en bakomliggande 

mening och betydelse. Under intervjuerna fick därmed forskarna ibland be respondenterna att 

vidareutveckla sina svar för att få fram en djupare mening bakom orden och på så vis få en 

djupare förståelse för att kunna tolka individens utsagor (Ödman, 2007).  

 

Studien förhåller sig även till ett induktivt angreppssätt. Induktion innebär att forskarna samlar in 

data om det studerade området för att sedan analysera, tolka samt reflektera över detta för att så 

småningom komma fram till en slutsats (Veal, 2006). Forskarna till denna uppsats vill alltså belysa 

personalens erfarenheter kring fenomenet sexuella trakasserier från gäster gentemot anställda 

samt belysa hur frågan hanteras när detta väl sker inom hotellbranschen. Detta genom att skapa 

en bakgrundsförståelse och förklaring till hur de sexuella trakasserierna uppstår, vilket forskarna 

anser gör hermeneutik och induktion till ett bra angreppssätt. Detta har skett via intervjuer och 

en enkätundersökning för att få chefernas och de anställdas egna erfarenheter kring fenomenet 

som sedan kopplas an till tidigare forskning, för att söka likheter och skillnader. Om en 

forskningsprocess börjar med en beskrivning, för att sedan övergå till en förklaring, beskrivs 

processen som induktiv enligt Veal (2006) där förklaringen framkallas av den insamlade mängden 

data. 
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3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod handlar om det mätbara, det vill säga sortering och kategorisering av hur 

många som valt ett visst svarsalternativ över ett annat. Enkäter är till stor hjälp för att få en 

överblick över ett fenomen och ett sätt att förmedla komplex information på ett effektivt sätt 

(Eggeby & Söderberg, 1999). Det är även möjligt att på relativt kort tid gå igenom ett stort 

datamaterial (Esaiasson et. al, 2012). Forskarna i denna uppsats har valt att använda sig av en 

kvantitativ metod, där det är vanligt att ett formulär förekommer med frågor som är 

färdigformulerade och/eller har öppna svarsalternativ. En kvantitativ metod genomförs ofta för 

att finna en struktur och likheter respektive olikheter i det insamlade datamaterialet. Med 

datamaterial innebär insamling av data för att kunna analysera ett kvalitetsproblem. Vid 

utformandet av ett frågeformulär är det viktigt med en tydlig struktur och formulering som gör 

att respondenterna enkelt kan förstå innebörden av frågan (Johannessen & Tufte, 2003). När 

enkäten så småningom ska redovisas görs detta genom sifferuppgifter, som exempelvis procenttal 

(Trost, 2014), som kommer presenteras senare i uppsatsen. Med tiden har det blivit vanligare att 

mata in sifferuppgifter direkt i datorn utan att gå omvägen över pappersblanketter. Forskarna har 

använt sig av ett insamlingsprogram och sammanställt datan genom en hemsida som kallas 

SurveyMonkey, som registrerat förekomsten av intressanta innehållskategorier. Det främsta 

kriteriet med kvantitativ innehållsanalys är frekvenser och utrymme, det vill säga att mäta hur ofta 

eller hur mycket ett fenomen förekommer eller inte. Genom kvantitativ metod behandlas 

analysenheterna likvärdigt och tillskrivs samma vikt (Esaiasson et. al, 2012). Det är dock svårt att 

få nyanserade svar från respondenterna via en enkätundersökning, då forskarna inte ges någon 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det förekommer också att respondenter ibland hoppar över frågor 

som de kanske inte vill svara på eller inte förstår, vilket då leder till bortfall (Trost, 2012). 

 

3.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder står i kontrast till kvantitativa metoder och används också för att komplettera 

den kvantitativa metoden. Kvalitativa metoder fokuserar på betydelser och attityder hos ett 

mindre antal människor samt interaktionen mellan medlemmarna i en grupp. Följaktligen finns 

det en tendens för kvalitativa metoder att involvera en insamling av stora mängder detaljerad 

information från relativt få fall, det vill säga mycket information från få intervjuade personer eller 

organisationer. Metoden är därav inte lämpliga när syftet med forskningen är att göra allmänna 
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uttalanden om stora populationer. Däremot är den kvalitativa metoden lämplig då personliga 

åsikter hos individer ska studeras. En fördel är att representanter från olika grenar inom 

turismindustrin får möjligheten att tala fritt, beskriva och förklara sina erfarenheter samt känslor i 

egna ord (Veal, 2006). Forskarna har genomfört intervjuer med de tre olika hotellen och deras 

chefer för att undersöka hur de upplever förekomsten av sexuella trakasserier på sin arbetsplats, 

hur dessa hanteras samt vid vilka situationer trakasserierna uppstår och sker. 

 

Det finns olika typer av kvalitativ metod att tillgå, som exempelvis djupintervjuer, 

gruppintervjuer/fokusgrupper, deltagande observation samt semistrukturerade intervjuer (Veal, 

2006). Intervjuerna i denna studien består av en semistrukturerad uppbyggnad, som innebär att 

vissa av frågorna bestämdes i förhand innan mötena ägde rum. Under en semistrukturerad 

intervju ges möjligheten att ställa följdfrågor, detta för att intervjun ska kännas avslappnad och 

för att respondenterna ska kunna känna sig bekväma och på så vis kunna få ut mer nyanserade 

och utvecklade svar till forskningen (Johannessen & Tufte, 2003). Respondenterna kan då till 

exempel uttrycka farhågor, åsikter samt berätta om situationer som uppstått (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Svaren kommer då att ge mer information att jobba kring som kommer vara mer 

sanningsenliga (Johannessen & Tufte, 2003). Vid kvalitativ metod kan personerna som intervjuar 

använda sig av verktyg såsom ljudinspelning. Detta för att bättre kunna fokusera på ämnet och 

dynamiken under intervjun utan att behöva oroa sig för att glömma bort att anteckna något 

viktigt. Efter att ha frågat intervjupersonerna om tillåtelse att spela in samtalet användes en 

mobiltelefon med inspelningsfunktion för att samla materialet. Det behövdes därför inte 

fokuseras på pauser och ord då allt registrerades i ljudinspelningen och gick att lyssna till vid 

behov. På det sättet utesluts inte karaktärsdrag såsom tonfall eller exempelvis skratt vilket kan 

vara avgörande för studiens utfall (Brinkmann & Kvale, 2009). Vid en avslutad intervju ska det 

insamlade materialet transkriberas, vilket kan ske både via ett dataprogram eller på egen hand. 

Genom att spela upp intervjuerna på egen hand kan det insamlade materialet skrivas ned i ord 

och bearbetas och på så sätt utesluts inte tonfall och pauser, vilket skulle vara en nackdel med att 

använda sig av ett dataprogram eftersom detta då utesluts. Genom att använda sig av ett 

dataprogram går dock transkriberingen snabbare, vilket är en fördel. Kvalitativ datainsamling på 

egen hand kan vara en tidskrävande process som påverkas av hur mycket information som 

respondenten delar med sig av som oftast resulterar i mycket material som ska behandlas (Larsen, 

2009). Trots detta valde forskarna ändå att skriva ned intervjuerna för hand, för att de ville ha 

kontroll över materialet samt att inget viktigt skulle falla bort.   
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3.4 Analysmetod 

Dataanalys inom kvalitativ forskning ses enligt Bogdan och Biklen (2007) som den process där 

forskaren systematiskt undersöker och strukturerar sitt datamaterial. Detta görs exempelvis vid 

transkription av intervjuer och vid fältstudier, något som forskarna till denna uppsats gjort. 

Genom att arrangera datamaterialet kunde forskarna till slut komma fram till ett resultat. Vid 

bearbetning och analys bröt forskarna ned materialet till hanterbara enheter och kodade dem 

sedan för att utvinna olika mönster (Bodgan & Biklen, 2007). Enligt Johannessen & Tufte (2003) 

kan en process av kodning leda till en identifiering av huvudteman som underlättar för forskaren 

vid läsandet av den komna slutsatsen (Johannessen & Tufte, 2003). Genom en analys av 

materialet kan exempelvis sociala situationer, föreställningar, interaktioner eller praktiker ställas 

emot varandra för att kunna jämföra vad det studerade har gemensamt respektive vad som skiljs 

åt, i detta fall de olika hotellchefernas uppfattning och erfarenheter om sexuella trakasserier 

(Flick, 2014). Genom att analysera det insamlade materialet från intervjuerna med de olika 

hotellcheferna ville forskarna fokusera på subjektiva erfarenheter, det vill säga uppfattningar, 

föreställningar och upplevelser av fenomenet sexuella trakasserier inom hotellbranschen.    

 

3.5 Urval 

Studien är lokaliserad i en medelstor stad i Sverige där hotell valts ut för att kunna undersöka om 

sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen, hur detta uppstår samt se närmare på hur 

fenomenet hanteras av personal och deras chefer. Forskarna valde att besöka ett antal hotell för 

att fråga om intresse fanns för att medverka i studien. Eftersom sexuella trakasserier är ett 

känsligt ämne ville forskarna genom detta tillvägagångssätt försöka försäkra sig om att det var 

möjligt att få in tillräckligt med material till studien, då det fanns en risk att hotellen kanske inte 

ville ställa upp och medverka. Vid dessa besök efterfrågades hotellcheferna varav tre stycken 

fanns tillgängliga av de sju besökta hotellen. De tre hotellen där chefen var tillgänglig svarade ja 

omgående och är därav medverkande i denna studie. På resterande hotell som besöktes var inte 

hotellcheferna närvarande. Dessa hotell kontaktades därför via mejl med en förfrågan om att 

medverka i studien, där endast två svar kom tillbaka med avböjelse. Forskarna ser det låga antalet 

medverkande som en svaghet men ser ingen svaghet i själva intervjumaterialet, utan anser trots 

allt att det finns ett värde i att ämnet beforskas. För att understryka känsligheten i studiens 

ämnesinriktning väljer forskarna att lyfta fram ett av svaren från en hotellchef som avböjde att 

delta: “Jag har hört mig för bland kollegorna och jag tror att vi kommer ha svårt att ge er material till er uppsats, 

tyvärr. Det är ju, som ni skriver, ett känsligt ämne.” Denna formulering visar, med all tydlighet, på 
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känsligheten kring sexuella trakasserier som fenomen på arbetsplatsen. Forskarna är medvetna 

om att fler hotell hade bidragit till en mer tillförlitlig studie. Skälet till att intervjua cheferna var att 

studien syftar till att undersöka hur cheferna på de olika hotellen arbetar med sexuella trakasserier 

på deras respektive arbetsplats. De tre cheferna ingick i studien på grund av att de fanns 

tillgängliga och ville ställa upp. Gemensamt för de tre cheferna var att de alla var i medelåldern, 

det vill säga mellan 45–55 år samt jobbat inom branschen i över en 10-årsperiod. Deras position 

och deras erfarenhet inom branschen bidrog ytterligare till att de ansågs lämpliga att medverka i 

studien. Genom cheferna på respektive hotell informerades personalen om varför studien gjordes 

och enkäten delades även ut av chefen. Detta tillvägagångssätt, att cheferna såg till att enkäten 

delades ut, valde forskarna för att öka synligheten och även på så sätt öka svarsfrekvensen. Det är 

viktigt att poängtera att chefen inte samlade in svaren och därmed inte fick möjlighet att studera 

de svar som respondenterna lämnade, något som personalen var medvetna om. Valet av 

tillvägagångssätt tror forskarna medverkade till att personalen var mer benägna att svara trots 

känsligheten i ämnet. Detta eftersom enkäten lanserades av deras respektive chef. Forskarna till 

studien bad cheferna att dela ut enkäten till de avdelningar där de anställda arbetar med 

kundkontakt, det vill säga avdelningar såsom reception, restaurang, kök samt städ. Ett hotell av 

de tre medverkande hade däremot inte möjlighet att vidarebefordra enkäten eftersom de anställda 

på hotellet inte ägde någon egen mejladress genom jobbet. Detta innebar att de anställda fick gå 

till receptionen om de ville medverka i studien, vilket forskarna tror ledde till att många inte tog 

sig tiden till att besvara enkäten. Vid utdelad enkät uppmanades respondenterna att frivilligt 

kontakta forskarna om intresse fanns för att medverka i en intervju, varav blev ett naturligt urval. 

