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Sammanfattning 
 
Metoo-rörelsen uppmärksammade att sexuella trakasserier utgör ett arbetsmiljöproblem på 
många av Sveriges arbetsplatser. Mot denna bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka den 
rättsliga definitionen samt regleringen av sexuella trakasserier i arbetslivet. Ett förbud samt en 
rättslig definition av sexuella trakasserier återfinns i diskrimineringslagen (2008:567). Lagtex-
tens definition lämnar dock visst utrymme för tolkning. En redogörelse för domstolens praxis 
samt förarbeten utgör därför en del av uppsatsen. Granskningen av skyddet mot sexuella tra-
kasserier inkluderar även en granskning av skyddet mot sexuella trakasserier enligt arbetsmil-
jölagen (1977:1160). För vidare diskussion av begreppet samt skyddet mot sexuella trakasse-
rier innehåller uppsatsen en redogörelse över brottet sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 
brottsbalk (1962:700) samt en jämförelse mellan sexuellt ofredande och sexuella trakasserier. 
 
I uppsatsen konstateras vissa brister i definitionen av begreppet sexuella trakasserier. Brister-
na framkommer bland annat vid jämförelse med brottet sexuellt ofredande samt vid gransk-
ning av praxis. Den praxis som finns att tillgå är bristfällig och för att tydliggöra legaldefinit-
ionen av sexuella trakasserier skulle det behövas mer kvalitativa avgöranden från högsta in-
stans. Det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier i diskrimineringslagen är relativt omfat-
tande eftersom det både finns ett direkt förbud mot företeelsen samt förebyggande regler om 
aktiva åtgärder. Arbetsmiljölagens reglering av systematiskt arbetsmiljöarbete överlappar 
diskrimineringslagens reglering av aktiva åtgärder. Någon avgörande nackdel med anledning 
av detta kan inte konstateras. De brister som uppmärksammas i skyddet är exempelvis pro-
blemet med att privatpersoner inte kan ställas till svaras med hjälp av diskrimineringslagen. 
Denna brist kan möjligen kompletteras av den straffrättsliga bestämmelsen sexuellt ofre-
dande.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Under hösten 2017 fick ordet sexuella trakasserier en särskild plats i den allmänna debatten. I 
anslutning till att den kända Hollywood-producenten Harvey Weinstein anklagades för att 
sexuellt trakasserat kvinnor i USA, uppmanade skådespelaren Alyssa Milano alla kvinnor 
som någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp att skriva ”me 
too” i sina sociala medier. Syftet var att visa på omfattningen av problemet med sexuella tra-
kasserier och sexuella övergrepp.1 Hashtaggen #metoo användes världen över och i Sverige 
fick den stor spridning. Tre dagar efter att Alyssa skrivit sin uppmaning hade 11 500 stycken 
inlägg innehållande hashtaggen #metoo delats på svenska Twitter. Av dessa inlägg var 92 
procent skrivna av kvinnor och 8 procent av män.2 Metoo kom dock att bli större än bara ett 
internet-fenomen. Snart samlades kvinnor i olika branscher för att tillsammans gå ut och be-
rätta om de problem de upplevt och kräva förändring. I Sveriges största dagstidningar ställdes 
krav på hur de olika branscherna skulle agera för att förändra den rådande arbetsmiljön. Totalt 
organiserade sig 30 branscher för att berätta om sina upplevelser.3  
 
De berättelser som har delats under Metoo vittnar om ett samhälle där sexuella trakasserier 
utgör ett arbetsmiljöproblem. En naturlig följdfråga är då: Vilket juridiskt skydd finns mot 
sexuella trakasserier? Redogörelsen över det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier kan 
vid en första anblick utgöra en kortfattad historia. Lagens förbud mot sexuella trakasserier 
återfinns i det andra kapitlet i diskrimineringslagen (2008:567) (DL) och enligt 1 kap. 4 § 5 p. 
DL är sexuella trakasserier ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. 
Detta är dock inte hela sanningen. Förutom det renodlade förbudet mot sexuella trakasserier 
finns andra bestämmelser som i en vidare bemärkelse inbegrips i legalskyddet mot sexuella 
trakasserier, exempelvis diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder. Utöver dis-
krimineringslagens skydd finns i arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) regler om kränkande 
särbehandling samt regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilka också har till syfte till 
att skydda mot bland annat sexuella trakasserier. Att utröna hur skyddet ser ut samt vad sexu-
ella trakasserier betyder enligt lagens mening är därav mer komplext än att endast hänvisa till 
laglydelsen i 1 kap. 4 § 5 p. DL. 
 
Mot denna bakgrund är det av intresse att granska hur det rättsliga skyddet mot sexuella tra-
kasserier ser ut i praktiken. Vad har lagen för skydd att erbjuda? Finns det brister i det rätts-
liga skyddet mot sexuella trakasserier, och om så är fallet, var någonstans brister det? 

                                                
1 Codrea-Rado, ”#MeToo Floods Social Media With Stories of Harass-ment and Assault”, The New York Times 
(2017-10-16). 
2 De la Reguera, ”Uppenbart att kvinnor världen över fått nog”, DN (2017-10-18). 
3 Sköld & Ohlin,”#metoo samlar snart alla branscher i Sverige – här är listan”, SVT (2017-11-20). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsen har till syfte att undersöka det rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier i arbetsli-
vet med särskild hänsyn till diskrimineringslagen. Syftet med uppsatsen är att tydliggöra vad 
som enligt juridiken utgör sexuella trakasserier samt hur det rättsliga skyddet mot sexuella 
trakasserier ser ut i praktiken. Uppsatsen har även till syfte att klargöra om det finns brister i 
skyddet mot sexuella trakasserier. För att nå uppsatsens huvudsakliga syfte, att undersöka det 
rättsliga skyddet mot sexuella trakasserier i arbetslivet, har uppsatsen även till syfte att under-
söka samt diskutera den rättsliga definitionen av sexuella trakasserier.  
 
För att uppfylla uppsatsens syfte ämnar uppsatsen att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vad är den juridiska definitionen av sexuella trakasserier? 
• Vilket juridiskt skydd finns mot sexuella trakasserier? 
• Finns det brister i lagens nuvarande skydd mot sexuella trakasserier och hur skulle 

detta skydd i så fall kunna förbättras? 
 

 

1.3 Avgränsning 
 
Förbudet mot sexuella trakasserier omfattar flera olika samhällsområden men det område 
denna uppsats valt att fokuserar på är skyddet på arbetsplatsen. Arbetslivet har en särställning 
inom diskrimineringsrätten och de lagregler som är av relevans för regleringen av sexuella 
trakasserier, så som aktiva åtgärder enligt 3 kap. DL, är till stor del utformade för arbetslivet. 
På grund av att relevant rättspraxis till större del behandlar arbetslivet blir det oundvikligen ett 
fokus mot arbetslivet vid redogörelse av lagregelns praktiska tillämpning. Arbetslivet kommer 
därför att utgöra uppsatsen undersökningsområde. 
 
Legaldefinitionen samt det renodlade förbudet mot sexuella trakasserier återfinns i diskrimi-
neringslagen. Denna lag kommer därför att utgöra grunden för uppsatsen. Förutom diskrimi-
neringslagen regleras sexuella trakasserier i arbetsmiljölagen. Därför kommer arbetsmiljöla-
gens regler om kränkande särbehandling samt det systematiska arbetsmiljöarbetet att utgöra 
en viktig del av uppsatsen undersökningsområde. För att vidare undersöka och problematisera 
regleringen av sexuella trakasserier kommer även en jämförelse mellan sexuella trakasserier 
och straffrättens brott sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalk (1962:700) (BrB) att 
vara en del i uppsatsen. Andra lagar som möjligen skulle kunna vara av intresse vid diskuss-
ion av det juridiska begreppet sexuella trakasserier, t.ex. socialtjänstlagen (2001:453), faller 
utanför uppsatsens avgränsning.  
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1.4 Metod 
 
Syftet med uppsatsen är bredare än att fastställa gällande rätt enligt den rättsdogmatiska me-
toden. Uppsatsen utgår från en rättsanalytisk metod, då uppsatsen syftar till att kritiskt analy-
sera gällande rätt samt diskutera möjliga alternativa juridiska lösningar. En viktig del av arbe-
tet utgör jämförelse och värdering av rättsregler från olika rättsområden, vilket möjliggörs 
med en rättsanalytisk metod. Den rättsanalytiska metoden är, till skillnad från den rent rätts-
dogmatiska metoden, en metod där argumentation inom rättsvetenskapen uppfattas som fri 
och där det inte finns ett tydligt ”rätt svar”. Den rättsanalytiska metoden möjliggör kritik av 
gällande rätt samt öppnar upp för möjligheten att ta in ett bredare urval av material så som 
föreskrifter från myndigheter, interna manualer och intervjuer med jurister. Denna friare me-
tod möjliggör en mer mångfacetterad analys, vilket är idealiskt för att uppnå syftet med arbe-
tet.4 
 
 

1.5 Material 
 
Materialvalet utgörs till stor del av traditionella juridiska rättskällor så som relevanta lagar 
med tillhörande förarbeten, rättspraxis av relevans för frågeställningen samt juridisk doktrin. 
På grund av att uppsatsen till stor del utgår från diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen 
utgör Arbetsmiljöverkets (AV) samt Diskrimineringsombudsmannens (DO) uttalanden och 
rapporter en viktig del av uppsatsens material. Arbetsmiljölagen utgör en ramlag, föreskrifter 
samt andra för uppsatsen relevanta dokument från Arbetsmiljöverket kommer därför att utgöra 
en viktig del av uppsatsens material.5 
 
Förarbeten har använts för att förstå lagstiftarens syfte samt föreslagen tillämpning med till-
tänkt lagstiftning. Nuvarande diskrimineringslag har ersatt flera tidigare diskrimineringslagar, 
bland annat Jämställdhetslag (1991:433) som tidigare reglerade sexuella trakasserier. Jäm-
ställdhetslagens definition av sexuella trakasserier flyttades över till diskrimineringslagen 
utan ändring i sak, jämställdhetslagens förarbeten utgör därför en viktig källa.6 Vid urval av 
rättspraxis från Arbetsdomstolen (AD) har endast de rättsfall där parter eller domstolen själv 
benämner företeelsen som sexuella trakasserier tagits i beaktan. Uppsatsen kommer därför 
inte att beakta rättsfall där en arbetstagares handlande möjligen skulle kunna klassificeras som 
sexuella trakasserier, men där varken parter eller domstol valt att använda begreppet. Ef-
tersom uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppet sexuella trakasserier har använts inom 
juridiken är endast rättsfall där begreppet sexuella trakasserier förekommer av intresse.  
 

                                                
4 Sandgren 2015 s. 45-47. 
5 Adlercreutz & Mulder 2013 s. 338. 
6 Prop. 2007/08:95 s. 2 & 104. 
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På grund av att den svenska diskrimineringsrätten till stor del har utformats efter internation-
ella rättsnormer utgör även internationella rättskällor en del av materialet, så som FN-
konventioner samt europarättsliga dokument. Förutom de juridiska källorna är materialet till 
uppsatsen i viss del hämtat från andra vetenskaper, exempelvis studier om sexuella trakasse-
rier. Det material, som avviker från de klassiskt juridiska källorna, utgör endast en kort intro-
duktion till vidare diskussion och förståelse för begreppet sexuella trakasserier.  
 
 

1.6 Disposition  
 
Efter uppsatsens inledande kapitel följer en introduktion till diskrimineringslagen samt lagens 
utveckling och uppbyggnad. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en kortfattad introduktion till 
begreppet diskriminering och hur diskriminering regleras i Sverige. Kapitel tre har till syfte 
att förklara definitionen samt förbudet mot sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. 
Kapitlet innehåller även en redogörelse över praxis från Arbetsdomstolen och en diskussion 
om hur begreppet sexuella trakasserier har definierats enligt praxis.  
 
Uppsatsens fjärde kapitel innehåller en redogörelse över arbetsgivarens ansvar att vidta åtgär-
der med anledning av sexuella trakasserier inom diskrimineringsrätten samt arbetsmiljörätten. 
Syftet med kapitlet är att konkretisera vilket ansvar arbetsgivaren har för att arbetsplatsen ska 
vara fri från sexuella trakasserier samt diskutera möjliga problem med att sexuella trakasserier 
regleras inom två närbesläktade områden. Det femte kapitlet fokuserar på en jämförelse mel-
lan sexuella trakasserier och den straffrättsliga bestämmelsen sexuellt ofredande. Syftet med 
kapitlet är att med hjälp av den straffrättsliga bestämmelsen problematisera den rättsliga defi-
nitionen samt skyddet mot sexuella trakasserier. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där slut-
satser som presenterats i arbetets tidigare delar sammanställs och diskuteras gemensamt. 
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2 Diskrimineringslagen 
 
I den svenska diskrimineringslagen finns sex olika former av diskriminering: direkt diskrimi-
nering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och 
instruktioner att diskriminera (1 kap. 4 § DL). En förståelse för vad begreppet diskriminering 
betyder bidrar således till en förståelse för regleringen av sexuella trakasserier. Att kortfattat 
definiera begreppet diskriminering är mer komplicerat än vad man först kan tro. Vad gemene 
man uppfattar som diskriminering behöver nödvändigtvis inte utgöra diskriminering enligt 
lag.  
 
Det som utmärker diskrimineringslagstiftningen är att de flesta av diskrimineringsformerna 
kräver ett samband med en diskrimineringsgrund. Eftersom att den missgynnande behand-
lingen måste ha ett samband med en diskrimineringsgrund innebär det att den svenska diskri-
mineringslagen är ett punktvis ingripande. Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av 
diskriminering ”orättvis behandling (av viss grupp) i ett samhälle”.7 Detta betyder i praktiken 
att diskriminering antingen kan vara laglig eller olaglig. All typ av särbehandling anses inte 
utgöra diskriminering enligt svensk diskrimineringslag, utan endast den särbehandling som 
staten har ansett motiverad att reglera. Även om en person kan uppleva det som diskrimine-
ring att bli särbehandlade, exempelvis för sin kroppsvikt, så har detta inte samband med nå-
gon diskrimineringsgrund och är därför inte diskriminerande enligt lag.  
 
Enligt propositionen till nuvarande lag har skyddet mot diskriminering till yttersta syfte att 
värna om principen om alla människors lika värde.8 Detta synsätt, att diskrimineringslagstift-
ning är ett uttryck för principen om alla människors lika värde, har dock blivit ifrågasatt. Pro-
fessor Anna Christensen menar tvärtom att diskrimineringslagstiftningen inte är ett uttryck för 
allmänna principer om likabehandling, utan istället en åtgärd för att komma till rätta med en 
faktisk förekomst av negativ särbehandling i en viss grupp. Christensen menar att på grund av 
diskrimineringsförbudets selektiva ingripande skiljer förbudet sig från den allmänna principen 
om likabehandling. Bakgrunden till ett diskrimineringsförbud är att man finner en grupp som 
behöver skydd inom ett visst område, vilket i sin tur motiverar att med statliga medel ingripa i 
form av diskrimineringsförbud. Christensen jämför i sin text med dåvarande kommunallag 
enligt vilken kommunen ska ”behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för någonting annat”. Kommunallagen tar inte hänsyn till någon särskild grupp som ska skyd-
das utan lagen innebär ett allmänt förhållningssätt vid all myndighetsutövning. Christensen 
menar att man inte kan se diskrimineringsförbud som en allmän tendens för att skapa ett mer 
jämlikt samhället utan strukturella olikheter och negativ särbehandling. Förbud mot diskrimi-
nering är endast ett uttryck för att vissa utvalda olikheter inte får läggas till grund för särbe-
handling.9 
 
                                                
7 Nationalencyklopedin, Diskriminering. 
8 Prop. 2007/08:95 s. 79. 
9 Christensen 2000 s. 38-39 & 55. 
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Christensen kritiserar något som kan framstå som en detalj i sammanhanget. Huruvida dis-
krimineringslagen är ett uttryck för principen om alla människors lika värde eller ej är inte 
avgörande för hur skyddet mot sexuella trakasserier tar sig uttryck. Det är dock en viktigt po-
äng för att tydliggöra hur lagstiftaren har gjort ett val vid reglering av diskriminering. Det är 
till exempel teoretiskt möjligt att inrätta ett allmänt krav på saklighet istället för nuvarande 
diskrimineringsgrunder. Det är inte heller självklart att lagstiftarens syfte, som i detta fall är 
att värma om principen om alla människors lika värde, tar sig uttryck i praktiken. Bara för att 
lagstiftaren uppger att en lag har ett visst syfte behöver den faktiska lagen inte uppfylla detta 
syfte i praktiken. Denna slutsats, att en lag kan formas på olika vis och att tillämpningen inte 
alltid överensstämmer med intentionen, är egentligen en självklarhet inom juridiken. Men 
förståelsen för att den juridiska regleringen av diskriminering, och då även sexuella trakasse-
rier, endast är en av flera möjliga regleringar är viktig för vidare diskussion. 
 
