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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the legal protection against sexual harassment 

at work functions, and where to draw the line. The study is limited to focus on the sexual 

harassment directed at women from men, because it usually occurs that way even though only 

a few report the incidents. The results are discussed from a gender perspective on how the 

distribution of power is between men and women as a way to explain sexual harassment. 

Sexual harassment is currently protected by the discrimination law and the EU principle of 

equal treatment for men and women. For a behavior to be considered as sexual harassment it 

has to be unwanted by the receiving party and the person practicing the harassments must be 

aware that the behavior is perceived as offensive. The behavior shall be of a sexual nature and 

contribute to a disadvantage for the victim in the form of a violation of that persons integrity.  

It is the victim that determines whether the behavior is perceived as sexual harassment or not, 

what one person believes is a friendly behavior may be perceived as offensive by another. 

Therefore, it becomes difficult to know where to draw the line, it is not defined in law and it is 

a subjective assessment. There are some behaviors that clearly are sexual harassment, but 

when it's not as clear, a notice is needed to the person performing the harassments. If the 

behavior continues after the warning it counts as sexual harassments. 

It is the employer's responsibility to ensure that sexual harassment doesn’t take place in the 

workplace and to investigate the incidents when it occurs. Only the employer can be held 

accountable in court for not fulfilling its investigation duty. A worker can’t be sentenced for 

sexual harassment if it doesn’t involve serious crimes which are regulated in the Penal Code. 

Sexual harassment is usually carried out by men against women and is therefore an important 

gender issue. Sexual harassment must be understood from a gender power perspective and it’s 

a way to maintain gender power relations between the sexes, where men have the power and 

are superior to women. The creation of gender power relations are both conscious and 

unconscious and maintained from both men and women, where sexual harassment is only a 

small part of a larger societal problem. 

 

Keywords: Sexual harassment, gender power perspective, the equal treatment of men and 

women, labor law 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utreda hur det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier ser ut i 

arbetslivet idag samt var gränsen går. Studien är avgränsad till att endast fokusera på de 

sexuella trakasserier som riktar sig till kvinnor från män, då detta förekommer i störst 

utsträckning även om få anmäler. Resultatet diskuteras sedan ur ett könsmaktsperspektiv då 

detta är ett sätt att förklara företeelsen sexuella trakasserier mellan män och kvinnor.  

Sexuella trakasserier skyddas idag genom diskrimineringslagen och genom EU-rättens lika-

behandlingsprincip. För att ett beteende ska räknas som sexuella trakasserier ska det vara 

oönskat från den mottagande parten och den som utför trakasserierna ska ha insikt i att 

beteendet uppfattas som kränkande. Handlingarna ska vara av sexuell natur och bidra till ett 

missgynnande för den drabbade i form av en kränkning.  

Det är den utsatta som avgör om handlingarna uppfattas som sexuella trakasserier eller inte, 

det som en person uppfattar som ett vänskapligt beteende kan uppfattas som kränkande av en 

annan. Därför blir det svårt att veta var gränsen går, det definieras inte i lagtexten och det är 

en subjektiv bedömning. Det finns handlingar som uppenbart är sexuella trakasserier, men när 

det inte är lika enkelt behövs en tillsägelse till den som utför trakasserierna, fortsätter 

beteendet även efter anmärkningen är det att räkna som sexuella trakasserier.  

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer på arbets-

platsen och att utreda händelserna när de ändå uppkommer. Endast arbetsgivaren kan ställas 

till svars inför domstol för att inte fullgjort sin utredningsplikt, en arbetstagare kan inte dömas 

för sexuella trakasserier om det inte rör sig om grövre fall som är reglerade i brottsbalken.  

Sexuella trakasserier sker oftast från män mot kvinnor och är därför en viktig jämställdhets-

fråga. Sexuella trakasserier måste förstås ur ett könsmaktsperspektiv och ett sätt att behålla 

könsmaktsordningen mellan könen, där männen har makten och är överordnade kvinnorna. 

Skapandet och behållandet av könsmaktsordningen sker både medvetet och omedvetet från 

båda könen, där sexuella trakasserier bara är en liten del i ett större samhällsproblem.  

 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, könsmaktsperspektiv, likabehandling av kvinnor och män, 

arbetsrätt 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Det kan vara handen som dröjer sig kvar lite för länge på ditt lår, påflugna komplimanger om 

ditt utseende istället för din arbetsprestation från chefen. Den plötsliga klappen på rumpan 

följt av kollegans skratt när du böjer dig ner för att ställa kaffekoppen i diskmaskinen. Flirtiga 

förslag som lämnar en illamående känsla i magen eller skämtsamma kommentarer och 

spekulationer om ditt sexliv. Säger du ifrån får du höra att du inte har någon som helst humor, 

är överkänslig och att det inte alls var menat på det sättet.
1
   

Sexuella trakasserier kan ha många olika skepnader på en arbetsplats, och det är något som 

sker oftare än vad många vill tro. Men var går gränsen? När räknas beteendet som sexuella 

trakasserier? Det är en gräns som kan vara svår att se och det är en av anledningarna till varför 

fackorganisationen TCO nyligen publicerade handboken ”Bryt Tystnaden”. En ny handbok 

om sexuella trakasserier som fått uppmärksamhet i media.
2
 Boken ska vara till hjälp för både 

arbetstagare och arbetsgivare att kunna identifiera sexuella trakasserier och för att hantera och 

förebygga att det sker på arbetsplatsen. 

Handboken kom till efter arbetsmiljöverkets årliga undersökning som visar att det inte skett 

någon förändring i förekomsten av sexuella trakasserier genom åren. Det finns få 

undersökningar på området, och det är svårt att få fram exakta siffror på hur många som blivit 

utsatta. Resultaten från undersökningarna varierar från upp till att 40-50 % av kvinnorna har 

blivit utsatta till ner runt 11 %. De som oftast råkar ut för sexuella trakasserier är kvinnor i 

åldern 16-29 år.
3 Detta är dock långt ifrån siffran på hur många som anmäler, under 2009 fick 

Diskrimineringsombudsmannen endast in 24 stycken anmälningar som rörde sexuella 

trakasserier, inget av fallen kom till domstol, några få ledde till förlikningar.
4
 I vilket fall är 

mörkertalet är stort. 

                                                           
1
 Del Sante Naiti & Schwarzenberger Sonja (2013) Bryt tystnaden, en handbok om sexuella trakasserier. 

Tjänstemännens centralorganisation, Stockholm. 
2
 Se bl.a. http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-vill-bryta-tystnaden-om-sexuella-trakasserier-2262902 

hämtat 2013-02-08  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5419350 hämtat 2013-02-08 

https://twitter.com/search?q=%23bryttystnaden&src=hash hämtat 2013-02-08 
3
 Se bl.a. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2011 

http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx hämtat 2013-02-08 

Europa kommissionens rapport http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf  hämtat 2013-02-12 
4
 Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Sexuella-

trakasserier-i-arbetslivet/ hämtat 2013-02-08, fortsättning nästa sida. 

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-vill-bryta-tystnaden-om-sexuella-trakasserier-2262902%20hämtat%202013-02-08
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-vill-bryta-tystnaden-om-sexuella-trakasserier-2262902%20hämtat%202013-02-08
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5419350
https://twitter.com/search?q=%23bryttystnaden&src=hash
http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx%20hämtat%202013-02-08
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2010/Sexuella-trakasserier-i-arbetslivet/
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1.2 Syfte & Frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka och redogöra för vilket rättsligt skydd som finns mot 

sexuella trakasserier i arbetslivet, samt diskutera och analysera det rättsliga skyddet ur ett 

könsmaktsperspektiv. En del av syftet är även att utreda var gränsen för sexuella trakasserier 

går, då det kan vara svårt att definiera. Sexuella trakasserier är en handling som inte hör 

hemma i ett jämställt samhälle där män och kvinnor behandlas lika, men i undersökningar där 

de som svarar på enkäten får vara anonyma får vi bevisat gång på gång att så ändå är fallet.  

Vilket leder fram till följande frågeställningar: 

- Vilket rättsligt skydd finns mot sexuella trakasserier i arbetslivet? 

- Var går gränsen för sexuella trakasserier? 

 

1.3 Metod 

 
För att fastställa gällande rätt kring vilket rättsligt skydd som finns mot sexuella trakasserier 

kommer rättsdogmatisk metod att användas. Vilket innebär att på ett sammanhängande sätt 

systematiskt och kritiskt tolka den gällande rätten.
5
 Vilket görs genom att undersöka aktuell 

lagstiftning, i det här fallet Diskrimineringslagen (2008:567). Vidare undersöks EU-rätten, 

förarbeten, praxis samt doktrin. Detta kompletteras med statistik och publicerat material från 

bland annat Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket. Då diskrimineringslagen 

är en relativt ny lag så kommer viss litteratur att behandla den tidigare jämställdhetslagen, 

vilket tas i beaktning då vissa ändringar i paragraferna rörande sexuella trakasserier har 

ändrats med tiden.  