Dock hörde ingen av sig och på grund av detta skedde inga intervjuer med de anställda på 

hotellen.   

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer med cheferna på de olika hotellen, där 

grundfrågorna är strukturerade utefter att ta reda på hur cheferna upplever förekomsten av 

sexuella trakasserier, hur dessa hanteras och vid vilka situationer sexuella trakasserier uppstår. 

Eftersom sexuella trakasserier kan vara ett känsligt ämne för många företag och organisationer att 

diskutera var forskarna medvetna om att hotellen kanske inte var villiga att medverka i studien 

(Vasabladet, 2015). För att kunna gå vidare i arbetet besökte därför forskarna till uppsatsen de 

olika hotellen, som nämns ovan, för att berätta om problemområdet och fråga om intresse fanns 

för att medverka i studien. Som också nämnt i urval genomfördes en enkätstudie med personalen 

på de tre olika hotellen, varav områden såsom reception, städ, restaurang samt kök berördes. Med 
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tanke på de etiska aspekterna ansåg forskarna att en enkätundersökning var ett bra 

tillvägagångssätt för att hålla respondenten anonym i frågan.  

 

Enkätundersökningen har delats ut av chefen på respektive hotell via en länk för att de anställda 

skulle känna att de kunde svara på frågorna när de ville och hade tid. Forskarna lade stor vikt vid 

att enkäten skulle vara anonym, dels för att de anställda inte skulle känna någon press över att 

deras anställning på något sätt skulle äventyras. Detta för att de på så vis skulle kunna svara så 

genuint och sanningsenligt som möjligt. Forskarna ville inte att de anställda skulle uppleva att de 

var tvungna till att ge ett snabbt svar utan ville hellre att respondenterna skulle ha möjligheten att 

ta god tid på sig när de besvarade enkäten. 

 

Enkäten skapades via sidan SurveyMonkey och innehåller 10 frågor där frågorna behandlar om 

personalen upplevt sexuella trakasserier, vid vilka situationer samt hur dessa hanteras av både 

personal och chef (se bilaga 8.3). Detta på grund av att forskarna ville hålla enkätundersökningen 

kort och koncist, för att bibehålla respondentens fokus och intresse att besvara frågorna. Enkäten 

har granskats ett flertal gånger och har även testats av både handledare, hotellchefer samt andra 

studenter för att få höras deras synpunkter på vad som skulle kunna förbättras. Utefter dessa 

synpunkter har ändringar och justeringar skett tills det stadie då forskarna kände sig nöjda med 

enkätens utformning. Därefter skickades enkäten ut till respektive hotellchef med uppmaning om 

att skicka enkäten vidare till respektive avdelning, det vill säga reception, restaurang, kök samt 

städ. Enkäten fanns tillgänglig att svara på under en 14 dagarsperiod. Efter enkätens sista fråga 

uppmanades respondenten att kontakta forskarna om intresse fanns för att delta i en intervju om 

ämnet sexuella trakasserier, vilket inte skett.   

  

Vid utformandet av intervjufrågorna skrev forskarna stora och övergripande frågor för att få så 

nyanserade svar som möjligt från respondenten. Forskarna undvek att skriva frågor som gick att 

svara “ja” eller “nej” på, för att få mer djupgående och berättande information om situationer, 

upplevelser, känslor och reaktioner hos de tillfrågade. För att de anställda och cheferna skulle 

känna sig mer trygga inför intervjun informerade forskarna om att allt som sades var 

konfidentiellt, det vill säga i förtroende, för att de anställda och cheferna skulle få chansen att 

överväga om de fortfarande ville delta i studien eller inte (Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

Vid intervjusamtalen ställde forskarna frågor och lyssnade till vad respondenterna berättade om 
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sin levda värld. Forskarna använde sig då av verktyg såsom ljudinspelning för att bättre kunna 

fokusera på ämnet och dynamiken under intervjun utan att behöva oroa sig för att glömma att 

anteckna något viktigt. Det behövdes därför inte heller fokuseras på pauser eller ord då allt 

registrerades i ljudinspelningen och gick att lyssna till igen vid behov. På det sättet uteslöts inte 

viktiga karaktärsdrag såsom tonfall eller exempelvis skratt vilket kan vara avgörande för studiens 

utfall (Brinkmann & Kvale, 2009). Inför varje intervju med de olika cheferna bad forskarna först 

om lov att få spela in materialet innan intervjun väl sattes igång, varpå alla chefer gav forskarna 

tillåtelse till. Alla tre intervjuer hölls på respektive chefs hotell, på förmiddagen under en vardag. 

Intervjuerna pågick i ungefär 10–15 minuter och hölls i respektive hotells lobby. Alla intervjuer 

genomfördes under en och samma vecka.        

  

Efter insamlat material från intervjusamtalen skrev forskarna ner vad som sades istället för att låta 

ett dataprogram transkribera materialet. Detta för att de själva var på plats och kunde notera vissa 

stunder och känslor som uppstod under intervjun. Genom att spela upp intervjuerna kunde det 

insamlade materialet skrivas ned i ord och bearbetas samt tematiseras. Forskarna gick igenom 

intervjumaterialet ett flertal gånger för att kunna utläsa olika teman. De teman som slutligen 

uppkom var: tankar, förekomst, situationer, agerande, anmälningar och förebyggande. Genom 

tematiseringen uppkom kategorier, där den insamlade informationen från de tre intervjuerna 

placerades in under rätt tema. Detta för att lättare kunna utvinna likheter respektive olikheter hos 

de studerade hotellen som följer i avsnittet “Analys”. 

 

3.7 Etiska aspekter 

Då sexuella trakasserier är ett känsligt område (Vasabladet, 2015) var det viktigt att ha de etiska 

aspekterna närvarande vid studien inte minst eftersom studien behandlar känsliga situationer och 

erfarenheter som de anställda kanske inte vill dela med sig av. Forskarna hade för avsikt att 

enbart genomföra den kvalitativa metoden intervju men med hänsyn till de etiska aspekterna som 

syftet för med sig anser forskarna att den kvantitativa metoden enkätstudier var ett bra 

tillvägagångssätt för att komplettera intervjuerna och därigenom hålla respondenten anonym i 

frågan. Därav genomfördes en enkätstudie via internet. Vid insamlandet av datamaterialet från 

enkätstudien var det alltså inte möjligt för forskarna att utläsa vilket hotell svaren kom ifrån och 

heller inte vilken person som avgett svaren. Forskarna valde att medvetet inte nämna stad, hotell 

eller namn på personerna på grund av att det inte var relevant för studiens syfte, utan det var 

fenomenet sexuella trakasserier som här var av intresse, hur fenomenet uppstår och hur 
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situationerna, när de uppstått i så fall hanteras av både chefer men också personalen. Forskarna 

hade för avsikt att få fler hotell att medverka i undersökningen men av sju tillfrågade hotell valde 

endast tre stycken hotell att delta. Forskarna är medvetna om att detta är en liten del av de 

tillfrågade, därav valet av två metoder, det vill säga att vid sidan av intervjuerna genomföra en 

enkätundersökning. Forskarna upplevde att dilemmat av den låga svarsfrekvensen och frågan om 

att delta i studien låg i att ämnet sexuella trakasserier är ett känsligt ämne, varpå medverkan 

uteslöts av merparten. Detta kan även bekräftas då ett av hotellen skrev i ett mejl att de valt att 

avböja just på grund av att ämnet var för känsligt (se citat i “Urval”). Forskarna kan utifrån sin 

kännedom om hotellen och utifrån vilken fråga som ställdes inte se något mönster i vilka som 

valde att tacka ja eller nej till att medverka. Trots få medverkande anser forskarna att de intervjuer 

som genomfördes har något att berätta som inte ger en för ensidig bild. Forskarna har slutligen 

reflekterat över storleken sett utifrån antal rum på de olika hotellen och om detta är något som 

borde avslöjas i studien för att kunna analysera om sexuella trakasserier är mer eller mindre 

förekommande på hotell som är stora eller små till storleken, men på grund av etiska aspekter 

som exempelvis att forskarna lovat de medverkade hotellen anonymitet kommer detta inte 

diskuteras närmare. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet   

Begreppet ”validitet” innebär giltighet. Detta innebär att validitet handlar om undersökningens 

giltighet och att man mäter det som verkligen avses mätas. Giltighet är den information som 

samlats in av forskaren, varav informationen återspeglar det studerade fenomenet (Ejvegård, 

2003). Inom turismvetenskap finns det många svårigheter, då den empiriska forskningen många 

gånger berör människors beteende och attityder. Detta innebär att giltigheten inom 

turismvetenskap sällan är lika säker som forskning inom exempelvis naturvetenskap eftersom 

beteenden och attityder är subjektiva, det vill säga att mätningen kan komma att se olika ut vid 

olika tillfällen som forskningen genomförs (Veal, 2006). Forskarna till denna uppsats anser att det 

som ska mätas verkligen mäts, då det insamlade empiriska materialet tillsammans med valet av 

metod, det vill säga enkätundersökning samt intervjuer, är relevant för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Däremot instämmer forskarna med Veal (2006) då de upplever att det kan 

finnas svårigheter i att få samma resultat om det undersökta området skulle studeras fler gånger 

vid olika tillfällen, det vill säga “reliabilitet” som innebär tillförlitlighet i forskningsresultatet (Bell, 

2000). Detta eftersom erfarenheter och upplevelser hos individer är personliga, som alltså kan 

komma att ge olika utfall. Veal (2006) menar att detta beror på att människor befinner sig i sociala 

situationer som ständigt är föränderliga. Reliabilitet innebär att resultatet bör producera identiska 
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eller liknande resultat vid upprepning, varhelst det utförs (Bell, 2000). Vid upprepad 

undersökning kan därför svaren komma att återigen bli annorlunda, beroende på vilket hotell 

som medverkar i undersökningen. Aspekter såsom land, region och storlek på hotell kan även 

komma att ge olika utfall. Forskarna till denna studiens resultat gäller alltså enbart för den 

studerade platsen och vid denna tidpunkt och bör inte ses som en generalisering för alla hotell 

(Veal, 2006). Däremot menar forskarna att det denna studie har mätt, och med tillförlitlighet, 

skildrar om att sexuella trakasserier mycket väl kan stämma överens på andra platser inom samma 

bransch. 

 

3.9 Metodkritik 
Forskarna är medvetna om att sexuella trakasserier är ett känsligt ämne att diskutera (Vasabladet, 

2015), varpå sanningen kanske inte alltid kommer fram på grund av olika orsaker, som till 

exempel av rädsla eller att man inte talar om sexuella trakasserier inom branschen. Som företag 

och organisation är det trots allt viktigt att i flera sammanhang utåt framstå på ett visst sätt, för att 

stärka företagets rykte och varumärke (Svensk Handel, 2017), vilket kan göra att en snedvridning 

av verkligheten kan förekomma. Forskarna vill poängtera att ett ”mörkande” av eventuella 

faktiska förhållanden gällande ämnet inte är något som stöds men som kanhända råder. 

