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Kapitel 1.    Inledning 

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesbild av forskningsläget i Sverige avseende trakasserier och 

kränkande behandling inom utbildning och i arbetslivet. Denna rapport innehåller en översikt över den 

forskning som bedrivits vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000.  

Forskningsöversikten har tagits fram av Oxford Research på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Uppdraget tilldelades Oxford Research i en offentlig upphandling inom Ärende LED 2012/20. I uppdraget ingick 

att framställa och presentera två forskningsöversikter; den ena om trakasserier och kränkningar i arbetsliv och 

utbildning, och den andra om diskriminering vid rekrytering i arbetslivet. Under uppdragets gång har Oxford 

Research fört en kontinuerlig dialog med Johanna Kumlin (fil. dr. i sociologi) och Lars Thornberg vid DO.  

Upphandlingen inleddes i juli 2012 och uppdraget rapporteras i december samma år. Forskningsöversikten 

innehåller slutsatser som Oxford Research dragit utifrån forskningens inriktning och innehåll. Författarna 

ansvarar för innehållet som presenteras för DO.  

 

1.1  Bakgrund till begreppen trakasserier och kränkande behandling 

Definitioner av trakasserier och kränkande behandling förekommer i såväl forskning som lagstiftning. I 

forskningen framställs mobbning, diskriminering och trakasserier som snarlika begrepp. I Diskrimineringslagens 

(SFS 2008:567) diskrimineringsbegrepp ingår fem olika typer av diskriminering, direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Med trakasserier i lagens 

mening menas: 

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

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (1 kap 4 § p.3). 

Sexuella trakasserier utgör en särskild typ av diskriminering i form av ett uppträdande av sexuell natur som 

kränker någons värdighet (1 kap. 4 § p.4). Definitionen har sin grund i den numera upphävda 

Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) men kompletterades med könsöverskridande identitet eller uttryck och 

ålder när Diskrimineringslagen trädde i kraft. I praktiken är trakasserier handlingar, beteenden eller 

bemötanden som kränker den utsattes värdighet. För att en omständighet ska betraktas som trakasserier 

måste det finnas en anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kunde vidare avse fysiskt, 

verbalt eller annat uppträdande och handlingen eller bemötandet ska innebära ett missgynnande i form av 

skada eller obehag och därigenom kränka den som blir utsatt.  

I den numera upphävda lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn (SFS 

2006:67) definierades kränkning som ett resultat av trakasserier, att ett barns eller en elevs värdighet kränks (1 

kap 2 §). Med kränkning avses kränkning av en rättighet, i detta avseende ett brytande av någon av 

diskrimineringsgrunderna. Kränkningarna kopplades då, liksom idag, till diskrimineringsgrunderna. Även 

Skollagen (SFS 2010:800) definierar kränkande behandling som ett uppträdande som kränker ett barns eller 

elevs värdighet. Handlingen behöver inte utgöra diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Syftet med att i 

Skollagen omfatta en typ av kränkande behandling som ligger utanför Diskrimineringslagens omfattning var att 

inkludera nedsättande verbala, fysiska och psykiska handlingar som förekommer i mobbning. Kränkande 
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behandling behöver vidare inte ange någon specifik egenskap hos individen som utsätts för kränkningar utan 

utfrysning, knuffar och krokben kan också utgöra kränkande behandling i lagens mening.  

Kränkande särbehandling förekommer idag inte som begrepp inom diskrimineringslagstiftningen men är ett 

vanligt förekommande begrepp i arbetsmiljörelaterade sammanhang. Med kränkande särbehandling menas 

återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett 

kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap (AFS 1993:17, 1 §).  

Mobbning förekommer inte som begrepp i lagstiftningen men däremot i forskningen. Olweus (1994) beskrev 

att definitionen av mobbning och fenomenet i sig har förändrats över tid. Olweus definierade mobbning som 

att "en person är mobbad då han eller hon vid upprepade tillfällen och under en tidsperiod utsätts för negativa 

handlingar av en eller flera individer”.
1
 Definitionen indikerar därmed att mobbning är något som sker vid 

upprepade tillfällen, snarare än som enstaka händelser.  

 

1.2  Disposition 

Rapporten består av ett antal tematiskt indelade kapitel. I kapitel två presenteras den metod som har används 

för att genomföra uppdraget. Där diskuteras även användningen av begreppen trakasserier och kränkande 

behandling i rapporten.  

I kapitel tre och fyra presenteras forskning som rör trakasserier inom utbildning. Därefter presenteras forskning 

om trakasserier på arbetsplatser i arbetslivet, i kapitel fem och sex. Kapitlen för utbildning respektive arbetsliv 

inleds med ett kapitel om förekomsten av trakasserier. Därefter följer ett kapitel om effekterna av trakasserier. 

I kapitel sju presenteras forskning om hur trakasserier kan motverkas i utbildning och arbetsliv. Avslutningsvis, i 

kapitel åtta, ges en avslutande diskussion om resultaten av forskningsöversikten. I kapitel nio finns en 

litteraturförteckning.  

                                                                 
1 Olweus, D. (1994)  
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Kapitel 2.    Avgränsning och metod 

 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts för att ta fram denna forskningsöversikt, vilka sökord 

som vi har använt oss av och vilka avgränsningar som har gjorts för att samla relevant material.  

 

2.1  Litteratursökning 

Litteratursökning i databaser har varit den huvudsakliga metoden för att hitta forskning om trakasserier och 

kränkande behandling. Oxford Research valde, i samråd med Diskrimineringsombudsmannen (DO), att använda 

två typer av källor som grund för litteratursökningen: 

 DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, som samlar forskning som publicerats och registrerats vid 30 

olika universitet och högskolor. Sökning genomfördes av forskningspublikationer men exkluderade 

studentuppsatser. I DiVA presenteras såväl artiklar i tidskrifter som avhandlingar och rapporter etc.  

 Svenska universitet och högskolors egna databaser för publikationer. För att säkerställa att samtliga 

lärosäten inkluderades användes Högskoleverkets lista över lärosäten. 

Databassökningarna genomfördes vid ett tillfälle, i oktober 2012. Utifrån litteratursökningen sammanställdes 

en litteraturlista innehållande referens och abstract eller sammanfattning av publikationen. Utöver det har 

sökningar i referenslistor för de referenser som påträffats och kontakter med forskare använts som grund för 

översikten.  

För att genomföra sökningarna specificerades ett antal sökord. Sökorden stämdes av med DO och forskarna, 

Anna Isaksson vid Högskolan i Halmstad och Katja Gillander Gådin vid Mittuniversitetet, innan de fastställdes. I 

tillägg till sökningarna utifrån trakasserier och kränkande behandling genomfördes en sökning utifrån 

begreppet mobbning. Syftet var att se i vilken utsträckning mobbning används synonymt med trakasserier och 

därmed utesluta vilken forskning som var relevant för översikten. Följande sökord har använts vid sökningarna: 

 

Tabell 1: Sökord för trakasserier i arbetsliv och skola 

Svenska Engelska 

Trakasser* Harass* 

Pester*  

Badger*  

Persecut* 

Kränk* Volat* 

Offen* 

Insult* 

Mobb* Bully* 
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Båda databaserna tillhandahåller viss forskning i fulltext. När så inte har varit fallet, vilket gäller för majoriteten 

av referenserna, har litteraturen sökts mer specificerat utifrån författare och titel direkt i tidskrifter eller vid 

bibliotek. Genom att använda databaserna har Oxford Research lyckats undgå två risker som kommer sig av att 

söka direkt i internationella databaser för vetenskapliga tidskrifter. Dels gäller det risken att inte lyckas fånga 

forskning från svenska universitet och högskolor då dessa publikationer tenderar att drunkna bland, i 

sammanhanget, irrelevant forskning. Dels underlättar metoden att fånga den forskning som är relevant, då 

sökningar i internationella databaser för vetenskapliga tidskrifter inte innehåller all relevant forskning på 

området. Inom det nationalekonomiska fältet förefaller det exempelvis vara betydligt vanligare att publicera 

forskning i internationella tidskrifter än det är inom det sociologiska fältet.  

För att inte begränsas av detaljer i sökorden, såsom skillnaden mellan harassment och harassing, har sökorden 

trunkerats (-*) till exempelvis harass*. Genom att inte inkludera diskrimineringsgrunderna i sökorden har vi 

också undvikit att missa begrepp som är snarlika eller kan betraktas som delbegrepp till 

diskrimineringsgrunder. Ett sådant exempel gäller funktionsnedsättningar, då användning av 

diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning riskerar att exkludera trakasserier mot exempelvis döva. 

Motsvarande gäller även för att inkludera forskning om arbetslivet respektive skolan, vilka har exkluderats ur 

sökningarna. Om en referens gällt något av dessa två har avgjorts i varje enskilt fall. 

 

2.1.1  Avgränsning och begreppsanvändning 

Syftet med denna rapport är att presentera forskning om trakasserier och kränkande behandling. Den forskning 

som har sammanställts gällde forskning från svenska universitet och högskolor eller svenska förhållanden. 

Översikten har avgränsats till att innefatta forskning som producerats efter år 2000. Översikten inkluderar alla 

sju diskrimineringsgrunder och sexuella trakasserier. 

Det uppdrag som Oxford Research tilldelades innebar att samla och presentera forskning som rör trakasserier i 

arbetsliv och utbildning. Utbildning har definierats brett och inkluderar forskning som rör all form av skolgång, 

från grundskola till universitetsnivå. Därmed inkluderas all form av utbildning som sker inom ramen för det 

svenska skolväsendet; förskola, förskoleklass, grundskola, specialskola, sameskola, särskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning och folkhögskola, samt universitet och högskola. Inom begreppet arbetsliv inkluderas arbete 

vid arbetsplatser, inklusive som företagare.  

I denna forskningsöversikt används begreppen trakasserier, kränkningar och kränkande behandling. I 

litteratursökningen användes sökord som inkluderade dessa, inklusive ett antal synonymer på engelska. Den 

definition som Oxford Research använt av trakasserier är därmed inte reglerad utifrån lagstiftning, utan baserar 

sig på forskningens egna definitioner av begreppen. Den forskning som använder begreppen har inkluderats i 

rapporten. Begreppen trakasserier, kränkningar och kränkande behandling är närliggande begreppen 

mobbning och diskriminering. Det finns en större mängd forskning om båda dessa områden än om det område 

som varit relevant för översikten. Avgränsningen har gjort att vi inte har valt att inkludera all forskning om 

mobbning eller trakasserier utan endast sådan om trakasserier eller kränkande behandling. Däremot har 

forskning som i första hand studerat mobbning eller diskriminering, men som även inkluderar resultat eller 

diskussion utifrån begreppen trakasserier eller kränkande behandling, inkluderats. 

Utöver litteratursökningarna för trakasserier och kränkande behandling har en litteratursökning för mobbning 

genomförts. Avsikten var att undersöka om det finns forskning inom mobbningsfältet som är så närliggande 

forskningen om trakasserier att den bör inkluderas i översikten. Metoden för att göra detta innebar att 

konstruera en litteraturlista utifrån begreppet mobbning. I litteraturlistan inkluderades information om varje 



 

8 © Oxford Research AB 

referens samt ett abstract eller sammanfattning av varje publikation. Utifrån abstract eller sammanfattning 

avgjordes publikationens relevans för översikten.  

 

2.2  Kontakt med forskare 

Inom de teman som forskningsöversikten behandlar finns endast en begränsad mängd forskning. För att 

komplettera litteratursökningarna och säkerställa att finna den forskning som bedrivits för att förändra 

strukturella hinder och normer i arbetslivet, har ett flertal forskare kontaktats. Syftet med intervjuerna var att 

säkerställa att relevanta forskningsalster inkluderades i översikten samt att besvara eventuella frågor om 

utvecklingen inom forskningsfälten. Intervjuerna genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer, vilket 

tillåter såväl systematiska svar som följdfrågor. Det gör att varje intervju kunnat anpassas efter forskarens 

specialområde. Intervjuerna har riktat in sig på det ämnesområde som forskaren själv arbetar inom. De 

forskare som kontaktades var i första hand de personer som kommit på tal i kontakten med DO, men därutöver 

kontaktades även forskare som genom sökningarna visat sig vara relevanta eller som andra forskare har tipsat 

om. Ytterligare några personer inom icke forskningsanknutna organisationer har kontaktats.  

