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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how the Swedish laws regulate the proactive work 

of employers to prevent employees from getting sexual harassed or harassed on the basis of 

sex. The purpose is also to investigate how employers are supposed to handle employees 

whom have been sexual harassed or harassed on the basis of sex. Sweden has a segregated 

labor market which means that women and men tends to select different professions. This 

leaves marks on the equality for women and men, which also has effect on the fact that 

women and men are being harassed in the workplace or situations associated with the work. 

By investigating genderresearch I am hoping to find out why more employees get sexual 

harassed or harassed on the basis of their sex in segregated professions. 

 

The definition of sexual harassment is unwanted behavior that alludes on sex, and thereby 

violates the person’s dignity. Harassment on the basis of sex, on the other hand, is unwanted 

behavior that violates a person’s dignity on the basis of the person’s sex. The person who gets 

sexual harassments or harassments on the basis of sex, has an obligation to make sure that the 

perpetrator knows that the behavior is unwanted. This is as long as the sexual harassments or 

harassments on the basis of sex is not considered as a gross violation. The employer has an 

obligation to prevent employees from getting sexual harassed or harassed on the basis of sex. 

In case a employee gets sexual harassed or harassed on the basis of sex by someone whom is 

working for the employer, it is the employers obligation to investigate the circumstances and 

take necessary actions. This obligation also involves the employer to take necessary actions to 

prevent any future sexual harassments and harassments on the basis of sex or retaliation. It is 

also the employers obligation, as an effort to make working places equal, to make an effort to 

get the underrepresented sex to seek employment at the employer.  

 

One of the reasons that sexual harassments and harassments on the basis of sex could be 

explained by looking back at Sweden’s history, where women always have been in a 

subordinate role to men.  By “doing gender” in everyday activities, stereotypical ideals of 

how women and men are supposed to act are being maintained. The gender segregated 

professions creates norms and jargon that places the underrepresented sex in an exposed role. 

 

Keywords: Sexual harassment, harassment on the basis of sex, segregated labor market, 

employer’s obligations, doing gender 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jämställdhet är ett ord som i Sverige syftar till förhållandet mellan män och kvinnor. 

Jämställdhet kan delas upp i två olika aspekter; kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa 

aspekten av jämställdhet kan till exempel syfta till en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor inom ett yrke. Om en yrkesgrupp består av 60 procent eller mer kvinnor, är det ett 

kvinnodominerat yrke och samma gäller med män.1 Enligt statistik från 2012 arbetade 72 

procent av kvinnor inom kvinnodominerade yrken och 68 procent män inom mansdominerade 

yrken.2 Ett yrke har inget kön i sig, utan är neutralt. Dock ”färgas” yrken av dess innehåll och 

av de som praktiserar det samt om det är betydande kvinno- eller mansdominerat. Samhällets 

normer och värderingar påverkar ständigt yrkens könsmärkning. Andra faktorer som också 

spelar in är arbetsfördelningen i familjesituationen och socialiseringen av individerna. 

Arbetslivets arbetsförhållanden och arbetsfördelningen har också en roll i könsmärkningen av 

yrken. Socialiseringen som sker av individerna i samhället leder till att olika egenskaper och 

kvalifikationen utvecklas hos mannen och kvinnan, samt föreställningar om vad som är 

maskulint respektive feminint. Dessa könsmärkta egenskaper kopplas sedan till 

arbetsuppgifter, vilket ledet till att män och kvinnor fördelas till olika yrken.3  

 

Statistik visar att betydligt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och/eller trakasserier 

på grund av kön. År 2013 hade 18 procent kvinnor och 6 procent män under en tolv års period 

utsatts för könstrakasserier i arbetsrelaterade situationer.4 Statistiken visade att de yrken där 

flest kvinnor utsattes för trakasserier på grund av kön var bland annat där det krävdes teoretisk 

specialkompetens inom datavetenskap och teknik. De yrken där flest män utsattes för 

trakasserier på grund av kön var bland annat arbete inom vård och omsorg.5 Dessa yrken är 

sådana som kan kategoriseras som yrken med en hög könskoncentration.6 Mot bakgrund av 

vad statistiken visar, verkar fler trakasserier på grund av kön ske då personen i fråga är det 

underrepresenterade könet. Jag började reflektera kring ifall den könssegregerade 

                                                           
1 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014. 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf (Hämtad 2015-01-23), s. 2.  
2 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014, s. 65. 
3 Ulfsdotter Eriksson, Ylva, Yrke, status & genus: en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad, 

Department of Sociology, Göteborg University, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, 2006, s. 29 
4 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. (Hämtad 2015-

02-10) 
5 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. 
6 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014, s. 65. 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf
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arbetsmarknaden kunde ha något samband med att arbetstagare utsätts för trakasserier och 

sexuella trakasserier och i så fall varför. Dessa reflektioner förde mina tankar vidare till vilket 

rättsligt ansvar arbetsgivaren faktiskt har. I DL stadgas att arbetsgivaren ska aktivt arbeta för 

att förebygga trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier.7 Det stadgas vidare att 

arbetsgivaren ska verka för att få en jämn könsfördelning inom verksamheten.8 Dock är 

reglerna idag otydliga och stadgar inte i någon större omfattning hur arbetsgivaren ska arbeta 

med problemet. En ny SOU har inkommit om ändringar i DL av regler rörande de aktiva 

åtgärderna. Är detta det som krävs i arbetet mot förebyggandet av trakasserier i arbetslivet? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med min uppsats är att undersöka hur arbetsgivare enligt lag ska arbeta proaktivt 

och aktivt med sexuella trakasserier och trakasserier av kön i Sverige. Än idag har vi i Sverige 

en segregerad arbetsmarknad i form av bland annat en hög könskoncentration av antingen 

kvinnor eller män inom vissa yrken. Jag började reflektera kring vad en hög 

könskoncentration kan ha för effekt på uppkomsten av sexuella trakasserier och trakasserier 

av kön. Som tidigare nämnt pekar statistiken på att en stor andel av de som utsätts för 

trakasserier på grund av kön, sker inom yrken där den utsatte tillhör det underrepresenterade 

könet. Detta gjorde mig intresserad av att undersöka sambandet och att försöka ta reda på vad 

orsaken till sambandet kan var. För att fullfölja mitt syfte har jag valt att ställa följande 

frågeställningar:  

- Hur ska arbetsgivare arbeta inom kvinnodominerade- respektive mansdominerade 

yrken proaktivt och aktivt med sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön? 

- I vilken mån sker sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom 

kvinnodominerade- respektive mansdominerade yrken jämfört med övriga samhället? 

- Hur kan situationen förstås genom ett genusvetenskapligt perspektiv? 

 

1.3 Metod 

För att fullfölja mitt syfte och besvara min frågeställning använder jag mig av en kombination 

av olika metoder. Jag använder mig till en viss del av en rättsdogmatisk metod. Det innebär 

att jag undersöker rättskällorna för att sedan utarbeta vilka som reglerar ämnet och vad 

                                                           
7 SFS 2008:567. Diskrimineringslag. 3 kap. 6 §. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. 
8 3 kap. 8 § DL.  
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innehållet i dessa fastställer. Jag undersöker därför propositioner, lagar, EU-direktiv och 

doktrin samt praxis.9 För att få en bild av hur de aktiva åtgärder ska genomföras i praktiken 

ser jag till den praxis som finns att tillgå ifrån Arbetsdomstolen. Två rättsfall får större 

utrymme; AD 2011 nr 13 och AD 2005 nr 63, då jag anser att det finns vissa detaljer i dessa 

rättsfall som jag vill belysa och analysera. Genom att se hur arbetsdomstolen anser att 

arbetsgivare ska arbeta proaktivt och aktivt med trakasserier på grund av kön och sexuella 

trakasserier, är min förhoppning att få en djupare förståelse om hur regleringen ska tillämpas i 

praktiken. Jag använder mig av databaser såsom zeteo, infotorgjuridik och Eur-lex för att hitta 

rättskällor och praxis.  

 

För att få en djupare förståelse om ämnet använder jag mig av ett rättssociologiskt perspektiv. 

Det rättssociologiska perspektivet ska komplettera den rättsdogmatiska metoden genom att 

bredda synen på den rättsliga regleringen inom just detta ämne. Den rättsdogmatiska metoden 

ser till rättens reglering och handling utefter det. Rättssociologin breddar perspektivet genom 

att fokusera på både rättens orsaker och konsekvenser samt att samhällets orsaker och 

konsekvenser integreras.10 Genom att undersöka ämnet utifrån den genusforskning som finns, 

avser jag att få svar på vad orsaker kan vara till problemet och eventuellt se ifall nuvarande 

lagstiftning är tillräcklig. Jag kommer därför genomföra en mindre litteraturstudie där 

relevanta avhandlingar och annan litteratur tas upp. För att få bakgrund till mitt avsnitt med 

genusforskning kommer jag bland annat se till Judith Butlers Genustrubbel: feminism och 

identitetens subversion11 och även Candace West & Don H. Zimmerman artikel Doing 

Gender12.  

 

För att ge en kortfattad bakgrund till Sveriges historia gällande könsordningen i samhället, har 

jag valt att använda mig av en sekundärkälla i form av SOU 1998:6 och SOU 2014:30. Jag 

använder mig av sekundärkällor med försiktighet, eftersom att jag är medveten om att det kan 

finnas en risk för misstolkning.13 Jag anser dock att en SOU kan anses som en säker källa, 

                                                           
9 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), 

Uppsala, 2010, s. 167-168. 
10 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 15. 
11 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007. 
12 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 
194.47.121.226. 