Praxis har valts utifrån domarnas varierande utgångar i domsluten för att visa på de olika 

karaktärer som sexuella trakasserier kan ha. Rättsfallen presenteras sedan separat i slutet på 

rättsutredningen istället för kontinuerligt i texten, för att kunna ge läsaren längre 

sammanfattningar av fallen. Sexuella trakasserier är ett komplext fenomen vilket gör att 

                                                                                                                                                                                     
http://www.do.se/sv/sidhuvud/Sok-pa-

do/?q=sexuella+trakasserier&resid=1186631626&defso=2&epslanguage=sv&defcs=46&id=576&uaid=EBA291

8B2EBD72AC1E03A7BC2D89E37C%3a39302E3134312E36332E313535%3a5246668527614155822  hämtat 

2013-02-08 
5
 Lehrberg, Bert (2010) Praktisk juridisk metod (6:e upplagan) Institutionen för bank- och affärsjuridik AB, 

Uppsala 
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längre sammanfattningar av rättsfallen ger en mer rättvis och helhetlig bild samt en bredare 

förståelse om varför domstolen dömt som de gjort i varje enskilt fall.  

Materialet kommer även att diskuteras ur ett könsmaktsperspektiv. Sexuella trakasserier och 

mäns våld mot kvinnor är nära förknippat med föreställningar om kön och är därmed ett 

uttryck för ojämställdheten mellan kvinnor och män.
6
 Könsmaktsperspektivet utgår från 

strukturella samband mellan kön och makt, genom mäns utövning av sexuella trakasserier 

behålls maktordningen, där män är överordnade kvinnorna.
7
 Enligt regeringen måste sexuella 

trakasserier ses ur ett könsmaktsperspektiv för att förstå att de utgör ett maktmissbruk från 

förövarens sida som inte är accepterat. Mot den bakgrunden måste arbetet mot sexuella 

trakasserier ses som en viktig jämställdhetsfråga.
8
   

 

1.4 Avgränsning 

 
Uppsatsen kommer att behandla hur kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet. 

Trots att män också utsätts för sexuella trakasserier så kommer det inte att behandlas i 

uppsatsen. Det är fortfarande en stor skillnad på hur många som utsätts mellan män och 

kvinnor,
9
 därför har jag valt att fokusera på just kvinnorna. Sexuella trakasserier mot kvinnor 

kan ske på många platser i samhället, men då detta är en uppstats i arbetsrätt kommer endast 

sexuella trakasserier i arbetslivet att behandlas. Sexuella trakasserier i exempelvis skolan eller 

på universitetet lämnas utanför uppsatsen.  

Det finns många olika perspektiv inom genusvetenskapen och könsmaktsperspektivet är ett av 

dem. Det är dock inte tillräckligt som enda verktyg för att förklara förekomsten av sexuella 

trakasserier i dagens samhälle. Det är en för enkel konstruktion för att ensamt kunna fånga 

komplexiteten av sexuella trakasserier i verkligheten,
10

 men då könsmaktsperspektivet är det 

som ligger till störst grund för förklaringen av sexuella trakasserier är det här det perspektivet 

som kommer att användas i studien.   

                                                           
6
 Carstensen Gunilla (2004) Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld, konstruktioner av ett (o)giltigt 

problem i akademin. Förlags AB Gondolin, Eslöv, s. 27 
7
 Mark Eva (2007) Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Studentlitteratur AB, Lund 

8
 Prop. 1997/98:55 Kvinnorfrid, s. 109 

9
 Se bl.a. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2011 

http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx hämtat 2013-02-08 

Europa kommissionens rapport http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf hämtat 2013-02-12 
10

 Mark (2007) s. 113 

http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2011.aspx%20hämtat%202013-02-08
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf
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1.5 Disposition 

 
Uppsatsen är indelad i totalt fem kapitel. I det inledande kapitlet presenterades bakgrunden, 

uppsatsens syfte och frågeställningar, metod och perspektiv för arbetet samt avgränsningar. I 

det andra kapitlet sker rättsutredningen. Lagar, direktiv och propositioner gås igenom samt 

doktrin för att redogöra för hur skyddet mor sexuella trakasserier i arbetslivet ser ut idag. Här 

beskrivs också olika AD-fall som rör sexuella trakasserier med skiftande utgångar för att se 

hur rättsreglerna tillämpas i de tvister som kommit till rättslig prövning. Genomgången av 

rättsfallen sker separat för att kunna ge mer utförliga sammanfattningar av varje enskilt fall. I 

tredje kapitlet redogörs och förklaras könsmaktsperspektivet och varför det kan användas som 

en förklaringsmodell av sexuella trakasserier. I fjärde kapitlet sker sedan analysen och 

diskussionen av materialet och AD-fallen utifrån könsmaktsperspektivet och i det avslutande 

femte kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.  
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2. Rättsutredning 

2.1  Sexuella trakasserier i lagen 

2.1.1 EU-rätten 

 
Inom arbetsrätten har EU-rätten bidragit till en omfattande reglering på jämställdhetsområdet 

och icke-diskriminering genom både funktionsfördraget, direktiv och rättspraxis. EU-

domstolen har slagit fast att likabehandlingsprincipen om att kvinnor och män ska behandlas 

lika utgör en allmän rättsprincip som skyddas av EU-rätten,
11

 det görs både genom EU-

fördraget
12

 och Likabehandlingsdirektivet.
13

 År 2006 antogs ett nytt direktiv, det så kallade 

Recastdirektivet som började gälla från den 15 augusti 2009. Syftet med direktivet var att 

sammanställa flera olika direktiv som rörde likabehandling mellan kvinnor och män till ett 

enda direktiv. Direktivet innehåller flera definitioner som har haft stor betydelse för 

formuleringarna i vår egna svenska diskrimineringslag. Direkt och indirekt diskriminering, 

trakasserier och begreppet sexuella trakasserier preciseras. I artikel 2 beskrivs sexuella 

trakasserier på följande sätt:  

Sexuella trakasserier: när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt 

beteende av sexuell natur förekommer som syftar till eller leder till att en persons 

värdighet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 

kränkande stämning skapas.
14

 

Enligt EU-rätten och recastdirektivet, är sexuella trakasserier av någon form inte tillåtet då det 

strider mot principen om likabehandling av kvinnor och män. Sexuella trakasserier ska anses 

vara diskriminering och därför förbjudas. De ska förhindras med sanktioner i form av 

skadestånd som är effektiva, proportionerliga och har en avskräckande effekt. Arbetsgivare 

ska uppmuntras att särskilt vidta åtgärder mot att förebygga och förhindra att sexuella 

trakasserier sker på arbetsplatsen, vilket ska ske i enlighet med nationell lagstiftning, 

kollektivavtal och praxis. Vidare beskrivs att om en person motsätter sig eller avvisar sådant 

                                                           
11

 Bernitz Ulf & Kjellgren Anders (2010) Europarättens grunder (4:e upplagan) Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 386 
12

 Artikel 157 FEUF, Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 
13

 Rådets direktiv (76/207/EEG) om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga 

om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor. 
14

 Recastdirektivet, Europaparlamentets och Rådets direktiv (2006/54/EG) om genomförandet av principen om 

lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet. Artikel 2  
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beteende som räknas till sexuella trakasserier får det inte ligga till grund för några beslut som 

rör den arbetstagaren.
15

  

Skyddet mot repressalier behandlas även i EU-rätten och recastdirektivet. Medlemsstaterna 

måste införa regler i sin nationella lagstiftning för att skydda arbetstagare mot uppsägning 

eller andra ogynnsamma handlingar från arbetsgivaren, om en arbetstagare exempelvis 

påpekat att sexuella trakasserier sker. Skyddet mot repressalier syftar till att försäkra att 

principen om likabehandling mellan män och kvinnor efterföljs i medlemsstaterna.
16

  

 

2.1.2 Svensk lagtext 

 
Formuleringarna kring sexuella trakasserier i svensk lagtext har ändrats under tidens gång. 