Eftersom forskningen är begränsad i sin omfattning har vi valt att inte redovisa namnen på de forskare vi har 

intervjuat. Genom att göra det skulle det bli alltför uppenbart precis vilka forskare som har uttalat sig om olika 

tendenser inom forskningen. Ytterligare en anledning till att inte redovisa namnen på forskarna är att dessa 

personer inte har bidragit till vilka slutsatser som har dragits. Istället är det den samlade mängden forskning 

som har bidragit till slutsatserna. 

Kontakten med forskare bekräftade huvudsakligen litteratursökningens bild av forskningen. Detta gällde dels 

den kvantitativa bild som framkom genom sökningarna och dels den bild av relevanta forskare som nåtts i 

sökningarna. I vissa fall gavs tips på andra forskare eller publikationer att kontakta respektive läsa. De tips som 

getts återfinns bland övrig forskning i rapporten. Utöver kontakten med forskare har två forskare följt 

uppdragets gång; Anna Isaksson vid Högskolan i Halmstad och Katja Gillander Gådin vid Mittuniversitetet: 

 Anna Isaksson (Fil. Dr. Sociologi vid Högskolan i Halmstad) utgår från ett intersektionellt perspektiv på 

arbetslivsfrågor. I sin avhandling studerade hon EU-finansierade projekt, inom ramen för det så 

kallade Equalprogrammet (2001-2007), vars syfte var att utveckla metoder för att motverka all slags 

diskriminering i det svenska arbetslivet. Isaksson bidrar med teoretisk och metodologisk kunskap kring 

forskning om diskriminering i arbetslivet, bistår som bollplank i skrivprocessen och har god 

övergripande blick av forskning om arbetslivsfrågor med anknytning till olika diskrimineringsgrunder. 

 Katja Gillander Gådins (Fil. Dr. Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet) forskningsområde är 

folkhälsovetenskap och folkhälsovetenskaplig genusforskning. Hennes doktorsavhandling, Does the 

psychosocial school environment matter for health? A study of pupils in Swedish compulsory school 

from a gender perspective (Umeå; Institutionen för folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå 

universitet, 2002) handlar om skolelevers psykosociala arbetsmiljö och hälsa ur ett genusperspektiv.
2
 

Katja Gillander Gådin bidrar med kunskap kring trakasserier i skolan, och har särskilt varit delaktiv i 

framtagandet av sökord. 

 

                                                                 
2 www.miun.se 
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Kapitel 3.    Förekomsten av trakasserier i utbildning 

Enligt läroplanen ska trakasserier och kränkningar inte förekomma i den svenska skolan
3
. Trots det kan vi i 

detta kapitel redogöra för forskning om förekomsten av trakasserier i skolan. Forskningen omfattar hela det 

svenska skolsystemet – från grundskolans första år till universitetsnivån.  

Den forskning som har bedrivits kring förekomsten av trakasserier och kränkningar i den svenska skolan är 

relativt begränsad. I det första avsnittet presenteras forskning om förekomsten av trakasserier inom utbildning, 

med avseende på vem det är som blir trakasserad. Avsnittet delas upp utifrån de olika 

diskrimineringsgrunderna. Därefter presenteras forskning om förekomsten av trakasserier som sociala 

processer.  

 

3.1  Vem är det som upplever trakasserier i skolan? 

För att motverka förekomsten av mobbning och trakasserier behövs goda kunskaper om vad sådana 

kränkningar är och varför de uppkommer. Forskningsfältet trakasserier och mobbning i skolan har framställts 

som homogent både disciplin- och metodmässigt, vilket har bedömts som problematiskt av forskare som 

Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002)
4
. Framträdande för forskningen på området är att den har ett 

individualistiskt fokus och sällan hanterar sambandet mellan trakasserier, mobbning och grupptillhörighet. 

Istället är metoderna för att undersöka trakasserier ofta kvantitativa och hypotesprövande.
5
 Få av de studier 

som har använt diskrimineringsgrunderna som utgångspunkt för att diskutera trakasserier och kränkningar har 

inkluderat flera diskrimineringsgrunder. Forskning som närmat sig trakasserier och kränkningar utifrån ett 

intersektionellt perspektiv är nästintill obefintlig.  

I Skolverkets rapport (2009) studerades omfattningen av diskriminering och trakasserier i förskolan, 

grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan, särvux och gymnasieskolan samt i den kommunala 

vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI). Studien behandlade barns, elevers och studerandes 

uppfattningar om och upplevelser av diskriminering och trakasserier. För samtliga diskrimineringsgrunder 

gällde att trakasserier och kränkningar mellan barn, elever och studerande oftast sker utanför lektionstid. 

Trakasserier och kränkningar förekom i korridorer, på skolgårdar, i omklädningsrum, i matsalar, på fritidshem 

och i bussar till och från skolan. Rapporten redovisade uppfattningar och händelser kopplade till 

diskrimineringsgrunderna religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, sexuell 

läggning samt annan kränkande behandling.
6
 

Trots att denna forskningsöversikt fokuserar på svenska förhållanden har forskare konstaterat att ålders- och 

könsmönster för mobbning, trakasserier och kränkningar verkar vara likartade över landsgränserna. Det visade 

Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback (2002), som också kunde konstatera att andelen mobbade föreföll 

sjunka med stigande ålder. Direkt mobbning, till exempel i form av våld, verkade vara vanligare bland pojkar 

medan indirekt mobbning, till exempel i termer av ryktesspridning, verkade vara vanligare hos flickor. Syftet 

                                                                 
3 Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback (2002). 
4 Ibid.  
5 Gillander Gådin (2011). 
6 Skolverket (2009). Mer information om resultaten för respektive diskrimineringsgrund finns i avsnitt 3.1.1–3.1.2. 
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med studien var att inventera forskningsfältet kring trakasserier och mobbning. Totalt analyserades 116 

vetenskapliga artiklar.
7
 

 

3.1.1  Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning 

Forskning om sexuella trakasserier är svår att särskilja från forskningen om trakasserier på grund av kön. 

Svårigheterna beror på att båda forskningsfälten behandlar relationen mellan kvinnor och män eller flickor och 

pojkar. Även forskning om trakasserier på grund av sexuell läggning är svår att särskilja från forskning om 

trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, eftersom båda ofta är förknippade med föreställningar 

om manlighet. Därför har vi valt att presentera områdena i detta avsnitt. 

Sammantaget har forskningen visat att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön förekommer på 

alla nivåer av utbildning i Sverige. Sexuella trakasserier har visat sig vara ett utbrett problem inom det svenska 

utbildningssystemet. Sexuella trakasserier genomsyrar skolan till den grad att det förväntas ske på, mer eller 

mindre, daglig basis. I en artikel av Gillander Gådin (2011) beskrevs hur lagstiftning för att motverka oönskade 

beteenden har lett till att individualisera och dölja strukturella trakasserier. Artikeln fokuserade på gapet 

mellan formella regler och verkligheten på de skolor som studerades. För att exemplifiera lyfte författaren fram 

förbudet mot sexuella trakasserier. Förbudet är lagstadgat, men trots det förekommer trakasserierna och är del 

av en normaliserad könsordning.
8
  

Artikeln visade att sexuella trakasserier både var frekvent förekommande och genomgripande inom svenska 

skolor. Trakasserierna betraktades emellertid som ett mer eller mindre väntat vardagskrångel som elever var 

tvungna att hantera. Gillander Gådin presenterade olika processer som orsakade förekomsten av sexuella 

trakasserier vid skolor; att sexuella trakasserier gjordes osynligt i skolundersökningar och i 

antimobbningsprogram, att makt och kön inte belystes i skolor, att det fanns asymmetriska maktrelationer som 

hindrade offer att talade ut om trakasserier, och brist på en allmän definition av trakasserier.
9
 

Även Witkowska och Menckel (2005) har undersökt omfattningen av sexuella trakasserier som gymnasieflickor 

exponerats för i sin skolmiljö. Särskilt har Witkowska och Menckel studerat i vilken utsträckning som 

studenterna uppfattat trakasserierna som ett problem. Rapporten visade att gymnasieflickor utsatts för en 

mängd olämpliga och/eller oacceptabla beteenden av sexuell karaktär och baserat på kön. Nästan hälften av 

studenterna upplevde att sexuella trakasserier var ett närvarande problem i deras skola, och att verbala 

trakasserier var vanligast. De vanligaste icke-verbala trakasserierna var sexualiserat kontaktsökande och 

blickar. Studenter som själva blev utsatta för någon form av trakasserier var betydligt mer benägna att 

identifiera den typen av trakasserier som ett problem i deras skola, men även många av dem som inte 

upplevde sig som utsatta identifierade problemen i sin skola. Studien genomfördes genom en mailenkät 

besvarad av 540 gymnasieflickor.
10

 

Witkowska (2005) har undersökt förekomsten av sexuella trakasserier i gymnasieskolan. Studien var en 

empirisk undersökning och analys av sexuella trakasserier i skolan; dess utbredning, struktur och 

förutsättningar. Undersökningen baserades på en mailenkät som besvarades av närmare 1 000 artonåringar. 

Ungdomarna mötte flera olika typer av olämpliga och oacceptabla beteenden i sin vardag, både i form av 

verbala och fysiska kränkningar från andra elever, men även från lärare. Trots utbredningen av sådana 

beteenden var ungdomarna obenägna att själva beteckna händelserna som sexuella trakasserier. 

                                                                 
7 Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback (2002), s. 12ff. 
8 Gillander Gådin (2011) 
9 Ibid. 
10 Witkowska& Menckel (2005); se även Witkowska & Kjellberg (2005); Witkowska & Kjellberg (2005). 
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Trakasserierna präglades av ett tydligt könsmönster. Flickor utsattes i högre utsträckning än pojkar för 

trakasserier. Däremot utsattes pojkar för en högre grad av könsord med anspelning på homosexualitet, 

pornografiska bilder och grövre fysiska kränkningar än flickor gjorde. Flickor uppfattade däremot användningen 

av grovt språk som ett problem i högre utsträckning än pojkarna.
11

  

Sexuella trakasserier har även visat sig vara ett förekommande problem i grundskolans låg- och mellanstadium, 

och könsmönstren i trakasserierna verkade likna det bland äldre barn. Gillander Gådin (2012) visade att unga 

flickor utsattes för sexuella kränkningar av pojkar i skolan. Dessa kränkningar tog sig, enligt studien, uttryck i 

grovt språk och i att flickorna blev mottagare av pornografiska bilder. De sexuella trakasserierna bland barnen i 

låg- och mellanstadiet har visat sig få särskilt negativa konsekvenser för flickorna. Genom att trakasserierna 

osynliggjordes, doldes och betraktades som ett uttryck för en heterosexuell romantik riktad från pojkarna till 

flickorna normaliserades trakasserierna. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med unga.
12

  

Flickorna som intervjuades av Gillander Gådin (2012) beskrev flera olika konsekvenser av att bli trakasserad. 