 

2.1 Diskrimineringslagens utveckling  
 
Nuvarande diskrimineringslag är en tvingande civilrättslig lagstiftning som har sitt ursprung i 
flera tidigare lagar. Den första diskrimineringslagstiftningen i svensk rätt trädde i kraft 1980 
med lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.10 Skyddet mot 
diskriminering är en mänsklig rättighet och principen om icke-diskriminering är central i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna.11 Dokumentet skapades som en icke-bindande 
politisk deklaration men med tiden har delar av dokumentet blivit sedvanerättsliga bindande, 
däribland förbudet mot diskriminering.12 Principen om icke-diskriminering har vidare kommit 
till uttryck i en mängd bindande konventioner vilket har förstärkt skyddet mot diskriminering. 
Utifrån deklarationen formulerades juridiskt bindande konventioner så som FN:s konvention 
om medborgerliga och politiska rättigheter år 1966, FN:s konvention om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter år 1966 och FN:s konvention om avskaffande av all slags diskrimi-
nering av kvinnor år 1979, vilka alla slår fast ett förbud mot diskriminering. Förutom de in-
ternationella rättsakterna uttrycks principen om människors lika värde i den svenska grundla-
gen, 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152), som anger att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde.  
 
Det är dock ingen självklarhet att diskrimineringslagstiftningen har utvecklats från en grund-
tanke om alla människors lika värde. Glavå och Hansson menar att diskrimineringsförbudet 
inom EU-rätten primärt var ett medel för att uppnå en fungerande inre marknad, men att dis-
krimineringslagstiftningen med tiden fick en allt mer självständig roll.13 Även Sigeman har 
berört diskrimineringslagstiftningens samband med effektiviteten på arbetsmarknaden, i kon-
trast till de mänskliga rättigheterna. Enligt Sigeman är den diskrimineringslagstiftning som 
                                                
10 Prop. 2007/08:95 s. 79. 
11 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 10 december 1948. 
12 Prop. 2007/08:95 s. 47. 
13 Glavå & Hansson 2016 s. 282. 
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vuxit fram en följd av de senaste hundra åren av stora samhällsförändringar, så som större 
rörlighet på arbetsmarknaden samt kvinnans växande möjlighet att arbeta. Sigeman menar att 
det inte bara funnits en grundläggande idé om lika rättigheter, syftet var även att göra arbets-
kraften mer lönsam.14 
 
Oaktat den historiska diskussionen om diskrimineringslagstiftningens framväxt och dess hi-
storiska syfte, har internationella rättsakter och rättsnormer haft en stor påverkan på utform-
ningen av den svenska lagstiftningen. En rättsakt av betydelse är Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonvent-
ionen). Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995 och innehåller ett förbud 
mot diskriminering.15 Europakonventionen omfattas av Europadomstolens jurisdiktion och 
Europadomstolen har den slutliga tolkningsrätten av konventionen. Domstolens domar är 
folkrättsligt bindande för den berörda staten och domstolens avgöranden är därav av stor be-
tydelse för den svenska diskrimineringslagstiftningen. Europadomstolen har dock bara möj-
lighet att pröva mål när alla nationella rättsmedel blivit uttömda. Domstolen har inte heller 
möjlighet att ändra den nationella domstolens dom, domstolen kan bara fastställa om en 
kränkning av Europakonventionen ägt rum eller ej vilket ger vägledande praxis för berörda 
stater. Den nationella domstolen har även ett inbyggt handlingsutrymme, det så kallade mar-
gin of appreciation, vilket kortfattat innebär att varje land har möjlighet att tolka Europakon-
ventionen utifrån den egna statens uppfattning.16 Europakonventionens påverkan på diskrimi-
neringslagstiftningen är därav central, men statens egna uppfattning har också stor betydelse. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn till diskrimineringslagens utveckling i Sveriges är dock med-
lemskapet i EU.17 Exempelvis har diskrimineringslagen utformats för att uppfylla EU:s krav 
från likabehandlingsdirektivet och arbetslivsdirektivet samt artikel 157 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt.18 Utöver direktiven och fördragens påverkan är EU-domstolens 
domar av stor betydelse för den svenska diskrimineringsrätten. EU-domstolen har därför en-
ligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt givits behörighet att avgöra 
frågor om tolkning av fördrag och rättsakter genom så kallade förhandsavgörande. Om en 
nationell domstol anser att ett förhandsavgörande är nödvändigt för att kunna döma i saken 
har domstolen en skyldighet att begära förhandsavgörande från EU-domstolen. Förhandsav-
göranden har sedan bindande verkan för medlemsstaterna och den nationella domstolen måste 
rätta sig efter detta.19  
 
 

                                                
14 Sigeman & Sjödin 2017 s. 209. 
15 Artikel 14. 
16 Fransson & Stüber 2015 s. 25. 
17 Se b.la. Glavå & Hansson 2016 s. 277; Fransson & Stüber 2015 s. 27. 
18 Prop. 2007/08:95 s. 2; Direktiv 2002/73/EG; Direktiv 2000/78/EG; FEUF; Fransson & Stüber 2015 s. 27. 
19 Nyström 2017 s. 46. 
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2.2 Diskrimineringslagens tillämplighet 
 
Nuvarande diskrimineringslag reglerar diskriminering inom en stor bredd av samhällsområ-
den så som hyra av bostad, på utbildningen och i kontakt med hälso- och sjukvård. För närva-
rande skyddas tio samhällsområden och den gemensamma nämnaren för diskrimineringsom-
rådena är att de inte reglerar missgynnande behandling mellan privatpersoner. Enligt diskri-
mineringslagen kan man därför inte bli utsatt för diskriminering av sin granne eftersom båda 
parter agerar i rollen av privatpersoner. Bland annat preciseras i förarbeten att det på arbets-
platsen är arbetsgivaren som är ansvarig för den diskriminerande behandlingen, vilket följer 
av likabehandlingsdirektivets syfte.20 
 
Det rättsliga ansvaret för diskriminering, vilket inbegriper sexuella trakasserier, kan därför 
aldrig tillfalla en privatperson. Regleringen av sexuella trakasserier inom arbetslivet baseras 
således helt på arbetsgivarens ansvar över en arbetsplats fri från sexuella trakasserier. Endast 
arbetsgivare och andra juridiska personer kan bli rättsligen ansvariga för diskriminering. Om 
en arbetstagare utsätter en annan arbetstagare för sexuella trakasserier (se t.ex. AD 2016 nr 
56) är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd i form av diskrimineringsersättning enligt 5 
kap. 1 § DL.  
 
 

2.3 Arbetsgivarens ansvar enligt Diskrimineringslagen 
 
Förutom arbetsgivarens skyldighet att inte utsätta arbetstagare för diskriminerande behandling 
(2 kap. 1 § DL) har arbetsgivaren en utredningsskyldighet samt en åtgärdsskyldighet enligt 2 
kap. 3 § DL. Denna utredning- och åtgärdsskyldighet betyder att arbetsgivare som får känne-
dom om att en arbetstagare blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen måste utreda 
vad som hänt och sedan vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra förekoms-
ten av framtida trakasserier.21 
 
För att arbetsgivarens undersökningsplikt ska aktualiseras krävs att arbetstagaren informerar 
någon i arbetsledningen om att den upplever sig utsatt av en kollega. Arbetsgivarens utred-
ning syftar till att arbetsgivaren ska skapa sig en egen bild av det som inträffat och det är då 
inte tillräckligt att konstatera att ord står mot ord. Syftet med utredningen är att arbetsgivaren 
ska försöka skapa sig en egen uppfattning om vad som inträffat. Förslag på hur arbetsgivaren 
kan genomföra utredningen finns exempelvis i Arbetsmiljöverkets vägledning till Arbetsmil-
jöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.22 Om arbetsgivaren efter ge-
nomförd utredningen konstaterar att trakasserier har förekommit uppkommer en skyldighet att 
vidta skäliga åtgärder. Vad som utgör skäliga åtgärder varierar från fall till fall. Arbetsdom-
                                                
20 Prop. 2007/08:95 s. 134. 
21 Ibid s. 503-504. 
22 AFS 2015:4. 
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stolen uppger i AD 2005 nr 22 att arbetsgivarens agerande ska baseras på trakasseriernas om-
fattning och art, arbetsplatsens storlek och utformning samt hur arbetsstyrkan är utformad. 
Åtgärder kan till exempel bestå i tillsägelser eller uppmaningar, och om detta inte hjälper, 
varningar, omplaceringar och slutligen uppsägning av den som trakasserar. 
 
Swanstein och Henrikz tolkar lagregeln som att samband med arbetsplatsen betyder att ar-
betsgivaren har ett ansvar att agera om händelserna har ett naturligt samband med arbetet, 
vilket betyder att arbetsgivaren har ett utredningsansvar som sträcker sig utanför arbetsplat-
sen. Arbetsgivarens ansvar skulle därför kunna tillämpas även vid exempelvis tjänsteresor, 
firmafester eller externa fester där de anställda förväntas närvara.23 I AD 2005 nr 22 förtydli-
gar domstolen att arbetsgivaren har ett ansvar för händelser som har ett samband med arbets-
platsen, även om dessa inträffat utanför arbetsplatsen. Om arbetsgivaren underlåter att göra 
detta kan denne bli skyldig att betala diskrimineringsersättning enligt 5 kap. 1 § DL. 
 
 

2.4 Diskrimineringslagens sanktioner 
 
Som nämnts i tidigare avsnitt är det arbetsgivaren som är rättsligen ansvarig för sexuella tra-
kasserier enligt diskrimineringslagen och den som drabbas av sanktionerna. De sanktioner 
som finns att tillgå i diskrimineringslagen är ersättning samt ogiltighet av avtal (5 kap. DL). I 
fråga om sexuella trakasserier är det främst diskrimineringsersättningen enligt 5 kap. 1-2 §§ 
DL som är av relevans. Den rättsliga regleringen av sexuella trakasserier (vilket kommer att 
behandlas närmare i uppsatsens tredje kapitel) utgår från handlingar vilka har till syfte att 
kränka en persons värdighet, något som generellt inträffar under anställningen. Sexuella tra-
kasserier kan inte på samma vis som kön eller etnisk tillhörighet ligga till grund för en an-
ställningstvist och därför inte utgör en grund för ogiltighet av avtal. 
 
Däremot kan sexuella trakasserier indirekt ligga till grund för uppsägning en avskedande. En 
arbetsgivare har möjlighet att säga upp eller avskeda den arbetstagare som utsatt sin kollega 
för sexuella trakasserier med stöd 7 § och 18 § lag (1982:80) om anställningsskydd. Detta 
framgår av praxis.24 Arbetsdomstolen har vid ett flertal tillfällen funnit att sexuella trakasse-
rier kan utgöra grund för avskedande. I rättsfall AD 1992 nr 86 framgår följande: ”Till de 
förpliktelser mot arbetsgivaren som följer av ett anställningsavtal hör även en skyldighet att 
inte uppträda så hänsynslöst mot andra anställda hos denne att relationerna på arbetsplatsen 
och andra arbetstagares anspråk på rimligt goda arbetsförhållanden allvarligt skadas eller 
äventyras". En arbetstagare kan således inte bli rättsligt skyldig för sitt handlande i domstol 
men domen skulle teoretiskt sett kunna ligga till grund för uppsägning av arbetstagaren. 
 

                                                
23 Swanstein & Henrikz 2017 s. 42. 
24 Se t.ex. AD 2013 nr 12, AD 2011 nr 84 och AD 2006 nr 73. 
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Vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen är därför diskrimineringsersättning sanktion som är 
direkt tillämpbar. Diskrimineringsersättning är en så kallad kränkningsersättning och har två 
syften. Dels att utgöra ersättning för ideell skada samt verka avskräckande. Rätten till ekono-
misk ersättning följer av likabehandlingsdirektivet som uppger att diskriminering ska efterföl-
jas av sanktioner, exempelvis skadestånd som är effektiva, proportionerliga samt avskräck-
ande.25 På grund av det preventiva syftet fyller diskrimineringsersättningen en större funktion 
än ett vanligt skadestånd. Exempelvis utgör fängelse eller böter i brottmål de primärt preven-
tiva funktionerna, inte skadeståndet. Vid diskriminering är diskrimineringsersättningen den 
enda preventiva funktionen, lagstiftaren anser därför att ersättningsnivån för diskriminerings-
ersättningen bör ligga mycket högre än de nivåer som tillämpas i brottsmål.26 
 
 
 
 
 

  

                                                
25 Likabehandlingsdirektivet (2006/54/EG). 
26 Prop. 2007/08:95 s. 390. 
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3 Sexuella trakasserier 
 
Den rättsliga definitionen av sexuella trakasserier återfinns i diskrimineringslagens 1 kap. 4 § 
5 p. vilket kommer att behandlas närmare i detta kapitel. Den rättsliga definitionen är dock 
bara en möjlig definition av begreppet. Sexuella trakasserier är ett ord som också används 
inom andra vetenskaper och i det vardagliga samtalet. Det finns därför flera teorier som för-
söker förklara vad sexuella trakasserier är samt vad som särskiljer sexuella trakasserier från 
andra typer av handlingar.  
 