Från början var sexuella trakasserier inte uttryckligen reglerat i jämställdhetslagen utan 

regleringarna kom först 1991, och definitionen av begreppet kom först att införas 1998. Då 

ordet sexuella trakasserier var direkt översatt från engelskans ”sexual harrasment” förlorades 

dock en del av betydelsen. I engelskan finns nämligen två betydelser, både sexuella och 

könsrelaterade trakasserier. För att tydligöra att sexuella trakasserier även kunde handla om 

könsrelaterade trakasserier definierades sedan begreppet sexuella trakasserier som:  

”sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande 

av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetslivet”
17

  

Senare gjordes dock ändringar i syfte att den svenska regleringen skulle stämma bättre 

överens med EU-regleringen och de två olika trakasserierna skildes åt. Trakasserier på grund 

av kön var av ett annat slag, och sexuella trakasserier skulle endast omfatta trakasserier av 

sexuell art. Det här skulle även tydliggöra vad som menades med sexuella trakasserier, då det 

egentligen varit önskvärt att hitta ett mer passande ord än den direkta översättningen från 

engelskan. Dock ansågs det att ordet sexuella trakasserier nu var så inarbetat och accepterat 

att det vore olämpligt och svårt att ersätta.
18

 Det subjektiva momentet att beteendet ska vara 

ovälkommet togs även det bort ur definitionen. Det ansågs vara tillräckligt att beteendet ska 

vara integritetskränkande för att räknas som trakasserier. Att ordet ovälkommet eller oönskat 

skulle ingå i legaldefinitionen ansågs överflödigt, då trakasserier alltid är oönskade, annars 

                                                           
15

 Recastdirektivet (2006/54/EG)  
16

 Recastdirektivet (2006/54/EG) Artikel 24 
17

 Glavå Mats (2011)  Arbetsrätt (2:a upplagan) Studentlitteratur AB, Lund, s. 718-720 
18

 Prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering s. 53-54 
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vore det inte trakasserier. Ordet gör dessutom att det kan uppfattas att den som blivit 

trakasserad alltid måste säga ifrån, trots att den som utför trakasserierna själv borde ha insett 

att beteendet kan uppfattas som kränkande. Även om ordet ovälkommet togs bort ur 

definitionen så skulle ändå frågan om någon utsatts för trakasserier ses ur den utsattas 

synvinkel precis som tidigare.
19

 

Skyddet mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön finns nu i 

diskrimineringslagen och är definierat på följande vis. Enligt DL 1:4 p.3 är trakasserier:  

”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder” 

 Vidare definieras sexuella trakasserier i DL 1:4 p.4 som 

”ett uppträdande att sexuell natur som kränker någons värdighet” 

Skillnaden mellan sexuella trakasserier och annan typ av trakasserier är således att 

handlingarna ska ha en sexuell innebörd,
20

 och att de inte har sin grund i någon av de olika 

diskrimineringsgrunderna, som exempelvis kön som tidigare ingick i begreppet.
21

 

 

2.2 Kriterierna för sexuella trakasserier  

2.2.1 Sexuell natur 

 
Sexuella trakasserier kan komma till uttryck på flera olika sätt, men att de på något sätt är av 

sexuell natur är det som är gemensamt för beteendet eller handlingarna. Det är först när 

trakasserierna är av sexuell natur som de räknas som sexuella trakasserier och inte trakasserier 

som har sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier kan te sig på tre 

olika sätt: 

 

                                                           
19

 Prop. 2004/05:147 s. 56 
20

 Prop. 2007/08:95 s. 495 
21

 Fransson Susanne, Stüber Eberhard (2010) Diskrimineringslagen, en kommentar. Norstedts juridik AB, 
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- Verbalt beteende av sexuell natur 

- Icke-verbalt beteende av sexuell natur 

- Fysiska handlingar av sexuell natur
22

 

Det verbala uppträdandet kan vara oanständiga förslag och påtryckningar om sexuella 

aktiviteter, eller förslag om andra sociala aktiviteter utanför arbetet. Att en kollega eller chef 

på ett stötande sätt uppvaktar en annan arbetstagare med anmärkningar, kommentarer eller 

anspelningar med ett anstötligt språk på ett sätt som definierar kvinnan som ett sexualobjekt 

istället för en respekterad arbetskamrat. Icke-verbala trakasserier kan till exempel vara att få 

pornografiska bilder, föremål eller text skickat till sig via mail eller brev. Visslingar, 

sexistiska gester eller stirrande kan också räknas som sexuella trakasserier. Det fysiska 

beteendet eller handlingarna kan vara olika typer av ofrivillig beröring, så som klappande, 

kramande, nypande och strykningar mot någon annans kropp. Det kan även vara grövre 

handlingar som försök till sexuell samvaro, sexuellt utnyttjande, försök till våldtäkt eller 

våldtäkt.
23

 Dessa grövre handlingar är även straffbara och regleras i BrB 6:e kapitlet. Vid 

grova sexuella trakasserier som våldtäkt eller försök till våldtäkt kan arbetstagaren som utfört 

handlingarna både dömas till fängelsestraff samt bli avskedad från sin arbetsplats enligt 18§ 

LAS.
24

 

 

2.2.2 Missgynnande, oönskat och insikt 

 
Förutom att sexuella trakasserier är ett kränkande beteende som är av sexuell natur, så är 

sexuella trakasserier även uppbyggt kring ytterligare tre kriterier, begreppen missgynnande, 

oönskat och insikt.
25

  

Sexuella trakasserier är handlingar, beteenden eller bemötanden som på ett eller annat vis 

bidrar till ett missgynnande av den drabbade.
26

 Dessa handlingar är av sexuell natur och 

medför ett missgynnande i form skada eller obehag vilket bidrar till att kränka någons 

värdighet.
27

 Det som räknas som missgynnande handlingar är tydliga och märkbara 

kränkningar, inte bagatellartade skillnader i bemötande mellan olika individer. Dock kan 

                                                           
22

 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 495 
23

 Prop. 1997/98:55 s. 139-140 & Prop. 2007/08:95 s. 495 
24

 Glavå (2011) s. 506. Samt AD 1992:86 & AD 2006:54 
25

 Glavå (2011) s. 724 
26

 Gabinus Göransson Håkan, Slorach Martina, Flemström Stefan, del Sante Naiti (2011) Diskrimineringslagen. 

Norstedts juridik AB, Stockholm, s. 55 
27

 Prop. 2007/08:95 s. 495 
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händelser som enskilt uppfattas som bagatellartade räknas till sexuella trakasserier om de sker 

upprepade gånger och därmed passerar gränsen för vad som accepteras.
28

  

För att handlingarna ska räknas som sexuella trakasserier ska de vara oönskade,
29

 vilket är det 

viktigaste kännetecknet. Det är upp till varje individ att själv bestämma vad som räknas som 

kränkande beteende och vilka handlingar som inte accepteras. Det är kriteriet om att 

uppträdandet ska vara oönskat som skiljer sexuella trakasserier från annan uppmärksamhet 

som är välkommen och ömsesidig.
30

 Det kan därför vara så att det som den ena parten 

uppfattar som ett vänskapligt beteende kan uppfattas som kränkande för personen som utsätts 

för handlingarna.
31

 Därför ska inte bedömningen om vad som anses vara sexuella trakasserier 

utgå ifrån vad som typiskt sett kan kränka någons värdighet, då det är upp till varje enskild 

individ.
32

  Ordet ovälkommet var tidigare en del i definitionen av sexuella trakasserier i 

jämställdhetslagen, men togs bort då diskrimineringskommittén ansåg att vid sexuella 

trakasserier föreligger det alltid en kränkning som är oönskad.
33

 

Eftersom bedömningen sker utifrån den drabbades synvinkel finns även begreppet insikt med 

i kriterierna. Om uppträdandet inte uppenbart kan räknas som sexuella trakasserier är det 

därför viktigt att den som upplever sig utsatt talar om det för den trakasserande och förklarar 

att handlingarna uppfattas som kränkande.
 34

 Den som trakasserar måste inse att beteendet inte 

är accepterat utan upplevs som kränkande på ett diskriminerande sätt för att det ska räknas 

som sexuella trakasserier. Det är först när den sexuella uppmärksamheten fortsätter även efter 

tillsägelsen som beteendet övergår i sexuella trakasserier. Det är alltså först om uppträdandet 

eller handlingarna sker med uppsåt att kränka eller på annat sätt skada en annan person som 

de kan räknas som sexuella trakasserier. I vissa fall behöver dock ingen varning göras då en 

enskild grövre handling kan räknas som sexuella trakasserier då det är uppenbart att det är ett 

oönskat beteende sett från den mottagande parten.
35
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 Gabinus Göransson et al. (2011) s. 55 
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 Prop. 2007/08:95 s. 495 
30

 Prop. 1997/98:55 s. 112 
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 Glavå (2011) s. 719 
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 Gabinus Göransson et al. (2011) s. 56 
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2.3 Arbetsgivarens skyldigheter 

 
Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för att se till att sexuella trakasserier inte förekommer 

på arbetsplatsen. Det finns inget ansvar enligt lagtext för arbetstagare emellan att inte utsätta 

varandra för sexuella trakasserier, utan ansvaret ligger hos arbetsgivaren att se till att det inte 

sker på arbetsplatsen.
36

 Det gäller dock inte grövre sexuella trakasserier som exempelvis 

våldtäkt, där arbetstagaren som utfört handlingarna kan riskera att bli uppsagd eller avskedad 

och även ställd inför rätta för sina straffbara handlingar enligt BrB 6:e kapitlet.
37

  

 

2.3.1 Arbetsgivarens utredningsskyldighet 

 
I DL 2:3 finner vi arbetsgivarens skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot sexuella 

trakasserier om en arbetstagare ”anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för 

trakasserier eller sexuella trakasserier” Arbetsgivaren är då skyldig att utreda händelsen och 

ingripa när hen har fått kännedom om detta. Arbetsgivaren kan ha fått kännedom om 

händelsen genom att den drabbade arbetstagaren själv tagit kontakt, av en kollega eller facklig 

förtroendeman eller genom sina egna iakttagelser. Får arbetsgivaren kännedom om 

trakasserierna genom någon utomstående, måste hen först kontrollera händelserna med den 

utsatta arbetstagaren innan några åtgärder kan vidtas.
38

  

När arbetsgivaren fått bekräftat från den drabbade att sexuella trakasserier har ansetts ägt rum 

ska arbetsgivaren genomföra utredningen. Arbetsgivaren befrias endast från utrednings-

skyldigheten om det framstår som uppenbart att några trakasserier inte har skett. 