Några menade att de inte brydde sig medan andra ansåg att trakasserierna gjorde dem ledsna, blyga eller 

rädda och att det skapande en ovilja mot att gå till skolan. En av konsekvenserna av sexuella trakasserier blev 

att flickorna blev rädda och började skolka. Att vara utsatt för sexuella trakasserier fick även olika konsekvenser 

i olika sammanhang eller beroende på vem det var som trakasserade. Om den trakasserande pojken var väldigt 

ung eller om trakasserierna var utbredda, så att flickan var en av många tjejer som trakasserades, hade 

trakasserierna inte samma negativa effekt.
13

 I en annan studie återfanns de största skillnaderna mellan könen i 

vilken typ av kränkning som förekom. Pojkar blev i högre grad utsatta för psykiskt våld än flickor blev, medan 

flickorna blev utsatta för sexuella hot.
14

 

Gillander Gådins (2010) rapport var baserad på en enkät till elever i årskurs sex till nio på tio skolor i Östersunds 

kommun. Den bekräftade att sexuella trakasserier drabbade flickor i större utsträckning än pojkar. Pojkar 

utsattes i högre utsträckning för verbala kränkningar med innehåll som hade homosexuell anknytning. Studien 

visade att både verbala och fysiska kränkningar av sexuell natur ökade för flickorna mellan årskurs sex och nio, 

medan trakasserierna mot pojkar var jämnt fördelat mellan åren. Den vanligaste platsen för både flickor och 

pojkar att bli utsatta för trakasserier var i skolan. Ungefär en tredjedel av eleverna som besvarade enkäten har 

svarat att de varit utsatta för mobbning en gång eller oftare under det senaste halvåret. Det var också vanligare 

i de yngre åldrarna, särskilt bland flickor. När författaren analyserade hur många som varit utsatta ofta såg 

mönstret annorlunda ut, 19 procent av killarna och 16 procent av flickorna hade varit utsatta ofta.
15

 

När Menckel och Witkowska (2002) presenterade delar av resultaten från en nationell undersökning om 

samspelet mellan språkbruk och sexuella beteenden skedde det mot bakgrund av ett allt hårdare klimat i 

skolan, med ett grovt språk och ett mer aggressivt beteende mellan eleverna. Resultatet visade att trakasserier 

och kränkande behandling av sexuell art förekom i svenska gymnasieskolor. Totalt svarade 70 procent av 

flickorna och 62 procent av pojkarna att mobbning var ett problem i skolan.
16

 

Med verbala kränkningar avsågs exempelvis sexuella kommentarer, uttalanden om andras attraktivitet eller att 

kalla någon ”hora”. Fysiska och andra kränkningar var exempelvis sexuell ryktesspridning, sexuellt 

kontaktsökande och kränkande klotter. Flickorna uppfattade genomgående en högre grad av problem på den 

egna skolan än vad pojkarna gjorde. När eleverna tillfrågades om vad de själva hade blivit utsatta för visade sig 

kränkande kommentarer om sexualitet vara den typ av verbal kränkning där skillnaden mellan flickor och 

                                                                 
11 Witkowska (2005). 
12 Gillander Gådin (2012). 
13 Ibid. 
14 Landstedt & Gillander Gådin (2011), s. 422. 
15 Gillander Gådin (2010), s. 9ff. 
16 Menckel & Witkowska (2002).  
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pojkar var tydligast (55 procent av flickorna och 39 av pojkarna), tillsammans med språkbruk med anspelning 

på sexuell läggning där pojkar i högre grad uppgav sig vara utsatta (17 procent av flickorna och 53 av pojkarna). 

När det gällde fysiska och andra kränkningar var skillnaden mellan flickor och pojkars svarsandelar störst för 

påträngande och sexuella blickar (51 procent av flickorna och 34 procent av pojkarna).
17

 Att flickor varit mer 

medvetna om förekomsten av kränkningar än vad pojkar varit har även beskrivits av Carlerby, Viitasara, 

Knutsson och Gillander Gådin (2012). Forskarna hävdade att medvetenheten skulle kunna bero på att flickor 

också fick utstå en högre grad av diskriminering och verbala kränkningar, vilka ofta var av sexuell karaktär.
18

 

Utifrån resultaten i den stora mängd intervjuer som genomfördes som grund för en rapport av Skolverket 

(2009) kunde författarna konstatera att det i grund- och gymnasieskolan framförallt var pojkar som blev utsatta 

och utsatte andra för verbala trakasserier och hot om liksom reella fysiska trakasserier. Anledningarna till det 

var länkade till homofobi, rasism eller annan kränkande behandling som särskilt baserades på utseende. 

Sådana trakasserier tog sig ofta uttryck i kommentarer om kroppsstorlek. Flickorna i grundskolan utsattes 

särskilt ofta för sexuella trakasserier av pojkar. Flickor använde i högre grad än pojkarna ryktesspridning och 

baktaleri som medel att trakassera och kränka varandra, medan fysiskt våld förekom i lägre grad hos flickorna 

än hos pojkarna.  

Liknande mönster har påträffats i universitetsvärlden, av exempelvis Pernrud (2004) som har undersökt 

förekomsten av sexuella trakasserier vid ett universitet. Undersökningen genomfördes som en enkätstudie 

besvarad av knappt 500 studenter. En central slutsats i rapporten var att sexuella trakasserier inneburit två 

olika problem att förebygga och hantera. Dels har det kunnat betraktas som ett studiemiljöproblem och dels 

som ett mer övergripande jämställdhetsproblem.
19

 Andra forskare som konstaterat att sexuella trakasserier 

förekommer mot studenter på universitetsnivå är Tydén, Olsson och Häggström-Nordin (2001), vars studier 

fokuserat på sexuella beteendemönster bland kvinnliga studenter. Forskarnas undersökning har även 

innefattat frågor om sexuella trakasserier. Resultaten visade att 12 procent av kvinnorna hade blivit utsatta för 

sexuella trakasserier och den som utsatte dem var till största delen (80 procent) var deras manliga 

studiekamrater.
20

 

En annan studie visade att cirka en fjärdedel av eleverna hade blivit utsatta för sexuella trakasserier under det 

senaste året och att grundskoleelever och flickor var överrepresenterade bland de som hade blivit utsatta. 

Studien genomfördes med hjälp av 156 gruppintervjuer om två till sex personer i varje verksamhet som 

studerades. Intervjupersonerna var barn och elever i förskolan, grundskolans årskurs fem och åtta, särskolan, 

gymnasieskolans år två och studerande i vuxenutbildningen. Totalt deltog 14 förskolor, 14 grundskolor, 14 

särskoleverksamheter, elva gymnasieskolor och åtta vuxenutbildningsverksamheter. Det sammanlagda antalet 

intervjupersoner uppgick till 529 personer varav 273 flickor och 256 pojkar.
21

 Studien drog slutsatsen att flickor 

var mer utsatta än pojkar gällande sexuellt relaterade kränkningar, medan pojkar var något mer drabbade av 

homosexuellt relaterade kränkningar.
22

  

Liknande resultat framkom när Witkowska och Gillander Gådin (2005) genomförde en enkätstudie av 

gymnasieflickors uppfattningar om beteenden hos andra elever eller lärare som kunde betraktas som sexuella 

trakasserier. Det var vanligast att trakasserier tog sig uttryck i verbala kränkningar. Resultatet av studien 

indikerade att många gymnasieflickor var utsatta för beteenden som kunde likställas vid sexuella trakasserier, 

om än i varierande grad, utan att de för den saken skull etiketterade händelserna som just sexuella 

                                                                 
17 Ibid.  
18 Carlerby et al (2012). 
19 Pernrud (2004); Larsson & Tydén (2006). 
20 Tydén, Olsson & Häggström-Nordin (2001). 
21 Skolverket (2009), s. 21f. 
22 Ibid. s. 65f. 
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trakasserier. Även om flickorna inte själva rubricerade kränkningarna som sexuella trakasserier upplevde de att 

dessa beteenden var problematiska.
23

 Även Bondestam och Carstensen (2004) visade på liknande mönster, då 

upplevelser av sexuella trakasserier eller könskränkningar vid universitet konstaterats vara kränkande först i 

efterhand. En enskild händelse upplevdes ofta inte vara tillräcklig för att uppfattas som sexuella trakasserier 

eller könskränkningar. Istället var det tillsammans som enskilda händelserna upplevdes som sexuella 

trakasserier.
24

 

Syftet med Bondestams och Carstensens undersökning var att fånga förekomsten och karaktären av sexuella 

trakasserier vid Uppsala universitet. Därför genomfördes intervjuer med tio kvinnor som bade utsatts för 

kränkningar. Utgångspunkten för intervjuerna var beskrivningar av händelserna, vilka kvinnorna hade fått 

skriva ner i förväg.
25

 Berättelserna kom att präglas av ord som ”olust, obehag, pågående och subtilt”, men av få 

beskrivningar av konkreta kränkande händelser.
26

 Andra forskare, som Hensing och Larsson (2000), har kunnat 

påvisa att kvinnor inom universitetsvärlden var dubbelt utsatta för kränkningar, eftersom kvinnor både verkade 

i en hierarkisk miljö och var underordnade som studenter och som kvinnor. Hensing och Larsson undersökte tre 

former av sexuella och könsrelaterade trakasserier i sin studie. Dessa var diskriminering på grund av kön, 

kränkande kommentarer och ovälkomna handlingar. I studien framkom att den mest frekventa enskilda typen 

av diskriminering bestod i stereotypa uttalanden om kvinnor och män. Bland kvinnor upplevdes även ignorans 

och att inte tas på allvar som vanligt förekommande diskriminering. De sexuella och könsrelaterade 

trakasserierna visade sig vanligast förekommande i samband med undervisning, kliniskt arbete och 

kaffepauser. Den som kränkte upplevdes vanligen vara lärare, handledare, läkare eller kurskamrat. Kvinnor som 

studerade var genomgående mest utsatta för båda typerna av trakasserier. Bland doktorander var kvinnor mer 

utsatta än män, även om trakasserier inte heller var ovanliga bland män. Studien genomfördes som en enkät till 

studenter och doktorander vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
27

 

 

 

  

                                                                 
23 Witkowska & Gillander Gådin (2005). 
24 Bondestam & Carstensen (2004). 
25 Ibid. 
26 Bondestam (2004a), s. 11. 
27 Hensing & Larsson (2000). 
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3.1.2  Trakasserier på grund av etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning 

Endast en begränsad andel av forskningen om förekomsten av trakasserier och kränkande behandling i skolan 

har rört trakasserier som sker på grund av etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning. I likhet med 

att studier om sexuella trakasserier ofta behandlar kön är det vanligt att studier som inriktas mot etnisk 

bakgrund även tar upp frågor som rör religion och trosuppfattning, och vice versa. Därför presenterar vi också 

dessa tillsammans.  

Enligt Skolverkets rapport, som presenterades i inledningen, utmynnade etniska konflikter främst i verbala 

trakasserier som utförs av, men också främst drabbar, pojkar. Verbala trakasserier kunde eskalera i fysiskt våld 

både inom grund-, sär- och gymnasieskolan. Trakasserierna kunde kopplas till främlingsfientlighet och rasism i 

form av tillmälen och politisk ideologi. Att vara ”vit svensk” utgjorde normen för etnicitet och att vara sekulär 

kristen normen för religion. Fysiska trakasserier kopplade till etnisk tillhörighet sker främst mellan pojkar. I 

rapporten framkom att elever i grundskolor som är etniskt och religiöst blandade inte uppfattade etnicitet som 

i en så framträdande grund för trakasserier på deras skolor, till skillnad från mer etniskt homogena skolor där 

trakasserier på grund av etnicitet förekom. Fördomar om religion (framförallt judendom och islam) kunde leda 

till trakasserier inom verksamheterna där man kopplar samman exempelvis utseende och religion.
28

 

På uppdrag av Skolverket har en nationell studie genomförts med syfte att kartlägga förekomsten av 

kränkningar i grund- och gymnasieskolan. Osbeck, Holm & Wernersson (2003) baserade framförallt sin 

undersökning på en enkätundersökning (besvarad av 3386 elever) från årskurs fem och åtta, samt gymnasiets 

årskurs två. Enkäten kompletteras med fyra mindre studier. Framförallt uppmärksammades etniskt, men också 

sexuellt, relaterade kränkningar. Studien innehöll ett intersektionellt angreppssätt då trakasserier på grund av 

etnisk bakgrund relateras till utsatthet för kränkning i relation till kön och socioekonomisk status.
29

  

Forskningen visade att det fanns skillnader i förekomsten av sexuella trakasserier mellan könen (se föregående 

avsnitt), medan etniskt relaterade kränkningar drabbade både flickor och pojkar lika.
30

 Etniskt relaterade 

kränkningar var något ovanligare än sexuella trakasserier och eleverna med utländsk bakgrund var de som 

oftast blev drabbade. I tillägg till de resultat som redan presenterats från Menckel och Witkowska (2002), kom 

de även fram till att fler flickor än pojkar ansåg att etniska, men också sexuella, trakasserier samt 

”raskonflikter” var ett problem i skolan.
31

 

 

  

                                                                 
28 Skolverket (2009). 
29 Osbeck, Holm & Wernersson (2003). 
30 Osbeck, Holm & Wernersson (2003), s. 185. 
31 Menckel & Witkowska (2002).  
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3.1.3  Trakasserier på grund av funktionsnedsättning 

Några forskare har behandlat diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning vid sina studier av trakasserier men 

omfattningen av forskningen är ytterst begränsad. Det finns inte heller någon omfattande forskning om 

studenter i högre utbildning med funktionsnedsättning.32 Studierna har visat att särskoleelever i hög grad 

utsätts för trakasserier på grund av sin funktionsnedsättning, eller på grund av att de inte går i ”vanlig” skola. I 

många skolor var verbala trakasserier, ryktesspridning och menande blickar en del av särskolelevernas 

vardag.
33

 

Brunnberg (2010) har undersökt förekomsten av och intensiteten i mobbning och trakasserier mellan 

ungdomar eller från vuxna i skolan, och om det förekommer skillnader mellan ungdomar med respektive utan 

funktionsnedsättning. Undersökningen byggde på enkäter från tre olika år, besvarade av ungdomar i 

åldersgrupperna 13-14, 15-16 och 17-18 år. Resultatet visade att mobbning är en komplex process i 

interaktionen mellan ungdomar och vuxna. Samma person kan både själv utsättas för och utsätta andra för 

mobbning. Funktionsnedsättning innebar en ökad risk för att bli utsatt för trakasserier.
34

 Eriksson-Gustavsson 

(2009) har undersökt universitetslärares uppfattningar och erfarenheter av undervisning av studenter med 

funktionsnedsättning. I fokusgrupper har lärarna samtalat om och problematiserat centrala begrepp och 

aktuell lagstiftning, och har reflekterat över hur funktionshindrade personer ska kunna hantera sin vardag. 