En förklaringsmodell är att sexuella trakasserier är ett uttryck för mäns våld mot kvinnor och 
att våldet mot kvinnor ska ses ur ett strukturellt plan. I en studie om mäns våld mot kvinnor, 
med titeln Slagen dam, beskrivs sexuella trakasserier som ett uttryck för manlig överordning 
och att sexuella trakasserier är en del av en förtryckande våldspraktik. Våldet är således det 
som särskiljer sexuella trakasserier från en romantisk uppvaktning. Genom att sexuella trakas-
serier är ett uttryck för mannens överordning bidrar också sexuella trakasserier till att forma 
synen på vad det innebär att vara kvinna respektive man. Sexuella trakasserier är därav inte ett 
uttryck för ett sexuellt begär eller sexistiska attityder, utan ett medel för att befästa köns-
rollerna.27 
 
I en studie om sexuella trakasserier i skolan från Karolinska Institutet av Eva Witkowska de-
finieras begreppet sexuella trakasserier också utifrån makt. Utgångspunkten i studien är att 
sexuella trakasserier inte kan förstås som ett felriktat sexuellt närmande, utan det är istället 
maktkomponenten som skiljer sexuella trakasserier från ett önskat sexuellt närmande. 
Witkowska menar att maktkomponenten (att förnedra eller kontrollera) osynliggörs när sexu-
ella trakasserier ses som ett utryck för sexuell uppmärksamhet. Witkowska menar dock att 
den sexuella komponenten innebär en intimitetsaspekt, vilket skapar en extra utsatthet.28  
 
Diskussionen om makt och sexuella trakasserier har dock inte bara förts i relationen mellan 
könen. I en artikel om sexuella trakasserier mot lärare av elever diskuteras hur sexuella tra-
kasserier kan utgöra ett maktmedel för eleverna och ett verktyg för att ifrågasätta samt un-
derminera de kvinnliga lärarnas auktoritet. Den manliga läraren hade enligt artikeln en annan 
möjlighet att hantera trakasserier från kvinnliga elever, i jämförelse med den kvinnliga läraren 
som utsattes av manliga elever. Enligt artikeln är sexuella trakasserier till viss del ett makt-
medel för att ifrågasätta lärarens auktoritet men det är även ett medel för att hävda sig i sin 
roll som heterosexuell man. Enligt studien är sexuella trakasserier även ett uttryck för makt 
inom gruppen män, inte bara ett uttryck för mäns makt över kvinnor.29 
 
 

                                                
27 Lundgren, Heimer, Westerstrand m.fl. 2001 s. 15. 
28 Witkowska 2005 s. 7. 
29 Lahelma, Palmu & Gordon 2000, s. 477-478.  
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3.1 Den juridiska utvecklingen av sexuella trakasserier 
 
Begreppet sexuella trakasserier gjorde sitt intåg i juridiken i och med jämställdhetskampen 
och kvinnans frigörelse. Förbudet mot sexuella trakasserier i lag är mångt och mycket en pro-
dukt av jämställdhetskampen och den förändrade synen på könsrollerna. Det fanns en vilja att 
minska förekomsten av sexuella trakasserier och flera motioner lades fram med krav på att 
jämställdhetslagstiftningen skulle kompletteras med regler om sexuella trakasserier.30 I förar-
beten beskrivs att sexuella trakasserier måste ses ur ett könsmaktsperspektiv och att sexuella 
trakasserier är en viktig jämställdhetsfråga. Lagstiftaren menade att sexuella trakasserier är en 
form av maktmedel, och även om män i viss utsträckning drabbas, var det framförallt kvinnor 
som utsattes av män. Ett förbud mot sexuella trakasserier var därav ett steg i strävan mot jäm-
ställdhet mellan könen.31 
 
Den första specifika lagsstiftning rörande sexuella trakasserier tillkom i och med 1991 års 
jämställdhetslag (1991:433). Lagstiftaren såg ett behov att reglera förekomsten av sexuella 
trakasserier inom arbetslivet eftersom kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier på sina 
arbetsplatser upplevde svårt psykiskt lidande och fysiska besvär, samt i vissa fall behövde 
lämna sin anställning. Begreppet sexuella trakasserier hade ännu inte definierats i lagtext men 
liknades i förarbetet med sexuellt ofredande enligt brottsbalken.32 Den första definitionen av 
sexuella trakasserier i lagtext kom med lagändringen av jämställdhetslagen år 1998. Definit-
ionen av sexuella trakasserier var då enligt lagen ”ovälkommet uppträdande av sexuell natur 
eller annat ovälkommet uppträdande grundat på kön som kränker arbetstagarens integritet i 
arbetet” 6 § i 1991 års jämställdhetslag. Ett flertal remissinstanser framförde dock kritik till 
1998 års lagändring och önskade en annan beteckning än just sexuella trakasserier då ut-
trycket inte var tillräckligt tydligt samt ledde tanken till sexuella närmanden.33 Lagstiftaren 
återkom till problemet med begreppet i 2004 års proposition och vidhöll att det vore önskvärt 
med en annan beteckning än just sexuella trakasserier, men att begreppet i sig var så väl inar-
betat att det svårligen kunde ersättas.34  
 
Först år 2005 tillkom ett konkret förbud mot sexuella trakasserier i dåvarande jämställdhets-
lag.35 Samtidigt som lagstiftaren upprättade ett förbud mot sexuella trakasserier valde lagstif-
taren att ändra innebörden av ordet sexuella trakasserier. Fram till 2005 års lagändring gjorde 
lagstiftningen ingen skillnad på sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, utan 
istället användes sexuella trakasserier som begrepp för båda företeelserna. Uppdelningen kom 
till stånd på grund av att lagstiftaren såg ett behov av att den svenska lagstiftningen i högre 
omfattning borde systematiseras likt EU:s likabehandlingsdirektiv som gjorde skillnad på 
trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier. Lagstiftaren såg även en fördel med att 
                                                
30 Prop. 1990/91:113 s. 72. 
31 Prop. 1997/98:55 s. 108. 
32 Prop. 1990/91:113 s. 71. 
33 Prop. 1997/98:55 s. 109. 
34 Prop. 2004/05:147 s. 53-54. 
35 Ibid s. 133. 
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uppdelningen skulle innebära ett tydliggörande gällande skillnaden mellan de både företeel-
serna. Enligt likabehandlingsdirektivets artikel 2.2 avser trakasserier ”ett oönskat beteende 
som har samband med en persons könstillhörighet förekommer och syftar till eller leder till att 
en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller 
kränkande stämning skapas” medan sexuella trakasserier enligt samma artikel avser ”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, för-
nedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.” Den viktiga skillnaden är att 
trakasserier på grund av kön har koppling till personens könstillhörighet medan sexuella tra-
kasserier utgör en kränkning av sexuell natur.36 
 
 

3.1.1 Nuvarande lydelse enligt diskrimineringslagen 
 
Sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagens 1 kap. 4 § 5 p. ett uppträdande av sexuell 
natur som kränker någons värdighet. Ett uppträdande kan vara allt ifrån en handling, ett bete-
ende eller ett bemötande. Definitionen omfattar alla former av fysiska, psykiska eller icke-
verbala obehag. Det kan exempelvis vara fysiska handlingar så som kramar, klappar, stryk-
ningar eller nypningar (se exempelvis AD 2016 nr 38). Icke-verbala handlingar kan vara upp-
sättande av en pornografisk bild (se exempelvis AD 2011 nr 13) och psykiska kränkningar 
kan exempelvis vara sexuella skämt, blickar på någons kropp eller frågor som väcker obehag 
(se exempelvis AD 2016 nr 56). I AD 2016 nr 56 tydliggör domstolen att exempelvis grova 
sexuella skämt kan utgöra sexuella trakasserier mot en person även om skämtet i sig är gene-
rellt och inte riktat specifikt mot personen. Sexuella trakasserier är således ett samlingsbe-
grepp för uppträdanden av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
 
I förarbetena till 2008 års diskrimineringslag preciseras att sexuella trakasserier är uppbyggd 
kring begreppen missgynnande, oönskat beteendet, insikt samt sexuell anknytning. Kravet på 
en sexuell anknytning är det som skiljer sexuella trakasserier från andra typer av trakasse-
rier.37 Missgynnande innebär att den som utsätts för handlingen måste lida skada eller obehag 
av det inträffade. I propositionen till lagen förtydligas att rent bagatellartade skillnader i be-
mötande inte bör betraktas som ett missgynnande.38 Det krävs således ett visst mått av obehag 
samt att kränkningen är märkbar och tydlig för att det ska klassas som trakasserier enlig la-
gens mening. Vad som anses bagatellartat kan exempelvis härledas ur Arbetsdomstolens dom 
AD 2009 nr 87. I domen är otvistigt huruvida arbetsgivaren ställt frågor under en anställ-
ningsintervju som den arbetssökande kan ha uppfattat som kränkande. Domstolen ansåg dock 
att frågorna var av en sådan natur att de i sammanhanget måste ansetts relevanta och lämpliga. 
Handlingarna utgjorde därför inte en sådan kränkning som kan klassas som diskriminering 
enligt lagens mening. 
                                                
36 Direktiv 2002/73/EG; Prop. 2004/05:147 s. 53. 
37 Prop. 2007/08:95 s. 492-494. 
38 Ibid s. 492-494. 



 
 
  
 

 
14 

 

 
Begreppet oönskat beteende är omdiskuterat i kontexten sexuella trakasserier. Lagstiftaren 
valde att ta bort ordet ovälkommet från lagtexten eftersom det ansågs motsägelsefullt att be-
döma huruvida en kränkning var oönskad eller ej då en kränkning per definition inte är öns-
kad. Detta diskuterades bland annat i proposition 2004/05:147 där utredaren menar att oöns-
kat eller ovälkommet inte har någon självständig plats i definitionen av trakasserier. Ordet 
ovälkommet skapar en övertydlighet som riskerar att missleda de fall där den som trakasserar 
borde insett att dennes beteende utgör trakasserier även om den som utsätts inte säger ifrån.39 
Ordet ovälkommet togs bort från lagtexten men lagstiftaren valde ändock att skriva med ut-
trycket oönskat beteende som ett kriterium för att sexuella trakasserier ska föreligga i propo-
sitionen till nuvarande diskrimineringslag. Lagstiftaren poängterade dock att bedömningen av 
vad som utgör ett oönskat beteende måste vara subjektiv och inte omfatta en allmän åsikt om 
vad som typiskt sett är ägnat att kränka någons värdighet.40 
 
Kravet på insikt betyder att den som utsätts för sexuella trakasserier måste klargöra att bete-
endet är oönskat. Den som blir utsatt har således en upplysningsplikt gentemot personen som 
utsätter denne för trakasserierna. Om förövaren inte är medveten om att handlingen är krän-
kande för personen utgör det inte sexuella trakasserier. Vad som krävs för att uppfylla upp-
lysningsplikten är dock inte helt klart. Enligt propositionen till 2008 års diskrimineringslag 
används uttrycket måste ha insikt, vilket inte tydliggör vad som krävs eller hur upplysnings-
plikten ska uppfyllas. Upplysningsplikten bortfaller dock vid uppenbara kränkningar. Uppen-
bara kränkningar är kränkningar där det utan vidare måste stått klart för den som trakasserar 
att handlingarna är kränkande.41 
 
Slutligen krävs det att handlingen har en sexuell anknytning. Detta kriterium är det som skiljer 
sexuella trakasserier från andra typer av trakasserier. Begreppet sexuell anknytning har inte 
koppling till begreppet kön utan tar sikte på själva handlingen, men däremot kan kränkningen 
indirekt ha ett samband med kön. Eftersom förbudet mot sexuella trakasserier är ett medel för 
att uppnå jämställdhet mellan könen finns det ett indirekt samband till kön, även om bedöm-
ningen ska ske med beaktande av själva handlingen. Sexuell anknytning betyder att handling-
en eller bemötandet är av sexuell natur. En handling av sexuell natur kan exempelvis vara 
klappningar, nypningar eller annan typ av beröring. Det kan också vara ovälkomna förslag 
eller påtryckningar om sexuell närvaro, men även bilder, skrifter eller föremål kan falla inom 
kategorin sexuell natur. Tidigare i uppsatsen nämndes AD 2011 nr 13 i vilket domstolen an-
såg att pornografiska bilder utgjorde sexuella trakasserier.42  
 
 

                                                
39 Prop. 2004/05:147 s. 56. 
40 Prop. 2007/08:95 s. 493-494. 
41 Ibid s. 493. 
42 Ibid s. 494; Fransson & Stüber 2015 s. 87. 
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3.2 Varför regleras sexuella trakasserier i diskriminerings-
lagen? 
 
Sexuella trakasserier klassificeras enligt lag som diskriminering. Vid jämförelse av begreppen 
sexuella trakasserier och diskriminering är det dock inte självklart att sexuella trakasserier bör 
klassificeras som diskriminering. Den svenska diskrimineringslagen har som tidigare nämnts 
utformats efter EU-direktiv och EU-domstolens domar. Enligt EU-domstolen innebär diskri-
minering att olika regler tillämpas i jämförbara situationer eller att samma regel tillämpas i 
olika situationer.43 Definitionen av sexuella trakasserier tar inte sikte på en regeltillämpning. 
Enligt diskrimineringslagens definition utgör sexuella trakasserier ett kränkande uppträdande 
av sexuell natur. Är det då givet att sexuella trakasserier definieras som diskriminering?  
 
Det finns en risk med att klassificera all typ av negativ särbehandling som diskriminering. Om 
begreppet diskriminering inbegriper en allt för vid mängd av handlingar blir det också svårare 
att konkretisera exakt vilka handlingar lagen skyddar mot samt vad som är unikt för de dis-
kriminerande handlingarna. En tydlig anledning till varför sexuella trakasserier klassas som 
diskriminering i den svenska diskrimineringslagen är likabehandlingsdirektivet. Som tidigare 
nämnts har EU-lagstiftningen haft en avgörande roll för utformningen av det svenska diskri-
mineringsskyddet. Enligt likabehandlingsdirektivets artikel 2a framgår att diskriminering ut-
gör ”trakasserier och sexuella trakasserier, och annan mindre förmånlig behandling på grund 
av att en person avvisar eller låter bli att reagera mot ett sådant beteende”.44 
 
Likabehandlingsdirektivet innehåller inte någon bestämmelse som tvingar medlemsländerna 
att reglera sexuella trakasserier och annan typ av diskriminering i en och samma lag. Det finns 
således en teoretisk möjlighet att reglera sexuella trakasserier utanför dagens diskriminerings-
lag. Vid införandet av den första regleringen mot sexuella trakasserier kritiserade Lagrådet 
valet att reglera sexuella trakasserier i dåvarande diskrimineringslag (jämställdhetslagen). Till 
skillnad från dagens förbud innehöll den första regleringen av sexuella trakasserier endast ett 
förbud mot repressalier (när en arbetstagare avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden) samt 
ett krav om aktiva åtgärder. Lagrådet menade att föreslagen reglering berörde ett så stort antal 
anställda och att det hade fallit sig mer naturligt att reglera sexuella trakasserier i arbetsmiljö-
lagen. Lagstiftaren ansåg dock att sexuella trakasserier hade en så nära koppling till kvinnors 
och mäns lika rätt i arbetslivet att bestämmelser om sexuella trakasserier därför hörde hemma 
i jämställdhetslagen.45 Regleringen av sexuella trakasserier hamnade därför i dåvarande jäm-
ställdhetslag.46 
 
Sexuella trakasserier reglerades således från första början tillsammans med andra former av 
diskriminering på grund av dess nära samband med jämställdhet. Frågan är om detta argument 
                                                
43 Prop. 2007/08:95 s. 96. 
44 Direktiv 2006/54/EG. 
45 Prop. 1990/91:113 s. 72. 
46 Ibid s. 69-72. 
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håller idag. Idag är det inte ovanligt att jämställdhetsfrågan är en bakomliggande faktor till 
syftet med lagar utanför diskrimineringslagens område.47 Möjligen är frågan om kvinnors och 
mäns lika rätt inte lika självklart den faktor som förklarar varför sexuella trakasserier bör re-
gleras i diskrimineringslagen. Endast det faktum att något utgör en jämställdhetsfråga innebär 
nödvändigtvis inte att det bör regleras i diskrimineringslagen.  
 
En fördel med att skilja regleringen av sexuella trakasserier från diskrimineringslagen skulle 
kunna vara att tydliggöra dess särställning som diskrimineringsform. Eftersom sexuella tra-
kasserier redan idag är en specifik form av diskriminering, som avviker från de andra diskri-
mineringsformerna, hade en reglering i en annan lag (eller i en egen lag) kanske tydliggjort 
denna särställning. Skillnaden mellan de olika formerna av diskriminering tar sig olika ut-
tryck. Sexuella trakasserier som diskrimineringsform tar sig ofta uttryck i en försämrad ar-
betsmiljö medan exempelvis diskriminering på grund av etnicitet snarare tar sig uttryck vid 
anställningsförfarandet. Även om båda diskrimineringsformerna ryms under samma begrepp, 
diskriminering, kan det vara problematiskt att reglera dem lika då de olika formerna av dis-
kriminering också kan ta sig olika uttryck. 
 
Ytterligare ett möjligt problem med att ordna all typ av diskriminering under samma tak är att 
all typ av diskriminering då också måste följa diskrimineringslagens specifika struktur. Dis-
krimineringslagen har även som tidigare nämnts en specifik struktur som inte reglerar diskri-
minering mellan privatpersoner. Detta medför att diskrimineringslagen exempelvis endast 
skyddar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, och inte mellan kollegor. Diskrimi-
neringslagens struktur hindrar således privatpersoner från att rättsligt ställas till svars för sina 
handlingar. Dock finns en möjlighet för den enskilde att rättsligen bli ansvarig för sina hand-
lingar i exempelvis en straffrättslig process (se kapitel 5). 
 