Forskarna vill föra fram kritik angående enkätfrågornas utformning, speciellt fråga 10. “Hur 

upplevde du att chefen hanterade ärendet? Vid denna fråga upptäckte forskarna i efterhand utifrån 

respondenternas svar att svarsalternativen var bristfälliga. Detta på grund av att ett svarsalternativ 

fattades. Utifrån kommentarerna som lämnades skulle ett svarsalternativ i stil med “valde att inte 

gå till chefen” varit mer tydligt vid analysarbetet. En annan kritik till enkätundersökningen är hur 

ofta personalen blir utsatta i jämförelse med deras arbetstid. Detta kan komma att bli snedvridet 

eftersom anställda har olika typ av anställning, det vill säga heltid, deltid och extra. I efterhand 

skulle forskarna haft med en fråga kring detta för att få en tydligare bild av hur ofta de blir utsatta 

i jämförelse med deras arbetstid.   

 

Ytterligare kritik kring metoden som forskarna vill föra fram är att studien kan ha påverkats av att 

det inte deltog så många i undersökningen som forskarna önskat från början. Som läsare bör 

detta därför finnas men i åtankarna, att utfallet kan ha sett annorlunda ut beroende på om fler 

respondenter valt att delta i studien. Detsamma gäller storleken på de olika hotellen, som 

forskarna valt att inte nämna på grund av anonymiteten. Kan det vara så att storleken sett till 

antal rum på ett hotell spelar roll vid sexuella trakasserier, det vill säga är det ett fenomen som är 

mer vanligt förekommande på stora respektive små hotell? Även om forskarna lyfter fram att 
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deltagandet var lågt samt att storleken på hotell kan påverka resultatet så är det inget i det 

nuvarande materialet som påvisar att ett ökat deltagande eller en studie av större hotell skulle 

påvisa något annat. Forskarna kan inte finna i materialet att det finns en tråd som enbart någon 

eller några lyfter fram som eventuellt skulle fått ökad betydelse utifrån ett ökat deltagande eller ett 

större hotell sett till rum.   
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4. Empiri  
I detta kapitel kommer empiriinsamlingen att presenteras. Forskarna har genomfört tre intervjuer med olika 

hotellchefer samt en enkätstudie som delats ut till de anställda på hotellen. Intervjusvaren har delats in i 6 olika 

tematiker som kommit fram under transkriberingens gång och enkätsvaren presenteras utefter frågorna som 

ställdes. 

 

4.1 Chefernas tankar om sexuella trakasserier 
De tre intervjuade hotellchefernas tankar kring sexuella trakasserier skiljer sig från varandra. Chef 

1 tänker på män som trakasserar kvinnor, som kommer för nära inpå det personliga utrymmet 

men också att någon blir tagen på eller får sexuella kommentarer. Chef 2 tycker att det känns 

obehagligt, blir arg och tycker inte att det ska få förekomma. Chefen tror också att det 

förekommer åt båda håll, det vill säga att både män och kvinnor blir utsatta men att det inte 

pratas så mycket om det eftersom det är en skam-variant. Chef 3 tänker att en gäst anspelar 

sexuellt gentemot den anställda personalen och lyfter att gästen exempelvis vill att den anställda 

ska följa med upp på rummet men det kan också vara anspelningar mellan personalen, där den 

ena medarbetaren vill träffa den andra, både män och kvinnor. När det gäller chefernas tankar 

om sexuella trakasserier går det att utläsa att de alla vet vad sexuella trakasserier handlar om, men 

har ändå olika uppfattning om hur de uppstår.    

 

4.2 Förekomst 
Gemensamt för två av tre hotell är att cheferna inte upplever att det förekommer så mycket 

sexuella trakasserier på deras arbetsplatser. En ytterligare aspekt är att alla tre chefer nämner att 

de varit med om sexuella trakasserier i ung ålder under deras arbetsliv. Chef 1 har upplevt 

sexuella trakasserier på tidigare arbetsplatser och tycker att så fort en kvinna känner sig utsatt så 

stämmer detta, det bör då tas på allvar direkt. Chef 2 vet inte om det förekommer och menar på 

att det är svårt att veta då man är skyddad som hotelldirektör, men hoppas få reda på detta 

genom denna studie. Chefen har själv varit utsatt för sexuella trakasserier i unga år och tyckte att 

det var obehagligt men tror även att det är skambelagt och något som skämtas bort. I efterhand 

tycker chefen att denne borde ha blivit arg eller sagt ifrån men det handlar om ens egen 

erfarenhet och trygghet och därför säger man inte ifrån. Innan chefens tid på hotellet har man 

bett gäster lämna på grund av sexuella trakasserier. Chef 3 menar att när folk dricker alkohol kan 

det bli lite anspelningar, men det borde tas med en nypa salt. Chefen berättade även att det var 

mycket länge sedan denne upplevt detta själv samt att det var för ungefär tio år sedan det hände 

något på hotellet och då handlade det om att en anställd blivit anklagad för att ha utfört sexuella 
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trakasserier. I detta fall handlade det om att gäster anklagat en anställd för att försöka sig in i ett 

av rummen, vilket inte stämde enligt chefen. 

 

4.3 Situationer 
Gemensamt för två av tre hotellchefer är att sexuella trakasserier ofta sker i samband med 

konsumtion av alkohol. Chef 1 tror att sexuella trakasserier beror på situationer där män försöker 

vara roliga, just inom hotellbranschen. Men om personalen inte uppfattar detta på samma sätt blir 

det inte bra. Chefen är osäker på allvaret bakom dessa så kallade ”skämt” och tror att mycket 

handlar om att man som anställd måste vara vaksam och att personalen vet om sina rättigheter. 

Sedan är gränsen mellan flirt och sexuella trakasserier hårfin. Andra situationer som chefen 

nämner är när gäster går in bakom bardisken eller bjuder ut receptionisten. Chefen lyfter 

ytterligare situationer som denne själv fått erfara. “Jag har jobbat i den här branschen sedan jag var 16 år 

och jag kommer ihåg en situation där en man påpekade att jag hade något på blusen (precis vid bröstet) och 

började pilla bort det. Då var det inte så roligt att stå i det läget, när man är ung och inte vet hur man ska agera. 

Ett annat exempel är från några veckor sedan då vi serverade 12–13 män lammleg i restaurangen, inget sexuellt 

med det. Men då sitter det någon gubbe där i 60 årsåldern och tycker att det är roligt med ”lamm” och ”lammleg” 

och skrattar åt detta. Eftersom jag är vuxen och vet vem jag är så kan ju jag avspisa detta på ett sätt som gör att 

mannen blir förlöjligad istället. För det kan jag på grund av min erfarenhet. Men är man 20 år kanske man inte 

har den möjligheten eller förmågan eftersom man inte känner sig själv så väl och då kan man känna sig extremt 

kränkt och inte veta hur man ska bete sig när det sitter 14 gubbar där och skrattar. Sällan är det någon i 

sällskapet som säger till, så det handlar egentligen om dig själv och hur du tar dig an situationen, men det ska du 

inte behöva bli utsatt för som servitris. Jag ser stor skillnad på mig själv idag jämfört när jag var 16 år, med blus-

incidenten då jag inte visste vad jag skulle säga eller göra och blev helt paralyserad av mannens agerande. Det kan 

tyckas oskyldigt men så gör man inte, det borde väl en vuxen man veta? Detta förekommer i vår bransch, mer 

gentemot servitris genom gäst än vad det förekommer gentemot själva arbetsplatsen. Man ska vara lite rolig tycker 

man men det är inte roligt överhuvudtaget”. Chef 2 anser att sexuella trakasserier kan ske när som helst. 

Som anställd på städavdelningen är personalen extra utsatt då det händer att gäster tror att det 

ingår mer än bara städning på rummet samt i samband med när gäster konsumerar alkohol. 

Receptionspersonalen är utsatta sent på kvällar och nätter men även på dagtid. Chefen anser att 

det är ett dolt problem och upplever att det sker en krock mellan att vara tillmötesgående och att 

bli sexuellt trakasserad. Chef 3 påstår också att sexuella trakasserier sker i nära relation till alkohol. 

Dagen efter brukar man kunna se på gästen att denne skäms för sina handlingar.   
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4.4 Agerande 
De tre cheferna visar att de alla skulle välja att agera på liknande sätt vid sexuella trakasserier, 

genom att lyssna på den som blivit utsatt för att sedan ta in personen som blivit anklagad för att 

ha utfört sexuella trakasserier, för att prata med denne. Chef 1 anser att denne arbetar med många 

som är i ung ålder och detta arbete kan vara ”rätt eldigt” med mycket stress. Den person som 

blivit anklagad kanske inte upplever att denne gjort något fel, inte menat något. Men om den som 

blivit utsatt känner att det känns jobbigt måste det få ett stopp. Chefen anser att det oftast räcker 

med att prata med den anklagade personen och tala om att det inte var okej. Man får också ha i 

åtanke att alla är olika, det vill säga ”tål” olika mycket. Chefen säger även att det råder noll-

tolerans på arbetsplatsen. “Det min personal känner och upplever måste jag stå bakom och känner de att 

någon kommer för nära, då ska dom säga stopp och det står jag bakom till 100%. Det tror jag är väldigt viktigt 

för mig som ledare att tala om, att det inte är okej. Vi jobbar mycket med berusade människor och det är viktigt 

att de anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats”. Chef 2 menar att problemet skulle tas tag i, 

men på vilket sätt skulle variera beroende på vad som inträffat. Chefen anser också att det som 

anställd är svårt att veta hur man ska agera om man blir utsatt. Chefen nämner ett exempel där 

städerskorna på hotellet är mycket utsatta. “Känner städerskan ett obehag och säger det till mig, så ser vi 

till att hon inte går upp själv och städar utan då följer en vaktmästare med och håller henne sällskap”. Chef 3 

refererar till den inträffade situationen som hände på hotellet för flera år sedan, då en anställd 

blivit anklagad för att vilja komma in på ett rum. Chefen säger att denne hörde av sig till företaget 

som gästerna var anställda hos och hade sedan en dialog med företagsledningen. Efter dialogen 

valde företaget att inte lägga fler gäster på hotellet. Eftersom det stod ord mot ord, anställd mot 

gäst och tvärtom, togs inte ärendet vidare. Inget mer hände mer än att samarbetet avslutades. 

Chefen valde att agera på detta sätt eftersom denne hade fullt förtroende för sin personal samt att 

alkohol var inblandat vid situationen, från gästernas sida. 

 

4.5. Anmälningar 

Gemensamt för alla tre hotellcheferna är att ingen av dem någonsin fått in en anmälan från en 

anställd angående sexuella trakasserier på deras arbetsplats. Chef 1 hoppas dock att anställda 

verkligen säger till om de skulle bli utsatta för detta. Chefen tror att det är ung personal som blir 

utsatt och nämner ett exempel där en ung tjej kände sig obekväm runt en kock som alltid kom 

henne för nära. Chefen själv kunde säga ifrån på ett helt annat sätt på grund av erfarenhet men 

den unga tjejen tyckte detta var jobbigt. Chefen tog tag i situationen genom att alla tre satte sig 

ner och pratade. Kocken upplevde inte att han gjort något fel, eftersom detta var hans sätt att 
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kommunicera på, men han förstod sedan den unga tjejen. Chefen poängterar att det många 

gånger inte handlar om “snuskgubben” som nyper tjejer i rumpan utan ofta handlar det om unga 

som går ett steg för långt, som stiger över det personliga utrymmet. Chefen menar också att 

kvinnor oftast inte vet vad som är fel. ”Han gjorde ju inte så mycket” och blir väldigt osäkra på sin 

roll och hur man själv agerade, vilket är det stora problemet. Chefen tror att det för många blir 

alldeles för jobbigt att gå vidare med en anmälan. Det samma gäller kvinnor som blir våldtagna 

som och inte heller går vidare med ärendet, detta för att de tror att det kanske var deras fel och 

för att de skäms. Chef 2 och Chef 3 hade som tidigare nämnt aldrig fått in en anmälan och valde 

därför att inte vidareutveckla sina svar angående anmälningar. 