13 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 120. 
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eftersom att författarna till SOU:n har med stor sannolikhet tolkat materialet på ett korrekt 

sätt. Då det inte alltid är möjligt att tillgå förstahandskällorna, väljer jag att använda mig av 

sekundärkällor. Detta är dock förutsatt att jag gör en avvägning att sekundärkällan håller en 

god kvalité. Den tidsbegränsning som råder gör att jag inte alltid kommer ha tid att eftersöka 

primärkällorna. Därför genomför jag en analys av sekundärkällan som finns att tillgå, för att 

säkerställa att den håller en god kvalité.14 

 

För att få en bild av hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut inom olika yrken på 

arbetsmarknaden använder jag mig av aktuell statistik som finns att tillgå på SCB och 

Arbetsmiljöverket. Sett till statistiken utsätts kvinnor i betydligt större utsträckning för 

sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, men trots detta avser jag att undersöka 

trakasserierna av båda könen. Genom att använda denna offentliga statistik möjliggörs en 

tvärsnittsundersökning med variabler såsom kön, yrken och könstrakasserier, som jag avser 

använda mig av för att jämföra hur problemet ser ut för båda könen15 Därmed för att 

förhoppningsvis kunna underbygga detta material, med material som insamlats från andra 

källor. Dock är jag medveten om att det finns så kallade ”mörkertal” som hamnar utanför den 

statistik som jag avser att undersöka, rörande sexuella trakasserier och trakasserier på grund 

av kön.16 

 

1.4 Avgränsning 

Jag anser att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön har ett nära samband, 

därför behandlar jag båda ämnena i mitt arbete. För att göra texten lätthantering för läsaren 

benämner jag båda begreppen tillsammans som ”könstrakasserier”. Om jag endast talar om en 

av trakasserierna, benämner jag det antingen som sexuella trakasserier eller trakasserier på 

grund av kön. Jag tar inte upp rättsfall ifrån EU-domstolen utan fokuserar på det svenska 

rättsväsendet. Detta eftersom att det är den nationella lagstiftningens effekter som jag avser att 

undersöka och därmed anser jag inte att EU-domstolens utfall kan tillföra någon relevans till 

min undersökning. 

 

                                                           
14 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301. 
15 Ibid, s. 306. 
16 Ibid, s. 307. 
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I mitt arbete kommer inte den ersättning som ska tillgå den som utsätts för könstrakasserier 

behandlas, eftersom att den hamnar utanför ramen för vad jag avser att undersöka. Mitt fokus 

i arbetet ligger på vilka åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta vid könstrakasserier, 

därmed skulle inte ersättningsfrågan tillfört något till det jag avser att undersöka.  
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2. Rättsutredning 

EU-rätt 

2.1 Recastdirektivet 2006/54/EG  

Recastdirektivet är en sammanförsel av bestämmelser ifrån en rad olika direktiv, bland annat 

likelönedirektivet 75/117/EG och likabehandlingsdirektivet 76/207/EEG.17 När 

Recastdirektivet kom skulle medlemsstaterna införliva detta genom lagar och författningar i 

den nationella lagstiftningen innan den 15 augusti 2008.18  

 

Recastdirektivet stadgar att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön utgör 

könsdiskriminering eftersom att det strider emot likabehandlingsprincipen av män och 

kvinnor. Direktivet stadgar vidare i punkten att dessa företeelser ska förbjudas och att 

företeelsen bör befästas med effektiva och proportionerliga sanktioner i avskräckningssyfte.19  

I direktivet stadgas att arbetsgivare bör uppmuntras att vidta åtgärder i syfte att bekämpa 

könsdiskriminering. Direktivet framhåller att särskilda åtgärder som ska förebygga sexuella 

trakasserier och trakasserier på grund av kön ska uppmuntras. Detta gällande företeelser på 

arbetsplatsen såväl som vid anställningsförfarande.20  

 

Definitionen av trakasserier på grund av kön stadgas i Recastdirektivet och förklaras som en 

person som utsätts för oönskat beteende, som har samband med vilket kön denne personen 

har. Beteendet ska syfta- eller leda till att den utsattes värdighet blir kränkt.21 Samt att det 

särskilt sker då ”en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning 

skapas”22. Definitionen av sexuella trakasserier stadgas också i Recastdirektivet och skiljer 

från trakasserier på grund av kön genom att det verbala- eller ickeverbala eller det fysiska 

beteende har en sexuell karaktär. I definitionen för sexuella trakasserier stadgas samma 

stämning som vid trakasserier på grund av kön. Definitionen innefattar även att beteendet ska 

vara oönskat och även syfta- eller leda till en kränkning av den utsattes värdighet.23   

                                                           
17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika 

möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning), 1 pt. 
18 Dir. 2006/54/EG, Art. 33.  
19 Dir. 2006/54/EG, 6 pt. 
20 Dir. 2006/54/EG, 7 pt. 
21 Dir. 2006/54/EG, Art. 2, 1 c pt. 
22 Dir. 2006/54/EG, Art. 2, 1 c pt. 
23 Dir. 2006/54/EG, Art. 2, 1 d pt. 
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I prop. 2004/05:147, som kom före DL antogs i Sverige, förklaras att det tidigare 

likabehandlingsdirektivets benämning av beteenden som antingen ”syftar eller leder till”; ska 

tolkas som ett beteende som syftar till att personen i fråga ska bli kränkt och därmed krävs det 

inte av den arbetstagare som blivit utsatt att denne ska påvisa någon effekt av beteendet. Om 

det däremot handlar om ett fall där det leder till att en arbetstagares värdighet kränks, krävs 

det inte att den som gjort sig skyldig till kränkningen haft syfte till det. Det framhävdes vidare 

i förarbetet att det är den som ”utsätts” för handlingen eller beteendet som själv bestämmer 

ifall det är oönskat och samma gällande kränkning.24 Dessa benämningar valde regeringen att 

ansluta sig till i prop. 2007/08:95,25 som ligger till grund för nuvarande DL.   

 

Nationell lagstiftning 

2.2 Diskrimineringslag 2008:567  

Syftet med införandet av DL var att motverka diskriminering på grund av någon av de sju 

diskrimineringsgrunder som fastställs i lagens 1 kap. 1 §. En utav dessa sju 

diskrimineringsgrunder som stadgats är kön. Genom införandet av DL, implementerades 

bland annat likabehandlingsdirektivet 2002/73/EG.26 Detta är ett av flera direktiv som år 2006 

blev ersatta av direktiv 2006/54/EG, vilket som tidigare nämnt är det så kallade 

”Recastdirektivet”.27  

 

2.3 Bakgrund till definitionen av sexuella trakasserier och trakasserier på grund 

av kön  

Som tidigare nämnt kom prop. 2004/05:147 innan DL infördes, som innehöll förslag om 

ändringar i föregående lagar; Jämställdhetslagen 1991:433 och Lagen 2003:307 om förbud 

mot diskriminering. Förslagen i ändringen hade som syfte att stärka skyddet mot 

könsdiskriminering för att det skulle hamna på samma nivå som det skydd som fanns gällande 

diskriminering på grund av bland annat etnisk tillhörighet, sexuell läggning och 

funktionshinder. Detta förlag kom att skilja mellan trakasserier på grund av kön och sexuella 

trakasserier; de kom att definieras som två skilda företeelser. Det innebar även att båda 

                                                           
24 Proposition 2004/05:147. Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering. Stockholm: Näringsdepartementet, s. 55.  
25 Proposition 2007/08:95. Ett starkare skydd mot diskriminering. Stockholm: integrations- och jämställdhetsdepartementet, 

s. 106. 
26 Prop. 2007/08:95, s. 2.  
27 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 169. 
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företeelserna skulle hamna under uttryckliga förbud inom båda dessa lagar.28 Regeringen 

tydliggjorde att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inte var samma 

företeelse.29 När denna proposition antogs refererade regeringen till det dåvarande 

likabehandlingsdirektivet30. Samma definition av trakasserier på grund av kön och sexuella 

trakasserier som idag stadgas i Recastdirektivet, togs upp i dåvarande 

likabehandlingsdirektivet31 och därmed i proposition 2004/05:147. 

 

2.4 Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier 

I 1 kap. 4 § 3pt. DL stadgas att en av punkterna som avses vara diskriminering är trakasserier 

på grund av bland annat kön. Trakasserier på grund av kön är sådant uppträdande eller 

beteende som kränker personen i frågas värdighet på grund av dess kön.32 För att det ska 

handla om trakasserier på grund av kön finns det underförstått i lagen att beteendet ska varit 

missgynnande. Med detta menas att personen i fråga ska ha skadats psykiskt och/eller fysiskt 

eller tillfogats obehag på grund av att dennes värdighet kränkts i samband med 

trakasserierna.33 Trakasserier på grund av kön kan handla om ett beteende som gör att den 

som utsätts, till exempel förlöjligas på grund av sitt kön. Det kan handla om till exempel; 

förolämpningar som kan härledas till personen i frågas kön, kommentarer som kan upplevas 

stötande eller nedtryckande rörande personen i frågas yttre, generaliseringar kring ”manliga-” 

eller ”kvinnliga” egenskaper och förnedrande bilder som anknyts till män eller kvinnor.34 

 

Under 1 kap. 4 § 4pt DL stadgas vad som avses med sexuella trakasserier. Sexuella 

trakasserier är då det handlar om uppträdandet har en sexuell karaktär och därmed kränker 

personens värdighet.35 Sexuella trakasserier kan till exempel vara; olämplig sexuell beröring, 

anspelningar eller kommentarer med sexuellbetoning, språk eller jargong som har sexuell 

karaktär, pornografiska bilder och även blickar.36 

                                                           
28 Prop. 2004/05:147, s. 1. 
29 Prop. 2004/05:147, s. 1. 
30 Prop. 2004/05:147, s. 38-39. 
31 Prop. 2004/05:147, s. 38-39. 
32 1 kap. 4 § 4 pt. DL. 
33 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, 

s. 90. 
34 Sverige. Jämställdhetsombudsmannen., Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO), [Stockholm], 2007, s. 37. 
35 1 kap. 4 § 5 pt. DL. 
36 Jämställdhetsombudsmannen. Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, s. 35. 
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Enligt praxis37 ska den som utsätter en annan person för trakasserier eller sexuella trakasserier 

få insikt att dennes beteende är kränkande och därmed hamnar under diskrimineringsförbudet. 