En annan grupp som faller utanför diskrimineringslagens tillämpningsområde är de personer 
som befinner sig på en arbetsplats, men som inte är arbetsgivare eller arbetstagare, så som 
exempelvis kunder, patienter, klienter, passagerare eller elever. Enligt Arbetsmiljöverkets 
statistik från 2018 framgår att 6 % av de sysselsatta under 2017 blivit utsatta för sexuella tra-
kasserier av någon annan än chefer eller arbetskamrater på arbetsplatsen. Vanligast är att 
gruppen kvinnor i åldern 16-29 år utsätts, i denna grupp uppger 25 % att de blivit utsatta. 
Detta kan jämföras med att 10 % av personerna åldersgruppen 16-29 år uppger att de har ut-
satt för sexuella trakasserier av chefer eller kollegor.48 Det är således vanligare att personer 
som inte står under arbetsgivarens kontroll utsätter arbetstagare för sexuella trakasserier. Ett 
liknande exempel uppmärksammandes i rättsfall AD 2017 nr 61. I fallet var det tvistigt 
huruvida arbetsgivaren uppfyllt sin utredningsskyldighet då en arbetstagare blivit utsatt för 
sexuella trakasserier i sitt arbete. Arbetstagaren var personlig assistent hemma hos en brukare. 
I brukarens hem hade arbetstagen blivit utsatt för sexuella trakasserier av brukarens sambo. 

                                                
47 Se t.ex. Föräldraledighetslag (1995:584). 
48 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2, Arbetsmiljön 2017 s. 73-74. 
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Arbetsdomstolen konstaterade i domslutet att brukarens sambo inte kunde likställas vid en 
arbetstagare vilket innebar att arbetsgivaren inte hade något utredningsansvar.  
 
En tydlig fördel med att reglera sexuella trakasserier i diskrimineringslagen är dock att det 
förtydligar det faktum att sexuella trakasserier rättsligen klassificeras som diskriminering. Vid 
införandet av diskrimineringslagen var ett av huvudsyftena att göra diskrimineringslagstift-
ningen mer användarvänlig och överskådlig genom att samla all typ av diskriminering i en 
och samma lag.49 Om sexuella trakasserier enligt svensk rätt klassificeras som diskriminering, 
och nuvarande lag har till syfte att reglera alla former av diskriminering, är det också förklar-
ligt att även sexuella trakasserier regleras i samma lag som all annan typ av diskriminering.  
 
 

3.3 Praxis 
 
Domstolars praxis är vägledande i hur det rättsliga begreppet sexuella trakasserier ska förstås. 
Arbetsdomstolen är den högsta instansen vid arbetsrättsliga tvister och tvister som rör sexu-
ella trakasserier behandlas därför oftast i AD.50 Eftersom regleringen av sexuella trakasserier 
är tillämpbar även utanför arbetslivet är Högsta domstolen (HD) högsta instans i de fall tvis-
ten inte är mellan arbetstagare och arbetsgivare.51 Exempelvis om en busschaufför sexuellt 
trakasserar en passagerare eller en läkare sexuellt trakasserar en patient på ett sjukhus är det 
inte AD utan HD som är högsta instans. I dagsläget finns dock inga avgöranden från HD som 
prövar frågan om sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. För vägledning i fråga om 
sexuella trakasserier från högsta instans finns därför i nuläget endast Arbetsdomstolens do-
mar. 
 
Det finns flera typer av avgöranden från AD där begreppet sexuella trakasserier har en avgö-
rande roll för målets utgång. I dagsläget finns det däremot relativt få avgöranden som renodlat 
behandlar frågan om sexuella trakasserier. Vanligare är det att sexuella trakasserier utgör ett 
delmoment av själva tvisten. I många av de avgöranden från AD där begreppet sexuella tra-
kasserier har en avgörande roll för målets utgång rör själva tvisten om det förelegat saklig 
grund för anställnings upphörande. Exempelvis kan en arbetstagare ha utsatt en annan arbets-
tagare för påstådda sexuella trakasserier och arbetsgivaren har agerat genom att avskeda den 
arbetstagare som utfört handlingarna. Tvisten i AD gäller sedan huruvida avskedandet varit 
ett korrekt agerande av arbetsgivaren eller ej.52 
 
I flera av de fall där domstolen tagit ställning till om sexuella trakasserier utgjort grund för 
anställnings upphörande väljer domstolen att utan vidare motivering konstatera att sexuella 
trakasserier har förekommit (se t.ex. AD 2013 nr 12 och AD 2011 nr 84). Domstolen diskute-
                                                
49 Prop. 2007/08:95 s. 83. 
50 2 kap. 3 § Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister. 
51 3 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740). 
52 se t.ex. AD 2006 nr 54 & AD 2011 nr 66. 
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rar inte vad som kan inrymmas i begreppet eller vad som specifikt kan ligga till grund för att 
juridiskt klassificera handlingarna som sexuella trakasserier. Även om det inte är rättsligt 
nödvändigt att fastställa om handlingarna har utgjort sexuella trakasserier för att konstatera 
om avskedandet har varit lagligen grundat eller ej så är ett fastställande högst fördelaktigt för 
metodiken. Om samma domstol använder samma begrepp, men är otydlig med om innebörd 
ska tolkas olika eller ej, leder det till otydlig praxis.  
 
Än mer anmärkningsvärt är att samma brist på diskussion om begreppet sexuella trakasserier 
kan skönjas i de mål som enkom behandlar frågan om sexuella trakasserier. I flera fall har 
domstolen inte konkretiserat bedömningen av sexuella trakasserier. I exempelvis AD 2017 nr 
45 har en arbetstagare blivit utsatt för fysisk beröring av arbetsplatsens verkställande direktör 
som under en företagsfest ska ha lagt handen på hennes lår, fört sin hand mot hennes underliv 
samt tagit på hennes stjärt. Domstolen valde att endast konstatera att agerandet utgjorde sexu-
ella trakasserier enligt 1 kap. 4 § DL och företaget dömdes till att betala diskrimineringser-
sättning för sexuella trakasserier. Domstolen motiverade inte vad i handlingarna som klassifi-
cerade dem som sexuella trakasserier. Inte heller meddelade domstolen vilka av handlingarna 
de klassificerade som sexuella trakasserier. Domstolen förklarade inte om de bedömde alla 
handlingarna tillsammans som sexuella trakasserier eller om vissa handlingar inte påverkade 
bedömningen överhuvudtaget. Påverkades domstolens bedömning av att det rörde sig om 
upprepade handlingar under en och samma kväll? Hade domstolen gjorde en annan bedöm-
ning om det endast hade varit en av dessa handlingar och hade det då spelat någon roll vilken 
av handlingarna det var? Domen ger mer frågor än svar.  
 
Bristen på motivering i praxis leder således till en ovisshet kring begreppet sexuella trakasse-
rier. Viss härledning kan hämtas från avgöranden som behandlar frågan om trakasserier ef-
tersom det enda som skiljer regleringen av trakasserier från sexuella trakasserier är den sexu-
ella anknytningen. Dock är det just i skillnaden mellan ”vanliga” trakasserier och sexuella 
trakasserier det finns ett behov av praxis för att tydliggöra vad som inbegrips i begreppet sex-
uella trakasserier. Diskussionen om kriteriet sexuell anknytning fortsätter i avsnitt 5.4 i relat-
ion till den straffrättsliga bestämmelsen sexuellt ofredande.  
 
Bristen på praxis skapar även en otydlighet för vad som utgör sexuella trakasseriers nedre 
gräns. Även om en person utsätts för en handling denne själv skulle klassificeras som sexuella 
trakasserier betyder inte det att handlingen utgör sexuella trakasserier enligt lagens mening. 
Som tidigare nämnts framgår enligt förarbetena att det krävs ett visst mått av missgynnande 
för att en handling ska klassificeras som sexuella trakasserier. AD 2009 nr 87 tydliggör i fråga 
om trakasserier att även om en person själv upplever något som trakasserier behöver det inte 
betyda att detta utgör trakasserier enligt lagens mening. Även om trakasserier och sexuella 
trakasserier kan jämföras är det olika slags handlingar och det är därför svårt att dra några 
tydliga riktlinjer av domen och vad som utgör den nedre gränsen för vad som rättsligen kan 
klassas som sexuella trakasserier.  
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En gemensam nämnare i Arbetsdomstolens domar som behandlar sexuella trakasserier är att 
samtliga avgöranden utgör relativt grova handlingar. Exempelvis utgör sexuella trakasserier i 
AD 2016 nr 56 uttalanden så som att ”hon inte skulle dra åt förklädet så hårt eftersom han 
blev helt till sig” samt att ”han frågat henne om hennes bröstvårtor var styva, om han fick 
klämma på hennes bröst eller smaka på hennes underliv” samt att arbetsgivaren ska ”ofta ha 
stirrat på hennes bröst och återkommande stått alltför nära henne och stirrat ner på hennes 
bröst”. I AD 2016 nr 38 hade arbetsgivaren sagt åt arbetstagaren att sitta i hans knä under ett 
arbetssamtal, han hade sedan pussat henne på kinden och i nacken. I AD 2013 nr 29 hade en 
arbetsgivare vid upprepade tillfällen tagit tag i arbetstagarens ansikte och pussat henne på 
munnen, krävde att få kramar, smekt henne på låren, tagit på hennes bröst samt bett henne att 
följa med honom på en kryssning. Ingen av dessa fall behandlade händelser där det funnits 
någon tveksamhet i frågan om missgynnade. För att rättsligt kunna definiera vad som utgör 
den nedre gränsen för sexuella trakasserier hade det behövts praxis som också prövade mindre 
allvarliga handlingar för att tydliggöra vilka handlingar som den rättsliga definitionen av sex-
uella trakasserier inte skyddar mot.   
 
Vad som också framgår i flera av de fall som behandlar sexuella trakasserier är att domstolen 
väljer att inte diskutera begreppet insikt. Som tidigare nämnts ligger det på den som utsätts att 
informera om att handlingen är oönskad. Om handlingen är så kallat uppenbart kränkande 
bortfaller dock upplysningsplikten enligt förarbeten. I AD 2016 nr 38 konstaterar domstolen 
att utredningen ger stöd för att handlingarna var oönskade. Domstolen diskuterar dock inte om 
personen som utfört handlingarna haft insikt i sitt agerande eller om upplysningsplikten har 
bortfallit. Enligt domen har personen som blivit utsatt för de sexuella trakasserierna inte ut-
tryckt med ord att handlingarna varit oönskade. I Arbetsdomstolens bedömning framgår att 
”hon inte kunde agera och säga ifrån eftersom hon under händelseförloppet blev rädd och fick 
en känsla som om hon frös till och inte vågade annat än att sitta still. Arbetsdomstolen sätter 
tilltro till även dessa uppgifter”. Betyder detta att upplysningsplikten inte var uppfylld? Är 
handlingarna då att betrakta som uppenbart kränkande? Vilka, eller vilken, av handlingarna är 
i så fall uppenbart kränkande och vad i handlingarna eller i situationen avgör om det är en 
uppenbar kränkning? Eller menar domstolen att upplysningsplikten är uppfylld trots att hon 
inte agerade genom ord eller annan handling? På grund av domstolens brist på resonemang är 
det oklart vad som egentligen krävs för att uppfylla upplysningsplikten samt vad som utgör en 
uppenbar kränkning. 
 
 

3.3.1 Varför saknas det vägledande praxis? 
 
Föregående avsnitt visar på flera brister i den praxis som finns att tillgå vilket leder till en 
osäkerhet kring vad som inbegrips i den rättsliga definitionen av sexuella trakasserier. En 
möjlig förklaring till Arbetsdomstolens bristfälliga praxis är att antalet prövningar av sexuella 
trakasserier i högsta instans har varit relativt få till antalet. I dagsläget har sexuella trakasse-
rier aldrig prövats i Högsta domstolen och Arbetsdomstolen har endast prövat renodlade tvis-
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ter om sexuella trakasserier vid fem tillfällen.53 Brist på antalet avgörande från högsta instans 
behöver per definition inte utgöra ett problem. I praktiken kan en knapphändig mängd avgö-
randen från högsta instans innebära att målen från underinstans håller sådan kvalité att överin-
stans inte behöver pröva tvisterna.  
 
Bristen på avgöranden kan dock skönjas redan i underinstans. I dagsläget har frågan om sexu-
ella trakasserier förekommit i någon form av tvist i underinstans vid ungefär 90 tillfällen. 
Detta kan jämföras med brottet sexuellt ofredanden som prövats över 4600 gånger i underin-
stans. I jämförelse men sexuella trakasserier som prövats fem gånger i AD har brottet sexuellt 
ofredande prövats vid nästan 90 tillfällen i HD.54 Även om det saknas en exakt korrelation 
mellan antal prövningar i underinstans och antal prövningar i högsta instans ökar sannolikhet-
en att fler fall, som också bidrar till en mer mångfasetterad praxis, når högsta instans. Om det 
finns få avgöranden från underinstans som högsta instans kan ta ställning till minskar också 
möjligheten att producera kvalitativ praxis. En möjlig förklaring till varför det finns relativt få 
avgöranden från högsta instans kan vara att frågan om sexuella trakasserier har prövats rela-
tivt få gånger i underinstanser. 
 
En tänkbar förklaring till bristen på avgöranden kan bero på svårigheten för den enskilde att 
få sin sak prövad. Till skillnad från straffrätten finns inom arbetsrätten ingen åklagare som 
själv leder en förundersökning samt väcker åtal. Eftersom sexuella trakasserier tillhör civilrät-
ten ligger ansvaret till stor del på den enskilde. På grund av att sexuella trakasserier ofta utgör 
mindre allvarliga händelser finns det också en större risk att den som upplever att den blivit 
utsatt inte känner tillräckligt incitament att driva en process. Problemet med att till exempel 
finna en nedre gräns för vad som kan inbegripas i begreppet sexuella trakasserier kan bero på 
att just de mindre allvarliga händelserna inte är något den enskilde har ork att driva i domstol. 
 
Den enskilde har dock möjlighet att få hjälp att driva sin process. Enligt diskrimineringslagen 
får arbetstagarorganisationer, DO samt specifika ideella föreningar företräda den som blivit 
utsatt för sexuella trakasserier enligt 6 kap. 2 § DL. I viss mån kan dessa ”fylla åklagarens 
roll” då de kan föra talan för den person som blivit utsatt för diskriminering. På så vis finns 
det till viss del resurser att pröva frågor som den enskilde själv inte har resurser eller kapacitet 
att driva till domstol. Frågan är dock i hur stor utsträckning denna möjlighet leder till fler 
prövningar i praktiken. Även om 6 kap. 2 § DL möjliggör prövningar som den enskilde själv 
inte har kapacitet att pröva råder det fortfarande brist på avgöranden från högsta instans. Som 
tidigare nämnts finns i dagsläget endast fem prövningar från AD och inga prövningar från HD 
där domstolen prövar förbudet sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § 5 p. DL. 
 
Möjligen kan bristen på praxis bero på att sexuella trakasserier är så nära besläktat med 
brottsbalkens brott sexuellt ofredande att den enskilde inte är medveten om att den har möj-
lighet att driva en process utanför straffrätten. Frågan är om det är allmänt känt för gemene 

                                                
53 AD 2017 nr 45; AD 2016 nr 56; AD 2016 nr 38; AD 2013 nr 71; AD 2011 nr 13. 
54 Sökning Karnov Juridik. 
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man hur man rättsligen ska gå till väga om man blivit drabbad av något man tror är sexuella 
trakasserier. Om man som privatperson blivit utsatt för något man tror är olagligt kan den 
instinktiva tanken vara att anmäla denna händelse till polisen. Exempelvis framgår det i AD 
2016 nr 56 att personen som blivit utsatt för sexuella trakasserier först hade lämnat in en poli-
sanmälan innan hon kontaktade DO. Inte förrän förundersökningen hade lagts ned anmälde 
hon det inträffade till DO som i sin tur väckte talan i Arbetsdomstolen. Även i AD 2017 nr 45 
framgår att personen som blivit utsatt för trakasserierna hade lämnat in en polisanmälan vil-
ken inte ledde till åtal.  
 