 

4.6 Förebyggande 

Gemensamt för alla tre hotellen är att det inte arbetas på något speciellt sätt för att förebygga 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Två av tre hotellchefer påpekar att fenomenet sexuella 

trakasserier är en personlig känsla och att cheferna har tillit till sin personalstyrka. Chef 1 säger att 

det inte görs mer än att det pratas om fenomenet och att det lyfts till ytan. Om något skulle hända 

så finns chefen där att prata med. Chefen nämner att denne pratat med gäster som betett sig illa 

och tycker att det är en svår fråga som heller inte får gå till överdrift. ”Man får heller inte vara för 

känslig samtidigt som det är en balans då det handlar om varje individs integritet och vad man själv tycker är 

okej. Jag, exempelvis, är en person som tycker om att kramas medan det finns andra personer som vill ha sitt 

personliga utrymme. Så fort min personal känner att det inte känns bra får de tillåtelse att säga ifrån då vi alla 

har rätt att vara olika. Det är väldigt viktigt för mig att min personal får känna att dem har all rätt att avvisa 

kunder. Jag kommer aldrig säga något annat än att dem gjort rätt. Det är ju en väldigt personlig känsla, den 

känslan får man aldrig ta ifrån någon”. Chef 2 hävdar att det inte görs några åtgärder förens “skadad 

redan är skedd”. Däremot lyssnar chefen alltid till personalens ord över gästens. Om personalen 

upplever att de känner sig otrygga så är det sanningen. Chef 3 anser att det är upp till hotellets 

anställda att själva försöka påverka och förebygga situationer genom att inte sälja och servera för 

mycket alkohol till gäster. Detta eftersom chefen anser att sexuella trakasserier och alkohol är 

nära förknippade. Chefen anser även att det är mycket svårt att förebygga situationer som dessa.   
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4.7 Enkätundersökning 

Det var 24 respondenter totalt som deltog i enkätundersökningen. Fråga 1 behandlade kön där 

alla 24 respondenter svarade. Majoriteten visade sig vara kvinnor, det vill säga 19 stycken (ca 

80%) och resterande 5 stycken respondenter utgjordes av män (ca 20%). Detta går att koppla an 

till att hotellbranschen är kvinnodominerad, vilket betyder att majoriteten som arbetar på 

arbetsplatsen är kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Det är också vanligt att hotell anställer ung personal på grund av att denna målgrupp söker 

säsongsanställning eller visstidsanställning (Dagens Arena, 2015). I studiens undersökning visade 

det sig inte vara något undantag. Fråga 2 behandlade ålder och utav de 24 respondenterna visade 

det sig att merparten av de anställda på hotellen befann sig i ålderskategorin 26–35 år, det vill säga 

9 stycken (ca 37%). Därefter kom ålderskategorin 16–25 år, vilket motsvarade 7 stycken (ca 30%). 

Det var 5 stycken (ca 20%) som tillhörde kategorin 36–45 år och 3 stycken (ca 13%) 46–55 år. 

Ingen respondent befann sig i åldersspannet 56–65 år samt 66+.  

 

Fråga 3 behandlade vilken avdelning de anställda arbetade på och här var det möjligt att ange 

flera svarsalternativ, eftersom det är möjligt att anställda arbetar på flera olika avdelningar på 

hotellet. Alla 24 respondenterna svarade och utav dessa arbetar majoriteten inom receptionen, 

vilket var 15 stycken (ca 63%). Därefter kom restaurang, där 7 stycken respondenter (29%) 

arbetade. Det var 6 stycken (25%) som arbetade på städavdelningen samt 5 stycken (ca 21%) i 

köket. Slutligen var det 4 stycken respondenter (17%) som arbetare inom konferens. 

 

Fråga 4.  
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Fråga 4 behandlade personalens erfarenheter, om de själva någon gång upplevt eller sett sexuella 

trakasserier förekomma av en gäst gentemot anställd på sin arbetsplats. Här var det också möjligt 

att ange fler svarsalternativ, eftersom personalen kan ha upplevt fenomenet själva eller möjligtvis 

sett någon annan bli utsatt. Alla 24 respondenter svarade och det visade sig att majoriteten, det 

vill säga 17 stycken (ca 70 %) själva har fått uppleva sexuella trakasserier på arbetsplatsen samt 12 

stycken (ca 50%) sett någon annan bli utsatt. Det var 3 stycken (ca 12,5%) som aldrig upplevt det 

själv och 3 stycken respondenter (ca 12, 5%) som aldrig sett någon annan bli utsatt. Detta stärker 

teorierna om att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande fenomen inom hotellbranschen 

(Landsorganisationen i Sverige, 2015) 

 

Fråga 5. 

 

Fråga 5 behandlade hur regelbundet respondenterna upplevt sexuella trakasserier på sin 

arbetsplats. Det var 23 respondenter som valde att svarade på frågan och 1 person valde att 

hoppa över. Strax över hälften av respondenterna, det vill säga 12 stycken (ca 52%) hade upplevt 

sexuella trakasserier några gånger per år, 6 stycken (ca 26%) av respondenterna hade upplevt det 

några gånger per månad och 1 person (ca 4%) hade upplevt fenomenet några gånger per vecka. 

Ytterligare en aspekt som påvisar att sexuella trakasserier är vanligt förekommande inom 

hotellbranschen (Hotellrevyn, 2013). Det var 4 respondenter (ca 17%) som aldrig upplevt detta 

på sin arbetsplats. 

 

Det var även möjligt för respondenterna att fylla i en kommentarsruta med frågan: ”Påverkar det 

dig? I så fall, på vilket sätt? (Obligatorisk)”. Det lämnades 12 stycken kommentarer från 

respondenterna. Några kommentarer liknade varandra och respondenterna lyfte fram att de 

kände sig kränkta och frustrerade men även att de tyckte att det är obehagligt när det sker. En 
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respondent skrev “Man känner sig mindre värd”. Andra respondenter fyllde exempelvis i att 

kommentarer från gäster är lättare att skaka av sig men när det kommer till tafsning och inviter 

påverkar det mer, men att alla har en egen personlig gräns över vad de klarar av att hantera. En 

respondent lyfte även fram att det är obehagligt att ha sitt namn utskrivet på en namnskylt då 

vissa gäster skickar vänförfrågningar via sociala medier såsom Facebook. Samma respondent 

skrev också att “Vissa gäster förstår inte att man är trevlig och service minded utan tar det som 

en invit till något mer”. Ytterligare en respondent nämnde också att själva “situationen” leder till 

att gästerna beter sig så men att det inte är personligt riktat egentligen (Se bilaga 8.3). Detta går att 

koppla an till Lainpelto & Lainpeltos (2012) tre olika teorier angående sexuella trakasserier. Ett 

exempel är att sexuella trakasserier används som ett maktmedel, en situation där gästerna kan se 

sig som överordnade. Det kan också bero på att de anställda visar på olika karaktärsdrag som en 

person söker efter hos en kärlekspartner. Dessa attraktiva karaktärsdrag är tillit, villighet och 

förtroende, vilket också är karaktärsdrag inom servicesektorn vid kundbemötande. Ytterligare en 

teori är att sexualitet kan användas som ett sätt att ge god service, vilket skapar ett mervärde och 

konkurrensfördel för hotellet. De sistnämnda situationerna kan ibland eskalera och resultera i att 

anställda blir sexuellt trakasserade (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

 

Fråga 6.  

 

Vid fråga 6 hade respondenterna också möjlighet att ange fler svarsalternativ. Frågan var ställd att 

ta reda på vid vilka situationer sexuella trakasserier uppstår, det vill säga när de anställda är som 

mest utsatta för fenomenet. Det var 20 stycken respondenter som svarade och 4 stycken valde att 

hoppa över. Utifrån svaren gick det att utläsa att sexuella trakasserier mestadels sker på kvällen 

där 14 stycken respondenter (ca 70%) upplevt fenomenet under denna tid på dygnet medan 6 

stycken (ca 30%) svarade att det skett under dagen. Det visade sig också vanligt förekommande 



29 
 

under helgen då 11 stycken (ca 55%) svarade att de blivit utsatta just då och 5 stycken (ca 25%) 

svarade att det skett under en vardag. 10 stycken av respondenterna (ca 50%) svarade att de hade 

jobbat ensamma och 9 stycken (ca 45%) svarade att de jobbat tillsammans med någon annan. Det 

var även 14 stycken (ca 70%) som svarade att det skett i anknytning till alkohol och endast 1 

respondent (ca 5%) svarade att det skett i anknytning till klagomål/missnöje. Detta resultat går att 

koppla an till att hotellbranschen är en verksamhet där konsumtion av alkohol sker, vilket 

resulterar i att gästerna upplever en avsaknad av social kontroll som i sin tur leder till att sexuella 

trakasserier kan förekomma (Lainpelto & Lainpelto, 2012).  

 

Det fanns slutligen en kommentarsruta där respondenterna kunde uttrycka: ”Andra situationer 

eller övriga kommentarer?” Det var 2 stycken respondenter som svarade. Den ena uppgav att 

kollegan varit med om det när de var på samma våning och att hon berättade det direkt för 

respondenten när gästen gått. Den andra lyfte fram att det oftast sker vid servering i 

relaxavdelningen (Se bilaga 8.3).  

 

Fråga 7. 

 

Vid fråga 7 var det möjligt för respondenterna att ange flera svarsalternativ, detta för att sexuella 

trakasserier kan ha skett ett flertal gånger samt att personalen kan ha valt att hantera situationerna 

på olika sätt. Det var 23 respondenter som valde att svara och endast 1 person hoppade över 

frågan. 13 stycken (ca 57%) av respondenterna svarade att de ignorerade de sexuella 

trakasserierna, det vill säga att de exempelvis bytte samtalsämne eller gick därifrån, 11 stycken (ca 

48%) valde att säga ifrån, 3 stycken (ca 13%) spelade med för att exempelvis inte skapa dålig 

stämning och 4 stycken (ca 17%) svarade att de inte upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 

I tidigare studier av Lainpelto & Lainpelto (2012) går det att se att anställda inte protesterar när 

sexuella trakasserier sker, utan de accepteras som en del av serviceyrket. En vanlig reaktion är att 
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anställda skrattar bort problemet eller ignorerar det, vilket även denna enkätundersökning tyder 

på.   

 

Vid denna fråga fanns även en kommentarsruta där respondenterna kunde svara på frågan: 

”Hanterade du situationen/situationerna på annat sätt? Vidareutveckla gärna.” Det var 2 

respondenter som svarade och den ena skrev att respondentens kvinnliga kollega blev utsatt 

verbalt och berättade detta direkt för respondenten när gästen gått. Den andre skrev att det beror 

på vilken situation som uppstår, det vill säga om det är värt att säga till eller inte (Se bilaga 8.3). 

 

Fråga 8.  

 

Fråga 8 behandlade vid vilken form de sexuella trakasserierna uppstod. Här var det möjligt för 

respondenterna att fylla i fler svarsalternativ eftersom personalen kan ha varit med om sexuella 

trakasserier ett flertal gånger som uttryckt sig i olika former. Det var 20 stycken av 

respondenterna som svarade och 4 stycken hoppade över frågan. Nästan alla respondenter som 

blivit utsatta för sexuella trakasserier, 19 stycken (ca 95%) svarade att det skett i verbal form, 11 

stycken (ca 55%) svarade att det skett via kroppsspråk genom exempelvis ovälkomna gester och 

blickar. 7 stycken respondenter (ca 35%) svarade att de blivit utsatta fysiskt, exempelvis genom 

tafsningar och/eller annan typ av beröring. 

 

Det fanns även här en kommentarsruta där det stod: ”Annat? Eller vidareutveckla gärna ditt 

svar!”. 3 av respondenterna svarade att vissa gäster kollar på brösten, säger saker och vill kramas 

medan andra gäster inte lyssnar till ett nej även fast man säger ifrån. 