Lärarna verkade ha kännedom om lagstiftningen gällande lika villkor för studier inom högre utbildning. Alla 

lärare som deltog i studien hade erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått 

och de hade mött både synliga och så kallade dolda funktionshinder. Lärarna visade en tydlig ambition att 

skapa lika villkor för alla, men var osäkra på om studenterna uppfattade tillrättalägganden och bemötande som 

ett verkligt och tillräckligt stöd.35 

Sahlin (2004) har disputerat på en offentligrättslig studie av diskrimineringsskyddet inom utbildningsområdet 

för personer med funktionsnedsättning. Avhandlingen analyserade i vilken utsträckning olika lagtexter explicit 

eller implicit skyddar funktionshindrade mot diskriminering inom utbildningsväsendet. Resultatet visade att 

diskrimineringsskyddet förändrats på senare tid, men att det inte är effektivt.
36

  

 

  

                                                                 
32 Eriksson-Gustavsson (2009). 
33 Skolverket (2009), s. 59. 
34 Brunnberg (2010). 
35 Eriksson-Gustavsson (2009). 
36 Sahlin (2004). 
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3.2  Förekomsten av trakasserier som sociala processer 

Kvalitativ forskning har möjlighet att undersöka trakasserier som sociala processer, interaktioner och 

meningsskapande i vardaglig kontext. Thornberg (2011) har presenterat en översikt över den kvalitativa 

forskningen om mobbning och trakasserier i skolan. Rapporten visade en komplex bild av hur kulturella 

mönster, sociala hierarkier, maktrelationer och meningsskapande mellan studenter ingick i den sociala dynamik 

som kunde bidra till processen av mobbning trakasserier och kränkningar i skolmiljön.
37

 

En forskare, Jonsson (2012), har i en rapport analyserat sexuella trakasserier mellan pojkar i skolmiljö. Jonsson 

betonade att forskning och diskussioner om sexuella trakasserier brukat utgå från fall där en flicka eller kvinna 

utsatts för kränkande handlingar av pojkar eller män. Genom att undersöka hur lärare och elever såg på fiktiva 

fall, där pojkar både antog rollen som förövare och den som utsattes för trakasserier, synliggjorde Jonsson hur 

stor roll de inblandades kön hade för att trakasserierna skulle betraktas som ett brott.
38

  

I rapporten för Skolverket (2009) behandlades normer för manlighet och kvinnlighet i skolan. Författarna 

betonade att normerna som låg till grund för kränkningar var kopplade till föreställningar om normalitet och 

avvikelse. Forskarna beskrev att ”genom att kategorisera företeelser, uppförande och utseenden som 

”normala” respektive ”onormala” skapas och upprätthålls gränser och hierarkier i verksamheterna.” De beskrev 

också att vissa normer dominerar och präglar sociala maktrelationer. En sådan norm var att vara heterosexuell, 

en annan var att vara vit svensk och en tredje att vara sekulär kristen (se avsnitt 3.1.2).
39

 

Föreställningar om skillnader i hur tjejer och killar skulle vara och agera verkade, enligt Skolverket (2009), också 

användas för att legitimera beteenden och utseenden bland grund- och gymnasieelever. Beteenden var 

kopplade till det som ansågs som typiskt kvinnlig eller manligt. Normerna reglerade hur eleverna skulle agera 

och kunde leda till ett begränsande och fördomsfullt förhållningssätt, vilket begränsade elevernas 

handlingsutrymme. Flickornas heterosexualitet reglerades, i högre grad än pojkars, av sexuella trakasserier och 

normer, och de riskerade ryktesspridning och stämpling som ”hora” om de antogs ha haft sex med många 

pojkar. Pojkar löpte istället större risk för ryktesspridning om de, genom sitt beteende eller utseende, 

klassificerades som feminina eller homosexuella. Forskarna drog slutsatsen att heterosexualiteten är en stark 

norm, men att det är lättare för flickor än för pojkar att bryta den.
40

 

I årskurs åtta rådde en tydlig medvetenhet om vilka normer som var förknippade med olika roller och vilka 

villkor som rådde för att klara sig undan kränkningar, visade Osbeck, Holm och Wernersson (2003). Det gällde 

att känna till och förhålla sig korrekt till de normer som rådde. Det fanns en hierarkisk ordning, en tydlig 

jantelag och förväntningar om att hålla ett visst beteende som beroende på vilken ”sort” som hen var. I skolan 

fanns inga platser som var fria från kränkningar, men på tre platser föreföll kränkningar förekomma särskilt 

ofta. De är i turordning utomhus, i korridoren samt i klassrummet. Elever verkade trivas bättre på skolor som 

aktivt arbetat för att motverka kränkningar.
41

 

Även andra studier har konstaterat att grovt språk förekommer i vardagen vid skolor. Det verkade ske alla 

elever emellan, men det var oftare som kränkande sexualiserat språkbruk riktades till flickor. Eliasson (2007) 

har undersökt förekomsten av grovt språk och dess samband med köns- och maktrelationer mellan flickor och 

pojkar i årskurs sex och åtta. Eliasson undersökte hur grovt språk användes i konstruktionen av kön och ålder i 

den vardagliga interaktionen mellan jämngamla elever och hur eleverna själva upplevde språkbruket. Studien 

baserades på en enkätstudie tillsammans med en observations- och intervjustudie. Resultaten visade att grovt 
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språk var särskilt vanligt förekommande bland pojkar och att språket då ofta riktades till flickor. Ibland riktades 

språket till andra pojkar, och Eliasson drog slutsatsen att det hörde samman med maskulinitetskonstruktionen. 

Språkbruket bidrog till att ojämlikheter mellan flickor och pojkar skapades och upprätthölls i skolan.  

Ett kränkande språkbruk var vanligare och mer uttalat i årskurs åtta än i årskurs sex. I årskurs åtta fick pojkar i 

större utsträckning utstå hot och förolämpningar, medan de sexualiserade verbala kränkningarna vanligare 

riktades mot flickor. De sexualiserade verbala kränkningarna kunde komma till uttryck genom att flickor blev 

kallade för ”hora”. Det grova språkbruket påverkade maktrelationen mellan den som uttalade kränkningen och 

den som fick ta emot den. För den som uttalade kränkningen kunde den få positiva sociala konsekvenser 

eftersom det innebar att lära sig att använda språket på ”rätt” sätt. Pojkarna som använde sig av ett grovt språk 

positionerade samtidigt sig själva som (hetero-) sexuella tonårskillar. För flickor däremot, innebar en grov 

jargong något negativt; att bli stämplad som ”fjortis”. Att bli stämplad som ”fjortis” indikerade att de uppvisade 

”fel” femininitet, sexualitet och social ålder. Utöver det påverkade det grova språket välbefinnandet hos den 

som blivit utsatt, även om det inte kombinerades med andra trakasserier eller var frekvent. Hur den som 

utsattes upplevde kränkningen kunde emellertid bero på vem det var som uttalade den. Nedsättande 

kommentarer från populära pojkar tolkades oftare som ”skämt” än som en förolämpning att bli sårad av.
42

 

I en avhandling av Carstensen (2004) analyserades en komplex bild av sexuella trakasserier inom akademin. 

Fokus i avhandlingen låg på att besvara hur kön, forskarideal och sexuella trakasserier förstås och konstrueras i 

en akademisk kontext. Carstensen utgick ifrån att det fanns normer om hur en god forskare skulle vara, och att 

dessa normer var nära sammanlänkade med normer om manlighet. Normerna kunde därmed reglera både hur 

en person skulle vara som man, kvinna och som forskare. Intervjuer med femton kvinnliga informanter 

utgjorde en del i det empiriska underlaget till studien.  

Carstensen menade att det fanns en komplexitet i begreppet sexuella trakasserier. Komplexiteten uppkom 

bland annat för att sexuella trakasserier var förknippat med subjektiva uppfattningar. Sådana subjektiva 

uppfattningar kunde skilja sig åt, exempelvis genom att några av de som intervjuats upplevde att trakasserier 

förekom i interaktion mellan två icke-jämbördiga parter där den som trakasserats befann sig i en underordnad 

ställning till den andra parten. Andra personer beskrev inget explicit förhållande mellan parterna. En tredje 

grupp upplevde inte att maktförhållanden och hierarkier var relevanta faktorer relaterade till förekomsten av 

trakasserier.  

Studien visade att sexuella trakasserier innefattade alla oönskade och icke-ömsesidiga handlingar, vari den 

utsatta har tolkningsföreträde. Samtidigt upplevde dem att vissa handlingar kunde betraktas som mer 

allmängiltiga för sexuella trakasserier. Dessa objektiva kriterier tog sig, enligt informanterna, bland annat 

uttryck i fysiska närmanden, missbruk av en formell maktposition samt i kommentarer om utseende, kropp och 

kläder eller genom utfrysning av en kollega då denne markerat gränserna för sin integritet. Sammanfattningsvis 

påvisade informanterna dels subjektiva kriterier och dels objektiva kriterier som bestämmande för vad som kan 

betraktas som sexuella trakasserier, två oförenliga kriterier enligt artikelförfattaren. Med syfte att tydliggöra 

gränserna använde artikelförfattaren sig av ogiltiggörande logiker, där olika kontextuella sammanhang 

kopplades till handlingar som exemplifierats möta subjektiva respektive objektiva kriterier. Resultatet bestod i 

att tidigare gränsdragningar förflyttades till att bli allt mer snäva och innefatta allt färre situationer då 

kontexterna i många fall ogiltiggjorde det tidigare oacceptabla beteendet.
43

Resultaten indikerade därmed att 

mekanismerna kring upplevelserna av sexuella trakasserier är likadan för yngre personer som för personer som 

studerar på universitet och högskolor. I båda sammanhang förekom normaliseringsprocesser om motsägande 

tolkningar av förekomsten av trakasserier.  
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Sju kvinnor och tre män, studerande vid Sahlgrenska akademin. har intervjuats angående tankar och 

upplevelser kring kränkningar, särbehandling och trakasserier. I rapporten författad av Lundsten (2009) 

framkom att studenterna upplever en osäkerhet kring vilka rättigheter de har och vilka regler som finns.
44

 

Rapporten redovisar bland annat studenternas berättelser om händelser och bemötanden som innefattar 

kränkningar och trakasserier under studier och praktik, för att skapa en större förståelse för vad kränkningarna 

innebär för studenter vid Sahlgrenska akademin.
45

 Bondestam (2004a) har även analyserat förekomsten av 

sexuella trakasserier inom högre utbildning. Materialet som användes var dels policies, lagtexter och tidigare 

forskning och dels semistrukturerade intervjuer med jämställdhetshandläggare ansvariga för implementering 

av likabehandlingsarbete vid ett svenskt universitet. I analysen konstrueras sexuella trakasserier i texter och tal 

i form av språk och symboler.
46
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Kapitel 4.    Effekter av trakasserier i utbildning 

I likhet med forskningen om förekomsten av trakasserier och kränkningar inom utbildning har effekterna av 

trakasserier och kränkningar inom utbildning endast legat i fokus för några studier i Sverige. Inom forskningen 

utgör trakasserier vanligen inte studiernas huvudsakliga inriktning. Istället utgör trakasserier och kränkande 

behandling två av flera faktorer som riskerar att bidra till psykiska påfrestningar eller fysisk ohälsa. Studiernas 

huvudsyfte har därmed snarare varit att förklara varför psykisk ohälsa förekommit, och kunnat dra slutsatsen 

att kränkande behandling och trakasserier är några av orsakerna.  