Bristen på avgöranden från högsta instans kan också bero på att regleringen av sexuella tra-
kasserier tillhör arbetsrättens område. Historiskt sätt har arbetstagar- och arbetsgivarorganisat-
ioner haft en framträdande roll inom arbetsrätten och tvister samt regler gällande arbetsrätts-
liga förhållanden har förhandlats mellan dessa organisationer. Fram till 1970 höll sig lagstifta-
ren i stort sätt ifrån arbetsrätten och konflikter sköttes framför allt av organisationerna 
själva.55 Eftersom arbetsrätten har denna inbyggda ”medlare” i form av arbetstagar- och ar-
betsgivarorganisationer finns det anledning att tro att konflikter också löses internt i de fall 
sexuella trakasserier förekommer. Dock förklarar inte detta varför det i Arbetsdomstolen finns 
fler avgöranden som behandlar frågan om sexuella trakasserier som grund för anställnings 
upphörande i jämförelse med avgöranden som bara behandlar frågan om sexuella trakasserier. 
Det faktum att arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer har en stark ställning i frågan om 
arbetsrelaterade frågor kan således inte ensamt utgöra anledningen till bristen på praxis.  

                                                
55 Glavå & Hansson 2016 s. 30-31. 
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4 Arbetsgivarens preventiva ansvar 
 
Arbetsgivarens ansvar för en diskrimineringsfri arbetsplats är central inom diskrimineringsrät-
ten. Arbetsgivarens ansvar regleras dock även inom arbetsmiljörätten. Detta kapitel har till 
syfte att klargöra arbetsgivarens förebyggande ansvar för en arbetsplats fri från sexuella tra-
kasserier samt hur detta skydd är konstruerat i relation till både diskrimineringsrätten och ar-
betsmiljörätten.  
 

4.1 Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 
 
Arbetsgivarens ansvar för en arbetsplats fri från trakasserier stäcker sig längre än till ett age-
rande efter att en arbetstagare utsatts. Arbetsgivaren är även skyldig att förebygga förekoms-
ten av sexuella trakasserier. Reglerna om diskriminering inom arbetslivet kan delas in i två 
kategorier, förbud mot diskriminering (2 kap. DL) och reglerna om aktiva åtgärder (3 kap. 
DL). Redan vid införandet av begreppet aktiva åtgärder poängterade dock lagstiftaren vikten 
av att reglerna om aktiva åtgärder inte skulle stå fristående från förbudet mot diskriminering. 
Det är därav nödvändigt att se reglerna som en helhet.56  
 
Både förbudet mot diskriminering samt reglerna om aktiva åtgärder har till syfte att motverka 
förekomsten av diskriminerande behandling, men med olika tillvägagångssätt. Kortfattat har 
diskrimineringsförbudet till syfte att skydda den enskilde individen medan aktiva åtgärder har 
till syfte att ändra de strukturer som kan leda till att individer blir utsatta för diskriminerande 
behandling. Aktiva åtgärder är på så vis framåtsyftande. Syftet med reglerna om aktiva åtgär-
der är att arbetsgivaren ska tilldelas ett större ansvar och skapa press på arbetsgivaren att inte 
passivt invänta lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.57 Medan förbudet mot sexu-
ella trakasserier tar sikte på upprättelse för den enskilda individen har aktiva åtgärder istället 
som huvudsyfte att uppmärksamma diskriminerande behandling på gruppnivå för att bryta de 
diskriminerande mönstren.58 
 
Begreppet aktiva åtgärder introducerades i och med den första jämställdhetslagen år 1979. 
Aktiva åtgärder beskrivs i lagen som målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i ar-
betslivet.59 Aktiva åtgärder har sedan dess funnits i den svenska diskrimineringsrätten och 
2017 utvidgades reglerna om aktiva åtgärder till att innefatta samtliga diskrimineringsgrun-
der.60 Aktiva åtgärder betyder att arbetsgivaren har ett ansvar att aktivt förebygga förekoms-
ten av till exempel sexuella trakasserier. Enligt 3 kap. 6 § DL är arbetsgivaren skyldigt att 
upprätta riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgi-

                                                
56 Prop. 1978/79:175 s. 28. 
57 Prop. 2015/16:135 s. 31-32. 
58 Fransson & Stüber 2015 s. 31-32. 
59 Se Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 6 §.  
60 Se 3 kap. 1 § DL. 
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varen ska enligt 3 kap. 2 § DL genomföra arbetet med aktiva åtgärder genom fyra steg: under-
söka möjliga risker, analysera orsaken till möjliga risker, vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas och slutligen följa upp och utvärdera arbetet. Lagstiftaren liknar arbetet med aktiva 
åtgärder med arbetsgivarens skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete enligt ar-
betsmiljölagen (se avsnitt 4.2). Lagstiftaren menar vidare att frågor som tillhör regelverket om 
aktiva åtgärder, så som det förebyggande arbetet med sexuella trakasserier, med fördel kan 
integreras med det systematiska arbetsmiljöarbetet.61 
 
Förutom själva förbudet mot sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § 5 p. DL finns alltså regler 
som enligt diskrimineringslagens tredje kapitel tvingar arbetsgivaren att arbeta förebyggande 
med bland annat sexuella trakasserier. Intentionen med regleringen stämmer väl överens med 
förbudet mot sexuella trakasserier eftersom syftet är att sexuella trakasserier inte ska före-
komma från första början. Frågan är hur väl reglerna om aktiva åtgärder skyddar mot sexuella 
trakasserier i praktiken. Svenskt Näringsliv framförde i ett remissyttrande vid ändring av re-
gleringen om aktiva åtgärder att aktiva åtgärder överhuvudtaget inte bör regleras i lag. 
Svenskt Näringsliv lyfte bland annat fram svårigheten att mäta effekten av arbetet med aktiva 
åtgärder och bristen på underlag som visar att arbetet med aktiva åtgärder ger en faktisk ef-
fekt. Lagstiftaren ansåg dock att det alltid finns en svårighet att mäta en ensam regels effekt 
på samhällsstrukturen byggd på normer och värderingar. Däremot ansåg lagstiftaren inte att 
detta var anledning nog att inte lagstifta inom området. Lagstiftaren hävdade att regler om 
aktiva åtgärder medför både en praktiskt viktig funktion samt en viktig attitydpåverkande 
funktion i arbetet mot diskriminering.62 
 
Efter att reglerna om aktiva åtgärder utvidgades 2017 valde DO att granska hur väl arbetsgi-
vare efterföljde lagens krav på aktiva åtgärder. År 2017 till och med år 2018 granskade DO 
samtliga kommuner och landsting samt utvalda arbetsgivare inom branscherna media, kultur 
och juridik för att säkerställa att arbetsgivare hade rutiner och riktlinjer för att förhindra sexu-
ella trakasserier, trakasserier och repressalier.63 Granskningen ingick som en del av regerings-
uppdraget om särskilda insatser för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmark-
naden.64 Syftet med granskningen var att kontrollera om arbetsgivaren följde de nya reglerna 
om aktiva åtgärder. Beslutet att utvidga granskningen berodde bland annat på Metoo-upproret 
och den information som framkommit därigenom.65 Enligt granskningen hade 57 av 238 
kommuner och landsting brister i sina riktlinjer gällande sexuella trakasserier och 87 stycken 
hade brister i sina rutiner gällande sexuella trakasserier. I branscherna media, kultur och juri-
dik hade 21 av 92 granskade arbetsgivare brister i sina riktlinjer gällande sexuella trakasserier 
och 24 av 92 hade brister i sina rutiner gällande sexuella trakasserier på arbetsplatsen.66 
                                                
61 Prop. 2015/16:135 s. 37. 
62 Ibid s. 24-26. 
63 Granskning av arbetsgivares rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, DO 
(2018-08-15). 
64 Motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, DO (2017-08-24). 
65 DO utvidgar tillsyn av rutiner och riktlinjer mot trakasserier, DO (2018-11-22). 
66 Granskning av arbetsgivares rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, DO 
(2019-03-19). 
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Granskningen i sig säger dock ingenting om hur väl dessa riktlinjer och rutiner har efterföljs i 
praktiken. DO har valt att granska arbetsgivarna endast genom att begära in rutiner och rikt-
linjer och utifrån detta material bedöma om arbetsgivarens brister i sitt rättsliga ansvar.67 Frå-
gan är dock om problemet med sexuella trakasserier har en direkt korrelation till bristen på 
dokument och riktlinjer på arbetsplatsen. DO hänvisar inte till varför de valt att endast under-
söka förekomsten av dokument istället för hur väl dokumenten efterlevts. Reglerna om aktiva 
åtgärder kräver att arbetsgivaren faktiskt ska bedriva ett aktivt arbete, inte bara upprätta rikt-
linjer. Ett möjligt problem, förutom bristande riktlinjer, är den rådande kulturen på arbetsplat-
sen och arbetsgivarens bristande engagemang samt förmåga att ”se mellan fingrarna”. Detta 
fångar inte DO upp med sin undersökning. Utifrån många av de berättelser som delats under 
Metoo-upproret framkommer att arbetsgivarens ointresse av pågående trakasserier har varit en 
stor del av problemet. I upproret ”Med vilken rätt” lyfter jurister historier om arbetsplatser där 
sexuella trakasserier har fått pågå med arbetsgivarens vetskap, och att händelser bagatellise-
rats till den grad att vederbörande valt att byta arbetsplats. Berättelserna förtäljer inte om det 
funnits riktlinjer på arbetsplatsen eller ej.68 Frågan är vad DO:s undersökning egentligen säger 
om det faktiska förebyggande arbetet på arbetsplatserna. 
 
 

4.2 Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen 
 
Förbudet mot sexuella trakasserier regleras således i diskrimineringslagen och det är här vi 
finner legaldefinitionen av sexuella trakasserier. Det finns dock ett nära samband mellan sex-
uella trakasserier och arbetsmiljörätten. Som tidigare nämnts kritiserade Lagrådet valet att 
reglera sexuella trakasserier i diskrimineringslagen istället för arbetsmiljölagen på grund av 
att trakasserier i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga.69 Både diskrimineringslagen och arbetsmil-
jölagen tillhör det arbetsrättsliga området. Arbetsmiljörätten har dock en särställning inom 
arbetsrätten på grund av dess offentligrättsliga karaktär. Arbetsrätten tillhör traditionellt sett 
det civilrättsliga området, arbetsmiljörätten är ett kombinerat civilrättsligt och offentligrätts-
ligt område eftersom exempelvis offentligrättsliga regler ger Arbetsmiljöverket ansvar att 
bedriva tillsyn över tillämpningen (se arbetsmiljöförordningen (1977:1166)) samtidigt som 
det finns civilrättsliga regler mellan arbetsgivare och arbetstagare (se t.ex. kapitel 3 AML). 
Denna typ av kombinerad privaträttslig och offentligrättslig reglering är anledningen till att 
arbetsmiljörätten tillhör arbetsrätten i vid bemärkelse.70 
 
AML utgör en ramlag över arbetsmiljöregleringen i Sverige och reglerar bland annat de 
grundläggande kraven för arbetsmiljön, så som hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt 
vem som är ansvarig för att arbetsmiljölagen efterföljs. Lagens syfte är att förebygga olycks-
                                                
67 Diskrimineringsombudsmannen, diarienummer LED 2017/384 handling 4. 
68 Se t.ex. ”Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”, SvD Kultur (2017-12-15). 
69 Prop. 1990/91:113 s. 72. 
70 Henric Ask och Bo Ericson 2017 s. 2-3. 



 
 
  
 

 
25 

 

fall, ohälsa samt bidra till en god arbetsmiljö (1 kap. 1 § AML). Kravet på att arbetsmiljö ska 
vara ”god” understryker att arbetsmiljön ska vara mer än riskfri, en god arbetsmiljö är en 
miljö som tillgodoser de mänskliga behoven.71 Arbetsmiljölagen kompletteras sedan med 
olika förordningar, så som arbetsmiljöförordningen genom vilken regeringen har bemyndigat 
Arbetsmiljöverket att utfärda föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.72 Arbetsmiljöverket ska i 
sin tur följa förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket i vilken regeringen 
har lagt fram riktlinjer för hur Arbetsmiljöverket ska bedriva sin verksamhet. Enligt förord-
ningens andra paragraf är Arbetsmiljöverkets uppdrag att ta fram föreskrifter, inspektera ar-
betsställen samt sprida information om arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverket har alltså en 
viktig roll för hur arbetsmiljöskyddet i Sverige är utformat. Det är även Arbetsmiljöverket 
som är ansvarigt för att vartannat år tar fram statistik över förekomsten av sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen genom intervjustudier av Statistiska centralbyrån.73  
 
Inom arbetsrätten ges möjlighet att utkräva ett generellt skadestånd på grund av kränkning, en 
slags kränkningsersättning som kan jämföras med diskrimineringslagens diskrimineringser-
sättning. Detta allmänna skadestånd har en preventiv funktion. Inom arbetsmiljörätten före-
kommer både ett skadeståndsrättsligt ansvar samt ett straffrättsligt ansvar, men även ansvars-
utkrävande i form av vitesansvar, sanktionsavgiftsansvar samt företagsbot föreligger. Det 
finns således flera olika ekonomiska sanktioner.74 Från år 2014 utvidgades reglerna gällande 
sanktionsavgifter och ersatte då i stor utsträckning straffsanktioner. Arbetsmiljöverket är den 
institution som är ansvarig för att föreskriva sanktionsavgifter.75 Det skadeståndsrättsliga an-
svaret drabbar den juridiska personen medan ett straffrättsligt ansvar endast drabbar fysiska 
personer. Endast i undantagsfall kan en fysisk person drabbas av skadeståndsrättsligt an-
svar.76 Vid brott mot arbetsmiljölagen kan således både den juridiska personen (företaget) 
samt den fysiska personen (arbetsgivaren) drabbas av sanktioner. 
 
 

4.2.1 Kränkande särbehandling 
 
Det finns inget uttryckligt förbud mot sexuella trakasserier i arbetsmiljölagen, dock finns det 
ett förbud mot kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter 13 § AFS 
2015:4. Definitionen av kränkande särbehandling är enligt föreskriften ”handlingar som riktas 
mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa 
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Det framgår därav inte explicit av föreskriften att 
sexuella trakasserier utgör kränkande särbehandling. Arbetsmiljöverket har dock givit ut en 
vägledning till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i vilken det framgår att 

                                                
71 Prop. 1976/77:149 s. 220. 
72 18 § arbetsmiljöförordning (1977:1166). 
73 Arbetsmiljöstatistisk rapport 2018:2 s. 1. 
74 Iseskog 2015 s.13.   
75 Ericson & Gustavsson 2014 s. 253. 
76 Iseskog 2015 s. 14-15. 
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även sexuella trakasserier utgör kränkande särbehandling.77 Det framgår även i Arbetsmiljö-
verkets tidigare föreskrift om kränkande särbehandling (vilken ersattes av AFS 2015:4) att 
sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling enligt 1 § AFS 1993:17. Sexuella 
trakasserier är därför ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga.  
 
Enligt 13 § AFS 2015:4 har arbetsgivaren ett ansvar att motverka kränkande särbehandling på 
arbetsplatsen genom att vidta åtgärder. Enligt föreskriften kan en åtgärd exempelvis utgöra 
skriftligt klargörande i en policy. Arbetsgivaren har även ett ansvar enligt 14 § AFS 2015:4 att 
säkerställa rutiner för hur förekomsten av kränkande särbehandling ska hanteras på arbetsplat-
sen. Det är vidare viktigt att arbetsgivaren gör dessa rutiner kända för alla arbetstagare. Ar-
betsgivaren är vidare ansvarig för att alla chefer och arbetsledare har kunskap om hur sexuella 
trakasserier kan förebyggas och hanteras enligt 6 § AFS 2015:4. Arbetsmiljöverket förtydligar 
även att kravet på kunskap inte bara innebär utbildning av chefer och arbetstagare. Utöver 
utbildning måste dessa personer få tillräckliga befogenheter, rimlig arbetsbelastning samt stöd 
i sina roller för att de ska uppnå kravet om kunskap. 
 