 

Fråga 9. 
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Vid fråga 9 behandlades om de anställda valt att gå vidare med ärendet till chefen när de blivit 

utsatta för sexuella trakasserier. Det var här möjligt för respondenterna att ange flera 

svarsalternativ, detta på grund av att de kan ha blivit utsatta för sexuella trakasserier fler än 1 gång 

och valt att gå vidare med vissa fall och andra inte. Det var 23 stycken av respondenterna som 

valde att svara på frågan medan 1 respondent valde att hoppa över. Den största delen, 13 stycken 

respondenter (ca 57%) svarade att de inte valde att gå vidare med ärendet till chefen medan 9 

stycken respondenter (ca 39%) svarade att de tagit upp ärendet med chefen. 4 stycken (ca 17%) 

hade inte upplevt sexuella trakasserier. Resultaten kan bero på att de anställda är rädda för att 

förlora sina arbeten på grund av att de inte skulle anses som tillräckligt service minded eller för att 

de själva tror att de är ansvariga för att situationen blivit fel och spårat ur (Lainpelto & Lainpelto 

2012). Det kan också bero på att personalen skäms (Arbetsmiljöupplysningen, 2017), vilket 

kommentarerna nedan också bekräftar. 

 

I denna kommentarsruta kunde respondenterna svara på: ”Förklara och vidareutveckla gärna 

varför eller varför inte du gick vidare med ärendet”. Det var 10 stycken respondenter som 

svarade liknande och de lyfte fram att det kändes onödigt, dels för att gästen ändå åker därifrån 

och att det inte var allvarligt nog för att gå vidare med det till chefen. 1 respondent skrev att 

denne sade till gästen och löste situationen direkt medan en annan respondent skrev att denne 

skämdes för att inte ha sagt ifrån när gästen tafsade och berättade därför inte för chefen på grund 

av rädslan att inte bli betrodd. 

 

Fråga 10. 
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Fråga 10 behandlade hur chefen hanterade ärendet. Här var det också möjligt för respondenterna 

att ange flera svarsalternativ, på grund av att personalen kan ha gått vidare till chefen flera gånger 

men fått olika respons. Det var 22 stycken som valde att svara på frågan och 2 stycken som 

hoppade över. 10 stycken (ca 45%) svarade annat, 6 stycken (ca 27%) svarade att de inte visste 

hur chefen hanterat ärendet, 4 stycken (ca 18%) svarade att ingenting hände och 1 respondent (ca 

5%) angav att en anmälan gjordes. Ytterligare 4 stycken (ca 18%) svarade att de inte upplevt 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Ytterligare några respondenter uppgav att de inte visste hur 

ärendet hanterats samt svarade att inget hände, något som kan bero på bristfällig kommunikation. 

När en anmälan om sexuella trakasserier når en arbetsgivare är denne skyldig att behandla ärendet 

och gå vidare med det, annars ses detta som ett lagbrott enligt Arbetsmiljöupplysningen (2017).     

  

Denna fråga kompletterades också med en kommentarsruta där personalen kunde 

”Vidareutveckla”. 8 respondenter svarade, där majoriteten påpekade att de inte pratat med 

chefen. De anställda som däremot tagit upp ärendet med chefen diskuterade kring hur situationer 

som dessa skulle hanteras och undvikas samt hur chef och personal ska stötta varandra i dessa 

lägen. Det är alltid är okej att säga ifrån om man som personal känner sig kränkt. En annan 

respondent skrev att det enbart skett ett samtal, inte mer än så och ytterligare en annan 

respondent som gått vidare med ärendet till chefen skrev: ”Vi skrattade bort det”. Återigen visar 

enkätundersökningen på att sexuella trakasserier är ett skambelagt område och att de anställda 

väljer att inte gå vidare med ärendet till chefen (Arbetsmiljöupplysningen, 2017).  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer det empiriska resultatet kopplas an till teorin och analyseras för att därefter komma fram 

till en slutsats.  

 

5.1 Förekomst 
Tidigare studier gjorda av bland annat Arbetsmiljöverket (2016), Landsorganisationen i Sverige 

(2015) och Nordic Union (2016) visar att sexuella trakasserier förekommer inom hotellbranschen, 

vilket visade sig stämma överens med de enkätsvar som respondenterna lämnat, då ca 70% själva 

upplevt sexuella trakasserier på sin arbetsplats och ca 50% sett någon annan bli utsatt. Detta tror 

forskarna kan vara en bidragande faktor till varför personalomsättningen är hög (Dagens Arena, 

2013). De studier som gjorts av till exempel Landsorganisationen i Sverige (2016) och Lainpelto 

& Lainpelto (2012) visar att kvinnor i åldrarna 16–25 år är mest utsatta för sexuella trakasserier. I 

enkätundersökningen var det ca 80% kvinnor och ca 20% män som deltog. Majoriteten av 

respondenterna, 37% var i åldersgruppen 26–35 år. Detta var den största målgruppen som 

svarade och därefter kom åldersgruppen 16–25 år, vilket var ca 30% som också styrker tidigare 

forskning.  

  

Under intervjuerna med cheferna visade det sig dock att de inte delade samma bild som de 

anställda. Cheferna ansåg att sexuella trakasserier inte förekom på deras arbetsplats i en större 

mängd, vilket enligt Chef 2 kan bero på att denne är skyddad som hotelldirektör och inte 

kommer i direkt kontakt med fenomenet själv. Chef 3 anser att det inte förekommer så mycket 

men ifall det uppstår är det i samband med konsumtion av alkohol vilket även Lainpelto & 

Lainpelto (2012) styrker i sin forskning. Chef 1 och Chef 2 har dock själva blivit utsatta för 

sexuella trakasserier i början av sina karriärer inom hotellbranschen, då de var i ung ålder. Som 

enkätstudien visar blir ca 52% utsatta för sexuella trakasserier några gånger per år och ca 26% av 

de anställda på hotellen utsatta några gånger per månad, vilket ytterligare bekräftar att det är ett 

utbrett problem inom hotellvärlden.  

 

Enligt Iseskog (2003) påverkar arbetsmiljön arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Bohlin & 

Berg (2013) anser att sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan leda till psykiska skador och att 

den anställde känner sig otrygg. Detta kan i sin tur leda till en ohållbar arbetsmiljö. Vid 

följdfrågan om detta påverkar de anställda svarade några att de kände sig kränkta och frustrerade 

samt upplevde obehag, vilket visar att arbetsmiljön här blir drabbad.       
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5.2 Situationer 
Enkätundersökningen visade att ca 70% av de anställda blivit utsatta för sexuella trakasserier på 

kvällstid och 30% under dagen. Enligt undersökningen sker de flesta sexuella trakasserier under 

kvällstid och på helger, när den anställde jobbar ensam och i anknytning till alkohol. Chef 2 och 

Chef 3 instämde med påståendet om att sexuella trakasserier sker i samband med alkohol. Enligt 

Yagil (2008) kan sexuella trakasserier uppstå när kunden är missnöjd och arg. Enligt 

enkätundersökningen svarade endast 1 respondent att detta skett vid missnöje eller klagomål, 

något som bekräftar uttalandet men samtidigt inte tillräckligt för att stärka teorin. De sexuella 

trakasserierna som kommer från gäster och kunder sker i form av ovälkomna kommentarer och 

tafsande (Nandorf i DN, 2016) vilket även respondenterna i enkätundersökningen svarade då 

95% hade blivit verbalt utsatta, 55% blivit utsatta via kroppsspråk och 35% har blivit utsatta för 

sexuella trakasserier fysiskt. Exempel på sexuella trakasserier från en respondent var att “Vissa 

säger saker med ord, vill ta i hand, kramas, står nära, kollar på brösten”. 

 

Enligt ROC (2014) är oanständigt språk och sexuella kommentarer, så kallade “skämt” vanligast 

förekommande vid sexuella trakasserier i allmänhet. Något som Chef 1 instämmer vid då denne 

tror att sexuella trakasserier uppstår vid situationer där män försöker vara roliga, just inom 

hotellbranschen. Chefen nämner även att gränsen mellan flirt och sexuella trakasserier kan vara 

svår att avgöra och berättade om situationer där gäster går in bakom bardisken eller bjuder ut 

receptionisten. Chef 2 anser att städpersonalen är en extra utsatt målgrupp för sexuella 

trakasserier då gäster ibland tror att det ingår mer än bara städning på rummet. Chefen anser 

också att det är ett dolt problem då det kan ske en misstolkning när en anställd är 

tillmötesgående, eftersom gästen kan uppfatta detta som en invit. Detta går att koppla an till 

Lainpelto & Lainpeltos (2012) teori om att de anställda ibland använder sig av sitt utseende samt 

sexualitet för att leverera bättre service, vilket även nämns av Ivarsson & Larsson (2008) då de 

beskriver att anställda använder sin charm i kundmötet med avsikt för att underlätta stämningen. 

Detta blir en sorts sexuell betjäning i arbetet som har visat sig vara vanligt förekommande 

(Ivarsson & Larsson, 2008). 

 

5.3 Agerande 
Enligt Ivarsson & Larsson (2008) handlar det om att anställda ska tillfredsställa sina gäster och ge 

dem det efterfrågade för att göra gästen så nöjd som möjligt. Detta tillåter gäster att missköta sig 

och bete sig på ett oanständigt sätt medan den anställde inte tillåts vara något annat än trevlig och 



35 
 

tillmötesgående. Enligt tidigare studier kan man se att anställda i regel inte protesterar vid sexuella 

trakasserier på grund av att de är rädda för att förlora sina arbeten. För att koppla detta till 

enkätundersökningen svarade majoriteten, det vill säga 57% av respondenterna att de ignorerade 

trakasserierna och 48% sa ifrån samt 13% spelade med för att inte skapa dålig stämning. En 

kommentar från en respondent beskriver hur denne tänker och väljer att hantera situationen när 

sexuella trakasserier sker: “Det beror lite på i vilken situation. Det är aldrig okej men det beror på graden om 

jag valt att säga ifrån. En man som säger "men lilla gumman" är det bara att ignorera medan jag inte tar "ska 

du med upp på rummet när du slutat”.     

 

Arbetsgivare och arbetstagare är enligt Arbetsmiljöverket (2017) skyldiga att tillsammans 

samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Då cheferna inte tidigare har hanterat sexuella 

trakasserier på sina arbetsplatser angav de endast hur de eventuellt skulle agera om situationen 

uppstod. Chef 1 och Chef 2 är dock medvetna om att det kan vara svårt att hantera sexuella 

trakasserier för ung personal som kan vara osäkra i sig själva. Chef 1 skulle därför lyssna på den 

som blivit utsatt för att sedan tala med den anklagade. Chefen anser att det oftast räcker med att 

tala med den anklagade och berätta att det inte var okej, detta för att det råder noll-tolerans på 

arbetsplatsen. Chefen förklarar att denne står bakom sina anställda och upplever dem att det går 

för långt så får de säga stopp, vilket chefen kommer respektera till 100%. Chef 2 säger också att 

problemet skulle tas tag i men på olika sätt beroende på vilken situation. Ett exempel chefen 

nämner är: “Känner städerskan ett obehag och säger det till mig, så ser vi till att hon inte går upp själv och 

städar utan då följer en vaktmästare med och håller henne sällskap”. Chef 3 har fullt förtroende för sin 

personal och skulle därför välja att föra en dialog med den anklagade.  