Därför ska den person som känner sig trakasserad klargöra för den som utsätter, att beteendet 

är oönskat.38 Dock förutsätter detta att handlingarna inte är så pass grova att personen som 

utsätter själv borde förstå att beteendet innebär en kränkning. Den som utsätts för trakasserier 

kan själv vara i en utsatt sits och kan därmed be någon annan såsom till exempel arbetsgivare 

för att få hjälp med att få förövaren att förstå att beteendet inte är acceptabelt.39  

 

I AD 2011 nr 13 handlade tvisten om en arbetsledare gjort sig skyldig till sexuella trakasserier 

och/eller trakasserier på grund av kön och/eller etnicitet samt repressalier av två kvinnliga 

anställda. Kvinnorna i fallet kom ursprungligen ifrån Bosnien och forna Sovjetunionen. 

Tvisten innefattar att arbetsledaren bland annat kallat kvinnorna vid upprepade tillfällen för 

”östflickor” och även genom att två år i rad sätta upp en bild föreställande en 

sadomasochistisk varelse som hade erektion, som julhälsning i personalrummet. Denna bild 

valde arbetsledaren även att maila till kvinnorna året efter, trots att dem påtalat trakasserierna 

samt begärt omplacering. Arbetsledarens sätt att tilltala kvinnorna som ”östflickor” upplevdes 

vara på ett nedsättande sätt, som även kan haft samband med deras etniska tillhörighet såväl 

som deras kön. Detta eftersom att uttrycket associeras med prostitution. Då han tilltalat 

kvinnorna som ”östflickor” har de påtalat att dem har ett namn. En av kvinnorna påtalade till 

arbetsledaren att hon ansåg att bilden var olämplig och kränkande eftersom att den hade 

sexuell karaktär. Året därefter sattes den upp igen vilket ledde till att den revs ner av en av 

kvinnorna som återigen påtalade att den inte var lämplig. AD fastställde att arbetsledaren 

borde förstå att hans uttalande ”östflickor” var kränkande. AD dömde därför att trakasserier 

på grund av etnicitet kunde påvisas. Dock kunde inte AD döma att trakasserier på grund av 

kön ägt rum, eftersom att det inte kunde anses att ”östflickor” haft den karaktär som påståtts 

samt att de inte påtalat tillräckligt att beteendet var oönskat. AD framhöll att bilden skulle 

tolkas som satir och enligt ADs mening ska det finnas utrymme för bilder med sexuell natur, 

trots att någon påtalar obehag av den. Eftersom att den ena kvinnan framfört att hon ansåg att 

bilden var olämplig på arbetsplatsen, innebar det inte att den kränkt henne personligen och 

kunde därför inte bedömas som sexuella trakasserier. Däremot dömde AD att mailet som 

                                                           
37 AD 2009 nr 87. 
38 Fransson & Stüber. Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 91. 
39 Jämställdhetsombudsmannen. Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, s. 41.  
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arbetsledaren (som vid tillfället blivit deras chef) skickat till kvinnorna kan anses som 

sexuella trakasserier, men inte likställas med repressalieåtgärd. Detta eftersom att de var för 

sig, ännu en gång blivit utsatta för bildens innehåll trots påtalanden om att bilden var oönskad. 

I fallet delade en ledamot inte majoriteten av ledamöternas mening, han menade bland annat 

att bilden som satts upp inte kunde ses som något anmärkningsvärt med bakgrunden av all 

satir och nakenhet som florerar i det svenska samhället idag. Han kunde inte heller se hur 

bilden, som inte ansågs rymmas inom ramen för pornografisk bild, skulle kränka kvinnorna 

och inte heller hur arbetsledaren skulle kunna veta att den skulle kränka.40 

 

2.6 Aktiva åtgärder  

Aktiva åtgärder är de åtgärder som ska tas för att arbeta för allas lika rättigheter och 

möjligheter; framåtsyftande för att uppmuntra till förebyggande av diskriminering. Det 

handlar främst inte om enskilda fall utan ska verka för det kollektiva hänseendet.  I prop. 

2007/08:95 kan regleringen kring aktiva åtgärder likställas med ramlagstiftning, eftersom de 

är så pass allmänt formulerade. I den tidigare Jämställdhetslagen innefattades bestämmelser 

rörande rekrytering, arbetsförhållanden samt målinriktat arbete. Utöver detta fanns även mer 

framåtsyftande åtgärder som bland annat lönekartläggningar, handlingsplan med syfte att 

eftersträva jämställda löner och även jämställdhetsplaner.41 Trots att kraven på aktiva åtgärder 

i föregående lagar är generella och ospecificerade i viss mån, valde regeringen att inte utöka 

de aktiva åtgärderna då prop. 2007/08:95 antogs.42 Därför kom den tidigare regleringen kring 

aktiva åtgärder att överföras till DL.43   

 

2.7 Aktiva åtgärder vid könstrakasserier 

De åtgärder som stadgas vid könstrakasserier berörs bland annat i 2 kap. 3 § DL och 3 kap. 6 

§ DL som behandlas nedan. Men åtgärderna i dessa paragrafer skiljer sig ifrån de aktiva 

åtgärderna som tidigare behandlats genom att de kräver skriftlig dokumentation från 

arbetsgivarens sida. Detta gäller oavsett hur många anställda arbetsgivaren har hos sig.44 

Enligt 2 kap 3 § DL är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna då denne får 

kännedom om att arbetstagare som anser sig blivit utsatt för sexuella trakasserier eller 

                                                           
40 AD 2011 nr 13. 
41 Prop. 2007/08:95, s. 317.  
42 Prop. 2007/08:95, 319. 
43 Prop. 2007/08:95, 322.  
44 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 399-400. 
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trakasserier av någon som arbetar för- eller har praktik hos arbetsgivaren. Denne ska även 

vidta åtgärder som skäligen anses krävas, förutsatt att trakasserier eller sexuella trakasserier 

ägt rum och utförts av någon som benämns ovan, i syfte att förhindra att trakasserier sker i 

framtiden. Att personen utsatts för trakasserierna eller de sexuella trakasserierna ska enligt 

samma paragraf ha samband med arbetet.45  

  

Uttrycket i samband med arbetet innebär att arbetsgivaren är skyldig att agera vid 

könstrakasserier som sker på arbetsplatsen, men måste också agera då det sker utanför arbetet. 

Detta förutsätter att det har en naturlig koppling till arbetet.46 I AD 2005 nr 22 handlade 

tvisten om arbetsgivaren fullgjort sin utredningsskyldighet då en arbetstagare utsatts för 

våldtäkt på fritiden tio år efter att denne utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen av 

samma arbetskollega. Frågan gäller även ifall arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som krävts 

för att förhindra framtida trakasserier av arbetstagaren. Efter våldtäkten började trakasserierna 

åter igen. AD dömde att arbetsgivaren inte fullföljt sin utredningsskyldighet eftersom att 

denne inte tagit reda på hur relationen påverkats på arbetsplatsen efter att våldtäkten ägt rum. 

AD dömde även att arbetsgivaren väntat för länge med att inleda utredningen kring de 

sexuella trakasserierna. Arbetsgivaren fick information om att sexuella trakasserier ägde rum 

och mer än en månad senare inleddes utredningen omkring händelserna.47     

 

Då arbetsgivaren får reda på att könstrakasserier har ägt rum i samband med arbetet ska 

arbetsgivaren vidta utredningsåtgärder. Dessa åtgärder ska anpassas efter hur det enskilda 

fallet ser ut och har därför inga specifika ramar. Däremot stadgas det i förarbetet att 

arbetsgivaren ska utan dröjsmål ta reda på vad som hänt rörande könstrakasserierna, vilket 

också framgår i ovanstående rättsfall där AD stadgade att en månad var för lång tid. Precis 

som i AFS 1993:17 rörande åtgärder vid kränkande särbehandling bör arbetsgivaren tala med 

den som upplever sig själv blivit trakasserad, genom ett konfidentiellt samtal. Ett liknande 

samtal bör även ske med den som anses vara förövaren. Trots att det kan handla om ord mot 

ord, stannar inte utredningsskyldigheten här. Arbetsgivaren är inte skyldig att bedöma vems 

utsaga som är den sanna då versionerna kan skilja sig åt, men bör genom utsagorna bilda sig 

en uppfattning kring fallet. Dock bör arbetsgivaren kunna hänvisa parterna till, till exempel 

                                                           
45 2 kap. 3 § DL. 
46 Prop. 2007/08:95, s. 295. 
47 AD 2005 nr 22. 
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domstolsväsendet som kan utreda fallet. Arbetsgivarens utredningsskyldighet fortlöper dock 

genom att denne ska följa utvecklingen och kan även komma att få medverka i den utredning 

som följer beroende på hur parterna vill gå vidare med fallet. Efterarbetet som följer är precis 

som stadgas i lagen att arbetsgivaren ska arbeta för att könstrakasserierna upphör samt att de 

inte återkommer i framtiden. Denna skyldighet finns dock inte om en objektiv bedömning 

skett och utfallet varit att inga könstrakasserier förekommit. Ifall bedömningen visat sig vara 

felaktig och könstrakasserier återkommer, blir arbetsgivaren ersättningsskyldig.48 Vilka 

åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att ta är beroende av en rad olika faktorer; 

arbetsplatsens storlek och utformning, omständigheterna kring fallet samt hur arbetsgruppen 

sammansättning ser ut. Åtgärder som kan bli aktuella för arbetsgivaren kan vara i första hand 

tillsägningar eller uppmaningar. Vidare kan arbetsgivaren använda åtgärder såsom utfärda 

formell varning, undersöka omplaceringar eller genomföra en uppsägning. Det stadgas vidare 

i prop. 2007/08:95 att det är viktigt att arbetsgivaren fortlöpande arbetar på ett sådant sätt som 

påvisar vilka åtgärder som denne har för avsikt att använda sig av och därmed vilket 

ställningstagande denne avser att göra.49  

 

I AD 2005 nr 63 blev en kvinna som tjänstgjorde inom försvarsmakten sexuellt trakasserad 

under sin tjänstgöring i Kosovo. Tvistefrågan i fallet handlade om kvinnans avslutande av sin 

tidsbegränsade anställning kunde jämställas med en framtvingad uppsägning från 

arbetsgivarens sida. Tvisten gällde även ifall Försvarsmakten skulle återuppta hennes 

anställning, då det fanns misstankar om att trakasserier pågått. Under sin anställning ingick 

hon i en bataljon med 600 anställda, varav 50 stycken var kvinnor. På arbetsplatsen förekom 

en lista med grova sexuella anspelningar och bilder som var kränkande mot kvinnor. Kvinnan 

har enligt egen utsaga utsatts för såväl nedsättande verbala trakasserier som fysiska 

närmanden. Kvinnan har vittnat om att henne kompetens ifrågasattes och att möten hölls med 

gruppen utan hennes vetskap samt att hennes arbetsuppgifter genomfördes av andra. 