 

4.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Enligt 3 kap. 1 a § AML ska arbetsgivaren och arbetstagaren samverka för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har även en skyldighet enligt 2 kap. 2 § AML att förebygga att 
arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall samt ett ansvar enligt 3 kap. 2 a § AML att 
bedriva ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbetet. Detta innebär att arbetsgivaren har ett 
ansvar att systematiskt leda, planera och kontrollera arbetsmiljöarbetet.78 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
Syftet med regeln är att arbetet med arbetsmiljö ska vara integrerat i organisationen för att 
minska risken att arbetsmiljö endast blir en fråga för en särskild skyddsorganisation. Lagstif-
taren uttrycker i propositionen till lagen att dessa särskilda organisationer ofta har en stor kun-
skap inom området, men att arbetsmiljöfrågor sedan inte får ta plats och påverka de strate-
giska beslut som styr verksamheten. Istället går de ekonomiska intressena före, vilket inte 
alltid är i linje med en god arbetsmiljö.79 Ledning för hur arbetsgivaren ska utföra det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet finns att hitta i bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrift i organi-
satorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 
 
Som tidigare nämnts finns det en likhet mellan arbetsmiljölagen och reglerna om aktiva åt-
gärder enligt diskrimineringslagen. Lagstiftaren har bland annat liknat bestämmelsen om ak-
tiva åtgärder i diskrimineringslagen med det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmil-

                                                
77 Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AV 2016 s. 58 
78 Prop 1990/91:140 s. 38. 
79 Ibid s. 39. 
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jölagen.80 Det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs i vägledning till organisatorisk och 
social arbetsmiljö som ett systematiskt sätt att arbeta för en bättre arbetsmiljö. De olika före-
skrifterna om arbetsmiljö, till exempel om kränkande särbehandling, preciserar sedan mer i 
detalj vad som krävs och vilka förhållanden som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
uppnå. Som tidigare nämnts utgör kränkande särbehandling en av de faktorer en arbetsgivare 
måste arbeta med för att säkerställa en god arbetsmiljö. Arbetet med sexuella trakasserier in-
går därav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 

4.3 Bör arbetsgivarens ansvar regleras i flera lagar? 
 
Utifrån uppsatsens syfte, att klargöra hur skyddet för sexuella trakasserier ser ut samt vilka 
möjliga brister som finns, kan det vara relevant att ifrågasätta om arbetsmiljölagens reglering 
bidrar till ett starkare skydd mot sexuella trakasserier eller ej. Som konstateras i tidigare av-
snitt överlappar regleringen om aktiva åtgärder enligt DL och systematiskt arbetsmiljöarbete 
enligt AML. Ett möjligt problem med att sexuella trakasserier regleras både i diskriminerings-
lagen samt i arbetsmiljölagen är att det skapar förvirring hos arbetsgivare som ska följa regle-
ringarna. Likheten mellan reglerna om aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete är 
dock så pass stor att det i princip är tillräckligt att arbetsgivaren följer en av regleringarna för 
att uppfylla båda regleringarnas krav. Möjligen kan man kritisera att det finns vissa skillnader 
och att detta kan förvirra arbetsgivaren i dennes arbete, men någon direkt negativ effekt för 
skyddet mot sexuella trakasserier kan inte skönjas enkom på grund av att arbetsgivarens an-
svar är reglerat i flera lagar.  
 
Den dubbla regleringen skulle dock kunna bidra till en förvirring av själva begreppet sexuella 
trakasserier. Som tidigare nämnts framgår det enligt Arbetsmiljöverkets vägledning att sexu-
ella trakasserier utgör en form av kränkande särbehandling. I vägledningen hänvisar dock 
AML inte till någon definition av begreppet sexuella trakasserier.81 Den enda rättsliga definit-
ion av sexuella trakasserier som finns att tillgå är den som återfinns i diskrimineringslagen. I 
uppsatsens tredje kapitel konstaterades att vissa brister kunde skönjas i den rättsliga definit-
ionen av sexuella trakasserier enligt DL. Frågan är om dessa brister blir ännu större när be-
greppet sexuella trakasserier utan vidare förklaring används även i arbetsmiljölagen. 
 
En viktig konsekvens av att sexuella trakasserier regleras både inom diskrimineringsrätten 
samt inom arbetsmiljörätten är att två olika myndigheter också blir ansvariga för kontroll av 
och information om samma företeelse. Eftersom de regelverk DO och AV har att kontrollera 
båda innehåller ett ansvar för en arbetsplats fri från sexuella trakasserier överlappar deras an-
svar till viss del frågan om sexuella trakasserier. Även om de olika myndigheternas uppdrag 
skiljer sig åt (DO kan till skillnad från AV företräda part i domstol) har de båda i uppgift att 

                                                
80 Prop. 2015/16:135 s. 37. 
81 Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AV 2016 s. 58. 
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kontrollera att lagens krav upprätthålls i praktiken. Exempelvis fick både DO och AV ett re-
geringsuppdrag att sammanställa arbetsgivarens skyldigheter att arbeta mot sexuella trakasse-
rier utifrån arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen just för att tydliggöra vilket ansvar ar-
betsgivaren har enligt båda lagarna.82 Att två olika myndigheter är ansvariga för samma före-
teelse skulle kunna utgöra ett problem. En av anledningarna till att lagstiftaren valde att skapa 
Diskrimineringsombudsmannen var för att företagare skulle kunna koncentrera kontakten till 
en och samma myndighet. En och samma myndighet skulle också leda till tydligare tillsyns-
arbete och underlägga för tillämpningen samt den administrativa bördan.83  
 
Det positiva med att flera myndigheter är ansvariga för att kontrollera förekomsten av sexu-
ella trakasserier är att det finns större möjlighet att upptäcka och hantera sexuella trakasserier 
på arbetsplatser. Enkom det faktum att två myndigheter är ansvariga för kontroll av samma 
företeelse behöver inte betyda att lagen måste ses över. AV och DO har olika ingångar till 
sexuella trakasserier, AV genom att sexuella trakasserier utgör ett arbetsmiljöproblem och DO 
genom att sexuella trakasserier är diskriminering. På så vis kan det vara en fördel att båda 
myndigheterna har ansvar att kontrollera samma företeelse då de olika myndigheterna också 
har olika ändamål med sin verksamhet. Även om DO:s samt AV:s ansvar till viss del överlap-
par varandra, arbetsmiljön i relation till diskriminering, har deras olika uppdrag möjligen av-
görande betydelse för att båda kan samexistera.   
 
 
 
 
 
  

                                                
82 Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning 2018 s. 22; Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om 
särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier m.m. 
83 Prop. 2007/08:95 s. 93. 
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5 Brottsbalken och sexuella trakasserier 
 
Kapitelrubriken kan förefalla missvisande då straffrätten inte reglerar sexuella trakasserier. 
Straffrätten reglerar dock sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 brottsbalken (1962:700) vil-
ket på många sätt liknar den arbetsrättsliga bestämmelsen sexuella trakasserier. Regleringen 
av sexuellt ofredande användes exempelvis som utgångspunkt då begreppet sexuella trakasse-
rier för första gången reglerades i lag.84 Även om regleringarna skiljer sig åt innebär regle-
ringarnas likheter att samma handling kan utgöra både sexuellt ofredande enligt straffrätten 
och sexuella trakasserier enligt arbetsrätten. En förståelse för hur lagstiftaren valt att reglera 
det straffrättsliga ansvaret vid sexuellt ofredande samt de diskussioner som förts kring regle-
ringen av sexuellt ofredande är därav av intresse för vidare problematisering av sexuella tra-
kasserier. Följande kapitel har till syfte att ge läsaren en förståelse för rättsregeln sexuellt 
ofredande för att sedan jämföra sexuellt ofredande med sexuella trakasserier.  
 
 

5.1 Sexualbrottens utveckling 
 
Inget straffrättsligt område har genomgått lika stor omställning rörande synen på brottslighet 
som sexualbrotten. Dagens syn på sexualbrott, som har sin utgångspunkt i kränkningen av den 
personliga integriteten, är en relativt ny straffrättslig konstruktion. Behovet av ett skydd för 
den enskildes sexuella integritet, för personens egen skull, har överhuvudtaget inte ansetts 
relevant historiskt sett. Skyddsintresset var istället mannens heder. Ett sexuellt övergrepp mot 
en kvinna ansågs utgöra en kränkning av mannens eller faderns ära eller egendomsskydd.85  
 
Under slutet av 1900-talet genomgick bestämmelserna om sexualbrott grundläggande föränd-
ringar till följd av diskussioner om det patriarkala samhällets syn på sexuella förbindelser. Till 
skillnad från den tidigare kyrkliga synen på sexualmoral tar den moderna sexualbrottslagstift-
ningen utgångspunkt i den enskildes rätt till sexuellt självbestämmande.86 Vid brottsbalkens 
införande år 1965 var en av de stora nyheterna att brotten kategoriserades utifrån skyddsin-
tresse. I det sjätte kapitlet samlas de sedlighetsbrott som hade ett skyddsvärt subjekt. Den all-
männa sedligheten som skyddsintresse placeras istället i kapitlet om brott mot allmän ordning. 
Genom brottsbalksreformen fick sjätte kapitlet om sedlighetsbrotten i stora drag den struktur 
som lever kvar i dagens sexualbrott. 87 Under 1980-talet byttes den dåvarande beteckningen 
sedlighetsbrott till dess nuvarande benämning sexualbrott.88 
 

                                                
84 Prop. 1990/91:113 s. 71. 
85 Lernestedt 2004 s. 400. 
86 Jareborg m.fl. 2015 s. 113.  
87 SOU 1953:14 s. 228. 
88 SOU 1982:61 s. 17. 
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Sexualbrotten återfinns idag i brottsbalken (1962:700) sjätte kapitel. Enligt straffskalan är det 
allvarligaste sexualbrottet våldtäkt och det minst allvarliga sexuellt ofredande. Sexualbrotten 
har ett specifikt skyddsintresse som avviker från de allmänt formulerade nämligen den sexu-
ella integriteten och sexuellt självbestämmande. Synen på sexualbrott har som tidigare nämnts 
förändrats över åren och det har funnits olika utgångspunkter i den straffrättsliga diskursen 
gällande sexualbrotten. Den nuvarande utgångspunkten är två könsneutrala individer där 
skyddsintresset är den kroppslig integritet samt rätten att inte bli utsatt för annans sexuella 
begär. Utifrån detta perspektiv är den kroppsliga kränkningen den mest allvarliga.89 
 
Ett annat perspektiv som har diskuterats, men inte fått lika stort genomslag, är det feminist-
iska perspektivet. Sexualbrotten är utifrån detta perspektiv främst ett uttryck för strukturella 
ojämlikheter och könsrelaterat våld mot kvinnor. Skyddsintresset är då den kvinnligt könade 
integriteten och kriminaliseringen motiveras av könsojämlikheter i samhället. Den feminist-
iska teorin fokuserar alltså på att sexualbrotten är ett uttryck för våld mot kvinnor och att de 
olika sexualbrotten, exempelvis våldtäkt i relation till sexuellt ofredanden, endast utgör en 
gradskillnad och inte en artskillnad. Andersson och Wegerstad anser att det finns en brist i 
den nuvarande synen på sexualbrotten. Istället för att, som det är nu, kriminalisera sexuella 
handlingar (kriminaliserad sexualitet) bör sexualbrott betraktas som övergrepp som sker men 
hjälp av makt och sexualitet (sexualiserad kriminalitet).90 
 
 

5.2 Sexuellt ofredande  
 
Sexuellt ofredade i 6 kap. 10 § BrB har följande lydelse: 
 

”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn 
under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling 
med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i 
högst två år. 
 
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att 
väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett 
sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.” 

 
Första stycket i paragrafen kommer inte att behandlas närmare då det inte är av relevans för 
uppsatsen eftersom det stadgar straffansvar för sexuellt ofredanden av barn. Första ledet i 
andra stycket stadgar straffansvar när en gärningsman blottar sig för annan person på ett sätt 
som är ägnat att väcka obehag. Enligt förarbeten till lagen framgår att det är tillräckligt att 
handlingen typiskt sätt är ägnad att väcka obehag för att straffansvar ska uppkomma. Brotts-

                                                
89 Wegerstad 2015 s. 26. 
90 Andersson & Wegerstad 2016 s. 16-17. 
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offrets subjektiva uppfattning är därav inte avgörande för straffansvaret. Även om den person 
som blivit utsatt för blottningen inte upplevde obehag av händelsen kan förövaren dömas för 
brottet. På grund av en objektiv bedömning är rekvisitet ägnat att väcka obehag inte heller per 
definition uppfyllt om den som utsatts för blottning och har upplevt obehag.91 
 
Andra ledet i andra stycket stadgar att straffansvar uppkommer när en person kränker en an-
nan persons sexuella integritet genom ord eller handlande. Den sexuella integriteten och defi-
nitionen av begreppet är således central för vad som utgör sexuellt ofredande. Wegerstad har i 
sin doktorsavhandling undersökt sexualbrottens skyddsintresse och har i avhandlingen tagit 
utgångspunkt i just sexuellt ofredande eftersom det är där sexualbrottens skyddsintresse, den 
sexuella integriteten, ställs på sin spets.92 Lernestedt har kommenterat den sexuella integritet 
och menar att det idag, till skillnad från tidigare i historien, finns en enighet kring det faktum 
att det existerar en sexuell integritet, men att det är svårt att ge en exakt definition av begrep-
pet. Lernestedt menar att det finns en tendens mot att sexualbrottsregleringen rör sig bort från 
det fysiska och mot det mentala. Angrepp mot själva kroppen har mindre betydelse, både som 
skyddsobjekt och angreppsobjekt. Lernestedt menar att större vikt bör läggas vid själva 
kränkningen, fokus flyttas då ifrån hur förövaren använder offret som ett redskap till att för-
varen gör det.93  
 
I förarbetena samt i HD:s praxis framgår att uttrycket ”kränka den sexuella integriteten” tar 
sikte på sådana handlingar som har till syfte att ”retat eller tillfredsställt gärningsmannens 
sexualdrift”.94 Utgångspunkten i bestämmelsen är således förövarens sexuella intresse och 
dennes avsikt med handlandet. Domstolen ska alltså inte göra en objektiv bedömning av situ-
ationen. Det krävs därför att gärningsmannen haft ett sexuellt intresse med sitt handlande för 
att handlingen ska klassas som sexuellt ofredande. I 2004 års proposition förklara lagstiftaren 
behovet av att bedömda förövarens sexuella intresse (för att bestämma kränkningens art) med 
att hänvisa till dagens språkbruk som i många fall likställer könsord vid svordomar, vilket inte 
ska regleras i brottsbalkens sjätte kapitel.95  
 
Detta krav, att handlingen ska ha ”retat eller tillfredsställt gärningsmannens sexualdrift” har 
kriterats av flera rättsvetare. Jareborg menar att ett sådant krav inte har stöd i lagtext eller i 
tidigare förarbeten. Kritik framförs också till att kravet inte är förenligt med vad som gäller 
vid sexualbrott i övrigt, bedömningen bör istället ske på objektiva grunder och inte utifrån 
gärningsmannens syfte.96 Andersson och Wegerstad problematiserar hur bedömningen av 
sexuellt ofredande sker utifrån handlingens art. De poängterar att sexuella kränkningar främst 
är ett uttryck för maktutövning. De menar att det som särskiljer sexualbrotten från andra brott 
inte är att handlingarna är sexuella utan att handlingar upprätthåller könsojämlikheter genom 