 

5.4 Anmälningar 
Enkätundersökningen visade att cirka 57% valt att inte gå vidare med en anmälan till sin chef 

medan cirka 39% valt att berätta vad som hänt för sin chef. Detta visar att det är fler som väljer 

att inte gå vidare, vilket kan kopplas an till att den utsatte inte anmäler på grund av att denne 

anklagar sig själv eller skäms (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). En annan teori kan vara att de 

anställda är rädda för att förlora sina arbeten eller osäkra på om de använt sig av sin sexualitet i 

mötet som gjort att de känner sig skyldiga till hur situationen slutat (Lainpelto & Lainpelto, 2012). 

Enligt kommentarerna som respondenterna lämnat förklarades varför de inte valt att inte gå 

vidare med ärendet, varpå en respondent ytterligare stärkte Arbetsmiljöupplysningens (2017) 

teori, då den anställde skämdes för att inte ha sagt ifrån när gästen tafsade och berättade därför 

inte för chefen, på grund av rädslan att inte bli betrodd. En annan respondent svarade att det 
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kändes onödigt, dels för att gästen åker därifrån och att det inte var allvarligt nog för att gå vidare 

med det till chefen. Gemensamt för alla tre hotellcheferna är att ingen av dem fått in en anmälan 

från sin personal om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Chef 1 hoppas att dennes personal 

skulle säga till om de blev utsatta och tror att det ofta är ung personal som blir drabbad. Chefen 

tror att många unga inte vet vad som är fel och blir osäkra på sig själva och att det blir för jobbigt 

att gå vidare med en anmälan. Chef 2 och Chef 3 hade som tidigare nämnt aldrig fått in en 

anmälan, varpå de inte kunde vidareutveckla sina svar. Dock instämmer Chef 2 om att det är ett 

skambelagt ämne, vilket kan ha inverkan på varför en anmälan inte tas upp. Om cheferna skulle 

få in en anmälan är de enligt lag skyldiga att behandla ärendet (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). 

Enligt enkätundersökningen hanterades ärendet på olika sätt av chefen. Majoriteten av 

respondenterna valde att fylla i “annat”, det vill säga att de troligtvis inte gått vidare med ärendet 

till chefen. 27% av respondenterna svarade att de inte visste hur ärendet hanterades och 18% av 

respondenterna svarade att inget hände. 1 respondent, det vill säga 5%, angav att chefen gjorde 

en anmälan. 

 

5.5 Förebyggande 
Enligt Arbetsmiljöupplysningen (2017) måste arbetsgivaren försöka förebygga sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen. Detta kan göras genom en policy eller en beredskapsplan bland 

annat. Gemensamt för de tre hotellen var att de inte arbetade på något speciellt sätt för att 

förebygga sexuella trakasserier, samtidigt som arbetsgivaren idag måste ta reda på om detta 

fenomen sker och se till att det i så fall upphör (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Chef 1 säger att 

problematiken lyfts till ytan genom att prata om det, men mer än så görs inte. Chefen nämner att 

denne pratar med gäster som beter sig illa och talar om för sin personal att de har rätt att avvisa 

gäster om de upplever ett obehag, eftersom chefen anser att det hela handlar om en personlig 

känsla hos individen. Detta stämmer överens med Lainpelto & Lainpelto (2012) som anser att 

sexuella trakasserier är en subjektiv upplevelse som inte är objektivt mätbar. Chef 2 menar på att 

det inte antas några åtgärder förens “skadan redan är gjord”. Chefen menar dock att personalens 

ord alltid väger tyngre än gästens. Chef 3 anser att personalen själva är ansvariga att förebygga 

situationer såsom sexuella trakasserier genom att exempelvis inte servera för mycket alkohol till 

hotellets gäster, eftersom chefen anser att sexuella trakasserier ökar i samband med just alkohol. 

Chefen anser även att det är mycket svårt att förebygga fenomenet. 
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6. Diskussion och slutsats 
Det avslutande kapitel kommer behandla och besvara de tre frågeställningarna som presenterades i uppsatsens 

inledning. De resultat som forskarna kommit fram till är kopplade till analysavsnittet, den insamlade empirin och 

den teori som uppsatsen bygger på. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Hur upplever chefen och personalen förekomsten av sexuella 

trakasserier på sin arbetsplats? 
Utifrån forskarnas undersökning kan en stor skillnad påvisas i hur cheferna och personalen 

upplever fenomenet sexuella trakasserier. Enligt intervjuerna med cheferna påvisades att det inte 

sker så ofta på arbetsplatsen utan att det i så fall skett för 10 år sedan eller mer samt att det skett 

på tidigare arbetsplatser, men inte på den nuvarande. Detta kan bero på att cheferna inte har lika 

mycket kundkontakt som den anställda personalen. Alla tre chefer lyfter dock fram tidigare 

situationer där sexuella trakasserier förekommit på deras nuvarande arbetsplats och hur de 

hanterades. Personalen lyfter fram att sexuella trakasserier sker då majoriteten, närmare sagt 70% 

av respondenterna hade upplevt fenomenet på arbetsplatsen, samt att 50% hade sett en kollega 

bli utsatt. Detta stödjer Lainpelto & Lainpelto (2012) som nämner en tidigare undersökning där 

cirka 75% av kvinnorna upplevt sexuella trakasserier från gäster. Enkätundersökningen som 

forskarna genomfört påvisade att 52% av respondenterna upplever sexuella trakasserier några 

gånger per år och 26% av de anställda upplever fenomenet några gånger per månad. Dock kan en 

viss skevhet ha uppstått då forskarna inte vet om respondenterna arbetar heltid, deltid eller extra 

på hotellen, varpå siffrorna kan bli missvisande eftersom de anställda spenderar olika mycket tid 

på arbetsplatsen. Tidigare studier som gjorts av bland annat (Landsorganisationen i Sverige, 2016) 

och (Hotellrevyn, 2013) visar att kvinnor generellt blir mer sexuellt trakasserade än män, vilket 

även enkätstudien bekräftat. Dock kan enkätstudiens utfall bero på att just fler kvinnor 

medverkade i undersökningen som i sin tur kan beror på att hotellbranschen är kvinnodominerad 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Forskarna upplevde att sexuella trakasserier var ett svårt ämne att 

undersöka, då det handlar om enskilda och subjektiva upplevelser/erfarenheter vilket kan 

uppfattas olika av olika människor. Det vill säga att den ena personen kan bli kränkt medan den 

andra kan lämnas helt oberörd (Lainpelto & Lainpelto, 2012). Därför kan det i vissa fall bli svårt 

att utföra en undersökning där personens egna erfarenheter och upplevelser ska studeras. Trots 

att det finns en lag om sexuella trakasserier (1 kap 4 § st. 5 DiskL) så är det upp till varje person 

att själv känna efter och avgöra om den blivit sexuellt trakasserad. Resultatet tyder ändå på att 

sexuella trakasserier förekommer inom hotellbranschen och i detta fall sker utan att cheferna är 

medvetna om fenomenets förekomst. 
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6.2 Hur och vid vilka situationer sker sexuella trakasserier? 
Enkätstudien visar att sexuella trakasserier till mestadels sker verbalt, det vill säga genom 

ovälkomna kommentarer från gäster och kunder gentemot personal, vilket en mycket hög siffra 

på hela 95% av respondenterna uppgav. 55% av respondenterna uppgav att det sker via 

kroppsspråk som exempelvis blickar och 35% att det sker fysiskt genom kroppskontakt, 

tafsningar och beröring. Utifrån enkätstudien går det att tyda att det är störst risk att råka ut för 

sexuella trakasserier på kvällen, speciellt på helger och i anknytning till alkohol. Detta på grund av 

att det är större beläggning på hotellen på helger samt att försäljningen av alkohol då är högre. 

Alkohol påverkar människans sociala kontroll som kan ha inverkan på att sexuella trakasserier 

sker. Sexuella trakasserier kan vara svårt att skilja på då det kan vara en hårfin gräns mellan att 

vara just trakasserier och vara en flirt mellan gäst och personal. Service kan ofta misstolkas då 

personal har för avsikt att vara tillmötesgående men det istället tolkas som en invit, från gästens 

perspektiv. Makt är också en aspekt som har inverkan på att sexuella trakasserier sker (Lainpelto 

& Lainpelto, 2012). Detta på grund av att servicepersonal förväntas vara tillmötesgående, oavsett 

situation, vilket skapar utrymme och spelrum för gäster och kunder att bete sig på ett gränslöst 

sätt. Sexuella trakasserier behöver inte enbart förekomma från ett håll, utan personal kan även ta 

initiativ för att lätta på stämningen i mötet med gästen (Ivarsson & Larsson, 2008). På vissa hotell 

ses även sexualitet som ett mervärde samt konkurrensfördel över andra företag i samma bransch 

(Lainpelto & Lainpelto, 2012). Enligt studien går det att påvisa att sexuella trakasserier sker både 

när personal jobbar tillsammans och när de är ensamma på arbetsplatsen, vilket forskarna fann 

intressant då gästerna inte verkar ha några hämningar. Detta går att koppla till intervjun med 

Chef 1 som upplever att det oftast sker i situationer när ett “gäng” män ska vara roliga inför 

gruppen på personalens bekostnad. Sammanfattningsvis går det att utläsa att sexuella trakasserier 

till största del sker verbalt på helger, framförallt på kvällar och i samband med alkohol.      

 

6.3 På vilket sätt hanteras sexuella trakasserier från gäster gentemot 

personal?  
Två av tre hotellchefer upplever i dagsläget inte att sexuella trakasserier förekommer på deras 

arbetsplatser, varpå de inte kan hantera fenomenet. En chef vet inte om det förekommer 

eftersom denne inte jobbar med kundkontakt på samma sätt som personalen. Däremot har de 

alla tre berättat för forskarna hur de skulle hantera sexuella trakasserier om det skulle ske på 

arbetsplatserna. Gemensamt för alla hotellen är att om en anställd upplever att denne är utsatt för 

sexuella trakasserier så har denne chefens fulla förtroende. Cheferna skulle dessutom välja att 
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hantera sexuella trakasserier på liknande sätt, det vill säga dels genom att ta tag i problemet och 

lyssna på den som blivit utsatt samt föra en dialog med den som blivit anklagad. Enligt 

enkätundersökningen går det att tyda att de anställda väljer att hantera sexuella trakasserier på 

olika sätt, som till exempel genom att ignorera problemet eller säga till gästen själv att det inte var 

okej, vilket var de två vanligaste sätten. Andra hanterade trakasserierna genom att gå därifrån, 

eller spela med för att inte skapa dålig stämning. Enkäten påvisade även att majoriteten av 

respondenterna väljer att inte gå vidare med ärendet till chefen, något som även Lainpelto & 

Lainpelto (2012) och Arbetsmiljöupplysningen (2017) stödjer då den anställde till exempel 

anklagar sig själv, skäms eller är rädda för att förlora sina arbeten om de tar upp problematiken 

med sin företagsledning. I enkätstudiens fall valde de flesta anställda att hantera situationen själva 

eller ansåg att problemet inte var tillräckligt stort och allvarligt. En respondent svarade dock att 

denne skämdes för att inte ha sagt ifrån när gästen tafsat och berättade därav inte för chefen, på 

grund av rädslan att inte bli betrodd. Vissa av respondenterna lyfte dock fram att de väljer att 

hantera de sexuella trakasserierna annorlunda beroende på hur grova de är. De respondenter som 

valde att gå vidare med ärendet hade ett samtal med chefen där de fick stöttning och där chefen 

påpekade att det är okej att säga ifrån om man känner sig kränkt. Efter samtalen upplevde 

respondenterna att cheferna hanterade ärendet på olika sätt. Många av respondenterna vet inte 

vad som hände med deras anmälan eftersom de inte fick någon återkoppling kring ärendet och 

andra uppgav att inget hände överhuvudtaget, trots att chefen enligt lag är skyldig att behandla 

ärenden såsom sexuella trakasserier (Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Endast en respondent 

svarade att en anmälan gjordes med hjälp av chefen. Då cheferna anser att de inte får in 

anmälningar om sexuella trakasserier från sin personal är det svårt för forskarna att veta om 

personalens erfarenheter kring fenomenet och hur cheferna hanterar detta kommer från tidigare 

arbetsplatser eller nuvarande arbetsplats. Enkätundersökningen visar alltså på att många väljer att 

inte ta ärendet vidare till chefen, samtidigt som de få som faktiskt pratar med chefen upplever att 

det stannar av därefter, då ingen återkoppling gavs. Cheferna påstår samtidigt att de skulle ta tag i 

situationen om den dök upp och lyssna på den som blivit utsatt samt föra en dialog med den som 

blivit anklagad. 