Trots att forskning som påvisat effekterna av trakasserier inte har haft det som enda fokus är det möjligt att dra 

slutsatsen att trakasserier har negativ inverkan på såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande. Majoriteten av 

forskningen på området antar ett genusperspektiv på ohälsa.  

I det första avsnittet nedan presenteras forskning som slagit fast hur trakasserier och kränkningar påverkar 

psykiskt och fysiskt välbefinnande. Därefter presenteras resultaten utifrån ett genusperspektiv. 

4.1  Trakasserier orsakar minskat psykiskt och fysiskt välbefinnande 

Flera forskare i Sverige har försökt förklara varför ohälsa förekommer hos unga. Som del av dessa studier 

undersöks sambandet mellan faktorer som trakasserier, diskriminering och mobbning och olika typer av ohälsa.  

Några forskare som valt att fokusera sina studier på effekter av trakasserier och mobbning är Thornberg, 

Halldin, Bolmsjö & Petersson (2012). Dessa forskare har fokuserat på upplevelser av mobbning och dess 

effekter på individen. Studien bestod av intervjuer med 21 ungdomar som hade varit utsatta för mobbning 

under minst ett och ett halvt års tid. Resultaten av studien indikerade att trakasserier och mobbning 

genererade en roll som offer för den som utsattes. Rollen utvecklades under ett antal faser, varav den sista var 

så kallade ”efter-effekter”. Efter-effekterna byggde på ”inre trakasserier” som fortsatte trots att de ”yttre 

trakasserierna”, från andra människor, hade avslutats. Flera av de personer som intervjuades upplevde att 

effekterna av trakasserier och mobbning fortsatte som en post-psykologisk stress, i form av inre trakasserier, 

flera år efter att mobbningen upphört.
47

 

Stressen som fanns kvar efter att trakasserierna och mobbningen avstannat orsakade begränsningar och 

problem i de utsattas sociala liv. Den inre processen kunde yttra sig i känslor av att inte passa in, misstro 

gentemot omgivningen, att tvivla på sig själv eller att skylla på sig själv för vad som hänt. Den kunde också yttra 

sig genom strategier som användes för att skydda sig själv, såsom isolering, att bli introvert, social avskärmning, 

nedtryckta känslor och självhämmande. Strategierna användes som verktyg för att hantera den yttre 

processen. Forskarna betonade att strategierna gjorde att de som utsatts för mobbning eller trakasserier inte 

förblev passiva mottagare, utan aktivt försökte hantera upplevelserna och de negativa känslor de medförde.
48

 

Såväl den yttre som den inre effekten av trakasserier och mobbning gav avtryck på offrets identitet och 

upplevda självvärde. Långvariga beteendemönster som karaktäriserades av självisolering kunde leda till dålig 
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självkänsla, ångest, ensamhet, dålig social anpassning, hälsoproblem och depressiva, självdestruktiva och 

självmordstankar.
49

 

De som intervjuades påpekade att det också fanns positiva effekter av att vara utsatt för mobbning och 

trakasserier. Sådana positiva effekter kunde bestå i att personer som utsatts för trakasserier och mobbning har 

samlat ”livskunskap”, då erfarenheterna lärt dem hur det sociala livet fungerar, att det ökat deras medvetenhet 

om sig själva i förhållande till andra, samt utvecklat förmågan att läsa signaler och stämningar från andra 

människor. Dessa resultat tolkades dock med viss försiktighet av forskarna, då de positiva effekterna i sig skulle 

kunna vara en försvarsmekanism. Studien visade också på en utbredd uppfattning om att mobbning 

förekommer på grund av att den som utsatts skulle vara annorlunda, avvikande eller inte passa in. Resultaten 

bekräftade tidigare studier som beskrivit att de utsatta blivit indragna i en social process som konstruerat dem 

till avvikande och lett till stigmatisering. När processen för att forma någon som ”annorlunda” har trappats upp 

har det resulterat i social exkludering och trakasserier.
50

 

Även Alfvén, Hjelm & Östberg (2008) har belyst hur trakasserier och kränkningar kan medföra olika typer av 

stress. Forskarna studerade hur trakasserier och kränkningar korresponderar med upplevelser av olika 

smärtsymtom. Utgångspunkten för studien var att stress utgör en viktig orsak till smärta bland unga, och att 

trakasserier och kränkningar är bidragande faktorer till stress. Ett nationellt representerbart urval av barn och 

ungdomar i åldern 10-18 år besvarade ett antal frågor om trakasserier, upplevd stress, huvudvärk och 

buksmärtor. Barnen och ungdomarna upplevde att en ökad exponering för stressfaktorn trakasserier var 

förknippad med en gradvis ökad upplevd stress och förekomst av återkommande huvudvärk och buksmärtor.
51

 

En annan studie som har genomförts på området har skrivits av Gillander Gådin och Hammarström (2005). 

Studien byggde på en enkätundersökning bland elever vid högstadieskolor. Studien syftade till att undersöka 

om psykosociala faktorer i skolmiljön inverkade på förekomsten av psykosociala symptom, med särskilt fokus 

på sexuella trakasserier.
52

 Resultaten av studien visade att bristande känsla av stöd bland klasskamrater ökade 

risken för psykosociala symptom hos alla elever i skolan. Däremot fanns skillnader i hur sexuella trakasserier 

påverkade flickor och pojkar, vilka behandlas i nästa avsnitt.
53

 Även Landstedt och Gillander Gådin (2011b) har 

slagit fast att erfarenheter av fyra olika former av våld; fysiskt våld, sexuella övergrepp, mobbning och sexuella 

trakasserier, ledde till upplevd psykisk ohälsa och psykologiska påfrestningar bland elever
54

, samt att det fanns 

ett starkt samband mellan psykisk påfrestning och avsiktlig självförvållad skada bland såväl flickor som pojkar.
55

  

Trakasserier har även påvisats som den faktor som visade det starkaste sambandet med psykosomatiska besvär 

på individnivå. Elever som upplevde att lärare tog deras åsikter på allvar och att de fick beröm och omedelbar 

hjälp med skolarbetet, hade signifikant bättre hälsa än elever som inte hade denna upplevelse. Medan de flesta 

aspekter av skolmiljön var relaterade till hälsa på individnivå upplevdes två av dem påverka ytterligare en nivå 

– förekomsten av mobbning på skolan upplevdes orsaka hälsoproblem som sträckte sig bortom de elever som 

var direkt utsatta. Forskarna, Modin och Östberg (2009), beskrev att slutsatserna gav stöd till förslag om att 

betrakta mobbning och trakasserier som ett gruppfenomen med negativ påverkan på hälsan i gruppen som 

helhet.
56

 Precis som Gillander Gådin och Hammarström visade denna studie att skolmiljön var viktig för elevers 

psykosomatiska hälsa.
57 
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4.2  Effekterna av trakasserier utifrån ett genusperspektiv 

Den forskning som presenterades ovan har gemensamt att alla forskningsbidrag gav stöd till bilden av att 

trakasserier påverkar elevers psykiska och fysiska hälsa negativt. Flera av de studier som har genomförts av 

effekterna av trakasserier har antagit ett genusperspektiv på ohälsa, varför vi väljer att problematisera 

resultaten och presentera studier som fokuserats på effekterna ur ett genusperspektiv nedan. Forskningen 

visade att det finns skillnader i hur flickor och pojkar påverkas av trakasserier. 

Sexuella trakasserier är en av de typer av trakasserier som är mest belyst i forskning. Det framkom även i 

kapitel tre, där sådan forskning krävde betydligt mer utrymme än övriga former av trakasserier och olika 

diskrimineringsgrunder. För flera andra diskrimineringsgrunder krävdes inget, eller nästintill inget, utrymme alls 

i rapporten. Forskningen om sexuella trakasserier ofta svår att skilja från trakasserier på grund av kön eftersom 

resultaten kopplas samman med pojkars och flickors beteenden eller konstruktionen av mans- och 

kvinnoroller. Några av de forskare som undersökt effekterna av sexuella trakasserier och antagit ett 

genusperspektiv på resultaten är Gillander Gådin och Hammarström (2005). I en studie bekräftades att den 

psykosociala skolmiljön påverkat förekomsten av psykologiska symptom. Samtliga variabler som undersöktes 

hade ett samband med psykologiska symptom bland flickor. En av dessa var sexuella trakasserier i form av 

oönskade kommentarer om kroppen, vilka särskilt av flickor associerades till ökad grad av psykologiska 

symptom. Flickorna var även betydligt mer missnöjda med sitt utseende, vikt och kropp än pojkarna. De största 

skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor återfanns i upplevelser av depression, och de minsta 

skillnaderna i förhållande till sömnlöshet. Brist på stöd från klasskamrater var associerat med ökad grad av 

psykologiska symtom bland såväl flickor som pojkar. Flickor reagerade överlag starkare på trakasserier är 

pojkarna gjorde.
58

 

En liknande studie genomfördes av Landstedt och Gillander Gådin (2011b), vilken fokuserades till att undersöka 

förhållandet mellan erfarenheter av våld och psykisk ohälsa, samt relationen mellan psykisk ohälsa och att ha 

blivit utsatt eller att ha utsatt någon annan för våld. Studien genomfördes genom att elever i gymnasieskolan 

besvarade ett frågeunderlag om upplevelser av våld både inom och utanför skolan.
59

  

Resultaten påvisade skillnader mellan upplevelser bland pojkar och flickor när det gällde förekomst av våld och 

vem det var som hade utsatt dem för våld. Pojkar upplevde sig främst ha blivit kränkta av andra män, ofta 

personer som varit okända för dem, medan flickor företrädelsevis upplevde sig kränkta av sin partner, förälder 

eller av annan kvinna. Kränkningar utförda av en pojkvän var särskilt förknippade med psykisk ohälsa hos 

flickor. Skillnaderna mellan flickor och pojkar var däremot mindre tydliga när det gällde sexuella trakasserier 

specifikt, då pojkars upplevelser av trakasserier var större än vid tidigare genomförda undersökningar.
60

 

Alfvén, Hjelm och Östberg (2008), som visade att huvudvärk och buksmärta kunde vara en effekt av 

trakasserier, har också kunnat visa att det fanns skillnader i hur flickor och pojkar reagerade på trakasserier. 

Flickor uppvisade högre stressnivåer och hade en annorlunda profil av stressymptom än pojkar. För pojkar 

varierade till exempel inte upplevd total smärta beroende på ålder, men för flickor ökade smärtan i samband 

med puberteten. Dessutom var det vanligare att flickor fick huvudvärk och buksmärta samtidigt, än att de 

upplevde något av symtomen isolerat, i samband med trakasserier och upplevd stress.
61

 Även Carleby et al. 

(2012) har genomfört en studie, inom ramen för sin avhandling, som behandlade diskriminering eller 
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kränkande behandling och psykosomatiska problem bland flickor och pojkar. Studien visade att diskriminering 

och kränkande behandling som var kopplade till maktrelationer bland elever utgjorde ett vanligt problem.
62

 

En av de forskare som har studerat hur olika omständigheter i livet, däribland trakasserier, påverkar ungdomars 

psykiska hälsa är Landstedt (2010). Studien inriktades på gymnasieelever och byggde på enkätundersökningar 

och fokusgrupper. Landstedt tillförde ett genusperspektiv på sin studie för att fördjupa förståelsen av 

relationen mellan ungas livsvillkor och upplevd psykisk hälsa. Landstedt använde en bred definition av psykisk 

ohälsa för att göra den så representativ som möjligt för ungdomarnas förståelse av begreppet.  

Resultaten av Landstedt studie visade att det var relativt vanligt bland ungdomar att uppleva stress, psykiska 

besvär och avsiktligt självskadebeteende. Särskilt vanligt var det bland flickor, oavsett vilken socioekonomisk 

bakgrund flickorna hade. Landstedt undersökte också om det fanns ett samband mellan den upplevda psykiska 

ohälsan och dåliga sociala relationer, att ha höga krav på sig, känsla av ansvarstagande och utsatthet för våld 

och trakasserier. I sammanhanget kunde krav vara kopplade till skolarbete, framtidsplaner, utseende och 

ekonomi. Något som upplevdes spela en central roll för god psykisk hälsa var stödjande relationer med vänner, 

familj eller lärare medan sämre sociala relationer ökade upplevelsen av stress och psykisk ohälsa. De sociala 

relationernas inverkan på psykisk hälsa upplevdes starkare bland flickor än pojkar. Resultaten visade även att 

olika former av våld och trakasserier utgör riskfaktorer för psykisk ohälsa och att könsskillnaderna ligger i 

upplevelse av olika former av våld, vilka även är relaterade till skillnader i psykiska problem.
63

 

En annan studie tog sin utgångspunkt i att avsiktlig självförvållad skada bland unga människor utgör en viktig 

folkhälsofråga, där mer kunskap behöver samlas om dess förekomst och relaterade kontextuella faktorer. 