Kompanichefen fråntog kvinnan sin post som ställföreträdande gruppchef och gav henne 

posten som signalist. Hon bad därefter att få bli omplacerad på grund av den rådande 

situationen, utan resultat. När hon återigen försökte få ändring på situationen genom att prata 

med plutonchefen, fick hon svaret att hon hade 24 timmar på sig att antingen fortsätta med sin 

anställning och acceptera situationen eller avsluta sitt uppdrag och återvända hem. Eftersom 

                                                           
48 Prop. 2007/08:95, s. 297. 
49 Prop. 2007/08:95, s. 298. 



17 
 

att situationen var ohållbar och kvinnans mående var så pass dåligt, valde hon att avsluta 

anställningen. Vid detta tillfälle framförde hon att hon utsatts för sexuella trakasserier, hon 

blev dagen efter beordrad att ta tillbaka anklagelserna. Utsagorna mellan parterna i fallet 

skiljer sig avsevärt, eftersom att försvarsmakten menar att kvinnan inte utsatts för 

könstrakasserier och att misstankar om det inte heller varit fallet. Parten menar att kvinnan var 

oförmögen att hantera sina arbetsuppgifter och att hon hade samarbetssvårigheter. 

Försvarsmakten menade också att kvinnan lämnade sin tjänstgöring för att hon inte trivdes. 

AD stadgade att uppgifterna angående de sexuella trakasserierna framkommit efter att 

anställningen avslutades och därmed dömde AD att arbetsgivaren inte provocerat fram 

uppsägningen.50  

 

2.8 Proaktiva åtgärder för att förebygga könstrakasserier 

Det stadgas i 3 kap. 6 § DL att det är arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder i 

förebyggande syfte för att förhindra att dess arbetstagare blir utsatta för könstrakasserier eller 

repressalier; som går att härledas till arbetstagarens könstillhörighet eller för sexuella 

trakasserier.51 Med repressalier menas inte bara uppsägningar utan även ogynnsamma 

behandlingar eller följder. Ogynnsamma behandlingar eller följder kan vara handlingar, 

uttalanden eller andra former av underlåtenhet som gör att den utsatte upplever skada eller 

obehag. Det gör även att den utsattes förhållanden eller villkor blir till nackdel och försämras 

från vad den annars haft.52 Det kan till exempel handla om förändringar i arbetsförhållandena 

för personen i fråga såsom orimlig arbetsbelastning eller fråntagande av arbetsuppgifter.53 

 

Vidare i 2 kap. 18 § 3 pt DL finns ett skydd för arbetstagaren mot arbetsgivares repressalier. 

Bland annat får inte en arbetsgivare använda sig av repressalier mot arbetstagare som avvisat 

eller funnit sig i de trakasserier eller sexuella trakasserier som arbetsgivaren utsatt 

arbetstagaren för.54 I AD 2013 nr 71 handlade tvisten om arbetsgivare utsatt en kvinnlig 

arbetstagare för sexuella trakasserier. Tvisten handlade även om arbetsgivaren utsatt 

arbetstagaren för repressalier, i form av avslutad anställning då kvinnan påtalat att hon utsatts 

för sexuella trakasserier. Då ord mot ord rådde vid bedömning av fallet, valde AD att se till 

                                                           
50 AD 2005 nr 63. 
51 3 kap. 6 § DL. 
52 Prop. 2007/08:95, s. 307. 
53 Prop. 2007/08:95, s. 308.  
54 2 kap. 18 § 3 pt. DL. 



18 
 

hennes trovärdighet i redogörelsen av händelserna och tog även in information från externa 

parter som fått information från kvinnan angående trakasserierna. Ett orsakssamband kunde 

styrkas eftersom att avslutandet av anställningen låg i direkt anslutning med att arbetstagaren 

påtalade sexuella trakasserier samt att arbetsgivaren inte hade någon annan anledning till 

uppsägningen. AD dömde att arbetsgivaren gjort sig skyldig till sexuella trakasserier och även 

utsatt arbetstagaren för repressalier i samband med att hon påtalat de sexuella trakasserierna.55 

 

I prop. 2007/08:95 valde regeringen att framhäva att sexuella trakasserier måste synliggöras. 

De åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att genomföra i arbetet för att förebygga 

könstrakasserier är att upprätta policys på arbetsplatsen som påvisar att beteendet såväl som 

repressalier inte är accepterat. Det stadgas vidare att arbetsgivaren bör göra arbetstagare 

medvetna om de konsekvenser som kan komma följa det beteendet såsom tidigare nämnt; i 

form av eventuella uppsägningar eller omplaceringar.56 I AD 2006 nr 54 handlade tvisten om 

en manlig arbetstagare som avskedats på grund av att denne utsatt en kvinnlig arbetstagare för 

sexuella trakasserier, genom att tagit henne på brösten, rumpan samt att den manlige 

arbetstagaren grovt språkligt anspelat på sex. Tvistefrågan var ifall avskedet kunde ses som 

sakligt grundat. Här stadgade AD vikten av att beakta sexuella trakasserier som en allvarlig 

företeelse, jämställt med våld på arbetsplatsen. Därför dömde AD att beteendet skulle ses som 

ett grovt åsidosättande av hans skyldigheter som anställd. AD framhåller att de sexuella 

trakasserierna var så pass grova, att ingen annan åtgärd behövde undersökas från 

arbetsgivarens sida. AD stadgade även att jargongen som var grov på arbetsplatsen inte kunde 

rättfärdiga att förövaren inte rättat sig efter kvinnans tillsägelser om att beteendet var 

oönskat.57 Ett liknande rättsfall var AD 2013 nr 12 som också handlar om ett avskedande ska 

ses som sakligt grundat då en manlig arbetstagare utsatt ett flertal av sina kvinnliga kollegor 

för sexuella trakasserier. Även här dömer AD att det är ett grovt åsidosättande från 

arbetstagarens sida. AD väljer här att hänvisa vidare till AD 1992 nr 86. I det rättsfallet 

stadgas att en av förpliktelserna som ingår i anställningsavtalet för arbetstagaren gentemot 

arbetsgivaren är att arbetstagare inte ska bete sig hänsynslöst mot sina medarbetare på så sätt 

att arbetsplatsen och medarbetarnas arbetsförhållanden blir lidande eller tenderar att skadas.58   

 

                                                           
55 AD 2013 nr 71. 
56 Prop. 2007/08:95, s. 332. 
57 AD 2006 nr 54. 
58 AD 2013 nr 12. 
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Något annat som framhölls genom förarbetet är att utbildning för att medvetgöra företeelser 

såsom trakasserier och repressalier hos arbetsledare och fackliga företrädare bör genomföras. 

Arbetsgivaren bör även utarbeta rutiner ifall dessa företeelser skulle komma att inträffa på 

arbetsplatsen och hur de i sådana fall ska hanteras.59    

  

2.9 Ojämn könsfördelning inom organisationer 

Regeringen ansåg att det fanns ett behov att genomföra reglering kring kompetensutveckling 

och utbildning som skulle kunna främja en jämn könsfördelning. Detta i strävan efter att fler 

kvinnor respektive män skulle kunna komma in i mans- respektive kvinnodominerade yrken. 

Tänkbara åtgärder som lyfts fram i propositionen 2007/08:95 är att de utvecklingssamtal som 

arbetsgivaren har ska användas för diskussioner kring vidareutbildning. Det lyfts fram som en 

åtgärd för att få kvinnor att aktivera sig och därmed vidareutbildas. Förslag som lyfts fram 

gällande kompetenshöjande åtgärder är till exempel arbetsrotation och arbetsutvidgning. Ett 

annat förslag som tas upp är att arbetsgivaren kan upprätta en kompetensutvecklingsplan.60 

 

I SOU 1998:6 beskrivs begreppen horisontell- och vertikal könssegregering. Horisontell 

segregering har som utgångspunkt att män och kvinnors fördelning skiljer sig mellan yrken 

och sektorer. Vissa sektorer eller yrken tenderar att ha mer kvinnor än män och vise versa. 

Den vertikala segregeringen innebär att det råder en ojämn fördelning mellan vilka positioner 

kvinnor och män har inom olika yrken eller sektorer. Med detta sagt menades att kvinnor i 

högre grad tenderade att finnas på lägre befattningsnivåer än män.61 Dessa begrepp fungerar 

som en mindre bakgrund till 3 kap. 8-9 §§ DL, som behandlas nedan62 Enligt 3 kap. 8 § DL 

ska arbetsgivare främja en jämn könsfördelning, genom kompetensutbildning, 

kompetensutveckling och även genom andra lämpliga åtgärder. Detta gäller för kvinnor och 

män inom olika sorters arbete samt kategorier av arbetstagare.63 Då det inte råder en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män inom ett yrke eller som tidigare nämnt vid en sorts 

kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren enligt 3 kap. 9 § DL anstränga sig för att personer 

som tillhör det underrepresenterade könet söker sig till den tjänst som arbetsgivaren avser att 

tillsätta. Därmed ska arbetsgivare framtidssyftande enligt lag försöka att få det 

                                                           
59 Prop. 2007/08:95, s. 332. 
60 Prop. 2007/08:95, s. 335.  
61 SOU 1998:6. Ty makten är din. Betänkande från Kvinnomaktsutredningen. Östersund och Linköping: Nyberg, s. 74. 
62 Fransson & Stüber, Diskrimineringslagen: en kommentar, s. 404. 
63 3 kap. 8 § DL. 



