
Samverkan för ett 

hållbart och 

inkluderande 

arbetsliv, fritt från 

trakasserier



Samverkan – för ett hållbart och inkluderande arbetsliv

Det här är ett erbjudande där du och din 

organisation har möjlighet att vara med och 

påverka framtiden för svensk arbetsmarknad. Ett 

arbete för hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt 

från trakasserier. 

Samverkan syftar till att med gemensamma 

resurser samla, skapa, och sprida kunskap om 

förekomsten av trakasserier. Det är ett viktigt 

arbete för att förstå graden av utsatthet. Till 

exempel vem som blir utsatt, av vem, i vilket 

sammanhang, grad av tystnadskultur. Insikterna 

från projektet utgör ett konstruktivt underlag som 

ligger till grund för förändring, förbättring. Symbolen som identifierar samverkansarbetet är en utveckling av tecknet för trygg plats. 
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Med samverkansprojektet sprider vi kunskap om trakasserier på arbetsmarknaden

I samverkansprojektet genomförs en 

gedigen onlineundersökning i 

riksrepresentativa Sifopanelen med 

yrkesverksamma allmänheten. Fokus är 

att undersöka graden av utsatthet för 

trakasserier på svensk arbetsmarknad. 

Undersökningen har genomförts med 

två års mellanrum sedan #metoo, 

hösten 2017. Nu ska den tredje 

undersökningen genomföras hösten 

2021 och som medverkande part har ni 

möjlighet att ta del av följande: 

ꟷ Ökad förståelse för utvecklingen av 
trakasserier på svensk arbetsmarknad, om 
det går åt rätt eller fel håll.

ꟷ Förstå vilken effekt pandemin haft på 
förekomsten och karaktären av trakasserier. 
Har utsattheten tagit sig nya uttryck?

ꟷ Beroende på storlek av målgrupp, ta del av 
resultat för din organisations målgrupp i 
form av bransch, sektor och andra grupper 
och hur de förhåller sig till övriga 
allmänheten.

ꟷ Följa upp era viktigaste områden. Finns 
också viss möjlighet att påverka 
utformningen och säkerställa att era viktiga 
frågor presenteras i undersökningen.

ꟷ Som medverkande part i 
samverkansprojektet får du även tillgång till 
ett nätverk med andra organisationer och 
forskare inom området.

En undersökning med yrkesverksamma allmänheten
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Årets undersökning är en uppföljning av tidigare samverkansprojekt

Samverkan har hittills bidragit med följande insikter.

1. Resultatet från en kunskapskartläggning av samtida forskning (samla kunskap)

2. En undersökning med den yrkesverksamma allmänheten (skapa kunskap).

Medverkande parter 2020:
ꟷ Unionen
ꟷ Svenska Bankföreningen 
ꟷ LO 
ꟷ Handelsanställdas förbund 
ꟷ BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation

Stödjande part 2020:

ꟷ Trygghetsstiftelsen 

Från forskarvärlden deltar:
ꟷ Fredrik Bondestam, Föreståndare för Sekretariatet för genusforskning, 

Göteborgs universitet
ꟷ Angelica Simonsson, Fil.dr. Göteborgs Universitet
ꟷ Anna Nyberg, docent i psykologi, Stockholms universitet 
ꟷ Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens universitet.
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https://www.gu.se/sites/default/files/2020-09/Förebyggande%20arbete%20mot%20sexuella%20trakasserier%20i%20svenskt%20och%20nordiskt%20arbetsliv-200916.pdf
https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/trakasserier-bland-den-yrkesverksamma-allmanheten


Var med och bidra – för ett hållbart och inkluderande arbetsliv!

Vill du också vara med och bidra i arbetet för ett hållbart 
och inkluderande 
arbetsliv, fritt från trakasserier?

Vilka frågor saknar du och din organisation svar på?

Välkommen att vara med och fortsätt stötta 
samverkansprojektet!

Kontakta Kantar Public:

Jennie Bacchus Hertzman, 0701 84 21 90
jennie.bacchus.hertzman@kantar.com

Malin Grundqvist, 0701 84 20 71
malin.grundqvist@kantar.com

Anton Wallin, 0765 36 21 18
anton.wallin@kantar.com
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