  

Enligt enkätundersökningen och intervjuernas utfall anser forskarna att sexuella trakasserier 

borde tas på ett större allvar, dels genom att ha en policy men även genom att uppmuntra de 

anställda till att meddela chefen för att kunna påverka och förbättra den befintliga arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2017). Utifrån vad cheferna sagt i sina intervjuer ska inte anställda behöva 

vara rädda eller känna skam över att de blir utsatta för sexuella trakasserier då cheferna påstår att 
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de skulle ta tag i situationen och hjälpa sina anställda. Då många anställda väljer att inte göra detta 

påvisar ytterligare att sexuella trakasserier är ett känsligt och skambelagt ämne som i dagsläget är 

ett dolt problem som existerar inom hotellvärlden (Arbetsmiljöupplysningen, 2017) och som 

borde lyftas fram i ljuset. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Egna tankar och reflektioner som forskarna fört under arbetets gång har behandlat hur hotellen 

arbetar med sexuella trakasserier i grund och botten. Till exempel anser forskarna att det vore 

intressant att studera vidare kring om och hur nyanställda introduceras och förbereds inför sexuella 

trakasserier på sina arbetsplatser. Är detta något som cheferna pratar om med sina anställda, att 

det finns en risk för att faktiskt bli utsatt samt vet den anställde hur denne ska eller får hantera 

situationer som sexuella trakasserier? En ytterligare fundering som dykt upp under intervjuernas 

gång är varför inte hotellen arbetar med någon policy eller beredskapsplan kring sexuella 

trakasserier, då det är uppenbart att detta är ett problem som förekommer inom branschen. Som 

tidigare nämnt i denna studie är det extremt hög personalomsättning just inom hotellbranschen. 

Kan det vara så att sexuella trakasserier ligger bakom detta eller är det andra orsaker? Detta anser 

forskarna skulle vara intressant att studera vidare och lämnar därför detta till vidare forskning. 

För att skapa en god arbetsmiljö och minska på personalomsättningen på företag såsom hotell 

borde sexuella trakasserier inte mörkläggas, utan tvärtom lyftas till ytan så att anställda är 

förberedda och kan känna att de har kontroll över situationen när den väl sker. Vid ett av 

intervjutillfällena gav chefen ett förslag på ytterligare ett dolt problem inom hotellvärlden, 

nämligen prostitution inom hotellbranschen som forskarna också lämnar som förslag till vidare 

forskning. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Transkribering av intervjufrågor med cheferna 

8.1.1 Hotell 1: 

Fråga 1. Vad tänker du på när du hör ordet sexuella trakasserier? 

Jag tänker på män som trakasserar kvinnor, som kommer för nära inpå det personliga utrymmet. 

Jag tänker också att man blir tagen på eller att någon säger sexuella saker till en. 

  

Fråga 2. Till vilken omfattning upplever du att sexuella trakasserier sker på din 

arbetsplats? 

Ingen. 

 

Följdfråga. Är det något du själv erfarit eller sett någon annan fått erfara? 

I mitt yrkesliv? Ja, inte här (på nuvarande arbetsplats) men på andra platser jag arbetat på. Det 

räcker med att en kvinna känner sig utsatt så är så fallet. Då tycker jag att man ska ta det på allvar 

på en gång. Det har förekommit, ja. 

 

Följdfråga. Får du in anmälningar om det från din personal? 

Nej, men om det skulle ske så hoppas jag att jag får in det. Jag har aldrig upplevt det här. Men jag 

hoppas verkligen att jag min personal säger till mig i så fall. Men som sagt, jag har inte fått in 

någon anmälan om det. 

 

Fråga 3. Om du upplevt eller sett att det skett, hur agerade du då? 

Då får man först och främst lyssna på personen som säger att den blivit utsatt och då ta in 

personen som har blivit anklagad, för att prata med denne och fråga hur denne tänkte. Jag jobbar 

mycket med unga människor och det här yrket kan vara rätt ”eldigt” med mycket stress och 

sådana saker. Den person som blivit anklagad kanske inte upplever att denne gjort något fel, inte 

menat något. Men om den som blivit utsatt känner att det känns jobbigt måste vi ju få stopp på 

det. Oftast räcker det med att prata med den anklagade personen och säga till denne att det inte 

var okej. Sedan måste vi komma ihåg att vi alla är olika människor som ”tål” olika mycket.   
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Följdfråga. Skulle du säga ifrån om det var en kund som utsatte en anställd för sexuella 

trakasserier? 

Ja, oh ja. Jag har nolltolerans. Det som min personal känner och upplever måste jag stå 

bakom.  Känner de att någon kommer för nära, då ska dom säga stopp och det står jag bakom till 

100 %. Det tror jag är väldigt viktigt för mig som ledare att tala om, att det inte är okej. Vi jobbar 

mycket med berusade människor och det är viktigt att de anställda ska känna sig trygga på sin 

arbetsplats. Det är otroligt viktigt. Det finns alltid människor som är ”överförfriskade” som 

tycker det är jättekul. Jag har jobbat i den här branschen sedan jag var 16 år och jag kommer ihåg 

en situation där en man påpekade att jag hade något på blusen (precis vid bröstet) och började 

pilla bort det. Då var det inte så roligt att stå i det läget, när man är ung och inte vet hur man ska 

agera. Det är väldigt viktigt för mig att min personal får känna att dom har all rätt att avvisa 

kunder. Jag kommer aldrig säga något annat än att dom gjort rätt. Det är ju en väldigt personlig 

känsla, den känslan får man aldrig ta ifrån någon. 

  

Nu är jag ju vuxen, jag har ett exempel från några veckor sedan då vi serverade 12–13 män 

lammleg i restaurangen, inget sexuellt med det. Men då sitter det någon gubbe där i 60 års åldern 

och tycker att det är roligt med ”lamm” och ”lammleg” och skrattar år detta. Då kan man ju bli 

lite… men eftersom jag är vuxen och vet vem jag är så kan ju jag avspisa detta på ett sätt som gör 

att mannen blir förlöjligad istället. För det kan jag på grund av min erfarenhet. Men är man 20 år 

kanske man inte har den möjligheten eller förmågan eftersom man inte känner sig själv så väl och 

då kan man känna sig extremt kränkt och inte veta hur man ska bete sig när det sitter 14 gubbar 

där och skrattar. Sällan är det någon i sällskapet som säger till, så det handlar egentligen om dig 

själv och hur du tar dig an situationen, men det ska du inte behöva bli utsatt för som servitris. Jag 

ser stor skillnad på mig idag jämfört när jag var 16 år, med blus-incidenten då jag inte visste vad 

jag skulle säga eller göra och blev helt paralyserad av mannen agerade. ”Vad gör den här 

människan?”. Det kan tyckas oskyldigt men så gör man inte, det borde väl en vuxen man veta? 

Idag förekommer det mer gentemot servitris genom gäst för man ska vara lite rolig, än vad det 

förekommer gentemot själva arbetsplatsen. Vi är en liten arbetsplats och för att få en bra leverans 

måste man ha en bra relation mellan varandra. Detta förekommer i våran bransch. Man ska vara 

lite rolig tycker man men det är inte roligt överhuvudtaget. 

  

Fråga 4. Hur och vid vilka situationer uppstår sexuella trakasserier? 
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Jag tror att det beror mycket på situationer som när man är ett gäng killar eller gubbar som ska 

vara lite roliga. Just i den här miljön tror jag att det är så, man vill vara rolig, men om inte 

personalen uppfattar det på samma sätt så är det ju inte roligt. Sedan vet jag inte hur mycket 

allvar det är som ligger bakom det. Jag tror att mycket handlar om att man måste vara vaksam 

mot det och att personalen vet om sina rättigheter. 

  

Följdfråga. I vilken form sker dem?   

Exempelvis vid ett bord där det ska skämtas, man kommer för nära inpå, går in bakom baren 

eller bjuder ut receptionisten. Sedan kan man även se det som en flört, gränsen är hårfin. Det 

handlar mycket om mottagaren, vad som är okej och inte okej för denne. 

  

Fråga 5. Har du någon gång gått vidare med en anmälan? 

Nej, jag har aldrig varit med om en anmälan. Jag tror många gånger att det är ung personal som 

blir utsatt. Jag kan nämna en situation där det var en ung tjej som kände sig obekväm runt en 

kock som alltid var för nära. Jag kunde ju säga emot, ”Hallå, flytta på dig!” men hon tyckte att det 

var jättejobbigt och klarade inte av att säga ifrån då hon var väldigt besvärad. Då satte vi oss ner 

och pratade om det. Kocken upplevde inte att han hade gjort något fel, eftersom detta var hand 

sätt att kommunicera på, men han förstod sedan tjejen. Jag tror många gånger att det inte är så att 

det handlar om ”snuskgubben” som nyper en i rumpan, den existerar inte, utan det handlar om 

de unga som går ett steg för långt som stiger över det personliga utrymmet. Som kvinna vet man 

oftast heller inte vad som är vad. ”Han gjorde ju inte så mycket”, man blir väldigt osäker på sin 

roll och vad man själv gjorde. Det är det som är det stora problemet. Man tänker att ”Det var 

nog inte så farligt, det var nog okej”. Man kanske pratar om situationen med en kompis och 

denne kanske inte tyckte att det inte var så konstigt. Jag tror att det blir för jobbigt att gå vidare 

med en anmälan för många. Det samma gäller kvinnor som blir våldtagna och inte heller går 

vidare med ärendet, detta för att dom tror att det kanske var deras fel och för att dom skäms. 

  

Fråga 6. Arbetar du på något speciellt sätt för att undvika eller förebygga sådana 

situationer? 

Nej, egentligen inte mer än att vi pratar om det och lyfter det till ytan. Skulle det hända så finns 

jag här. Jag har pratat med gäster som betett sig illa och vid vissa situationer har de kommit ner 

dagen efter (måndagsmorgon) och insett att det var fel och bett om ursäkt. Det är en jättesvår 
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fråga. Det får inte gå till överdrift heller, inte vara för känslig. Samtidigt som det är en balans hela 

tiden då det handlar om varje individs integritet. ”Vad tycker jag är okej?”. Jag, exempelvis, är en 

person som tycker om att kramas medan det finns andra personer som vill ha sitt personliga 

utrymme. Vi är olika med vad vi tycker är okej eller inte. Men som sagt, så fort man känner att 

det inte känns bra får man säga ifrån. Jag ger den tillåtelsen till min personal. Vi har alla rätt att 

vara olika.  

 

8.1.2 Hotell 2:  

Fråga 1. Vad tänker du när du hör ordet sexuella trakasserier? 

Jag tänker att det känns obehagligt och jag blir arg. Det ska inte få förekomma. Sedan tror jag att 

det förekommer åt båda håll. Man pratar om att tjejer blir sexuellt trakasserade men jag tror att 

det är ett lika stort problem åt båda hållen, fast att man inte tänker på det. Jag tänker också att det 

pratas för lite om det, då det är en skam-variant. 

  

Fråga 2. Till vilken omfattning upplever du att sexuella trakasserier sker på din 

arbetsplats? 

Det är svårt för mig att säga, som hotelldirektör är man väldigt skyddad. Det är ingen som skulle 

göra något mot mig på det sättet. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas nu att detta ska visa sig när 

mina anställda svarar på frågorna genom er enkät. 