20 
 

underrepresenterade könet att öka inom organisationen. Dock stadgas det i 3 kap. 9 § 2 st DL 

att dessa åtgärder ska tas ifall det inte finns särskilda skäl mot åtgärderna. Detsamma gäller 

ifall arbetsgivaren inte har tillräckligt med resurser eller ifall övriga omständigheter gör att 

åtgärderna inte kan bedömas som rimliga.64 Med att anstränga sig menas att arbetsgivaren ska 

se till att ha en framåtsträvan efter att uppnå en jämnkönsfördelning. Syftet med att skapa en 

jämn könsfördelning menar regeringen är för att skapa en jämn delaktighet och därmed lika 

möjlighet och rättigheter och att det i sin tur ska vara en grundsten i arbetet med 

jämställdhet.65 

 

2.10 Kommande SOU 2014:41 

Den 12 juli 2012 beslutade regeringen att ta in en särskild utredare för att lägga fram förslag 

på nya regleringar gällande de aktiva åtgärderna. Detta gällande att få de aktiva åtgärderna 

tydligare för att de ska komma att bli effektivare i arbetet med att förebygga diskriminering. 

Något som i slutändan resulterade i SOU 2014:41.66 Ett av förslagen som lades fram var 

precis som avsetts att de aktiva åtgärderna ska definieras. Förslaget innebar att de aktiva 

åtgärderna ska definieras som ett arbete inom verksamheten, förebyggande och främjande för 

att motverka att diskriminering sker. Detta utvecklas vidare genom att på andra sätt verka för 

allas lika möjligheter och rättigheter oavsett tillhörighet av diskrimineringsgrund. Trots att 

aktiva åtgärder idag följs av paragrafer som själva stadgar hur arbetet ska bedrivas under olika 

punkter, ansågs ändå att ett gemensamt förtydligande av vad de aktiva åtgärderna vara 

nödvändigt.67  Med denna definition är förhoppningen att åtgärder inte ska stanna vid att agera 

då det redan har hänt något utan precis som definierat, arbeta förebyggande.68 Hur 

arbetsgivaren sen ska arbeta med de aktiva åtgärderna förslås att det ska vara ett systematiskt 

arbete. Det har visat sig i praktiken vara svårt att arbeta med de aktiva åtgärderna eftersom att 

de inte är tydliga nog kring vilka skyldigheter en arbetsgivare har att vidta. Det anges inga 

konkreta åtgärder som ska tas inte heller vilken metod som krävs för att nå detta, därmed 

tillkommer svårigheter att utöva tillsynen. Förslaget innebär att lagens nuvarande mål består 

och därmed att det är åtgärderna som krävs för att nå dem som specificeras. Därav får 

arbetsgivaren de verktyg som krävs för att kunna uppnå lagens ändamål. Ett problem som kan 

                                                           
64 3 kap. 9 § 2 st. DL. 
65 Prop. 2007/08:95, s. 336. 
66 SOU 2014:41. Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot 

diskriminering. Stockholm: Fritze. 
67 SOU 2014:41, s. 234. 
68 SOU 2014:41, s. 236. 
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uppstå vid specificering av åtgärder, är att det inte passar olika sorters verksamheter. 

Åtgärderna och målen lämnas därför till arbetsgivaren att samverka kring med arbetstagare 

för att passa verksamheten, men där regleringen anger en specifik arbetsmetod. 69  

 

Idag stadgas redan att ett målinriktat arbete ska bedrivas, dock saknas någon definition av vad 

det målinriktade arbetet ska innebära. Det nya förslaget är att det ska vara ett systematiskt 

arbete liknande det arbete som idag sker vid lönekartläggningar och vid arbetsmiljöarbetet.70 

Kortfattat ska det systematiska arbetet innebära att undersöka risker gällande diskriminering 

eller repressalier, analysera orsakerna till eventuella risker, vidta lämpliga åtgärder i ledet för 

att förebygga eventuella händelser och slutligen följa upp samt utvärdera. Detta ska ske 

fortlöpande och tidsplaneras för att säkerställa att åtgärderna sker så omgående som möjligt.71 

Ett annat förslag som också tas upp i den nya SOUn är att utvidga den nuvarande 3 kap. 8§ 

DL. Tillägget innebär att arbetsgivarens skyldighet utvidgas genom att denne ska följa upp 

och utvärdera de åtgärder som stadgas i 3 kap. 8§ DL.72 Slutligen ska enligt förslaget det nya 

systematiska arbetet dokumenteras årligen. Denna dokumentation ska redogöra för de 

åtgärder som tagits för att uppnå de lagstadgade målen i lagen.73  

                                                           
69 SOU 2014:41, s. 239-240. 
70 SOU 2014:41, s. 240. 
71 SOU 2014:41, s. 242. 
72 SOU 2014:41, s. 259. 
73 SOU 2014:41, s. 278. 
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3. Empiriska undersökningar  

3.1 Könsfördelning mellan olika yrken  

Enligt statistik från 2013 finns 58 procent kvinnor och 39 procent män av alla anställda inom 

de 30 största yrkena. I tre av dessa 30 yrken råder en jämn könsfördelning. De tre yrken som 

har jämnkönsfördelning är kockar/kokerskor, läkare och universitets/högskolelärare. Det är 14 

procent av kvinnorna och 13 procent av männen som befinner sig i yrken där det råder jämn 

könsfördelning. Enligt statistiken finns 72 procent av kvinnorna inom kvinnodominerade 

yrken, 68 procent av männen inom mansdominerade yrken. Exempel på yrken som är mest 

kvinnodominerat är undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Inom dessa yrken arbetar 93 

procent kvinnor och endast 7 procent män. Yrken som är mest mansdominerade är 

byggnadsträarbetare och inredningssnickare som har 99 procent män och 1 procent kvinnor.74  

 

3.2 Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier inom olika yrken 

Enligt statistik från 2013 hade 5 procent kvinnor och 1 procent män i åldrarna 16-29 år under 

året blivit utsatta för sexuella trakasserier av chefer eller arbetskollegor. I samma åldersgrupp 

hade 19 procent kvinnor och 4 procent män blivit trakasserade på grund av sitt kön av chefer 

eller arbetskollegor.75  

 

Av de yrken som kvinnor främst blev utsatta för trakasserier på grund av kön var kvinnor 

mest drabbade inom yrken som krävde specialkompetens inom teknik och datavetenskap.   

Inom dessa yrken var det 23 procent kvinnor mellan åren 2011-2013 som blivit utsatta. 76 

Enligt statistik från 2012 var 80 procent av alla yrkesverksamma programmerare och 

systemvetare, män.77 Andra yrken där kvinnor var speciellt utsatta för trakasserier var bland 

annat inom tekniker- och ingenjörsarbete där 21 procent var drabbade.78 Inom ”övriga” 

ingenjörsarbeten var enligt statistik från 2012, 80 procent män yrkesverksamma och inom 

maskiningenjörer och maskintekniker var 86 procent män verksamma.79 Andra yrken där 

kvinnor var speciellt utsatta var företagsekonomer, och marknadsförare, även där var 21 

procent var utsatta. Yrken där män utsattes för trakasserier på grund av kön var vård- och 

                                                           
74 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014, (Hämtad 2015-02-09), s. 65. 
75 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283.  
76 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283.  
77 Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 20 vanligaste yrkena för män.  http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-

yrkesstatistik/59064/59071/133977/ (Hämtad 2015-02-09).  
78 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283 
79 Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 20 vanligaste yrkena för män. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133977/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133977/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133977/
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omsorgspersonal, där 15 procent drabbades.80 Som vårdbiträden samt personlig assistenter var 

81 procent kvinnor yrkesverksamma.81 Andra yrken som män var mest utsatta för trakasserier 

på grund av kön var inom yrken som krävde specialkompetens inom hälso- och sjukvård, där 

9 procent av männen kände sig utsatta.82 Enligt statistik från 2012 var könsfördelningen inom 

yrket som benämns ”övriga” sjuksköterskor cirka 90 procent kvinnor och 10 procent män. 

Inom läkaryrket samma år var som tidigare nämnt könsfördelningen nästintill jämn.83 

 

JämO har tagit upp undersökningar som genomförts i England inom brandförsvaret och USA 

inom polisen samt i Sverige inom försvarsmakten. Resultatet av dessa undersökningar visade 

att könstrakasserier främst förekom på arbetsplatser som var starkt könssegregerade. Det 

förklarades att det ena könet som utgör därmed normen och erhåller därför makten att 

definiera den kultur som råder på arbetsplatsen. Könstrakasserier är främst förekommande på 

arbetsplatser som är starkt mansdominerade och det är främst män som utsätter kvinnor för 

könstrakasserier. Dock kan män också utsättas för könstrakasserier då det handlar om starkt 

kvinnodominerade arbetsplatser, som har en bestämd så kallad ”kvinnokultur” vilken kan 

fungera som förhärskande.84 

 

En intervju med en arbetstagare som genomförts i en handbok ifrån JämO visar på denna 

företeelses koppling till könssegergering inom yrken. Arbetstagaren var en man som arbetade 

inom vården och han vittnade om kommentarer och skämt som hade sexuella anspelning på 

hans kön. Det handlade även om kommentarer som intervjupersonen valde att benämna som 

”oskyldigare saker” såsom det är sådant som en man ska tåla.85 

 

                                                           
80 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. 
81 Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 20 vanligaste yrkena för kvinnor. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-

yrkesstatistik/59064/59071/133975/ (Hämtad 2015-02-09). 
82 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. 
83 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014, (Hämtad 2015-02-09), s. 64. 
84 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006. http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/konskapsoversikt_sextrak_rev_jan07.pdf 

(Hämtad: 2015-03-06), s. 8. 
85 Sverige. Jämställdhetsombudsmannen., Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO), [Stockholm], 2007, s. 31. 

http://www.do.se/Documents/material-gamla-ombudsman/konskapsoversikt_sextrak_rev_jan07.pdf
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3.3 Anmälningar till DO 

Under 2013 inkom 26 anmälningar till DO gällande sexuella trakasserier inom arbetslivet, 

flertalet anmälningar handlade både om trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. 