Arbetsgivaren behöver direkt bilda sig en egen uppfattning om vad som faktiskt har hänt, inte 

endast konstatera att ord står mot ord.
39

 Utredningen bör ske genom konfidentiella samtal med 

i första hand den som anser sig drabbad av trakasserierna, och sedan genom samtal med den 

som blivit utpekad för handlingen. Situationen kräver att arbetsgivaren måste sköta 

utredningen på ett diskret och respektfullt sätt.
40

 Samtalen bör ske i en atmosfär av ärlighet 
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 Glavå (2011) s. 724 
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 Glavå (2011) s. 506 
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 Gabinus Göransson et al. (2011) s. 91 
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 Fransson & Stüber (2010) s. 242 
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och öppenhet där arbetstagaren bemöts med respekt och stöd. Utredningen bör ske så fort som 

möjligt för att undvika att situationen förvärras ytterligare mellan arbetstagarna.
41

  

Ansvaret för arbetsgivaren omfattar de arbetstagare som utför arbete eller praktik hos 

arbetsgivaren. Kunder, leverantörer eller personer som söker arbete omfattas inte. Vidare 

gäller ansvaret om sexuella trakasserier har skett i samband med arbete hos arbetsgivaren. Det 

ska dock inte tolkas alltför restriktivt, utan det är all verksamhet som har en naturlig del i 

arbetet som omfattas. Tjänsteresor, personalfester, konferenser och kompetensutbildning som 

arbetsgivaren har anordnat omfattas också om en arbetstagare blir utsatt för sexuella 

trakasserier av en annan anställd.
42

 Sexuella trakasserier mot en kollega kan utgöra grund för 

omplacering eller saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS om beteendet inte ändras eller 

om det är särskilt grova sexuella trakasserier, vilket även kan leda till avskedande enligt 18 § 

LAS.
43

   

 

 2.3.2 Arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra 

 
Arbetsgivaren ska också enligt DL 3:6 vidta aktiva åtgärder för att förhindra och förebygga att 

någon arbetstagare på arbetsplatsen utsätts för sexuella trakasserier eller repressalier. För att 

uppnå det ska arbetsgivaren upprätta en policy som visar att inga former av trakasserier, 

sexuella trakasserier eller repressalier är accepterade på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

klargöra för arbetstagarna vad som händer om någon bryter mot policyn, att omplacering eller 

uppsägning i dessa fall kan bli aktuellt. Vidare ska en beredskapsplan finnas på arbetsplatsen 

så att det finns rutiner för hur sexuella trakasserier ska hanteras på arbetsplatsen om det trots 

allt sker. Facklig personal och arbetstagare i ledande positioner ska utbildas så att de kan 

känna igen sexuella trakasserier om det sker på arbetsplatsen samt hur sådana situationer bör 

hanteras.
44

  

 

                                                           
41

 AFS 1993:17 Föreskrifter om åtgärder för kränkande särbehandling i arbetslivet 
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 Fransson & Stüber (2010) s. 241 
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2.3.3 Jämställdhetsplan 

 
Arbetsgivare med minst 25 anställda ska var tredje år upprätta en jämställdhetsplan enligt DL 

3:13. Planen ska innehålla en översikt av de åtgärder som enligt 4-9§§ 3 kapitlet DL behövs 

på arbetsplatsen för att upprätthålla en jämställd arbetsplats. Planen bör innehålla följande 

huvudmoment: Arbetsplatsens arbetsförhållanden, hur arbetsgivaren ska verka för att förena 

förvärvsarbete och föräldraskap för båda könen, hur arbetsgivaren tänkt förebygga och 

förhindra trakasserier och repressalier samt hur rekryteringen ska ske för att bidra till en 

jämställd arbetsplats. Därutöver kan också andra åtgärder som arbetsgivaren finner lämpliga 

och behövliga för att främja jämställdhet anges i planen.
45

 Här bör även finnas med en plan 

för hur arbetsgivaren planerar att förhindra och förebygga sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen. Målet kan vara att arbetsplatsen ska vara fri från kränkande bilder, förnedrande 

attityder eller nedvärderande språkbruk och annat som kan medföra att anställda blir utsatta 

för sexuella trakasserier.
46

 

Varje arbetsplats är unik och jämställdhetsplanen bör utformas utefter varje enskilds 

arbetsplats karaktär, storlek och behov. Därför finns ingen lagstiftning om hur jämställdhets-

planen bör utformas. En första del i arbetet är att inventera hur det idag ser ut på arbetsplatsen, 

och vad som behöver göras bättre. Vilket bör ske i samråd mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, ibland även tillsammans med en facklig organisation för att uppnå bästa möjliga 

resultat av jämställdhetsplanen. Planen ska vara framåtsyftande och innehålla vilka åtgärder 

som arbetsgivaren tänkt genomföra eller påbörja under de kommande åren. Det ska vara 

tydliga mål som sedan är lätta att redovisa i en efterföljande plan för att se hur de planerade 

åtgärderna genomförts och om målen uppnåtts.
47

  

 

2.4 Arbetstagarens skyldigheter 

 
Eftersom sexuella trakasserier räknas utifrån vad den drabbade känner och inte vad som 

typiskt sett räknas som trakasserier är det viktigt att den som känner sig kränkt berättar det för 

den trakasserande. Det här hör ihop med det tidigare nämnda kriteriet att den trakasserande 

måste ha insikt om att beteendet gör att personen känner sig kränkt. Det är inte alltid 
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 Prop. 2007/08:95 s. 346 
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 Diskrimineringsombudsmannen (2012) Aktiva åtgärder i arbetslivet. S. 40 Se PDF: 
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uppenbart att en handling är att räkna till sexuella trakasserier. En handling som i ett enstaka 

fall inte skulle räknas, kan göra det om det sker vid upprepade tillfällen.
48

 Vidare får 

arbetstagaren indirekt ett ansvar att berätta för arbetsgivaren att hen har blivit utsatt för 

sexuella trakasserier, annars kan inte arbetsgivaren vidta några åtgärder eller en utredning för 

att få trakasserierna att upphöra. Det dock kan vara svårt för den som blivit utsatt för sexuella 

trakasserier att ta diskussionen öga mot öga med den som utför trakasserierna, därför går det 

bra att istället skicka ett mail eller ett brev till den trakasserande, eller gå till en förtroende-

person på arbetsplatsen för att få hjälp.
49

  

 

2.5 Förbud mot repressalier 

 
Enligt DL 2:18 får en arbetsgivare inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att 

hen har: 

1. Anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 

2. Medverkat i en utredning enligt lagen, eller 

3. Avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier 

Skyddet mot repressalier är en viktig del i diskrimineringslagen. Skyddet kompletterar 

diskrimineringsförbudet genom att skydda en arbetstagare som protesterat mot diskriminering 

och de följder som det kan få.
50

 Förbudet mot repressalier kan ses som en spegelbild mot 

diskrimineringsförbudet. Den utsatta, som skyddas mot diskriminering och trakasserier 

skyddas också av repressalierförbudet och den som är förbjuden att diskriminera och 

trakassera är även förbjuden att vidta repressalieråtgärder.
51

  

Repressalier kan ske på många olika sätt, men karaktäristiskt är det någon form av 

bestraffning eller hämndaktion mot någon som motsatt sig diskriminerande handlingar. Det 

kan vara både konkreta handlingar från arbetsgivarens sida eller en underlåtenhet till att 

handla, passivitet kan också vara repressalier.
52

 Det kan till exempel vara att arbetstagaren 

drabbas av olika nackdelar på arbetet, som försämrade arbetsvillkor eller arbetsförhållanden. 

Det kan vara genom orimliga prestationskrav eller alldeles för hög arbetsbelastning. Det kan 
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även vara att arbetstagaren fråntas vissa arbetsuppgifter för att istället få mycket 

okvalificerade uppgifter som inte motsvarar arbetstagarens kompetens. Olika förmåner kan 

dras tillbaka, arbetstagaren erbjuds inte kompetensutveckling eller vidarebefordras inte på ett 

liknande sätt som jämförbara kollegor.
53

 

Den som anmält eller påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen skyddas av 

repressalieförbudet. Att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen syftar på arbetsgivarens 

ansvar att motverka diskriminering och sexuella trakasserier på arbetsplatsen enligt DL. Anser 

en arbetstagare att det inte har skett kan hen göra en anmälan för att få frågan prövad. Ett 

påtalande syftar mer till att den drabbade har ett samtal med chefen eller annan överordnad 

om att hen ansett sig blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det kan även avse kontakter med 

DO, skyddsombud, en facklig företrädare eller en arbetsgivarrepresentant. Det är inte bara den 

som själv blivit utsatt för sexuella trakasserier eller diskriminering som omfattas av 

repressalierförbudet. Det kan också vara en kollega som tagit kontakt med arbetsgivaren för 

att påtala att sexuella trakasserier har skett på arbetsplatsen som skyddas mot repressalier.
 54

   

 

2.6 Ersättning 

 
Om en arbetsgivare inte fullgör sin skyldighet att utföra en utredning eller att vidta åtgärder 

för att förhindra att sexuella trakasserier sker på arbetsplatsen, eller bryter mot förbuden mot 

diskriminering eller repressalier ska skadestånd betalas ut enligt DL 5:1. Skadeståndet är en så 

kallad diskrimineringsersättning som ska ersätta skadan för det som kränkningen innebär. 