                                                
91 Prop. 2004/05:45 s. 86. 
92 Wegerstad 2015 s. 33. 
93 Lernestedt 2004 s. 401-402. 
94 Se t.ex. NJA 2016 s. 129 och Prop. 2004/05:45 s. 88. 
95 Prop. 2004/05:45 s. 86-88. 
96 Jareborg m.fl. 2015 s. 129-130. 
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sexualiserade handlingar. Om utgångspunkten är maktutövning finns inte samma anledning 
att fokusera vid handlingens art.97  
 
Ett exempel från praxis där den sexuella integriteten och vad som utgör en sexuell kränkning 
har diskuterats är NJA 2013 s. 548. I målet konstaterar HD att handlingar som antingen har en 
”påtaglig sexuell prägel” eller ”varit ägnade att kränka offrets sexuella integritet” utgöra en 
sexuell handling. HD menar i sitt resonemang att påtagliga sexuella handlingar, så som exem-
pelvis samlag eller att föra in föremål i en kvinnas underliv, per definition utgör en kränkning 
av den sexuella integriteten om den utförs utan samtycke. Detta resonemang har ifrågasatts av 
Lernestedt. Han jämför HD:s resonemang av ”påtaglig sexuell prägel” med en gynekolog-
undersökning och ifrågasätter om det ska klassas som en sexuell handling om undersökningen 
skulle genomföras utan samtycke. Lernestedt menar att ett sådant resonemang tenderar att 
vara bakåtsträvande i synen på den sexuella integriteten. Genom att se alla situationer där 
föremål förts upp vaginalt utan samtycke som ett intrång i den sexuella integriteten kan delvis 
upplösa den sexuella integriteten som en särskild egen integritet.98  
 
Rekvisitet ofredande i paragrafen sexuellt ofredande har tidigare tolkats som att den utsatte 
måste varit medveten om angreppet, med hänvisning till den tolkning som gjorts utifrån brot-
tet ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Detta ställdes dock på sin spets i NJA 2017 s. 393. I målet 
blev en kvinna fotograferad under sin kjol och kvinnan blev medveten om handlingen först 
efteråt. Domstolen behövde ta ställning till om ofredanderekvisitet kunde anses var uppfyllt 
när den angripna inte hade varit medveten om gärningen. HD tar i sin argumentation utgångs-
punkt i det sexuella ofredandets skyddsintresse, den sexuella integriteten. Rekvisitet ofre-
dande betyder därför att göra ett intrång med erforderlig sexuell koppling i den enskildes rätt 
att bestämma över sin egen kropp. HD fastställer att det inte är nödvändigt att den drabbade är 
medveten om handlingen för att han eller hon ska anses vara ofredad. Istället tar rekvisitet 
sikte på att handlingen måste varit ett intrång i den utsattes fredade sfär.  
 
Enligt laglydelsen krävs vidare att den sexuella integriteten kränks genom ord eller handlade. 
Handlade utgör enligt förarbetena andra typer av sexuellt handlande än de som innefattas i 
begreppet sexuell handling enligt 6 kap. 1-2 §§ BrB. Kortvariga beröringar av en persons 
bröst eller könsorgan ges som exempel på handlingar som inte omfattas av 1-2 §§ och då kan 
utgöra ett sexuellt ofredanden. Även e-postmeddelanden samt telefonsamtal exemplifieras 
som handlingar vilka kan utgöra sexuellt ofredande.99 Sexuellt ofredande är således en mil-
dare version av de sexuella handlingar som ger straffansvar enligt 6 kap. 1-2 §§ BrB och ut-
gör den nedre gränsen för vad som kan definieras som ett sexualbrott. Till skillnad från de 
andra sexualbrotten är handling vid sexuellt ofredande inte begränsat till en viss plats, situat-
ion eller kroppslig handling, i jämförelse med exempelvis våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB vil-

                                                
97 Andersson & Wegerstad 2016 s. 17. 
98 Lernestedt 2015. 
99 Prop. 2004/05:45 s. 86 & 149. 
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ken kräver rekvisitet samlag. Sexuellt ofredande kan i princip vara vilken typ av handling som 
helst, avgränsningen sker framförallt vid det sexuella momentet.100  
 
I NJA 2018 s. 443 tar HD bland annat ställning till vilka handlingar som inte fallet inom det 
kriminaliserade området. I målet hade en 15-årig tjej upplevt obehag då en man i 50-årsåldern 
smekt hennes smalben. Mannen hade även uttryckt att han var attraherad av målsäganden, 
frågat henne om hon gillade äldre män samt skickat henne sms. Beröring av smalben skiljer 
sig från det som i förarbeten angivits som exempel på sexuellt ofredande. HD menade att be-
röring av underben inte har en sådan sexuell inriktning att det typiskt sett kränker den sexuella 
integriteten. HD anförde vidare att vad som förekommit efter själva handlingen, så som sms-
konversationen samt att mannen uttryckt att han varit attraherad av målsäganden var utan be-
tydelse för bedömningen. Den stora åldersskillnaden samt att målsäganden befunnit sig i den 
åtalades hem är omständigheter som enligt HD kan påverka bedömningen. Men uttalandena 
och smekningen kunde inte ens sett till sammanhanget haft en sådan tydlig sexuell inriktning 
att dessa typiskt sett kunde utgöra sexuellt ofredande. 
 
Förutom gränsdragningen mellan sexuellt ofredande och resterande sexualbrott finns andra 
brott som är närbesläktade med sexuellt ofredande, förolämpning (5 kap. 3 § BrB) och ofre-
danden (4 kap. 7 § BrB). Skillnaden mellan sexuellt ofredande och ofredanden enligt 4 kap. 7 
§ BrB är att sexuellt ofredande är ett sexualbrott där skyddsintresset är den enskildes sexuella 
integritet medan ofredande är ett fridsbrott som skyddar mot gärningar som är fridsstörande. 
Sexuellt ofredande ska alltså inte ses som en kvalificerad form av ofredande, de båda lagreg-
lerna har olika systematisk kontext. Följaktligen behöver inte en handling som utgör sexuellt 
ofredande vara ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. I praktiken ställds dock ofta ofredanden i 
förhållande till sexuellt ofredande och den tilltalade kan dömas för ofredande på grund av 
avsaknad av ett sexuellt moment. I de fall konkurrens uppstår mellan ofredande enligt 4 kap. 
7 § BrB och sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB har sexuellt ofredande företräde. Även 
i konkurrens med brottet förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB har sexuellt ofredande före-
träde.101 
 
 

5.3 Subjektiv eller objektiv bedömning 
 
En viktig skillnad mellan regleringen av sexuella trakasserier och sexuellt ofredanden är att 
bedömningen sker utifrån olika perspektiv. Enligt förarbeten till regleringen av sexuella tra-
kasserier framgår att handlingen kan bedömas på två olika grunder. Det krävs antingen att 
handlingen är en uppenbar kränkning eller att den som utsätts för sexuella trakasserier klar-
gjort att beteendet är oönskat. Vid sexuellt ofredande är det istället gärningsmannens syfte 
med handlingen som avgöra klassificeringen.   

                                                
100 Wegerstad 2015 s. 33. 
101 Jareborg m.fl. 2015 s. 128; Wegerstad 2015 s. 33. 
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Kravet på att den som utsätt för trakasserier ska klargöra om beteendet är oönskat innebär att 
bedömningen är subjektiv utifrån den som drabbas. Även om den som utför handlingen inte 
har som intention att sexuellt trakassera är det personen som utsätts som avgöra ifall det är 
sexuella trakasserier eller ej. På så vis hamnar den som upplevt kränkning i fokus istället för 
gärningsmannens sexuella drift. Dock finns det problem med att låta den som utsätts be-
stämma ramarna för vad som är sexuella trakasserier. Som diskuterats tidigare finns det ett 
problem med att definitionen av den rättsliga regleringen av sexuella trakasserier är otydlig. 
Möjligheten för den enskilde att själv avgöra vad som är sexuella trakasserier innebär också 
att det blir svårare att rättsligen klassificera vad som inkluderas i definitionen av sexuella tra-
kasserier.  
 
Utöver att begreppet sexuella trakasserier bli än mer diffust kan det faktum att handlingars 
straffbarhet bestäms utifrån personen som drabbas av dem kritiseras. I jämförelse med straff-
rätten som är gärningsmannafokuserad, vilket betyder att de är gärningsmannens uppsåt och 
handlande som avgöra brottet, är bedömningen av sexuella trakasserier fokuserad vid offret. 
Exempelvis skulle en person inte kunna dömas för brottet sexuellt ofredanden om gärnings-
mannen inte haft uppsåt i sitt handlande, även om personen som drabbas upplever det som 
sexuellt ofredanden, eftersom det är gärningsmannens handlande som ligger till grund för 
bedömningen av brottet. Genom att domstolens bedömning ska baseras på den som drabbas 
ges människor en möjlighet att själva definiera vad de tycker är straffbart vilket skulle kunna 
kritleras. 
 
Bedömning av sexuellt ofredande är också subjektiv, skillnaden är dock att bedömningen ut-
går från gärningsmannens subjektiva intention. Handlingen ska enligt förarbetet ha till syfte 
att ”retat eller tillfredsställt gärningsmannens sexualdrift”. Skillnaden är således att det vid 
bedömning av sexuellt ofredande är gärningsmannens subjektiva uppsåt som är avgörande 
medan det vid sexuella trakasserier är den subjektiva upplevelsen för den som utsätts av hand-
lingen som är avgörande. Som nämnts i tidigare avsnitt har denna subjektiva bedömning, uti-
från gärningsmannens syfte, kritiserats. Fördelen är att det blir en tydlig gränsdragning för 
sexualbrottens nedre gräns, då exempelvis könsord snarare används som svordomar än ord 
som har till syfte att kränka den sexuella integriteten. Om gärningsmannens syfte med hand-
lingen ligger till grund för bedömningen kan endast de handlingar som också har till syfte att 
kränka den personliga integriteten utgör sexuellt ofredanden.  
 
Kritiker menar dock att det inte bör vara gärningsmannens sexuella intresse som ska ligga till 
grund för bedömningen av sexuellt ofredande. Exempelvis menar Andersson och Wegerstad 
att sexuella övergrepp bör betraktas som övergrepp som sker med hjälp av makt och sexuali-
tet. De menar att det som särskiljer sexuellt ofredande från andra brott inte är det faktum att 
handlingen är sexuell utan att handlingen upprätthåller könsojämlikheter genom sexualiserade 
handlingar.102 Genom att fokusera på gärningsmannens sexuella intresse med handlandet 

                                                
102 Andersson & Wegerstad 2016 s. 17. 
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istället för upplevelsen hos den som utsätts hamnar också det sexuella i fokus istället för 
maktperspektivet. Om sexuella trakasserier skulle bedömas likt sexuellt ofredande, utifrån 
gärningsmannens subjektiva intention, skulle detta troligtvis medföra en likande problem. 
 
Slutligen finns den objektiva bedömningen. Vid en objektiv bedömning utgår domstolen var-
ken från intention hos personen som handlar eller upplevelsen hos personen som blir utsatt. 
Istället är utgångpunkten objektiv utifrån handlingarna i den utvalda situationen. Det positiva 
med en objektiv bedömning är att det möjliggör att förutse vilka handlingar som i vilka sam-
manhang kan anses utgöra sexuella trakasserier. En annan tydlig fördel (som har uppmärk-
sammats vid diskussion om sexuellt ofredande) är det faktum att gärningsmannens sexuella 
intresse med handling inte hamnar i fokus utan själva kränkningen. Men det finns även pro-
blem med den objektiva bedömningen. För att kunna göra en objektiv bedömning av vad som 
utgör en sexuell kränkning måste vi också vara överens om vad en sådan handling är. Om en 
person blir utsatt för något som den upplever som sexuellt kränkande samtidigt som personen 
som utför handlingen har som intention att sexuellt kränka behöver det nödvändigtvis inte 
utgör en handling som vid en objektiv bedömning klassas som sexuella trakasserier. Risken 
med en objektiv bedömning är således att handlingar gemenman inte klassar som sexuella 
trakasserier inte heller klassas som det enligt lagen.  
 
Enligt förarbeten till sexuella trakasserier framgår att upplysningsplikten bortfallet vid så kal-
lade uppenbara kränkningar. Både i praxis och i förarbeten saknas ett förtydligande av vad 
som utgör en uppenbar kränkning. Det är dock troligt att en bedömning av en uppenbar 
kränkning bör göras utifrån en objektiv grund eftersom själva syftet med kriteriet är att det 
inte krävs en insikt hos den som trakasserar.103 På så vis skulle sexuella trakasserier kunna ha 
både en objektiv och en subjektiv bedömning. Det krävs antingen att handlingen är en uppen-
bar kränkning (objektivt) eller att den som utsätts för sexuella trakasserier klargjort att bete-
endet är oönskat (subjektivt). 
 
Den dubbla möjlighet, att det antingen krävs att handlingen är uppenbart kränkningar eller att 
den som utsätts för sexuella trakasserier klargjort att beteendet är oönskat, kan beskrivas som 
en medelväg. Regleringen fokuserar inte på intentionen hos den person som utför handlingen, 
inte heller är det endast de objektiva handlingar som ligger till grund för bedömningen ef-
tersom den som utsätts har en möjlighet att säga ifrån och då inbegrips även trakasserier som 
ligger utanför det uppenbara. Problemet med bristfälligt vägledande praxis kvarstår dock och 
det egentliga svaret på exakt hur bedömningen ska gå till, och då även dess konsekvenser, 
kvarstår.  
 
 
 

                                                
103 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
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5.4 Vad är sexuell natur? 
 
Kravet på en sexuell kompentent är en av de faktorer som förenar sexuella trakasserier och 
sexuellt ofredanden. På samma vis som sexuella trakasserier kräver en sexuell anknytning 
kräver sexuellt ofredanden att den sexuella integriteten kränks. Den sexuella komponenten är 
även det som särskiljer sexuella trakasserier från andra trakasserier. Som tidigare nämnt är 
sexuella trakasserier ett samlingsbegrepp för alla de handlingar som utgör en kränkning av 
sexuell natur. Definitionen av den sexuella naturen kan på så vis definiera det unika i regle-
ringen av sexuella trakasserier. En tydlig konkretisering av vad sexuell natur är därav av vikt 
för att tydliggöra skillnaden mellan sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier.  
 
Det borde därför finnas ett starkt incitament att tydliggöra vad den sexuella naturen är i regle-
ringen av sexuella trakasserier. Dessvärre finns inte mycket information att tillgå. I förarbe-
tena till 2008 års diskrimineringslag saknas någon specifik förklaring av begreppet sexuell 
natur. I förarbetena exemplifierar endast olika former av handlingar som kan utgöra sexuella 
trakasserier utan någon närmare redogörelse för vad som utgör den sexuella naturen. Svaret 
på vad den sexuella naturen är kan inte heller finnas i praxis. Domstolen har inte problemati-
serat begreppet i något avgöranden och det finns inte någon diskussion om vad sexuell natur 
egentligen betyder. Det kan bero på den bristfälliga praxisen på området. Eftersom det finns 
relativt få avgöranden där högsta instans har tagit ställning till förekomsten av sexuella tra-
kasserier är det också möjligt att frågan om vad som utgör den sexuella naturen aldrig har 
ställts på sin spets. 
 
Möjligen anser både domstol och lagstiftare att begreppet sexuell natur inte behöver förklaras 
eller problematiserar då det råder en självklarhet vad begreppet betyder. I detta läge är det 
intressant att se till de rättsliga artiklar som skrivits om sexuellt ofredande och vad en sexuell 
kränkning egentligen är. Som framförts i tidigare avsnitt anser Andersson och Wegerstad att 
sexuella kränkningar främst är ett uttryck för maktutövning och att det som särskiljer sexual-
brotten från andra brott är det faktum att de sexualiserade handlingarna upprätthåller köns-
ojämlikheter i samhället. Detta synssätt, att det sexuella uttrycket främst är ett uttryck för 
makt, är en ståndpunkt som inte har diskuteras i samma utsträckning i frågan om sexuella 
trakasserier. I förarbeten där sexuella trakasserier diskuteras uppges att sexuella trakasserier 
måste ses ur ett könsmaktsperspektiv. I propositionen poängteras att sexuella trakasserier ut-
gör ett maktmissbruk från förövarens sida. 104 Denna diskussion finns dock inte med i förarbe-
tenas konkretisering av den sexuella naturen. Inte heller utgår domstolen i sina avgöranden 
ifrån att den sexuella naturen är en form av maktmedel.  
 