Av alla anmälningar som gjordes år 2013 gällande könsdiskriminering, var 83 procent 

inlämnade av kvinnor. Nästan alla anmälningar som inkommit gällande sexuella trakasserier 

var av kvinnor.86 I de flesta fallen rörde anmälningarna arbetsgivare.87  

 

  

                                                           
86 Diskrimineringsombudsmannen. DO driver fler ärenden för kvinnor. http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-

aktuellt/2013/DO-driver-fler-arenden-fran-kvinnor/ (Hämtad 2015-02-09) 
87 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013. 

http://www.do.se/Documents/rapporter/%C3%85rsredovisning2013DO.pdf. (Hämtad 2015-02-09), s. 27. 

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/DO-driver-fler-arenden-fran-kvinnor/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/DO-driver-fler-arenden-fran-kvinnor/
http://www.do.se/Documents/rapporter/%C3%85rsredovisning2013DO.pdf
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4. Genusvetenskapliga teorier  

4.1 Könsordningens rötter i Sverige 

 År 1850 var kvinnor inte myndiga och levde i ett patriarkalt samhälle. Mannes roll 

innefattade att vara makthavare över resurserna, vara familjens representant utåt samt att han 

hade ensamrätt rörande bestämmandet över barnen i familjen. Mannen var kvinnans målsman, 

detta innebärande att kvinnan inte kunde ingå avtal rörande sitt arbete eller utföra arbete 

utanför hemmet. Kvinnan var därmed skyldig att ha hand om allt arbete som hemmet innebar. 

Det var mannen i familjen som hade rätt att förvalta den gemensamma ekonomin, såväl sin 

egen som kvinnans.88 Lagstiftningen var utformad på så vis att mannen var försörjaren och 

enligt ”hustavlan” skulle kvinnan vara i underordnad ställning till mannen.89  

 

Under mitten av 1800-talet skedde stora samhällsförändringar i form av urbaniseringen som 

krävde att könsordningar förändrades. Självhushållningen minskade som ett resultat av att 

marknaden och penningekonomin etablerades.90 Problemen att ha ett eget försörjande var 

bestående under denna tid för ogifta kvinnor eftersom att de fortfarande ansågs omyndiga. 

Detta ledde till att ogifta kvinnor ansågs myndiga vid 21 års ålder år 1884. Trots att kvinnor 

nu kunde ansvara över sin egen försörjning var de flesta marknader mannens monopol. 

Könsordningen var informellt kvar och gjorde att yrken var starkt ”mansfärgade”.91 Under 

början på 1900-talet, slutet på 1800-talet skedde succesiva förändringar rörande 

utbildningsmöjligheter för kvinnor, detta eftersom kvinnor började anställas inom en del 

yrken. Yrken såsom på arbete med post, telegraf och järnväg började anställa kvinnor. Inom 

vissa yrken ledde detta till en majoritet av kvinnor. Bakgrunden till att kvinnor började 

anställas var att det fanns ett försörjningsbehov hos borgarklassens kvinnor samt att det var ett 

sätt att anställa ”billig” arbetskraft då kvinnornas löner var avsevärt lägre än männens. Detta 

kom att bli en krock mellan normer, eftersom att kvinnans tänkta plats som hushållets arbetare 

kom att kollidera med statens behov av att spara pengar. De argument som fanns för att hålla 

ner kvinnors löner var att männens vanor var mer kostsamma, samt att det var mannens roll 

att försörja familjen.92 Inte förens år 1950 kunde 25 procent kvinnor försörja sig själva.93 

                                                           
88 SOU 1998:6, s. 19. 
89 SOU 1998:6, s. 20.  
90 SOU 1998:6, s. 21.  
91 SOU 1998:6, s. 22-23.  
92 SOU 1998:6, s. 24.   
93 SOU 1998:6, s. 26.    
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Under samma tid som kvinnor blev myndigförklarade, växte ideologin om hemmafruar fram. 

Denna könsordning fungerade som ett ideal som innebar att kvinnan stod i ekonomisk 

beroende till mannen. Kvinnans roll i jordbrukslivet omvandlades till kvinnans roll i hemmet. 

Under mellankrigstiden höjdes männens reallöner vilket ledde till att ideologin kunde få sitt 

fotfäste, genom att många gifta kvinnor kunde avsluta sitt arbetsliv. Arbetena som fanns att 

tillgå för kvinnor under denna tid var lågavlönade tunga arbeten som därav kunde hjälpa 

ideologin ännu mer.94 Vad som kom att bli förändringen kring hemmafrusideologin, var att 

högre löner började etableras kombinerat med att efterfrågan av kvinnlig arbetskraft ökade. 

Detta inleddes i början på 1920-talet och även efter andra världskriget. Detta skedde även 

under 1960-talet och fram till 1980-talet. Från och med 1960-talet började löneskillnaderna 

generellt minska. Den då rotade hemmafrusideologin kom att lösas upp eftersom att 

löneskillnadsutjämningarna försvårade upprätthållningen av ideologin.95  

 

Från 1960-talet och fram till 1990-talet var kvinnornas deltagande i arbetslivet ungefär 90 

procent. Trots att deltagandet i arbetslivet ökade, har en könssegregering mellan yrken och 

arbetsuppgifter fortsatt att vara ett faktum. Som tidigare förklarat i arbetet finns två olika 

dimensioner av könssegregering; horisontell och vertikal. Ett exempel på hur man kan 

kategorisera olika sorters arbetsuppgifter är genom att skilja på sysslorna som innefattas i 

dem. Detta kan innebära att skilja tre olika sysslor åt. Dessa innefattar arbete med; människor, 

data och föremål. Den vertikala dimensionen i detta fall är starkt kopplad till arbetet med 

sysslorna data och föremål, eftersom det är här gränsdragningen mellan tjänstemän och 

arbetare etableras. Den horisontella dimensionen å andra sidan har koppling till arbetet med 

människor och kan kopplas till genus. Enligt litteraturforskning som gjorts gällande 

könssegregering över tid, kan en snabbare utveckling av utjämningen utskiljas rörande den 

vertikala dimensionen. Detta innebär att könsskillnader inom arbetets innehåll, inom klasserna 

tenderar att vara mer bestående.96  

 

                                                           
94 SOU 1998:6, s. 27-28.    
95 SOU 1998:6, s. 29.  
96 SOU 2014:30. Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. Forskningsrapport till Delegationen för 

jämställdhet i arbetslivet. Stockholm: Fritze, s. 152. 
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4.2 Att göra kön 

Utgångspunkten för genusforskning är att klargöra de befintliga stereotypa föreställningar 

som finns kopplade till kön samt vad de i sin tur får för konsekvenser rent språkligt. Under 

1970-talet började de kritiska feministiska studierna av kön inleddas i Sverige. Då benämndes 

denna forskning och undervisning som ”kvinnoforskning”. I Sverige kom skillnaden mellan 

kön och genus att introduceras under 1980-talet, därmed etablerades genusforskningens 

benämning.97 

Sex, we told students, was what was ascribed by biology: anatomy, 

hormones, and physiology. Gender, we said, was an achieved status: 

that which is constructed through psychological, cultural, and social 

means.98 

Citatet kommer ifrån Candace & Zimmermans doing gender och de menar att relationen 

mellan dessa begrepp var en komplicerad och reflexmässig process redan under 1970-talet.  

De menar att strukturella underbyggelser ledde till att till exempel förhållandet mellan familj 

och arbete skapade eller aktiverade vissa förmågor, såsom till exempel hos mamman. Detta 

ord var något som alltid tidigare förknippats med det biologiska könet. Könets 

sammankoppling med prestationer var något som inte uppmärksammades.  

 

Det är individen som gör kön, men det är också situationsbundet vilket innebär att det är de 

förväntningar eller föreställningar som finns kring hur individens agerande ska te sig. Med 

detta menas att snarare än att vara en egenskap, uppfattas kön som resultat och motivering i 

sociala situationer. Det är också på sätt och vis ett sätt att legitimera segregeringen eller 

uppdelningen i samhället.99 Candace & Zimmerman menar viktiga men ofta glömda 

skillnader som går att utskilja mellan kön, könskategori och genus. Kön är fastställt genom att 

applicera socialt accepterade biologiska kriterier som klassar personer som antingen man eller 

kvinna. För att sedan placeras i en könskategori krävs att personen i fråga i det vardagliga 

livet upprätthåller och agerar utefter de könskriterier som krävs för att ingå i könskategorin. 

Könskategoriseringen etableras och upprätthålls genom en socialt nödvändig 

”identifieringsvisning” som tillkännager personens tillhörighet i en könskategori. Med detta 

                                                           
97 Lykke, Nina, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009, s. 9.  
98 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 125. 
99 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 126. 
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sagt menas att personens könskategori bestämmer personens kön och fungerar därmed som 

”praxis” i situationer. Genus skiljer sig här genom att fokuseringen läggs på att hantera 

situationsbundna beteenden som sätts i kontext med normförknippade föreställningar rörande 

attityder och aktiviteter som anses passande för personen i frågas könskategori.100  

 

4.3 Skapandet av sexualitet  

I Gunilla Carstensens avhandling tar hon upp Michael Foucaults forskning kring sexualitet. 