Studien som artikeln vilade på utgjordes, i likhet med den föregående, av en enkätundersökning bland 

ungdomar vid gymnasieskolan. De beroende variabler som använts i studien utgjordes av avsiktligt 

självförvållade skador, demografiska variabler, psykologisk påfrestning, upplevelser av våld samt skolrelaterade 

variabler. Bland såväl flickor som pojkar utgjorde den starkast associerade faktorn till psykisk ohälsa 

erfarenheter av olika typer av våld. En fientlig skolmiljö konstaterades utgöra en stark faktor för pojkar medan 

missnöje med prestationer i skolan var mer utmärkande för flickor. Upplevelser av mobbning, sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp var också förknippade med avsiktligt självförvållade skador. Resultaten av 

studien visade även att avsiktligt självförvållade skador upplevdes vanliga, främst bland flickor och med lägre 

socioekonomisk status.
64
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Kapitel 5.    Förekomsten av trakasserier i arbetslivet 

Det finns en begränsad mängd forskning om förekomsten av trakasserier och kränkningar i arbetslivet och 

därmed är kunskapen om utbredningen av trakasserierna också begränsad. En klar majoritet av forskningen rör 

sexuella trakasserier på arbetsplatser. Precis som för forskning som rör skolans värld är en stor del av 

forskningen också kopplad till kön och genus. Det har särskilt yttrat sig genom forskning om trakasserier och 

kränkningar beroende på organisationsstruktur.  

 

5.1  Vem är det som upplever trakasserier i arbetslivet? 

Forskning om trakasserier och kränkningar i arbetslivet har endast kunnat påvisas i en begränsad utsträckning. 

Den forskning som existerar följer samma mönster som forskningen för utbildning som presenterades i kapitel 

tre och fyra. Diskrimineringsgrunden kön och förekomsten av sexuella trakasserier har diskuterats i 

forskningen, men i övrigt förekommer få andra diskrimineringsgrunder.  

Strandmark och Hallberg (2007a) undersökte upplevelser av mobbning på arbetsplatser, med hjälp av 22 öppna 

intervjuer med personer inom olika yrken och på olika nivåer inom sin organisation. Intervjuerna analyserades 

genom att resonemangen om mobbningen sorterades in i olika ”koncept”, vilka hjälpte forskarna att förstå 

mobbningen och upplevelserna av den.  

Resultaten av studien visade att de som upplevt mobbning på arbetsplatser hade olika sätt att tolka 

mobbningen på. Ett sätt att tolka det var som en form av konfliktlösning som gick ut på att avvisa och stöta ut 

den mobbade personen ur gruppen. Personerna som hade blivit utsatta för mobbning förklarade det med att 

de andra på arbetsplatsen inte klarade av att hantera att den som blev mobbad var olika alla andra på 

arbetsplatsen. De som hade varit utsatta för mobbning beskrev sig som särskilt kompetenta och starka, eller 

som särskilt sårbara och känsliga. De uppfattade att mobbningen trappats upp i samband med en maktkonflikt 

där olika åsikter och meningar stod mot varandra. Sådana konflikter kunde exempelvis bestå i 

meningsskiljaktigheter om vilka som var de bästa sätten att möta patienter eller hur barn med särskilda behov 

bäst skulle bemötas. Flera av dem som intervjuades hade också varit med om ryktesspridning, vilket de tolkat 

som att mobbarna sökte baktala och förändra kollegornas uppfattningar om den mobbade på arbetsplatsen. 

Dessutom hade de varit med om att bli exkluderade ur formella och informella möten, att bli ignorerad under 

möten eller att inte bli beviljad semester på samma villkor som andra. Sådant beteende uppfattades som 

kränkande och stigmatiserande. Dessutom upplevde de, vilket också visats genom annan forskning, att andra 

kollegor inte tog ställning mot mobbningen utan svek dem när de mobbades.
65

 En annan forskare, Björkqvist 

(2001), har dragit liknande slutsatser och delat upp mobbning på arbetsplatsen i tre faser: 

 Indirekt aggression med ryktesspridning och skvaller, 

 Öppna verbala konfrontationer, och 

 Social uteslutning av offret på arbetsplatsen.
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Även Hallberg (2004) visade att mobbning och trakasserier är närliggande begrepp och uppkommer som 

resultatet av en maktkamp till följd av konflikter. Hallberg beskrev att maktkamper kunde övergå till 
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systematisk mobbning och att det var vanligt att använda subtila strategier för att förändra en grupps 

uppfattning om ett offer för mobbning. Syftet med att förändra gruppens uppfattning om personen var att 

stöta ut personen ur arbetsgruppen och slutligen även från arbetsplatsen. En vanlig strategi för att göra det var 

att förtala personen, vilket gick ut på att ge nedvärderande omdömen och att föra fram kränkande uttalanden, 

vilket kunde inträffa oavsett om personen i fråga var närvarande eller inte. Andra strategier var osynliggöra 

eller ignorera personen. Ett exempel på sådana strategier var att undanhålla information och att inte kalla 

personen till möten på arbetsplatsen. Offret upplevde sig vara nedvärderad, förrådd och isolerad och slutligen 

ledde mobbningen till utstötning ur arbetsgemenskapen och från arbetsplatsen. 

I vissa fall upplevde de personer som i deltog i studien att de som tidigare hade varit goda arbetskamrater eller 

fackföreträdare hade svikit dem, då de inte upplevt att bli lyssnad på och att andra inte tog ställning mot 

trakasserierna. Hallberg betonade också att när chefer inte agerar mot trakasserier sänds signaler till de 

anställda att mobbning accepterades.
67

 

Eriksson-Zetterquist, Solli och Styhre (2011) har genomfört en studie kring diskriminering och trakasserier på 

arbetsplatsen. Studien initierades av Försvarsmakten, mot bakgrund av att den nya diskrimineringslagen 

infördes 2009, och presenterade en kartläggning av upplevelser av kränkningar bland försvarets anställda. 

Studien bestod av en kvantitativ kartläggning som sammanställde de anställdas upplevelser av kränkningar 

både mot sig själva eller andra, relaterat till de sju diskrimineringsgrunderna. I analysen eftersträvades ett 

intersektionellt perspektiv. Rapporten konstaterade att den kränkning som flest personer upplevt var på grund 

av diskrimineringsgrunden ålder, vilket samtidigt utgjorde den diskrimineringsgrund som omgivningen minst 

reagerat på. Bland det samlade antalet kränkningar förekom intersektioner mellan kön och ålder eller religion 

och sexuell läggning.
68

  

Bondestam och Carstensen (2004) undersökte också hur de som utsatts för sexuella trakasserier och 

könskränkningar bemötte och hanterade den ständiga närvaron av kränkningar, utsatthet, förlöjliganden och 

osynliggöranden. Bland annat präglades bemötandet av deras erfarenheter av tystnad och misstroende, från 

en omgivning som inte vill kännas vid problemen. De strategier som användes för att bemöta potentiellt 

kränkande situationer eller sexuella trakasserier var formella anmälningar, förnekanden, ansvarstaganden, 

kompensationer, konfrontationer, neutraliseringar, samt undvikanden. Strategierna överlappade varandra. 

Studien genomfördes genom intervjuer med tio kvinnor (professorer, lektorer, forskare, doktorander och 

studenter vid Uppsala universitet) som både skriftligt berättat samt intervjuats om kränkningar grundat på 

kön.
69

 

Ett bidrag till en rapport om vad som är korrekt beteende på arbetsplatsen skrevs av Carstensen (2012). 

Rapporten utgick ifrån att gränserna för vad som är godtagbart eller icke-godtagbart beteende på jobbet inte är 

särskilt tydligt. Sådana oklarheter inrymdes också i förståelsen av sexuella trakasserier. Otydligheter kunde 

delvis förklaras genom att tolkningar av händelser och begrepp var beroende av sammanhanget. Oklarheterna 

kunde även bestå i att den officiella definitionen inte överensstämde med användningen av begreppet på 

arbetsplatser, där otydligheten lämnade utrymme för tolkningar av handlingar. Vid tolkningen av sexuella 

trakasserier fick ett subjektivt synsätt företräde, medan åtgärder för att motverka olämpligt handlande 

tolkades utifrån ett objektivt kriterium. Det förstnämnda kriteriet lämnade, enligt rapporten, utrymme för 

risken att grundlösa anklagelser började cirkulera och för en situation av social stigmatisering. En och samma 
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handling kunde därmed uppfattas på olika sätt, beroende på i vilket sammanhang som den ägde rum och vilket 

kriterium som användes.
70

  

På arbetsplatsen fanns också förväntningar och föreställningar om hur vi ska bete oss i förhållande till varandra 

i arbetet och i de sociala rummen på arbetet. Rapporten visade också att sådana förväntningar bidrog till en 

gråzon för vad som kan betraktas som sexuella trakasserier. Carstensen betonade att beteenden som en klapp 

kinden, visslingar, en blick eller närgångenhet borde betraktas som sexuella trakasserier om handlingarna 

motverkade jämställdheten på arbetsplatsen, förutsatt att situationen upplevs kränkande av någon part. På 

grund av begreppets konstruktion exkluderades dessa, dessa tidigare oacceptabla beteenden, i vissa fall om det 

subjektiva kriteriet inte var uppfyllt. I de kommentarerna beskrev Carstensen att tolkningsföreträde till den 

person som blir utsatt för trakasserier och kränkningar är ett sätt att skapa legitimitet för ett tidigare 

marginaliserat problem. Carstensen framhöll att det finns vissa beteenden som är trakasserier oavsett hur 

individen tolkar dessa. Vidare framhöll hon att risken att definiera trakasserier utifrån två kriterier (subjektiva 

och objektiva) resulterar i att endast ett fåtal beteenden uppfattas som sexuella trakasserier, där flertalet 

olämpliga situationer hamnar i gråzonen och kvarstår utan åtgärder. Carstensens uppfattning var även att 

förbudet mot sexuella trakasserier paradoxalt nog motverkade sitt eget syfte att skapa jämställdhet mellan 

könen på arbetsplatsen och istället upprätthöll en ojämlik könsordning i arbetslivet.
71

 

Vid sidan av forskning som påvisat sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön har även trakasserier 

på grund av sexuell läggning förekommit inom arbetslivet. Detta har bland annat Röndahl, Innala & Carlsson 

(2007) studerat en i kvalitativ studie, inriktad mot hur homosexuella som arbetar inom vården upplevt sin 

psykosociala arbetsmiljö. Resultaten av studien indikerade att flera av de som intervjuats var endast var delvis 

var öppna med sin sexuella läggning på arbetsplatsen. Valet mellan att vara öppen eller inte med sin sexuella 

läggning berodde på att arbetsplatserna präglades av samhällets normer om hetero- och homosexualitet. Män 

valde i högre grad än kvinnor att vara öppna med sin sexuella läggning. Bland de som hade intervjuats hade 

flera personer negativa erfarenheter av att vara öppen med sin sexuella läggning eftersom det ledde till 

kränkningar, känsla av blir försummad, trakasserier och obehag på grund av sexuella fördomar. Det var även 

vanligt att ha en rädsla att bli socialt utstött. För några av personerna som deltog i studien hade trakasserierna 

gått så långt att hen valt att säga upp sig. Kränkningarna hade uppkommit genom att kollegor och chefer 

ändrat beteende efter att hen valt att vara öppen med sin sexuella läggning. Vissa kollegor slutade prata 

mindre med hen, medan andra fick svårare att samarbeta. Andra personer som deltog i studien upplevde att 

kollegor inte kunde hantera informationen utan lät föreställningar om homosexuella påverka samtalsämnen.
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5.2  Förekomsten av trakasserier – organisationsstrukturer och horisontell segregering 

En betydande andel av den begränsade mängd forskning som förekommer om trakasserier och kränkningar i 

arbetslivet har behandlat organisationsstrukturer och trakasserier. Med strukturer avses i detta fall både 

struktur på arbetsplatsen, och fördelningen av kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.  