 

                                                
104 Prop. 1997/98:55 s. 108. 



 
 
  
 

 
37 

 

5.5 Möjlighet till upprättelse 
 
En uppenbar skillnad mellan lagreglerna är att de tillhör olika rättsområden. Som tidigare 
konstaterat är lagreglerna snarlika varandra, vilket innebär att en och samma handling skulle 
kunna leda till en straffrättslig process eller en arbetsrättsligs process. I de fall där både sexu-
ellt ofredanden enligt BrB och bestämmelsen om sexuella trakasserier enligt DL är tillämplig 
finns det inget hinder att välja vilken lagstiftningen som ska tillämpas. I praktiken har denna 
möjlighet nyttjats och båda rättsreglerna har använts för samma händelse. Som tidigare 
nämnts under avsnitt 3.3.1 framgår i avgöranden från Arbetsdomstolen att personer som ut-
satts för sexuella trakasserier hade anmält händelsen till polisen innan de valde att anmäla 
samma händelse till DO.105 
 
I sammanhanget bör poängteras att det enligt svensk rätt inte finns något uttryckligt hinder 
mot att pröva samma sak både i en straffrättslig och i en civilrättslig process. Det finns dock 
hinder både enligt 17 kap. 11 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740) att pröva något i en civil-
rättslig process som tidigare har prövats samt ett hinder enligt 30 kap. 9 § rättegångsbalken 
(1942:740) att pröva något i en straffrättslig process som tidigare har prövats. Detta betyder 
att brottmålsdomens rättskraft omfattar alla straffrättsliga påföljder för den bedömda gärning-
en, men det utgör inte ett hinder mot att samma gärning läggs till grund för en talan om en 
annan rättsföljd.106 I dagsläget finns således inget hinder mot att samma handling prövas i två 
olika typer av processer. Vidare jämförelse har därav inte till syfte att fastställa vilken process 
den enskilda bör använda sig av, utan syftet är endast att förstå skillnader och utifrån det dra 
slutsatser om vad de olika processerna kan innebära för den enskilda. 
 
En fördel för den enskilde att driva en civilrättslig process är att beviskravet är lägre ställt än i 
den straffrättsliga processen. I ett diskrimineringsärende är beviskravet än lägre ställt än inom 
andra civilrättsliga områden eftersom det inom diskrimineringsärenden är delad bevisbörda (6 
kap. 3 § DL). Delad bevisbörda innebär en bevislättnad för käranden och betyder att om kä-
randen i en diskrimineringstvist kan visa på en omständighet som ger anledning att anta att 
hon eller han blivit utsatts för diskriminering är det svarandens uppgift att visa att diskrimine-
ring inte förekommit. Regeln har sitt ursprung i artikel 19 i likabehandlingsdirektivet 
(2006/54/EG) och har som syfte att upprätthålla diskrimineringsförbudet i praktiken.107  
 
Möjligheten till rättslig upprättelse är således högre vid en process om sexuella trakasserier 
till skillnad mot en process om sexuellt ofredande. Det är även lättare att överhuvudtaget få 
sin sak prövad. Det finns exempel på mål där en handling inte lett till åtal i en straffrättslig 
process men däremot lett till fällande domar i en civilrättslig process.108 En straffrättslig pro-
cess medför dock andra fördelar. Beroende på vad den enskilde vill få ut av processen kan 

                                                
105 AD 2016 nr 56; AD 2017 nr 45. 
106 Se b.la. NJA 2010 nr 168. 
107 Prop. 2007/08:95, s. 443. 
108 AD 2016 nr 56. 
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diskrimineringsrättens sanktioner i jämförelse med straffrätten vara positiva eller negativa. 
Som diskuterats tidigare regleras inte diskrimineringen mellan fysiska personer. Den som 
drabbas av sanktionen (diskrimineringsersättningen) är den juridiska personen, t.ex. företaget. 
I en straffrättslig process är istället det den fysiska personen som sanktioneras.  
 
Som tidigare nämnts är de olika processerna åtskilda och förfarandena har till syfte att ställa 
olika parter till svars. Men för den som utsatts måste upprättelse inte alltid härledas till de 
skilda sanktionerna. I en studie om sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa värderades sam-
hällets erkännande högt. En annan viktigt faktor var möjligheten för den enskilde att få berätta 
sin historia om det inträffade.109 Ett erkännande från samhället tillhör i högre grad straffrätten 
eftersom straffrätten per definition reglerar förhållandet mellan staten och individen. Ett brott 
är enligt 1 kap. 1 § BrB en gärning som är beskriven i en författning och för vilken straff är 
föreskrivet. Möjligheten att upprätta brott åligger endast staten. Medan civilrättens utgångs-
punkt är att reglera rättsförhållandet mellan likställda parter har den offentliga rätten till syfte 
att reglera enskildas relation till det allmänna.110   
 
Möjligheten till ett erkännande från staten kan den enskilde främst få genom straffrätten. Frå-
gan är dock om den enskilde upplever det så. Känslan av erkännanden från staten kan likväl 
ligga i att en domstol erkänner att det som hände var olagligt. Om detta olagliga var ett civil-
rättsligt förfarande eller ett straffrättsligt förfarande kanske inte är av lika stor relevans för den 
enskilde. En viktig faktor som dock påverkar känslan av upprättelse hos den enskilde är att 
förövaren hålls ansvarig för sin gärning. 111 Som tidigare nämnts kan endast straffrätten ut-
färda sanktioner mot den fysiska personen. Om känslan av upprättelse kräver att personen 
som utförde själva handlingen drabbas av sanktioner kan inte sexuella trakasserier enligt DL 
ge den upprättelsen.  
 
Det är dock vanskligt att jämföra processmöjligheter eftersom det inte ensamt är upp till den 
enskilde att ”välja” vilket förfaranden som passar denne bäst. Om den enskilde vänder sig till 
polisen och gör en polisanmälan är det slutligen åklagarens beslut om åtal ska väckas eller 
inte enligt 20 kap. 2 § rättegångsbalken. På så vis ställs inte den enskilde inför ett val att själv 
bestämma processform. En diskussion om mest lämplig påföljd för den enskilda kan på så vis 
endast föras på ett teoretiskt plan där den enskilde också är införstådd med vilka möjligheter 
denne har till en annan process vid själva anmälan. Frågan är om detta är något som den en-
skilde tar ställning till vid en polisanmälan.  
 
Varje år publicerar DO en årsredovisning där bland annat statistiken över antal anmälningar 
från allmänheten sammanställs. Enligt DO:s statistik skedde det ingen ökning i antalet anmäl-
ningar av sexuella trakasserier varken under 2018 eller 2017, trots den uppmärksamhet sexu-
ella trakasserier fick i och med Metoo-upproret under hösten 2017.112 Däremot gick anmäl-
                                                
109 Clark 2015 s. 20-30. 
110 Asp, Ulväng & Jareborg 2013 s. 17. 
111 Clark 2015 s. 24. 
112 Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2018 s. 68. 
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ningsstatistiken upp för sexualbrotten. Det totala antalet anmälningar av sexualbrott ökade 
med 3 % från 2016 till 2017, totalt 11 000 anmälningar.113 Anmälningsstatistiken för sexuellt 
ofredande ökade under november månad med 33 % i jämförelse med samma månad föregå-
ende år. Enligt ett uttalande från Lisa Wallin, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå), 
skulle denna ökning kunna tolkas som en Metoo-effekt.114 Det är anmärkningsvärt att DO inte 
noterat någon skillnad i antal anmälningar på grund Metoo-upproret i jämförelse med den 
straffrättsliga bestämmelsen sexuellt ofredande. Frågan är om de som vill få rättslig upprät-
telse vet om att de kan använda sig av någon annan upprättelse än den straffrättsliga. Det 
finns således en risk att det saknas en förståelse hos gemene man om att regleringen mot sex-
uella trakasserier inte kan utnyttjas med hjälp av en polisanmälan.  

  

                                                
113 Kriminalstatistik 2017, BRÅ 2018 s. 40. 
114 Thörnqvist, Ingrid, ”Fler anmälda sexbrott sedan #metoo visar nya siffror” SVT (2017-12-07). 
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6 Avslutande reflektion 
 
Ovan beskriven redogörelse har haft till syfte att konkretisera den legala definitionen av sexu-
ella trakasserier samt undersöka den rättsliga regleringen av sexuella trakasserier. Inlednings-
vis kan konstateras att det sen 1991 års jämställdhetslag har funnits en allmän konsensus att 
skyddet mot sexuella trakasserier bör regleras i lag som ett steg i att uppnå jämställdhet. Lag-
stiftaren har sedan dess försökt hitta både bättre och fler vägar att med juridikens hjälp minska 
förekomsten av sexuella trakasserier genom att både upprätta regleringar på individnivå, 
gruppnivå samt inom flera olika lagar. Vissa aspekter av undersökningen har lämnat större 
avtryck än andra, nedan är ett försök att sammanställa några av dessa aspekter.  
 
 

6.1 Begreppet 
 
Det finns en inbyggd problematik med att använda ett ord inom juridiken vilket redan an-
vänds och har en betydelse utanför juridiken. Eftersom sexuella trakasserier förekommer som 
ett begrepp i det vardagliga samtalet är det än viktigare att den juridiska definitionen av be-
greppet är tydlig. Dessvärre finns det fler frågetecken kring det juridiska begreppet av sexu-
ella trakasserier, vilket inte minst tydliggörs vid jämförelse med sexuella ofredanden. Till 
skillnad från sexuella ofredanden saknas exempelvis en diskussion om vad den sexuella natu-
ren är. 
 
Otydligheten kring begreppet beror på stor del på den bristfälliga praxisen på områden. Som 
tidigare konstaterat finns det stora brister i praxis från högsta instans, både i antal och kvalitét. 
Möjligheten att konkretisera den legala definitionen av sexuella trakasserier är därav försäm-
rad. Varför det finns en oförmåga hos domstolen att problematisera begreppet sexuella trakas-
serier är svårt att svara på. Som redogjort för tidigare i uppsatsen finns det i förarbeten krite-
rier som domstolen skulle kunna använda sig av vid bedömning av sexuella trakasserier (så 
som missgynnande, insikt och sexuell anknytning). I flera av fallen väljer dock domstolen att 
bortse från dessa kriterier. Förarbeten är inte lagtext och domstolen är inte tvungen att följa de 
kriterier förarbetena har ställt upp, men eftersom de avgöranden som finns att tillgå i så stor 
utsträckning saknar vidare motivering hade dessa kriterier kunnat bidra till en tydligare meto-
dik.  
 
Möjligheten att förstå begreppet förenklas inte av att sexuella trakasserier regleras inom flera 
olika områden. Om det råder en osäkerhet kring vad som inbegrips i den juridiska definition-
en av begreppet blir det inte tydligare av att sexuella trakasserier förekommer som begrepp 
även inom arbetsmiljörättens område. Risken är att begreppet sexuella trakasserier blir ett mer 
allmänt mål om ”bra stämning” på arbetsplatsen. Om det inte finns någon ram för vad som är 
”bra stämning” finns det inte heller någon tydlig gräns för vad som inte är ”bra stämning”. 
Ordet och vad rättsreglerna egentligen skyddar emot hamnar i skymundan.  
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Förslagsvis bör Arbetsdomstolen i högre utsträckning och på ett tydligare sätt använda sig av 
de kriterier som ställs upp i förarbetena för att på så vis konkretisera vad det rättsliga begrep-
pet sexuella trakasserier är. För att detta ska ske hade det varit önskvärt att fler jurister pro-
blematiserade begreppet sexuella trakasserier samt den otillfredsställande praxis som finns på 
området. Sexuella trakasserier är ett område som intresserar en stor bredd av vetenskaper men 
det finns en brist på analytiska texter skrivna av jurister som (i jämförelse med begreppet sex-
uellt ofredande) problematiserar de olika beståndsdelarna i det juridiska begreppet sexuella 
trakasserier.  
 
Men för att domstolen överhuvudtaget ska få en möjlighet att utforma en mer användbart 
praxis krävs fler rättsliga prövningar. Som konstaterat tidigare i uppsatsen är det svårt att 
lämna ett ensamt svar på varför det finns så tunn praxis från högsta instans. Ett problem kan 
vara bristen på kunskap hos gemene man för hur man använder sig av förbudet mot sexuella 
trakasserier. Som tidigare nämnts kan DO, fackförbund eller speciella ideella föreningar före-
träda den som utsätts för sexuella trakasserier. Lagen tillhandahåller således hjälpmedel för att 
fler ska få en möjlighet att använda förbudet mot sexuella trakasserier. Möjligen är det inte 
lagen som brister, utan kunskapen om möjligheten att nyttja lagen.  
 
 

6.2 Skyddet 
 
Förutom själva begreppet har uppsatsen haft till syfte att konkretisera det legala skyddet mot 
sexuella trakasserier. Enligt tidigare redogörelse finns ett relativt heltäckande skydd mot sex-
uella trakasserier där exempelvis reglerna om aktiva åtgärder kompletterar det renodlade för-
budet mot sexuella trakasserier. Förutom diskrimineringslagens skydd finns även det arbets-
miljörättsliga skyddet vilket ger ytterligare en myndighet ansvar att motverka förekomsten av 
sexuella trakasserier. Även om den reella effekten av att reglera sexuella trakasserier både 
inom diskrimineringsrätten och inom arbetsmiljörätten är svår att mäta har inte någon direkt 
nackdel kunnat skönjas av att samma företeelse skyddas av flera olika lagar.  
 
En möjlig brist som uppmärksammats i skyddet är att sexuella trakasserier endast skyddar 
mellan utvalda personer, vilket bland annat leder till att den grupp som främst utsätter arbets-
tagare för sexuella trakasserier också är den grupp som inte är under rättsligt ansvar. Enligt 
Arbetsmiljöverkets statistik är den grupp som främst utsätter arbetstagare för sexuella trakas-
serier utomstående parter (så som kunder och patienter etc.) och inte personer inom organisat-
ionen. Frågan är då hur heltäckande skyddet mot sexuella trakasserier är när den grupp som i 
högre utsträckning också utför de sexuella trakasserierna inte inbegrips i lagens reglering.  
 
Möjligheten att ändra detta är dock komplicerad. Förbudet mot sexuella trakasserier utgår till 
stor del utifrån arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och att arbetsgivaren är 
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ansvarig om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det finns ingen reglering 
av diskriminering mellan privatpersoner. Att då gå emot detta och reglera sexuella trakasse-
rier mellan privatpersoner ändrar också vad den rättsliga regleringen av diskriminering är. Att 
utöka skyddet till att gälla alla individer som kan komma i kontakt med en arbetstagare på en 
arbetsplats kan betyda att vi också måste omvärdera vad diskriminering är enligt lag. Kanske 
är det istället mer lämpligt att i dessa fall använda sig av straffrättens brott sexuellt ofredande. 
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Rättsfallsförteckning 
 
Högsta domstolen 
NJA 2006 s. 170 
NJA 2013 s. 548 
NJA 2016 s. 129 
NJA 2017 s. 393 
NJA 2018 s. 443 
 
Arbetsdomstolen 
AD 2005 nr 22 
AD 2006 nr 54 
AD 2006 nr 73 
AD 2009 nr 87 
AD 2011 nr 13 
AD 2011 nr 66 
AD 2011 nr 84 
AD 2013 nr 12 
AD 2013 nr 29 
AD 2016 nr 38 
AD 2016 nr 56 
AD 2017 nr 45 
AD 2017 nr 61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