Diskrimineringsersättningen ska även ha en avskräckande verkan mot diskriminering och 

sexuella trakasserier genom att inte endast kompensera för kränkningen som det inneburit mot 

den enskilda individen utan även ha en preventiv effekt.
55

 Tanken är att diskriminerings-

ersättningen ska vara högre än de tidigare utdömda allmänna skadestånden. Vid en jämförelse 

med brottsmål så döms även gärningsmannen till fängelse och skadestånd, där fängelsestraffet 

har den preventiva funktionen. Vid diskriminering i arbetsrättsliga tvister utdöms inte några 

andra påföljder än ersättning, förutom vid grövre sexuella trakasserier som regleras i 

brottsbalken, och därför borde skadestånden vara högre för att uppnå samma avskräckande 

effekt. Dessutom riktar sig oftast talan mot en juridisk person, som har betydligt större 
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ekonomiska resurser än en enskild person som vid brottmålen.
56

 Vid beslut om storleken på 

diskrimineringsersättningen ska hänsyn tas till följande faktorer: 

- Överträdelsens art och omfattning 

- Den personliga upplevelsen av kränkning hos den drabbade 

- Den drabbades intresse av att reglerna upprätthålls 

- Vilken avsikt den som diskriminerat eller trakasserat haft 

- Konsekvensen för den som blivit drabbad 

- Det allmännas intresse av att diskriminering och trakasserier inte sker 

- Om diskriminering eller trakasserier skett tidigare i verksamheten 

Ju allvarligare konsekvenserna har varit för den som blivit drabbad, desto högre ersättning 

kan utdömas.
 57

  

Ersättning kan också betalas till den drabbade arbetstagaren om det uppstått en ekonomisk 

förlust på grund av bland annat repressalieåtgärder enligt DL 5:1 andra stycket. Arbetstagaren 

kan ha fått minskad lön eller blivit av med andra anställningsförmåner på grund av att hen har 

påtalat att arbetsgivaren har handlat i strid med lagen enligt DL 2:18. Dock avser inte 

ersättningen ekonomisk förlust vid beslut som rör anställning eller befordran av en 

arbetstagare, DL 5:1 andra stycket.  

 

2.7 Rättspraxis 

 
Det finns relativt få domar som rör sexuella trakasserier i arbetslivet men här nedan 

presenteras några sammanfattningar med olika karaktärer av sexuella trakasserier och skilda 

utgångar hos arbetsdomstolen.  

I AD 2011:13 är tvisten mellan DO och Helsingborgs stad angående om en arbetsledare, M.J., 

har utsatt två kvinnliga arbetstagare, V.P. och A.K., för sexuella trakasserier genom både 

uttalanden och en teckning. Även fråga om trakasserier i samband med etnisk tillhörighet och 

kön samt repressalier. Trakasserierna började med att arbetsledaren började kalla de två 

arbetstagarna för ”östflickorna” som anspelade på att de kom från Bosnien respektive forna 

Sovjetunionen. Öknamnen fortsatte även efter flera tillsägelser. Senare satte även 
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arbetsledaren upp en bild i personalens lunchrum föreställande en sadomasochistisk varelse 

med erektion. Ovanför teckningen stod det ”God jul och gott nytt år önskar M.J.” Bilden togs 

dock ner efter att V.P. sagt till att det ansågs olämpligt. Nästa år dök dock samma bild upp 

igen. Bilden revs ner men sattes upp igen. Efter julledigheten påtalade både V.P. och A.K. för 

M.J. att de kände sig kränkta utav bilden, men M.J. hade bara skrattat åt dem. Nästa jul 

arbetade varken V.P. eller A.K. kvar på samma avdelning, då skickade istället M.J. bilden i ett 

mail till båda två som en julhälsning, som var enskilda mottagare av mailet. Domstolen finner 

att M.J. har utsatt både V.P. och A.K. för sexuella trakasserier då bilden fortsatte att dyka upp 

trots flera tillsägelser om att bilden uppfattades som kränkande. M.J. har även gjort sig 

skyldig för etniska trakasserier mot A.K. Domstolen dömer därmed Helsingborgs stad att 

betala skadestånd på 35.000kr till A.K. och 25.000kr till V.P 

I AD 2005:63 handlar det om en kvinnlig arbetstagare, C.M., som arbetat hos försvarsmakten 

men som har lämnat sin anställning på grund av att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier. 

Frågan är om det kan anses att uppsägningen varit framtvingad från försvarsmaktens sida. 

Enligt JämO har C.M. från första början som hon kom ner till sin grupp i Kosovo utsatts för 

både trakasserier och sexuella trakasserier. Hon har bland annat blivit utsatt för sexistiska 

kommentarer vid upprepade tillfällen samt fysiska närmanden. Hennes manliga kollegor har 

vid olika tillfällen tagit henne på låren, brösten och rumpan. Dessutom präglades arbetsplatsen 

av en sexuell jargong, och både bilder och texter med sexuellt innehåll fanns i de allmänna 

rummen. Beslut och andra planeringar skedde ofta utan C.M:s närvaro och hon kallades ofta 

för ”lilla stumpan” på ett nedvärderande sätt. Trots samtal och ändringar av C.M:s befattning 

fortgick trakasserierna. Försvarsmakten hävdar dock att anklagelserna om sexuella 

trakasserier är helt ogrundade. När försvarsmakten fått reda på att C.M. ansåg sig ha blivit 

utsatt för sexuella trakasserier gjordes en utredning nere i Kosovo, men resultatet blev att 

några trakasserier inte anses ha förekommit. Det här var efter att C.M. lämnat sin anställning. 

De andra arbetstagarna hävdar att det enda problemet var att de alla saknade förtroende för 

C.M. då hon inte utförde sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Vad gäller de sexuella 

trakasserierna står ord mot ord och AD finner inte att C.M:s uppgifter bör förtjänas mer tilltro 

än de andra arbetstagarnas. Därför finner AD att JämO:s påståenden om sexuella trakasserier 

inte blivit styrkta i målet och avslår därför JämO:s talan. 

AD 2006:54 behandlar huruvida avskedandet av A.S. från Skånemejerier har varit lagligt 

grundad. Skånemejerier har anfört att han flera gånger har utsatt en annan arbetstagare, 

K.A.P, för sexuella trakasserier vid ett tjugotal tillfällen. Han har bland annat tagit henne på 



 

22 
 

både brösten och rumpan och flera gånger använt ett grovt sexuellt språk och kommit med 

sexuella anspelningar. A.S. har tillbakavisat påståendet och hävdar att avskedandet skett utan 

grunder och att han bara betett sig vänskapligt mot K.A.P. och att han inte visste att hon inte 

tyckte om det.  Hon har dock berättat för domstolen att A.S. vid ett flertal tillfällen smugit sig 

upp bakom henne när inga kollegor såg och att hon mått mycket dåligt av det inträffade. Hon 

berättar att när hon sagt ifrån har A.S. bara flinat åt henne och sagt kommentarer som att 

hennes pojkvän ”har slickat henne för mycket”. Arbetsdomstolen kommer fram till att A.S. 

under en lång tid har utsatt K.A.P. för grova sexuella trakasserier och kränkt hennes 

kroppsliga integritet. AD anser att liksom våld ska detta ses mycket allvarligt och de anser att 

A.S. grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen och därför är avskedandet giltigt. AD 

avslår därför A.S. talan om ogiltigförklaring av avskedandet och dömer A.S. att betala 

skånemejeriets rättegångs-kostnader. 

I AD 1992:86 är det fråga om Wasatrafik har avskedat Sven-Erik S på ogiltiga grunder. Sven-

Erik har tidigare dömts av tingsrätten till två års fängelse på grund av våldtäkt mot en kollega. 

Våldtäkten skedde på en personalfest som anordats av personalen själva mot en annan 

arbetstagare som Sven-Erik inte visste var en kollega, då de arbetat på olika garage. Sven-Erik 

hävdar att han skött sitt arbete felfritt och att Wasatrafik borde ha omplacerat honom till ett 

annat ställe istället för att avskeda honom. Wasatrafik ska emellertid slå ihop sina garage och 

därför kommer det inte gå att undvika att Ros-Marie och Sven-Erik kommer att stöta på 

varandra på arbetet. Att Ros-Marie ska bli utsatt för att träffa den som begått ett så allvarligt 

brott mot henne på arbetsplatsen anser Wasatrafik vara orimligt och de kan inte acceptera att 

ha en anställd som gjort sig skyldig till våldtäkt mot en annan arbetstagare kvar på bolaget. 