För att skildra hur arbetsvillkor på arbetsplatsen påverkade första nivåns chefer i dess vardagliga arbete och 

dess möjlighet att utöva ledarskap fokuserade Keisu (2009) sin doktorsavhandling på en fallstudie av hur första 

nivåns chefer att deras arbetsvillkor influerat deras ledarstil. Keisu valde att använda ett jämförande perspektiv 

i sin studie och därför valde hen att intervjua personer inom en mansdominerad och en kvinnodominerad 

arbetsplats i en kommun.  

I de organisationer som Keisu studerade fanns upplevda idealbilder för ledarskap, vilka beskrevs på liknande 

sätt vid de två arbetsplatserna. I förväntningarna på vad som gjorde en bra chef fanns ett samband mellan det 

som uppfattades som typiskt manligt och det som ansågs utgöra ett gott ledarskap. Könskvoten bland de 

anställda verkade inte heller påverka vilken typ av ledarskap som de intervjuade beskrev sig använda.  

På båda arbetsplatserna fanns uppfattningar om att könsdiskriminering förekom, men det var endast vid den 

mansdominerade arbetsplatsen som personer upplevt att sexuella trakasserier förekom. Kvinnor som skulle 

arbeta på den mansdominerade arbetsplatsen fick utstå sexuella trakasserier och Keisu tolkade att dessa ofta 

hade koppling till homosocialitet. Kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier valde att förklara det med 

faktorer som inte rör varken sexism eller kön, utan tillskrev det sin egen bristande kunskap om verksamheten. 

Keisu förklarade att homosocialiteten innebar att män tydde sig till andra män i manshomogena 

organisationen. För att bli en del av organisationen var kvinnan tvungen att följa existerande normer, 

homosocialt beteende, och acceptera kränkningar.
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En annan grupp forskare som undersökt förekomsten av trakasserier utifrån ett visst yrke är Hellzén, Asplund, 

Sandman och Norberg (2004). De fokuserade i högre grad på yrkesutövningen, än på arbetsorganisationen, när 

de undersökte vardagen för sjuksköterskor. Särskilt studerades innebörden av omvårdnad i fall då 

sjuksköterskor mötte patienter med inlärningssvårigheter (i artikeln; Learning disabilities), som ibland kunde bli 

våldsamma eller sexuellt trakassera vårdpersonalen.
74

  

Utifrån öppna intervjuer med åtta sjuksköterskor formades tre teman som beskrev upplevelser av att vara 

plågad, att bli avbruten och att vara hjälplös. Dessa tre teman uppkom i samband med att personalen fick utstå 

trakasserier från patienter. Personalen reagerade starkare mot att bli bespottad eller sexuellt trakasserad, än 

mot våldet från patienten. Upplevelsen att bli trakasserad av en patient orsakade en konflikt för 

vårdpersonalien, som å ena sidan måste behålla förmågan att hantera patienten väl och å andra sidan måste 

hantera de egna känslorna av att bli kränkt. Med förklaringen att patienten inte själv förstod innebörden av sitt 

agerande ursäktade personalen ofta handlingarna, samtidigt som känslorna av att bli plågad, avbruten och 

hjälplös kvarstod. Forskarna drog slutsatsen att förekomsten av systematiska trakasserier från patienter 

riskerade att leda till att personalen också systematiskt ursäktade patienten. I konflikten mellan att hantera 

patienten väl och samtidigt hantera sina egna upplevelser av att vara kränkt, riskerade patienten att 

banaliseras bli ett objekt. När vårdpersonalen ursäktade patienten distanserade de sig från patienten, vilket i 

slutändan kunde riskera att leda till sämre vård.
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Arbetsrelaterade faktorer kopplat till trakasserier har även studerats utifrån ett nationsöverskridande 

perspektiv. Bland annat har Robstad & Andersen (2010) i ett jämförande perspektiv studerat arbetsrelaterade 

faktorer som kunnat kopplas till förekomsten av trakasserier vid universitetssjukhus i fyra Europeiska städer. 

Resultaten från studien visade att trakasserier utgjorde ett relativt frekvent arbetsmiljöproblem. Sådana 

arbetsmiljöproblem riskerade att få destruktiva konsekvenser för både offer och andra i organisationen, och i 

fallet med läkare även att påverka omvårdnaden av patienten. Dålig arbetsmiljö skulle dels kännas av bland 

patienter men också leda till högre sjukfrånvaro, lägre produktivitet och svårigheter att rekrytera ny personal.  

De arbetsrelaterade faktorer som i studien visat sig vara relaterade till förekomsten av trakasserier utgjordes 

av; kontroll över arbetstakten, rollkonflikter i termer av förekomsten av motsägande arbetsuppgifter och krav 

som inte var möjliga att fullfölja, stärkande och deltagande ledarskap, en känsla av att ledningen brydde sig om 

personalen, graden av socialt stöd på arbetsplatsen och hur mycket tid som spenderades på patientvård, 

forskning och undervisning. Störst effekt hade förekomsten av arbetsuppgifter som inte gick att kombinera 

eller som motsade varandra. Engagemang hos ledningen, en känsla att ledningen brydde sig om personalen och 

möjligheten att kontrollera sin egen arbetstakt minskade risken för att uppleva trakasserier. I Sverige hade 

kvinnor som var läkare med högre sannolikhet upplevt trakasserier än sina manliga kollegor. Metoden bestod i 

att ett frågeformulär skickades ut till läkare som arbetade vid ett valt universitetssjukhus i de fyra respektive 

länderna.
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I en kvantitativ studie av Konrad, Cannings och Goldberg (2010) undersöktes sambandet mellan 

könsfördelningen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen, å ena sidan, och faktorer som upplevelser av 

rättvisa, diskriminering, stöd, exkludering och könstrakasserier inom organisationen. Studien tog både hänsyn 

till vertikal och horisontell könsfördelning och genomfördes bland läkare i Sverige.
77

 

Resultaten visade att kvinnor som arbetade inom enheter som hade en högre andel män rapporterade fler 

könstrakasserier än kvinnor inom enheter med lägre andel män. Samtidigt rapporterade kvinnor som hade en 

man som chef att de upplevde sämre stöd i organisationen än kvinnor som inte hade en man som chef. Kvinnor 

som hade en man som chef upplevde en högre grad av könsdiskriminering. För män kunde däremot inga 

liknande könsmönster påträffas för några av de upplevda faktorerna. Forskarna ansåg att resultaten 

signalerade att könsmönstren påverkade ”klimatet” på arbetsplatsen olika för män och kvinnor.
78

 Förekomsten 

av sexuella trakasserier som diskrimineringsgrund på arbetsplatsen är något som bland annat Bildt (2005) 

studerat. I en studie har Bildt undersökt sambandet mellan sexuella trakasserier och könsdiskriminering, 

mobbning, konflikter och informella beslutsstrukturer.
79

  

Enligt Bildt var bristande jämställdhet och förekomsten av konflikter på arbetsplatsen relaterat till kvinnors 

upplevelser av sexuella trakasserier. Däremot hade det inga samband med mäns upplevelser av sexuella 

trakasserier. Slutsatserna från studien gav stöd till tidigare forskning som visat att arbetsorganisering är nära 

relaterat till förekomsten av trakasserier. Vikten av arbetsorganisation ansågs särskilt viktigt att påpeka vid 

planerade interventioner mot sexuella trakasserier, som ofta fokuserar på den trakasserade individen snarare 

än på organisationen. Några slutsatser framhölls dock som överraskande, bland annat att informella 

beslutsstrukturer var mer skadliga för mäns hälsa än kvinnors samt att de bland män var relaterade till 

mobbning vilket inte var fallet för kvinnor.
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Kapitel 6.    Effekter av trakasserier i arbetslivet 

Effekter av trakasserier på arbetsplatsen är något som generellt tilldelats begränsat utrymme inom 

forskningen. Något mer utrymme får trakasseriernas förekomst på arbetsplatser, där trakasserier och 

kränkande behandling i vissa fall ingår i definitionen och upplevelserna av mobbning. Vi kan i denna 

forskningsöversikt presentera ett litet antal artiklar som relateras till effekter av trakasserier på arbetsplatsen.  

En av artiklarna på området berör förekomsten och effekterna av sexuella trakasserier mot kvinnliga officerare 

och kadetter i Försvarsmakten. Artikeln baserades på en undersökning där två hypoteser prövades. 

Hypoteserna hade byggts upp utifrån forskning om negativa effekter av sexuella trakasserier. Den ena 

hypotesen bestod i att trakasserierna påverkade kvinnornas tillfredställelse i dess arbete, deras organisatoriska 

engagemang, deras effektivitet i arbetsuppgifter och deras psykiska och fysiska hälsa negativt samt att de 

försämrade relationerna på arbetsplatsen.
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Effekterna av de sexuella trakasserierna på den psykiska hälsan tog sig uttryck i ångest, rädsla, depression, 

ilska, utanförskap, nervositet, stress, känslor av förnedring samt minskad självkänsla och självförtroende. Bland 

de fysiska hälsoproblemen nämndes trötthet, sömnproblem, huvudvärk, tandgnisslande, gråtattacker och 

illamående. Den andra hypotesen bestod i att indirekta trakasserier, i form av mer subtila sexistiska beteenden, 

stötande beteende eller oönskad sexuell uppmärksamhet, var vanligare än direkta trakasserier. 

Undersökningen kunde bekräfta att hypoteserna stämde, vilket visade att förekomsten av sexuella trakasserier 

av kvinnor i Försvarsmakten var utbredd och att de sexuella trakasserierna var ett problem. Bland annat 

upplevde en majoritet (84 %) av de kvinnor som tillfrågades att de hade utsatts för trakasserier vid minst ett 

tillfälle under de senaste två åren. Författarna tillförde även ett jämförande perspektiv till studien där det 

empiriska materialet ställdes i relation till befintlig teori och forskning om sexuella trakasserier inom USA-

baserade institutioner och organisationer, vilka gav motsvarande resultat.
82

 

I en studie av Hallberg (2004) påvisades att systematiska trakasserier, förtal och nedvärdering kunde leda till 

sviktande självkänsla och självförtroende för den som utsatts. Studiens slutsatser påvisade att mobbning 

utgjorde ett komplext och flerdimensionellt fenomen med syfte att lösa konflikter genom att stöta ut personer 

från arbetsplatsen. Effekterna berodde på att offret tog på sig de negativa värdeomdömen som mobbaren 

projicerat, vilket skapade en känsla av oduglighet, skam och att vara värdelös. Psykosomatiska symtom såsom 

sömn- och koncentrationssvårigheter, trötthet, ångest, nedstämdhet, huvudvärk och magont framträdde hos 

de som varit utsatta för trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Symptomen kunde också bli bestående 

under en längre tid, och i vissa fall leda till längre sjukskrivning och därefter till förtidspensionering, 

entledigande från tjänsten eller uppsägning på grund av samarbetssvårigheter. Mobbningen beskrevs utgöra 

”ärr för livet” och vägen tillbaka till ett normalt liv gick igenom långvarig och smärtsam bearbetning av det som 

inträffat.
83

 

Nordqvist, Holmqvist och Alexandersson (2003) studerade vilken roll som arbetsgivaren spelade för att 

sjukskrivna personer skulle kunna komma tillbaka till arbetet. I totalt fem fokusgruppsintervjuer tillfrågades 

personer om erfarenheterna av långtidssjukskrivning och vilka faktorer som hindrade respektive främjade att 

de kunde återvända till arbetet. Alla personer som ingick i studien hade varit sjukskrivna på grund av nack-, 

rygg, eller axelproblem. Hindren mot att komma tillbaka till arbetet bestod bland annat av bristande 
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information, vilket ledde till avundsjuka och trakasserier.
 