 

Följdfråga. Är det något du själv erfarit eller sett någon annan fått erfara? 

Jag har också varit utsatt för det när jag var yngre, jag har växt upp i den här branschen och 

började när jag var 20 år så viss har jag gjort det. Det är obehagligt men det är också skambelagt, 

något man oftast skämtar bort. Jag kan tycka nu i efterhand att man borde ha blivit arg eller sagt 

ifrån istället. Men det handlar om erfarenhet och trygghet. 

  

Följdfråga. Får du in anmälningar om det från din personal? 

Nej.   

  

Fråga 3. Om du upplevt eller sett att det skett, hur agerade du då? 
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Jag skulle ta tag i det självklart. På vilket sätt jag skulle göra det beror helt på som hänt. 

  

Följdfråga. Kan du vidareutveckla?   

Om det handlar om att någon sagt något eller om dom har tagit på dig. Vi har ju städerskor som 

är ganska utsatta. Jag tror att innan min tid här har man bett gäster att lämna hotellet. Känner 

städerskan ett obehag och säger det till mig, så ser vi till att hon inte går upp själv och städar utan 

då följer en vaktmästare med och håller henne sällskap. Det händer också att gäster tror att det 

ingår mer än bara städning på rummet... 

  

Fråga 4. Hur och vid vilka situationer uppstår sexuella trakasserier? 

De kan uppstå när som helst. Vid städ är man mycket utsatt, vid konsumtion av alkohol (på 

fyllan) när folk har druckit, receptionspersonalen är utsatta sent på kvällen och nätter men 

faktiskt också under dagtid. Det här dolda som ingen tänker på. 

 

Fråga 5. Har du någon gång gått vidare med en anmälan? 

Nej. 

  

Fråga 6. Arbetar ni på något speciellt sätt för att förebygga sådana situationer? 

Det gör vi inte då det inte varit aktuellt. Händer det något så är det först då man gör något, 

tyvärr. Däremot så tar vi alltid personalens ord, det är det som gäller över gästens ord. Upplever 

personalen att de inte känner sig trygga så är det så och det som gäller.    

  

Jag upplever att det uppstår en krock mellan att vara tillmötesgående och att bli sexuellt 

trakasserad, man vet inte riktigt hur man ska hantera det då. 

 

8.1.3 Hotell 3:  

Fråga 1. Vad tänker du på när du hör ordet sexuella trakasserier? 

Om vi pratar hotell så är det väl när en gäst anspelar nånting mot en personal. Det kan 

tillexempel vara att gästen vill att den anställda ska följa med upp till rummet. Det kan också vara 
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anspelningar mellan personalen, både man och kvinna, kan tycka att det vore trevligt att träffa 

den andra. Det kan vara både och, gästrelationer samt inom personalstyrkan. 

  

Fråga 2. Till vilken omfattning upplever du att sexuella trakasserier sker på din 

arbetsplats? 

Inte mycket, nej det tycker jag inte. Om folk dricker alkohol kan det bli lite anspelningar. Det får 

man ta med en liten nypa salt faktiskt, tycker jag. 

  

Följdfråga. Är det något du själv erfarit eller sett någon annan fått erfara? 

Nej, det var länge sedan måste jag säga. Det kan vara runt 10 år sen kanske? Jag har ju varit här 

sedan år 1998 och jag kan tänka mig att det säkert är 10-12 år sedan som vi hade en gäst eller 

gäster som påstod att en i min personal varit hade varit.. inte sexuella trakasserier men anspeglat 

på att han skulle in i ett av rummet, vilket inte stämmer. 

  

Följdfråga. Får du in anmälningar om det från din personal? 

Nej. 

  

Fråga 3. Om du upplevt eller sett att det skett, hur agerade du då? 

Om vi pratar det här specifika fallet så tillkallade jag det företag som låg bakom gästerna och hade 

en dialog med dem. Dels för att jag vet att han som jobbade vid detta tillfälle aldrig skulle göra 

något sådant. Vi hade en dialog och efter det valde företaget att inte lägga fler gäster här. Vi gick 

inte vidare med någon anmälan eftersom det stod ord mot ord. Det hände inget mer än att vi fick 

avsluta samarbetet med företaget. 

  

Följdfråga. Varför valde du att agera så? 

Därför att jag fullt ut litade på min personal och det han berättade för mig. De här kvinnornas 

agerande, hur dom hade betett sig var alkohol med i bilden, i från deras sida så att säga. Så det var 

väll trovärdigheten, från deras sida. 

 

Fråga 4. Hur och vid vilka situationer uppstår sexuella trakasserier? 



50 
 

Det är främst när alkohol är involverat, så är det. Sen har vi ju inte detta på det sättet faktiskt. 

Skulle det inträffa så är det alkohol med i bilden. Det behöver inte bara handla om sexuella 

trakasserier utan kan även vara något ”mildare”. Man ser oftast dagen efter att gästen tycker att 

det är väldigt pinsamt. 

 

Fråga 5. Har du någon gång gått vidare med en anmälan? 

Nej. 

  

Följdfråga. Vad fick det för följder? 

(Inget svar) 

  

Fråga 6. Arbetar du på något speciellt sätt för att undvika eller förebygga sådana 

situationer? 

Det vi kan göra är att… Vi har ju serveringstillstånd här och säljer därmed alkohol. Det är 

personalen och jag som får se till att vi inte serverar gäster för mycket alkohol. Men det är ju 

jättesvårt att förebygga, det måste jag säga. Faktiskt.  

 

8.2 Intervjufrågor till de anställda 
1. Vad tänker du när du hör ordet “sexuella trakasserier”?  

 

2. Har du upplevt det på din arbetsplats?  

- Skulle du kunna nämna några exempel?  

- Har det hänt fler än 1 gång?  

- Vad gjorde du då?  

- Varför?  

- Hanterade du situationen annorlunda (jämfört med de andra gångerna?) 

 

3. Hur och vid vilka situationer sker sexuella trakasserier?  

- Gör du något speciellt för att undvika dessa situationer?  

 

4. Gick du vidare med det till din chef (alla gånger)? 
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- Varför/varför inte? 

- Vad hände då?   

 

8.3 Enkätundersökningen  
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Det var även möjligt för respondenterna att svara i en kommentarsruta med frågan: ”Påverkar det 

dig? I så fall, på vilket sätt? (obligatorisk)”. Det lämnades 12 stycken kommentarer från 

respondenterna.  

- En del gäster kan tro att det är okej att fråga saker om ditt sexliv, fråga om du har pojkvän osv. De 

kan också stå och kolla på brösten eller andra ställen istället för dina ögon. Andra ger mer skamlösa 

förslag om att följa med upp på rummet osv. 

- Jag blev förbannad när jag hörde om det. Tog det med berörd person som trakasserade. 

- Det är väll inte att någon har tagit i mig så men det är oftast att de säger något lämpligt som ex. "ska vi 

gå in i ett rum och *****. Oftast händer det när jag jobbar natt. Jag påverkas inte av det skakar av mig 

det när de går därifrån. Jag säger bara nej det ska vi inte så går de 

- (Svaret gäller för annan anställd i restaurangen. Inte i receptionen.) Man känner sig mindre värd. 

- Obehagligt att ha sitt för och efternamn utskrivet på namnskylten eftersom en del gäster söker upp en på 

Facebook och börjar skriva. Vissa gäster förstår inte att man är trevlig och service mindre utan tar det 

som en invit till något "mer" 

- Det är klart. Det är kränkande. Jag pratar med kollegan om det. Sånt får inte ignoreras. 

- Det beror på i vilken utsträckning. En gliring från en gäst skakar man av sig rätt lätt. Inviter eller 

tafsning påverkar mer 

- jag har hört om det ca 3 ggr på 10år 

- Ja man blir frustrerad och det är ibland obehagligt 

- Inte på min nuvarande arbetsplats men på tidigare arbetsplatser inom hotell- och servicebranschen. Det 

påverkar mig ibland. Vissa saker kan sållas bort men alla har ju en viss gräns. 

- Ja tycker det är respektlöst och skrämmande att vuxna människor inte vet vart man sätter en gräns och 

vad som är okej och inte. Att trampa på någons intrigitet är inte ok 

- Till viss del. Blir arg över att de gäster som tror att det är okej bara för att man jobbar med service att 

säga eller bete sig hur som helst, samtidigt så vill jag tro att det inte är mot mig eller mina kollegor som 

person utan att det är "situationen" som gör att de beter sig så, även omd et inte är någon som helst 

ursäkt. 
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Det fanns även en kommentarsruta där respondenterna kunde svara på ”Andra situationer eller 

övriga kommentarer?”. Det var 2 stycken respondenter som svarade:  

- Min kollega berättade vad som hänt direkt när gästen gått. Jag var på samma våning men i ett annat 

rum. 

- Ofta vid servering i relaxavdelning 
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Det fanns en kommentarsruta som respondenterna kunde svara på och frågan löd ”Hanterade du 

situationen/situationerna på annat sätt? Vidareutveckla gärna.” Det var två respondenter som 

svarade:  

- Det var min kvinnliga kollega som var med om det, men bara verbalt. Hon berättade direkt när gästen 

gått och jag pratade med henne. 

- Det beror lite på i vilken situation. Det är aldrig okej men det beror på graden om jag valt att säga ifrån. 

En man som säger "men lilla gumman" är det bara att ignorera medan jag inte tar "ska du med upp på 

rummet när du slutat" 
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Det fanns även en kommentarsruta där det stod ”Annat? Vidareutveckla gärna ditt svar!” Totalt 3 

respondenter svarade:  

- Vissa säger saker med ord, vill ta i hand, kramas, står nära, kollar på brösten 

- Har flera gånger varit med om gäster som inte lyssnar på ett nej även om man säger ifrån 

- Det är mycket sällan det är fysiskt eller kroppsspråk. Oftast är det verbalt 
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Det fanns en kommentarsruta där det stod ”Förklara och vidareutveckla gärna varför eller varför 

inte du gick vidare med ärendet”. Det var 10 stycken respondenter som svarade:  

- Känns inte som om chefen kan göra något eftersom att många åker därifrån och ska ändå aldrig komma 

tillbaka. 

- Jag har inte tagit så hårt på det. Visst är det väl egentligen viktigt att sätta ner foten direkt & markera 

att det inte är okej så att kollegor som inte "accepterar" det på samma sätt ska råka ut för samma sak. 

- Jag löste det direkt med personen istället. 

- Ansåg att han var full och jag behövde inte ta åt mig vad en full person säger. 

- Det var inte av sådan grad att det behövdes. 

- Jag och men kollega tänkte inte så mycket på det. Om gästen kommit tillbaka hade vi nog sagt till 

receptionen och chefen. 

- Det sker rätt ofta och är det inte allvarligt går jag inte vidare 

- Kände inte att det var nödvändigt där och då 

- Jag skämdes nog för att jag låtit denna man ta på mig utan att säga ifrån, rädslan för att inte bli trodd 

mm 

- Oftast släpper man det snabbt och tar det inte vidare. Men om det blir en "stor grej" över det så har jag 

gått vidare. 
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Det fanns en kommentarsruta där de kunde ”Vidareutveckla” och 8 respondenter svarade: 

- Eftersom att jag aldrig nämnt det 

- Har inte pratat med chef då jag inte tyckte att det var en så stor grej. 

- Jag tog det inte vidare utan löste det direkt. 

- Berätta inte för chefen 

- Vi har pratat om hur vi ska hantera situationer. Hur vi undviker dom och hur vi stöttar varandra. 

Att det alltid är ok att säga ifrån om man känner sig kränkt 

- Har ej tagit upp det 

- Ett samtal men inget mer 

- Vi skrattade bort det 

 