AD slår fast att även om våldtäkten skett vid sidan om arbetet kan en arbetstagare inte kräva 

att få stanna kvar i anställningen vid så grova brott mot en annan arbetstagare. Dessutom gör 

ett så grovt brott att arbetsgivarens förtroende för Sven-Erik inte finns kvar för honom som 

anställd. AD fastställer därför Tingsrättens dom att avskedandet av Sven-Erik är giltigt.  

 

 

 

 

 



 

23 
 

3. Könsmaktsperspektivet 

 
I propositionen Kvinnofrid kan vi läsa att sexuella trakasserier måste ses ur ett 

könsmaktsperspektiv och därmed är det en viktig jämställdhetsfråga.
58

 Könsmaktsperspektivet 

handlar om att beskriva könens inbördes maktrelationer och vad som räknas som manligt 

respektive kvinnligt. Det är ett strukturellt synsätt för ojämnheten mellan män och kvinnor 

som grupp, inte på individuellt plan.
59

 Mannen ses som normen i samhället och kvinnan som 

undantaget, könen har en hierarkisk ordning som ger mannen ett högre värde och en över-

ordnad maktposition.
60

 Könsmaktsperspektivet innefattar även begreppet könsmaktsordning 

som belyser hur maktförhållanden mellan män och kvinnor skapas och upprätthålls och hur 

makten mellan dem fördelas. Det här synsättet är vanligt inom jämställdhetspolitiken och 

genusforskningen. En jämställdhetspolitik som använder sig av ett tydligt könsmakts-

perspektiv har som syfte att förändra könsmaktsordningen på sikt till att bli jämt fördelad 

mellan könen och därmed åstadkomma en radikal samhällsförändring.
61

  

Maktordningen mellan män och kvinnor konstrueras och upprätthålls både av män och 

kvinnor, både medvetet och omedvetet. Det är ett komplext nätverk av relationer och olika 

samhälleliga strukturer som bidrar till detta.
62

 Vi lär oss redan i tidig ålder att bete oss på 

”rätt” sätt, beroende på om vi är flickor eller pojkar. Vi uppfostras till att bli kvinnor och män, 

till att bli olika. Könsordningen ses därför inte alltid som något märkligt, utan att män och 

kvinnor är naturligt olika vilket leder till olika yrken i arbetslivet och därmed skilda 

maktpositioner. Men könsordningen är inte naturlig, den finns på grund av fördomar och 

strukturer om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Vilket i sin tur har lett till att kvinnor 

generellt får en svagare position i samhället.
63

 

Att upprätthållandet av könsordningen sker idag av även kvinnorna själva kan vi se vid 

förekomsten av just sexuella trakasserier. Där förekommer olika bortförklaringar som gör att 

handlingarna ogiltigförklaras av kvinnorna själva, troligtvis omedvetna om att de bara 

förstärker strukturerna ytterligare. På det här sättet upprätthålls just maktstrukturerna mellan 
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män och kvinnor i olika förhållanden i samhället, inte bara när det gäller sexuella trakasserier 

utan i flera situationer där sex används som maktutövning.
64

  

Utvecklingen går sakta, och visar på att det finns en ovilja att förändra maktordningen, den 

som har makt vill sällan gärna dela med sig av den. I det här fallet männen till kvinnorna. Idag 

har kvinnor både viljan och kompetensen att bli högre chefer, men det tar ofta stopp vid det så 

kallade glastaket. Män väljer män. Ju högre upp i hierarkin vi ser i organisationerna, ju färre 

kvinnor finner vi.
65

 Det är till och med större chans att bli VD om du heter Johan än om du är 

kvinna.
66

 Kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken har bara ett halvt medlemskap i 

gemenskapen på arbetet. Där finns ett könsmaktssystem där männen upprätthåller sina egna 

privilegier och fattar besluten, vilket leder till en könssegregering mot kvinnorna som är 

minoritet på arbetsplatsen. Det här är tryggt förankrat i manliga maktförhållanden och gör att 

kvinnor möter motstånd när de försöker få inflytande i en grupp av män.
67

  

Exempelvis kan vi se hur den här skeva fördelningen av makten ser ut idag i ny statistik om 

hur könsfördelningen är i ledningsgrupperna för Sveriges börsnoterade företag. Det visar att i 

bolagens ledningsgrupper är endast 17,8 % kvinnor, resten är män.  Av 251 bolag har en 

tredjedel inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Av de kvinnor som är med i lednings-

grupperna sitter en övervägande majoritet av dem på stabsfunktioner. Dock har kvinnor på 

VD-poster fördubblats med tidigare år och är nu uppe på 14 av 251 bolag. Men siffrorna talar 

fortfarande ett tydligt språk, att kompetens likställs med att vara man i näringslivet och 

därmed även att makten tillhör männen.
68

 För även om statistiken har gått uppåt finns det en 

annan verklighet bakom siffrorna. Kvinnorna har inte blivit fler till antalet, utan 

ledningsgrupperna har bara krympt i storlek. Rapporten visar således att förändringen har gått 

trögt sedan föregående år.
69

 

Eftersom det är betydligt fler kvinnor än män som utsätts för sexuella trakasserier så måste det 

förstås ur ett könsmaktsperspektiv då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida 
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och om över och underordning mellan könen.
70 

Det finns många olika exempel på hur män 

utövar sexuell makt över kvinnor. Allt från våldtäkter, könsstympning och hedersmord till 

sexuella trakasserier är maktmissbruk från män mot kvinnor av sexuell karaktär.  Att använda 

sex som maktmedel är ett effektivt sätt att försvaga den som man utsätter för denna 

maktutövning. När sex missbrukas bidrar det till känslor som skuld och skam, istället för 

njutning och lust. Det är övervägande mest män som använder sig av sex som maktmedel 

gentemot kvinnor, även i kvinnodominerade yrken, men där har även kvinnorna en 

benägenhet att göra samma sak.
71

 

Sexualiteten är egentligen något privat och intimt, men den här aktiviteten är en 

återkommande del i samhällets maktstrukturer. Det är ett utryck för männens dominans 

gentemot kvinnornas underkastelse, prostitutionen och pornografin är andra exempel på detta, 

som bidrar till en föreställning om att se kvinnan som ett sexualobjekt.
72

 Vilket är precis vad 

som sker när det förekommer sexuella trakasserier på en arbetsplats. Genom att utsätta en 

kvinna för detta beteende eller handlingar bidrar det till synen på henne som ett sexualobjekt 

istället för en respekterad medarbetare på arbetsplatsen.
73
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4. Analys & diskussion  

4.1 Gränsen för sexuella trakasserier 

 
Eftersom det inte finns utskrivet i lagen om vilka precisa handlingar som räknas som sexuella 

trakasserier kan det ibland vara svårt att veta om det är sexuella trakasserier som har skett 

eller inte. Istället är det upp till den som blivit utsatt för handlingarna att avgöra om så är 

fallet. Om handlingarna eller beteendet är oönskat från den drabbades sida, är av sexuell natur 

och har bidragit till en känsla av att vara kränkt och känna sig illa till mods är det att räkna 

som sexuella trakasserier.
74

 Varje person har sin egen gräns om vilket beteende som känns bra 

och vilket som är obehagligt. Vissa personer tar mer illa upp än andra. Det som en person kan 

uppfatta som ett vänskapligt eller roligt beteende kan av någon annan uppfattas som 

kränkande.
75

 Just därför kan det inte finnas en fast gräns i exempelvis lagstiftningen som 

bestämmer vilka specifika handlingar som räknas som sexuella trakasserier. Det hade även 

inte varit möjligt att kunna räkna upp alla olika handlingar som är att räkna som sexuella 

trakasserier, då de kan ske på oändligt många olika sätt. Det är bättre att inte ge några 

exempel i lagen alls då det kan göra att beteende som inte räknats upp inte går att döma mot i 

domstol.  

Många kan ha klart för sig precis var gränsen hos en själv går, men det kan också vara svårt 

för vissa att veta var deras gräns går. Ofta är vi ändå medvetna om någon faktiskt har klivit 

över den och inkräktat på vår integritet. Om en gräns överträds eller flyttas kan det upplevas 

om förvirrande och ge en känsla av osäkerhet, det kan också leda till att gränserna tänjs ännu 

mer och att människor omedvetet börjar överträda både sina egna gränser och andras. Det är 

därför viktigt som arbetsgivare att snabbt fånga upp vad som skett för att återställa ordningen 

på arbetsplatsen där allas gränser respekteras.
76

 

De andra kriterierna för sexuella trakasserier är att det ska vara ett missgynnande och att den 

trakasserande ska ha insikt i att handlingarna inte är välkomna av motparten. Det här är en 

svår del i gränsdragingen. När har den trakasserande insikten att beteendet uppfattas som 

kränkande? I propositionen kan vi läsa att den som blir utsatt för sexuella trakasserier måste 

tala om detta för den som utför trakasserierna,
77

 som att denne inte själv har något ansvar över 
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sina handlingar och hur de kan uppfattas av andra människor. I vissa fall behövs inte någon 

tillsägelse då det är uppenbart att beteendet är att räkna som sexuella trakasserier, och här har 

vi ännu ett problem med gränser för sexuella trakasserier. Vilka handlingar behövs en 

tillsägelse för och vilka gör det inte? Borde inte alla människor ha en insikt i vilka handlingar 

som inte uppskattas och som inte är accepterade på en arbetsplats, utan att behöva få en 

tillsägelse? Dessutom ska tillsägelsen komma från den som redan är utsatt för trakasserierna 

själv. En person som är drabbad och kränkt kan ha svårt att stå upp för sig själv och säga ifrån 

själv till den som utför trakasserierna mot en. Jag tror att ofta är den trakasserande medveten 

om att handlingarna eller beteendet inte uppskattas precis som en mobbare är, men fortsätter 

ändå då det ger en känsla av makt över en annan persons välbefinnande. Eller att den som 

utför trakasserierna inbillar sig att den utsatta också känner en sexuell attraktion och 

uppskattar beteendet. 