Han menar att sexualitet är något som skapas och formas i ett sammanhang och därmed finns 

ingen naturlig sexualitet som kan upptäckas. Uppfattningen av vad sexualitet är och ska vara 

skapas genom talet. För att kunna definiera heterosexualitet och homosexualitet måste dem 

ställas i förhållande till varandra. Enligt Foucaults är homosexualitet som en avvikelse i 

förhållande till heterosexualitets normalisering, en relativt modern företeelse. Detta eftersom 

att homosexualitet kom att bli en individuell abnormitet, det är individen själv som blir 

tillskriven onormal eller avvikande. Detta är något som vidareutvecklas av Judith Butler som 

valt att inkludera kön, kropp och begär i konstruktionen av heterosexualitet.101 Butler 

resonerar kring begärets koppling till heterosexualitet, hur det är kopplat till skapandet av 

skillnader mellan det maskulina och feminina, samt därmed uttrycksfulla egenskaper hos 

mannen och kvinnan. Den kulturellt skapade mall som förklarar genusidentiteter, bygger på 

att identiteterna som inte följer denna mall inte kan finnas. Till exempel då handlingar utifrån 

begär inte följer antingen kön eller genus. Att efterfölja denna mall innebär att enligt Butler en 

”politisk konsekvensrelation”, därmed något som fastställts genom kulturellt skapade normer. 

Sexualitetens form och innebörd blir därmed fastställd genom dessa normer.102 

  

                                                           
100 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 127.  
101 Carstensen, Gunilla, Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld: konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin, 

1. uppl., Gondolin, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2005,Eslöv, 2004, s. 39. 
102 Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, s. 69. 
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5. Analys 

5.1 Proaktiva åtgärder för att förebygga könstrakasserier 

I DL regleras hur arbetsgivaren ska arbeta proaktivt för att ingen arbetstagare ska utsättas för 

könstrakasserier.103 Vad som sedan genom förarbeten stadgas som proaktivt arbete är att 

policys ska upprättas för att arbetstagare ska veta att beteendet inte är accepterat, samt vilka 

konsekvenser som kan komma att följa av könstrakasserier.104 En policy skapar någon slags 

falsk trygghet om att det arbetas proaktivt med könstrakasserier. De som är med och upprättar 

policyn kanske anser att det arbetas proaktivt, men frågan är till vilken mån den når ut till 

arbetstagarna. Jag ställer mig även frågande till hur det kan ses som ett proaktivt arbete att i 

princip det enda kravet som stadgas är en policy. Detta borde innebära att alla företag som kan 

visa en policy som innefattar könstrakasserier, borde antas arbeta proaktivt med att 

arbetstagare inte ska utsättas för könstrakasserier. Lagstiftningen känns i detta avseende 

otillräcklig och enkel att kringgå.  

 

Eftersom att lagstiftningen i detta hänseende är så pass otydlig och ospecifik blir 

arbetsgivarens skyldigheter i det proaktiva arbetet svårt, vilket också fångats upp i SOU 

2014:41.105 Detta är något som skulle kunna utvecklas ifall SOU:n antas. Ett mer systematiskt 

arbete där risker kartläggs och mål sätts upp för att förebygga könstrakasserier, anser jag kan 

tydliggöra arbetsgivarens skyldighet och göra det proaktiva arbetet en naturlig del i det 

praktiska arbetet.106 Skriftlig kontinuerlig dokumentation kring hur arbetsgivaren arbetar med 

frågan kan också förenkla tillsynen av att lagstiftningen efterföljs. Detta tror jag också kan 

vara en förutsättning för att i alla fall belysa problemet i högre utsträckning. Dock anser jag 

att det inte är hela svaret på hur problemet ska lösas, dokumentation kan se bra ut utåt liksom 

en policy och det viktiga är egentligen hur arbetet sker rent praktiskt. Trots detta tror jag ändå 

att det kan vara ett steg i rätt riktning genom att specificera en nuvarande otydlig lagreglering.  

 

Som tidigare nämnt ska arbetsgivaren enligt förarbeten även visa på vilka konsekvenser som 

kan komma av att utsätta någon för könstrakasserier; såsom till exempel uppsägning och 

omplaceringar.107 Det är enligt min åsikt också arbetsgivaren eller arbetsledarens roll att sätta 

                                                           
103 3 kap. 6 § DL 
104 Prop. 2007/08:95, s. 332. 
105 SOU 2014:41, s. 239-240. 
106 SOU 2014:41, s. 239-240 
107 Prop. 2007/08:95, s. 332. 



30 
 

normen på arbetsplatsen. Med detta sagt är det arbetsgivarens ansvar att göra 

ställningstaganden som visar på vilka beteenden som inte är accepterade på arbetsplatsen. I 

AD 2005 nr 63 ser vi en mansdominerad arbetsplats där en rad sexuellt anspelande bilder 

samt listor som var kränkande mot kvinnor.108 I detta rättsfall är det anmärkningsvärt att 

arbetsgivaren inte behöver ta ett större ansvar över den arbetsplats som kvinnan befinner sig 

på. Pornografiska bilder anses falla innanför ramen för sexuella trakasserier, trots detta verkar 

det inte vara så uppseendeväckande för AD att dessa kränkningar fanns på arbetsplatsen.109 

Dessutom verkar detta inte falla inom ramen för det proaktiva arbetet, ett förebyggande mot 

könstrakasserier i detta fall borde innebära att arbetsgivaren ser till att arbetsplatsen inte 

innehåller pornografiska bilder eller liknande kränkningar. Jag anser att arbetsledaren som var 

ansvarig under arbetsgivaren borde gjort ett ställningstagande här och bort alla dessa 

kränkande ting samt haft samtal med personalen kring detta. Ifall ett systematiskt arbetssätt 

med könstrakasserier ägt rum på denna arbetsplats kanske det hade kunnat möjliggöra att 

risker identifierats, såsom det kränkande bilderna med mera och därmed kunnat åtgärdas 

innan någon behövt bli kränkt.110 Jag anser att genom samverkan mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarna angående arbetsplatsens utformning liksom föreslås i SOU 2014:41 kan 

befintliga normer identifieras och ge chans till reflektion. Detta skulle i sin tur kunna leda till 

att normer bryts och därmed skapar förutsättningar för det underrepresenterade könet att 

komma in på en trygg arbetsplats. Jag anser att det är så ett proaktivt arbete borde fungera 

ifall könstrakasserier ska förebyggas.  

 

Det proaktiva arbetet verkar inte få samma roll som det aktiva (utredningsskyldighet) sett till 

de rättsfall som finns att tillgå. Detta kan ses i fallet AD 2011 nr 13 där en arbetsledare satt 

upp en satirbild av sexuell karaktär, som enligt AD inte varit riktat till någon och därmed inte 

kunde anses som sexuella trakasserier.111 Något annat som också är anmärkningsvärt i detta 

fall är hur AD dömer att det ska finnas ett utrymme för bilder med sexuell karaktär utan att 

det ska behövas tas ned om någon påtalar att denne känner obehag av den. Jag ställer mig 

frågande till var går gränsen mellan pornografiskbild och bild med sexuell anspelning? Detta 

rättsfall är uppseendeendeväckande eftersom att jag anser att arbetsledaren mycket väl borde 

vetat; både genom sina uttalanden såväl som bilden, vilken kränkning det kunde leda till hos 

                                                           
108 AD 2005 nr 63. 
109 AD 2005 nr 63. 
110 SOU 2014:41, s. 242. 
111 AD 2011 nr 13. 



31 
 

samtliga anställda. Även fast bilden kanske inte var riktad till någon specifik person kan 

personer ändå känna sig kränkta av dess innehåll, vilket enligt AD inte behövs tas någon 

hänsyn till. Det är också anmärkningsvärt vad den enda ledamoten uttalar sig om när han 

menar att all den nakenhet som strömmar genom samhället idag,112 på något sätt normaliserar 

att en så pass grov bild sätts upp i personalrummet på en arbetsplats. 

 

5.2 Aktiva åtgärder då arbetstagare blivit utsatt för könstrakasserier 

Lagstiftningen kring de aktiva åtgärderna då en arbetstagare utsätts för könstrakasserier är 

mer specifik och stadgande jämförelsevis med de proaktiva åtgärderna. Trots detta läggs, som 

tidigare nämnts, mycket ansvar på den som faktiskt utsätts för könstrakasserier. Denne måste 

enligt praxis113 få förövaren att få insikt i att sitt beteende är oönskat, alternativt att någon 

annan gör det åt personen såsom till exempel arbetsgivaren. Dock förutsätter det att 

kränkningen inte är så pass grov att förövaren själv borde inse att sitt beteende skulle vara 

oönskat.114 Detta fick mig att resonera ännu en gång kring var gränsen går. När anses det vara 

ett grovt kränkande och borde inte ansvaret ligga på förövaren? Sett till AD 2005 nr 63 där det 

är väldigt uppenbart att det fanns många sexuella trakasserier som pågick på arbetsplatsen, är 

det anmärkningsvärt att kvinnan i fallet krävdes säga till för att hon skulle fått ett bifall i 

AD.115 Trots hennes utsatta roll som kvinna på en starkt mansdominerad arbetsplats och att 

arbetskollegor och arbetsledare inte hade något förtroende för henne (Försvarsmakten) 

verkade AD inte ta hänsyn till detta. De jargonger och andra kränkande företeelser som äger 

rum på hennes arbetsplats tas inte hänsyn till. Istället läggs ett stort ansvar för kvinnan som 

utsatts att hon skulle sagt ifrån innan hon kom hem till Sverige och avslutat sin anställning.116 

Jag anser att det är anmärkningsvärt att ansvaret inte låg på arbetsledaren eller arbetsgivaren 

att förebygga att hon skulle utsättas för sexuella trakasserier. Då det handlar om 

könssegregerade yrken, borde det underrepresenterade könet anses vara i en utsatt sits enligt 

min åsikt. AD tar ställning till att den grova jargongen i AD 2006 nr 54 inte kunde rättfärdiga 

beteendet hos förövaren som utsatte medarbetaren för sexuella trakasserier.117 Det gör dock 

att jag ställer mig frågande till ifall jargongen någonsin kan rättfärdiga ett beteende? I AD 

2005 nr 63 skiljde sig detta sig eftersom att jargongen inte verkade spela någon roll. Då 

                                                           
112 AD 2011 nr 13. 
113 AD 2009 nr 87. 
114 Jämställdhetsombudsmannen. Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, s. 41. 
115 AD 2005 nr 63. 
116 AD 2005 nr 63. 
117 AD 2006 nr 54. 
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kvinnan inte ”fann” sig i jargongen skapades det friktion på arbetsplatsen, vilket ledde till att 

arbetsgruppen började vända sig mot henne.118 Jag ställde mig frågande till varför det tas 

hänsyn till jargongen i ett rättsfall men inte i ett annat? Jargongen i detta rättsfall verkar ju 

vara väldigt grov, ändå lades inte någon större tyngd på det. 

 

5.3 Könstrakasseriers samband med könssegregerade arbetsplatser 

 Lika otydligt som regleringen kring det proaktiva arbetet för att förebygga könstrakasserier, 

om inte mer, är lagstiftningen kring könsfördelningen i organisationen. Där stadgas att 

arbetsgivare ska ”anstränga sig” för att få det underrepresenterade könet att söka sig till 

organisationen.119 Den horisontella segregeringen som råder har som tidigare nämnt en 

koppling till genus och detta gör faktumet att denna segregering utvecklats sakta sett över tid 

är något som jag anser vara väldigt anmärkningsvärt.120 Hade jämnare könsfördelningar inom 

yrkeskategorier som är horisontellt segregerade kunnat påskynda utvecklingen?  

 

Trots att ambitionen bakom lagen är att skapa jämn könsfördelning visar statistiken på att det 

är endast 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som befinner sig i yrken där det 

råder en jämn könsfördelning.121 I DL stadgas inte något specifikt arbetssätt som 

arbetsgivaren ska eller för den delen kan använda sig av. Mot bakgrund till detta anser jag att 

lagstiftningen måste bli både tydligare och med specificerad genom uppföljning på 

exempelvis rekryteringsprocesser. Detta för att arbetet ska kunna utvärderas och arbetas 

vidare med, samt att tillsynen av att sträva efter en jämn könsfördelning ska kunna 

genomföras. Som tidigare nämnt pekar den statistik som undersökts i uppsatsen, att 

könstrakasserier i stor utsträckning sker där personen i fråga är det underrepresenterade 

könet.122 Då män utsätts för könstrakasserier sker det i stor mån inom yrken såsom vård- och 

omsorgspersonal,123 vilket enligt statistiken var en kvinnodominerad yrkeskategori.124 I de 

yrken där kvinnor i störst mån utsattes för könstrakasserier var de som krävde 

                                                           
118 AD 2005 nr 63. 
119 3 kap. 9 § DL. 
120 SOU 2014:30, s. 152. 
121 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2014, (Hämtad 2015-02-09), s. 65. 
122 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006, s. 8. 
123 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. 
124 Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 20 vanligaste yrkena för kvinnor. http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-

yrkesstatistik/59064/59071/133975/ (Hämtad 2015-02-09). 
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specialkompetens inom data och teknik,125 vilket enligt statistiken var en mansdominerad 

yrkeskategori.126 Den undersökning som JämO tagit upp visade på att könstrakasserier är 

vanligast förekommande på könssegregerade arbetsplatser.127 Även fast det självklart, sett till 

de rättsfall som finns, sker könstrakasserier inom andra yrken pekar statistiken på att det 

främst förekommer inom yrken som är just könssegregerade. Jag anser därför att det krävs en 

starkare reglering kring jämn könsfördelning om jämställdhetsarbetet ska gå framåt. Som det 

är nu och som går att utläsa ifrån undersökningen som tidigare nämnts kommer det 

underrepresenterade könet in i en organisation med etablerade normer,128 som därmed bryts 

då det underrepresenterade könet inte längre lever upp till de förväntningar som omgivningen 

har på dennes könstillhörighet.129 Därmed tror jag att jämnare könsfördelning över tid skulle 

leda till att mer könsnormer bryts och bryta de strukturella mönster som idag är svårrubbade.  

 

5.4 Genusvetenskapliga förklaringar om orsaker till könstrakasserier 

Liksom Candace & Zimmermans ”doing gender”, gör vi kön i vardagliga sysslor genom att 

leva upp till de förväntningar och föreställningar som finns kopplade till den könstillhörighet 

vi har.130 Genom att applicera så kallade socialt accepterade kriterier klassas personer som 

antingen kvinna eller man. Könskategorin som personen i fråga sedan blir tilldelad efter att 

efterlevt de kriterier som krävs, skapar ett slags ”praxis” i många situationer.131 Här går det 

redan att dra likheter rörande vilket yrke män och kvinnor väljer att arbeta inom. Som 

statistiken samt undersökningarna som genomförts, visar dessa på att än idag tenderar män 

och kvinnor att välja olika yrken.132 För att koppla detta till problematiken med att 

arbetstagare utsätts för könstrakasserier, innebär det att män och kvinnor förväntas och 

föreställs agera och bete sig på ett visst sätt. Om detta sätts i perspektiv med könsordningens 

historia i Sverige133 och ”doing gender”, är det lätt att dra slutsatser om att kvinnans roll 

                                                           
125 Persson, Janerik. Arbetsmiljön 2013. Rapport: Arbetsmiljöstatistik 2014:3. Arbetsmiljöverket, 2014, s. 283. 
126 Statistiska Centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik. 20 vanligaste yrkena för män.  http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-

yrkesstatistik/59064/59071/133977/ (Hämtad 2015-02-09). 
127 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006, s. 8. 
128 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006, s. 8. 
129 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 126. 
130 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 126. 
131 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 127.  
132 Se avsnitt: 3.1 Könsfördelning mellan olika yrken, s. 21. 
133 SOU 1998:6, s. 19-29. 
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genom tiden varit underordnad mannen. Detta bibehålls genom att kvinnor och män agerar 

utifrån vad som förväntas av dem från omgivningen, därmed förväntningar och föreställningar 

kopplade till könskategorierna.134 Detta kan förklara varför könstrakasserier i stor 

utsträckning sker på mansdominerade arbetsplatser.135 Det går också att vända på problemet 

och se det utifrån att män genom nedsättande kommentarer, närmanden och även bilder kan 

bibehåller sin överordnade roll. Då män utsätts för sexuella trakasserier handlar det i stor 

utsträckning om starkt kvinnodominerade arbetsplatser där en förhärskande så kallad 

”kvinnokultur” råder.136 Jag anser att även denna ”företeelse” kan sättas i kontext med såväl 

”doing gender”137 och könsrollernas historia138, med detta menar jag att männens överordnad 

genom historia sätter vissa förväntningar och föreställningar om att män ”ska tåla”, på grund 

av stereotypa föreställningar om ”manlighet”. Sett till den intervju som redovisats tidigare 

vittnar intervjupersonen om just denna norm.139  

 

Mot bakgrund till detta anser jag att det skulle kunna innebära att på mans- och 

kvinnodominerade arbetsplatser kan beteenden såsom sexuella trakasserier och trakasserier på 

grund av kön bli socialt accepterade och därmed en del av normen.  

  

                                                           
134 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 126. 
135 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006, s. 8. 
136 JämO (Jämställdhetsombudsmannen). Kunskapsöversikt – sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i 

arbetslivet. 2006, s. 8.  
137 West, Candace & Zimmerman, Don H. Doing Gender. Gender and Society, vol. 1, no. 2 (1987): 125-151. doi: 

194.47.121.226, s. 126-127. 
138 SOU 1998:6, s. 19-29. 
139 Sverige. Jämställdhetsombudsmannen., Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet, 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO), [Stockholm], 2007, s. 31. 
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6. Slutsats 
Av studien kan jag dra slutsatsen att könstrakasserier är en del av jämställdhetsproblemet som 

råder idag i det svenska samhället. Detta eftersom att strukturella normer som än idag är 

inbitna rörande manligt och kvinnligt styr personers val i både såväl i arbetslivet som i 

vardagslivet. Detta i sin tur skapar mans- och kvinnodominerade yrken. Min slutsats är att 

dessa existerande normer behöver brytas ifall problem som att personer utsätts för 

könstrakasserier ska försvinna och ett steg på vägen är att skapa jämt könsfördelade yrken. 

Detta eftersom att min slutsats är att könstrakasserier i största mån sker inom starkt 

könssegregerade yrken. Även fast lagstiftningen endast kan påverka till en viss del, kan ett 

systematiskt arbetssätt enligt min mening leda till att strävan efter en jämn könsfördelning blir 

en naturlig del i arbetet samt ett sätt att belysa problem såsom att arbetstagare utsätts för 

könstrakasserier. Därför anser jag att en starkare och mer specifik lagstiftning krävs rörande 

jämn könsfördelning, såväl som kring det proaktiva arbetet för att förebygga att arbetstagare 

utsätts. Min slutsats är att det krävs mer än att anstränga sig för en jämn könsfördelning och 

även att stadgande om att policys ska upprättas är en otillräcklig insats i ett proaktivt arbete. 

 

Vad gäller de aktiva åtgärderna då en arbetstagare blir utsatt för könstrakasserier står frågan 

kvar gällande gränsdragningen mellan vad som anses vara grova könstrakasserier och inte. 

Denna är diffus och gör att ansvaret hamnar på den utsatte och inte förövaren, vilket jag anser 

inte vara rätt. Ansvaret för beteendet ska enligt min mening, alltid ligga på förövaren och inte 

på den som utsätts att säga ifrån.  

 

Framtida forskning 

Framtida forskning som jag anser relevant är en empirisk studie, där en större kvantitativ eller 

kvalitativ undersökning genomförs. Detta för att få reda på hur arbetstagare upplever att 

arbetsgivaren arbetar proaktivt för att ingen arbetstagare ska bli utsatt för könstrakasserier. 

Genom att se hur arbetstagare istället för arbetsgivare anser att det arbetas proaktivt med 

frågan, ges en större validitet i hur det i praktiken fungerar.  
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