Det finns även annan problematik kring att det enbart är en subjektiv bedömning om sexuella 

trakasserier har skett. Ibland är det kanske uppenbart och allmänt vedertaget att någon på 

arbetsplatsen har blivit utsatt för sexuella trakasserier, men om inte den personen känner sig 

förnedrad eller illa till mods, kan det inte räknas som trakasserier då? Kan man då inte ställa 

den trakasserande till svars för sitt beteende? Flera kollegor på en arbetsplats kan tycka att en 

annan arbetstagare har blivit utsatt för sexuella trakasserier, men känner sig personen inte 

kränkt så har det enligt lagstiftningen inte skett några sexuella trakasserier. Men att en 

arbetsplats i så fall ignorerar eller låter ett sådant beteende fortsätta kan vara skadligt för 

arbetsplatsen. Om den trakasserande fortsätter med sitt beteende och kanske ger sig på 

ytterligare personer kan det bildas en känsla av att beteendet är accepterat, eftersom en 

kollega inte uppfattade sig vara kränkt, fast en annan kanske gör det. Det kan även vara så att 

en arbetstagare först efter en längre tid kan se tillbaka på en händelse och inse att hen faktiskt 

har blivit kränkt.
78

 En ytterligare problematik i detta är att bagatellartade handlingar inte 

omfattas av förbudet mot sexuella trakasserier, men när räknas en handling som en bagatell? 

Eftersom det ska vara upp till den som blir utsatt att avgöra om hen blivit kränkt eller inte, 

oavsett hur grov eller bagatellartad en handling är blir detta ytterligare en gränsdragning att 

vara medveten om. På så sätt skulle någon kunna känna sig kränkt och förnedrad fast så inte 

är fallet enligt propositionen för att handlingen skulle räknas som en bagatell.
79

 Därför är det 

av vikt att arbetsgivaren upprättar en policy där det tydligt framkommer vilket slags beteende 
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som inte accepteras på arbetsplatsen för att undvika dessa situationer. På så sätt kan en 

arbetsgivare ha ett samtal med den som trakasserat för att den brutit mot arbetsplatsens policy 

vad det gäller accepterat beteende under arbetet, även om den drabbade inte känner sig utsatt 

för kräkningar.
80

  

Vidare sker det ofta bortförklaringar som ogiltigförklarar männens handlingar som sexuella 

trakasserier från kvinnorna själva. Kommentarer som att handlingarna inte stämmer överens 

med synen på mannens personlighet i övrigt, ”han är ju inte sån egentligen”. Samtidigt 

bortförklaras även motsatsen, ”han bara är sån”. En person som uppfattas vara lite framfusig 

och problematisk kommer även undan med sitt beteende. Om mannen varit berusad, 

exempelvis på en personalfest, gör även det att beteendet ogiltigförklaras, särskilt om kvinnan 

inte tydligt säger nej. Det fortsätter även med graderingar av beteendet, om en kvinna inte 

blivit utsatt för våld eller tvång ses det inte som sexuella trakasserier. Om beteendet inte skett 

upprepade gånger gills det inte heller ”det hände ju bara en gång”, ”det kunde ju varit 

värre”.
81

 Varför är det såhär? Kränkande beteenden och handlingar som kvinnor utsätts för 

rättfärdigas av kvinnorna själva. Troligtvis vill människor ogärna se sig själva som offer eller 

utsatta och därför avfärdigas beteendet. Samtidigt kan kvinnorna vara rädda för att anses vara 

besvärliga på arbetsplatsen, eller att det ska skapas en dålig stämning om de påtalar de 

sexuella trakasserierna, eller ännu värre, inte bli trodda eller utsatta för repressalier. Det här är 

antagligen en del i varför så få anmäler att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, när 

samtidigt många svarar att de har blivit drabbade i anonyma enkäter.
82

 Rädslan för att inte bli 

tagen på allvar gör att beteendet bortförklaras och de som trakasserar kommer undan. Med 

tanke på att det främst är kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier från män gör det 

här att maktstrukturerna mellan könen bevaras. Sexuella trakasserier är en maktutövning från 

männens sida, och varje gång beteendet bortförklaras eller rättfärdigas av kvinnorna själva 

sker det ingen förändring. Genom sexuella trakasserier trycks kvinnorna ner och tystas och 

männen behåller makten, könsmaktsordningen förblir densamma.  
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4.2 Följderna av sexuella trakasserier 

 
För att förhindra att sexuella trakasserier förekommer i vårt samhälle måste vi alla bli 

medvetna om vårt beteende gentemot varandra. Det som behövs för att minska förekomsten är 

att alla parter får god kännedom om sexuella trakasserier.
83

 Vilket görs på olika sätt i 

samhället idag. På DO:s hemsida finns mycket information att hämta och hjälp att få som 

utsatt eller arbetsgivare. Tillsammans med facken görs handböcker som är till för alla på 

arbetsplatserna ska kunna identifiera och förhindra att sexuella trakasserier sker.
84

 

Rättsskyddet har uppdaterats och skärpts genom åren, från första jämställdhetslagen till 

dagens diskrimineringslag. Samtidigt har det rättsliga skyddet ökats ytterligare i och med 

medlemskapet i EU, där likabehandlingsprincipen skyddas genom recastdirektivet.  

Om det sker sexuella trakasserier på arbetsplatsen är det upp till arbetsgivaren att reda ut vad 

som skett och förhindra att det sker igen enligt DL 3:6. Om arbetsgivaren misslyckas med 

detta kan hen bli skyldig att betala ut diskrimineringsersättning enligt DL 5:1. Det är alltså 

bara arbetsgivaren som kan bli skyldig att betala ut ersättning, inte den arbetstagaren som har 

utsatt någon annan för trakasserier. Följderna för en arbetstagare som utfört trakasserier är 

istället varningar, uppsägning eller avskedande. Om arbetsgivaren har fullföljt sina skyldig-

heter att utreda och förhindra att sexuella trakasserier sker på arbetsplatsen står de fria från att 

betala diskrimineringsersättning till den drabbade arbetstagaren.
85

 Arbetstagaren står då utan 

någon som helst ersättning för den kränkande särbehandling som ändå har ägt rum som i AD 

2006:54. Här kommer domstolen fram till att arbetsgivaren har fullföljt sina skyldigheter 

genom att ha avskedat den trakasserande arbetstagaren för grova sexuella trakasserier och 

därmed är arbetsgivaren fri från att betala ut diskrimineringsersättningen. Den utsatta flickan, 

hon får inget skadestånd alls för den kränkning hon fått utstå upprepade gånger. Här blir den 

trakasserande arbetstagaren avskedad, men i fall där arbetstagaren får stanna kvar så går hen 

med ryggen fri utan att behöva ta något rättsligt ansvar för sina handlingar. Är det rätt att en 

person som blivit utsatt för sexuella trakasserier inte ska få någon ersättning för det bara för 

att arbetsgivaren gjort en utredning?  
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Samtidigt infördes diskrimineringsersättningen som ett sätt att verka mot trakasserier och 

diskriminering genom att ha en avskräckande effekt, genom möjligheten till att döma ut högre 

skadeståndsbelopp.
86

 Frågan är dock om lagändringen fått den effekt man hoppats på. Det 

finns inte några fall som rör sexuella trakasserier där diskrimineringsersättning dömts ut än då 

lagen är relativt ny. Men vid en jämförelse i andra fall som rör diskriminering kan vi se att 

beloppen inte har höjts nämnvärt. I exempelvis AD 2011:23 yrkade DO på en 

diskrimineringsersättning på 150 000 kr men domstolen dömde endast ut 50 000 kr. Nivåerna 

på skadestånden i AD 2011:13 låg bara på 35 000 kr och 25 000 kr, detta för sexuella 

trakasserier, relativt små summor. I det fallet rörde det visserligen en pornografisk bild och 

sexistiska smeknamn, inte grova sexuella trakasserier. Vid grövre fall som vid våldtäkt som är 

straffbart enligt BrB 6:1 döms skadestånd och fängelse ut vid en brottmålsrättegång, och 

därmed inte som diskrimineringsersättning. Det kan vi se i AD 1992:86, där en arbetstagare 

avskedats för en våldtäkt mot en kollega på en personalfest och dömts till fängelse och 

skadestånd i en separat dom i tingsrätten.   

Med tanke på att det inte skett någon förändring i förekomsten av sexuella trakasserier på 

senare år så har lagen uppenbarligen inte haft den effekt som varit förhoppningen. Kanske 

hade den varit mer effektfull om det var den personen som utsatte någon för sexuella 

trakasserier som blev skadeståndsskyldig istället för arbetsgivaren? Beloppen som dömts ut 

för diskriminering har inte någon större effekt på en arbetsgivare som har betydligt större 

ekonomiska resurser än en enskild individ. Först om beloppen kommer upp i de nivåer som 

DO yrkar på kanske lagen kan få den avskräckande effekten som var tanken genom att 

arbetsgivare tar ett större ansvar i förebyggande syfte för att förhindra att sexuella trakasserier 

över huvudtaget sker på deras arbetsplats.  

 

4.3 Sexuella trakasserier och makten mellan könen  

 
Det är att förenkla problematiken kring sexuella trakasserier genom att endast se det ur ett 

könsmaktsperspektiv. Det finns många andra perspektiv inom genusvetenskapen som bör tas i 

beaktning för att förstå varför sexuella trakasserier är vanligt förekommande i flera personers 

vardag.
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 Men könsmaktsordningen är en betydande del av förklaringen och den förhindrar 

                                                           
86

 Prop. 2007/08:95 s. 392 
87

 Mark (2007) s. 113 



 

31 
 

jämställdheten i vårt samhälle, därför är könsmaktsperspektivet en stor del i dagens 

jämställdhetsarbete.
88

  

Sexuella trakasserier är ett komplext område och anledningarna till att handlingarna utförs 

kan vara många. De flesta män ser det nog inte som ett sätt att visa att de har makt över en 

kvinna men likväl är det ett sätt att överordna sig någon annan genom den förminskning och 

kränkning det innebär att utsätta någon för sexuella trakasserier. Sex har sedan länge använts 

som ett maktmedel på ett eller annat sätt. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan ske just på 

grund av att kränka och nedvärdera en kollega, eller att arbetstagaren har en attraktion till en 

annan kollega. Det här får dock inte förväxlas med en ömsesidig attraktion och rent intresse, 

det är vanligt att träffa sin partner på arbetet. Sexuella trakasserier blir det först när 

uppvaktningen är oönskad och blir obehaglig.  

Det är de sexuella trakasserier som sker som en slags mobbning för att förminska och tysta 

ner någon som är en så kallad maktutövning, en slags härskarteknik. Det sker för att trycka 

ner någon och känna att man är överordnad en annan person. På så sätt håller den 

trakasserande kvar den utsatta personen på en undergiven position som är svår att ta sig ifrån 

och ta sig uppåt, mot högre befattningar och makten. Alltså en maktutövning för att hålla 

kvinnorna borta från makten som tillhör männen, vilket inte enbart sker genom sexuella 

trakasserier utan på flera olika sätt. Främst genom att män befordrar andra män framför 

kvinnor till högre befattningar.  

En annan problematik i rättsprövningen är att ofta står det ord mot ord mellan arbetstagarna. 

Inte alltid kan domstolen avgöra om någon förtjänar mer tilltro än den andra, vilket är fallet i 

AD 2005:63 där domstolen inte kunde finna att JämO:s talan om sexuella trakasserier blivit 

styrkta då endast ord stod mot ord. Det här är ofta ett problem i diskrimineringsfall då det är 

svårt att ha fysiska bevis på att trakasserier eller diskriminering faktiskt har skett. Det kan 

även vara en bidragande faktor till varför många inte anmäler att de blivit utsatta för sexuella 

trakasserier, det finns kanske inte några bevis eller vittnen till vad som skett och därför känns 

det inte som någon idé att göra en anmälan. För utan vittnen eller bevis finns även rädslan för 

att inte bli trodd i rätten och eventuellt höra hur den som trakasserat en helt förnekar 

händelserna och istället bli betraktad som en lögnare än någon som blivit utsatt för kränkande 

sexuella trakasserier.   
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Just AD 2005:63 är intressant att se ur könsmaktsperspektivet. Kvinnan det handlar om 

arbetar i försvaret som är en typiskt traditionell mansdominerad arbetsplats. Historierna om 

vad som har ägt rum nere i Kosovo skiljer sig markant. Frågan är om inte kvinnan har blivit 

utsatt för ett motstånd på arbetsplatsen just för att hon var kvinna och hade en högre position. 

Att sexuella trakasserier användes som ett sätt att tysta ner och förminska henne från männens 

sida för att de inte kunde acceptera att hon hade en maktposition på deras arbetsplats där 

traditionellt sett männen ensamma har haft makten tidigare. Här är frågan om männen helt 

enkelt håller varandra bakom ryggen eller om kvinnan inte talar sanning. Men varför skulle 

hon ljuga om att ha blivit utsatt för dessa handlingar av sina kollegor? Återigen, en stor 

problematik kring sexuella trakasserier är att de som blir utsatta inte alltid blir trodda då det 

inte finns fysiska bevis eller vittnen som kan styrka att händelserna faktiskt har ägt rum. 
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5. Slutsats 
 

I teorin är det är skyddet mot sexuella trakasserier starkt. Det skyddas både av EU-rätten och 

av vår svenska diskrimineringslag. Det är upp till arbetsgivaren att se till att sexuella 

trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen. När det ändå inträffar är det arbetsgivarens 

uppgift att utreda händelserna ordentligt för att se till att beteendet upphör. Om en 

arbetsgivare inte fullföljer sin utredningsskyldighet eller vidtar repressalier mot den som blivit 

utsatt kan arbetsgivaren dömas till diskrimineringsersättning. Tanken med diskriminerings-

ersättningen var att den skulle ha en avskräckande effekt genom att döma ut högre belopp än 

de tidigare allmänna skadestånden. Det har dock inte riktigt haft den önskade effekten, 

beloppen har inte höjts nämnvärt och sexuella trakasserier fortsätter att förekomma i lika stor 

utsträckning som tidigare. 

I propositionerna kan vi mer tydligt läsa att det alltid ska vara upp till den som är utsatt för 

handlingarna att avgöra om de är kränkande och om hen har blivit utsatt för sexuella 

trakasserier eller inte. Samtidigt finns kraven att den som utför trakasserierna måste vara 

medveten om att beteendet kan uppfattas som kränkande av mottagaren. Vidare måste 

trakasserierna vara av sexuell natur och ha bidragit till en form av missgynnande genom den 

kränkning som trakasserierna medför för att räknas som sexuella trakasserier. Problemet som 

uppkommer är ändå frågan om var gränsen går. Vi är alla olika och uppfattar saker på olika 

sätt, det som en uppfattar som kränkande ser den andra bara som ett vänskapligt eller 

skämtsamt beteende. Samtidigt ska inte rent bagatellartade handlingar räknas som sexuella 

trakasserier. Var går den gränsen? Det är inte lätt att veta när en handling ska räknas som 

sexuella trakasserier eller inte. För även när gränserna i teorin överskrids bortförklaras de ofta 

av kvinnorna själva, just för att det ofta är otydligt och svårt att veta om sexuella trakasserier 

har ägt rum eller inte. Kvinnorna vill heller inte uppfattas som besvärliga på arbetsplatsen 

eller överkänsliga om de säger att de känner sig kränkta, vilket ofta kan vara kommentarerna 

från männens sida. Rädslan för att inte bli tagen på allvar eller inte bli trodd är också en stor 

del i förklaringen till varför så få anmäler att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.  

Att sexuella trakasserier är ett uttryck för mäns makt mot kvinnor kan vi se på flera olika sätt. 

Könsmaktsordningen upprätthålls inte endast av männen utan även av kvinnorna själva och 

det sker både medvetet och omedvetet från båda sidorna. För att bryta trenden och 

maktstrukturerna räcker det inte med stärkt diskrimineringsskydd. En viktig del i 

förändringsarbetet är att alla parter får en god kännedom om hur sexuella trakasserier kommer 
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till uttryck i vårt samhälle och vad som måste göras för att förhindra det. Genom att frågan 

lyfts och uppmärksammas i media skapas en debatt som är viktig för att få ut kunskapen om 

att sexuella trakasserier faktiskt sker ibland oss.  

Men det som måste ske är en förändring djupare än så. En förändring i attityder och beteenden 

hos alla människor, män som kvinnor. Sexuella trakasserier måste lyftas fram utan att bli 

tabubelagt eller skamfyllt. De som blir utsatta måste våga säga ifrån och de måste bli tagna på 

allvar av såväl kollegor som övriga samhället. För om de som blir drabbade inte säger ifrån 

eller istället bortförklarar handlingarna på ett eller annat vis kommer de inte att upphöra. Utan 

istället bidrar det till upprätthållandet av könsmaktsordningen i samhället. Män måste inse att 

de inte har fri tillgång till kvinnors kroppar och sexualitet och de kvinnor som blir utsatta 

måste sätta ner foten varje gång för att det ska ske någon förändring. Det gäller inte enbart 

sexuella trakasserier utan hela samhälsproblemet som rör mäns våld mot kvinnor, där sexuella 

trakasserier bara är en liten del i det stora hela av ett komplext samhälle med könsstrukturer 

som går långt tillbaka i tiden.  
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