Resultaten indikerade att det fanns behov av 

strukturerade, arbetsplatsspecifika program för att personerna skulle kunna komma tillbaka till arbetet. Sådana 

program skulle bland annat innebära att kontakta personer som var sjukskrivna och att informera andra 

kollegor om vilka ändringar i arbetsuppgifter som skulle behövas när personerna kom tillbaka till arbetet.
84

 

En annan artikel som belyste effekterna av trakasserier på den psykiska hälsan genomfördes av Fridner et al 

(2009). I denna studie undersöktes effekten av olika variabler, varav trakasserier var en, på förekomsten av 

självmordstankar bland kvinnliga läkare med universitetssjukhus som arbetsplats. Samma forskare genomförde 

en motsvarande analys av manliga läkares upplevelser av olika omständigheter vid arbetsplatsen och dess 

negativa inverkan på individerna. Bakgrunden till båda studierna var att läkare i allmänhet är 

underrepresenterade i sjukdomsstatistiken, men överrespresenterade i statistiken över självmord, depression 

och utbrändhet. Kvinnor som var läkare var till och med starkt överrepresenterade i statistiken.
85

  

Inriktningen och urvalet för studien grundades i forskningsprojektet HOUPE (Health and Organization among 

University hospital Physicians in seven European countries). Studien genomfördes med hjälp av 

enkätundersökningar om självmordstankar bland läkare som arbetar vid två av de universitetssjukhus som 

medverkade i HOUPE-projektet. Precis som den tidigare presenterade studien kring kadetter på 

försvarshögskolan tillämpades ett jämförande perspektiv, som inom den här studien fokuserades till läkare 

inom ett universitetssjukhus i Sverige respektive ett universitetssjukhus i Italien.
86

  

Resultaten i studien som berörde kvinnliga läkare visade att drygt 14 % av de kvinnliga läkarna i Sverige, såväl 

som de kvinnliga läkarna i Italien, upplevde att de haft självmordstankar under det senaste året. Bland de 

svenska kvinnliga läkarna fanns ett signifikant samband mellan kränkande behandling och trakasserier på 

arbetsplatsen med tankar om självmord. Att ha möten för att diskutera stressiga situationer på jobbet visade 

sig ha ett negativt samband med självmordstankar i båda länderna. Det negativa sambandet innebar att ju 

stressigare arbetssituationen uppfattades vara, desto lägre var förekomsten av självmordstankar. I Italien fanns 

dessutom ett samband mellan självmordstankar och att tilldelas arbetsuppgifter utan att ha tillräckliga resurser 

för att genomföra dem.
87

 Bland de manliga läkarna uppgav 12 % av de tillfrågade, i såväl Sverige som Italien, att 

de haft självmordstankar under det senaste året.
88

 Analysen visade vidare att kränkande behandling och 

trakasserier hade ett samband med självmordstankar i båda grupperna. Dessutom påverkades de svenska 

manliga läkarna av otydliga roller och av bristande stöd på sin arbetsplats, medan de italienska läkarna till en 

lägre grad rapporterade självmordstankar om de hade kontroll över sin arbetstid och arbetsbörda, och hade 

möjligheter att diskutera arbetet konfidentiellt.
89

  

Forskargruppen genomförde även en tredje studie som syftade till att besvara varför läkare inte söker 

professionell hjälp vid upplevd psykisk ohälsa. Resultaten av studien visade att upplevelser av kränkande 

behandling och trakasserier innebar en markant större sannolikhet för att också ha sökt hjälp. Benägenheten 

att söka hjälp var lägre bland män och om läkaren var inblandad i forskning medan benägenheten var något 

högre bland läkare som diagnostiserat och remitterat en patient som upplevt självmordstankar till en 

specialist.
90  
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Kapitel 7.    Att motverka trakasserier inom utbildning 

och arbetsliv 

Metoder för hur trakasserier och kränkningar kan motverkas förekommer i forskningen, men endast i 

begränsad omfattning. Detsamma gäller även för andra typer av diskriminering
91

. I den forskning som fokuserat 

på åtgärder för att motverka trakasserier och kränkningar ligger tyngdpunkten vid förebyggande åtgärder 

snarare än konkreta metoder. Det kan exempelvis handla om hur arbets- och skolmiljö kan utformas för att 

motverka trakasserier och kränkningar. För båda dessa områden finns det lagstadgade huvudansvaret för 

arbetsmiljön hos chefer eller arbetsgivare. Ansvaret består i att fånga upp och åtgärda otillfredsställande 

arbetsförhållanden.  

I detta kapitel presenteras förutsättningar för att lyckas med motverkande arbete inom utbildning och 

arbetsliv. Därefter presenteras forskning som föreslagit metoder eller framgångsfaktorer för att motverka 

trakasserier och kränkningar. 

 

7.1  Förutsättningar för att lyckas med förebyggande och motverkande arbete 

En mängd metoder har utvecklats för att motverka mobbning, särskilt inom skolans värld. Långt ifrån alla dessa 

metoder har blivit framtagna med utgångspunkt i vetenskap, men några har granskats av forskare. Flygare, 

Frånberg, Gill, Johansson, Lindberg, Osbeck & Söderström (2011) har genomfört en uppföljning av de insatser 

som genomförts inom flera program som syftar till att minska individers utsatthet. Åtta program innefattades i 

utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, Social och emotionell träning (SET), 

Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis.
92

  

Resultatet av studien visade att ingen enskild insats dramatiskt medfört positiva effekter. Det var i stort sätt 

bara när insatsen användes medvetet, systematiskt och med bred medverkan som den hade påvisbara effekter. 

Utvärderingen visade även att det fanns skillnader mellan vilka insatser som hjälpte flickor och vilka som 

hjälpte för pojkar, samt vilka insatser som hade effekt på fysisk mobbning respektive social mobbning. Insatser 

som fungerade för flickor var rastvaktsystem medan pojkar även var i behov av relationsfrämjande arbete. För 

pojkar visade sig dokumentation av ärenden, ordningsregler och disciplinära strategier också ha effekt.
93

 

De mest effektiva insatserna mot mobbning, diskriminering och kränkningar beskrevs bestå i att elever 

medverkade aktivt i det förebyggande arbetet, att uppföljning, utvärdering, personalutbildning genomfördes 

samt att åtgärder vidtogs för både mobbare och mobbade. Ett framgångsrikt arbete mot kränkningar och 

mobbning måste bedrivas utifrån skolans egna förutsättningar, genom kartläggningar, utvärderingar och 

genom en medveten systematik där all personal och alla elever var delaktiga. De åtgärder som skollagen och 

diskrimineringslagen föreskriver, bland annat med likabehandlingsplaner fick också ett starkt stöd i 

utvärderingen.
94

 Det ligger i skolans ansvar att tillhandahålla en trygg miljö för såväl elever som lärare. En 

studie som lyft fram hur skolor kan arbeta med stödjande miljöer för att förebygga förekomsten av mobbning 

och kränkande behandling har genomförts av Ahlström (2009).  

                                                                 
91 Oxford Research (2011). 
92 Flygare, Frånberg, Gill, Johansson, Lindberg, Osbeck & Söderström (2011).  
93 Ibid. (2011)  

94 Ibid. (2011)  



 

31 © Oxford Research AB 

 

Skolor som arbetade med delaktighet visade sig ha haft förmåga att utveckla elever både socialt och 

akademiskt. Dessa skolor hade även de högsta betygen och en lägre grad av upplevd mobbning bland eleverna. 

Rektorerna hade enligt studien också en viktig roll i förekomsten av mobbning i skolmiljö. Rektorer som tog 

socialt ansvar i relation till mobbning och förmedlar det till organisationen skapade möjlighet för ett 

förebyggande arbete. Detta jämfördes med rektorer som betraktade mobbning som ett normalt 

förekommande problem som inte var i behov av att synliggöras eller som inte upplevde att trakasserier och 

mobbning utgjorde ett problem. Vid skolor där sådana rektorer var verksamma tenderade upplevelserna av 

mobbning vara högre bland eleverna än i det förstnämnda fallet.
95

 Ytterligare en rapport som poängterade 

vikten av rektorernas styrning och samordning, och som även påpekade att kvalitetsskillnader i skolan var ett 

resultat av bristande styrning är skriven av Nilsson, Sandström & Johansson (2001). Rapporten inriktades till 

kvalitetsgranskningar inom tre olika områden vilka relateras till skolans formella uppdrag. Ett av dessa områden 

utgjordes av kränkande behandling. Syftet med rapporten var att bidra med ett underlag och en utgångspunkt 

för fortsatt diskussion bland rektorer och övrig personal kring hur skolor kan arbeta förbyggande mot bland 

annat kränkande behandling samt vilket uppdrag skolan och personal har i detta arbete.
96

 

Arneback (2012) studerade också hur skolor arbetat med etnisk diskriminering. I en avhandling av Arneback 

kartlades och analyserades planerade bemötanden av främlingsfientliga uttalanden inom gymnasieskolan. 

Avhandlingen fokuserade på tre huvudområden där det ena innefattade handlingsalternativ för att ge svar på 

uttryckt främlingsfientlighet, utifrån en filosofisk synvinkel. Avhandlingen belyste även vilka konsekvenser 

handlingsalternativen hade för bildandet av uppdrag inom skolor, för tillsyn av lärare, gränserna för 

yttrandefriheten samt vilka typer av uttryck för främlingsfrihet dessa handlingsalternativ var avsedda att svara 

för. Resultatet i avhandlingen visade att lagstiftning hade stark inverkan på likabehandlingsplaner och att 

nollprincipen för kränkningar hade blivit en dominerande moralisk princip. Hur principen tillämpats påverkade 

också utrymmet för politiska samtal om dessa frågor. I kontrast till de presenterade rapporterna och artiklarna 

kring förebyggande arbete finns en lärobok som fokuseras till konkreta metoder, skriven av Edling (2012). 

Läroboken riktades till lärarstudenter och erbjuder teoretiska redskap för att stävja socialt förtryck i form av 

diskriminering, marginalisering, trakasserier och kränkningar.
97

  

En rapport som fokuserade på motverkande av sexuella trakasserier inom skolan skrevs av Herlitz (2003). 

Utgångspunkten för rapporten låg vid att skolmiljön inte alltid är förenlig med de krav som finns på en trygg 

och säker arbetsplats som präglas av jämlikhet mellan kön. Som en indikator på detta presenterades att 

språkbruk och beteende bland elever övergått till att vara råare, vilka tog sig uttryck i en obehaglig sexuell ton. 

Rapporten presenterade ett underlag till ett informationsmaterial om effektiviteten av ett interventionsprojekt 

med syfte att förebygga sexuella trakasserier inom skolan. Rapporten visade att förekomsten av sexuella 

trakasserier vid slutet av projektperioden upplevdes vara något lägre bland de elever som medverkat inom 

projektet än elever som inte medverkat.
98

  

 

7.2  Metoder och framgångsfaktorer för att motverka trakasserier på arbetsplatsen 

I en studie som tidigare presenterats belysa förebyggande arbete mot trakasserier bland elever i skolmiljö 

presenterade även hur förekomst av trakasserier kan förhindras utifrån skolan som arbetsplats för lärare och 

annan personal. Enligt Hallberg (2004) kan trakasserier och mobbning på arbetsplatsen förhindras genom 
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satsningar inom områden som rör den psykosociala arbetsmiljön, genom ett tydligt ledarskap och kritiskt 

tänkande inom arbetsplatsen och organisationen. Ett sätt att arbeta förebyggande mot trakasserier beskrevs i 

studien bestå i stimulering av konflikter som rör skilda uppfattningar. Konflikterna beskrevs bidra till diskussion 

och analys som skulle resultera i konstruktiva slutsatser som var till gagn för hela verksamheten. Även 

samarbete, gemenskap och gemensamma mål inom en organisation bidrog till konstruktiv konflikthantering.  

Tre framgångsfaktorer inom det förebyggande arbetet beskrevs vara att anställda fick större möjlighet att vara 

delaktiga, att de hade reellt inflytande i frågor som rörde dess arbetssituation samt att ledarskapet förstärktes 

och förtydligades genom ett kommunikativt och inlyssnande ledarskap. Hallberg framhöll även att en 

arbetsgivare eller chef för en arbetsplats ellerorganisation är betydelsefull då hen skapar oskrivna regler för hur 

de anställda umgås. Arbetsgivaren eller chefens lagstadgade huvudansvar för arbetsmiljön innebar vidare, 

enligt Hallberg, att de på ett tidigt stadium borde fånga upp signaler och åtgärda otillfredsställande 

arbetsförhållanden.  

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön berördes i en arbetsbok framtagen av Wahl och 

Holgersson (2004). Arbetsboken syftade till att utforma ett arbetsverktyg för att förstå teoretiska resonemang 

kring frågor om kön där bland annat sexuella trakasserier ingick. Arbetsboken syftade även till att underlätta 

tillämpning av teorier för att genomföra förebyggande arbete i praktiken.
99

 Förståelsen av bakgrunden till 

förekomsten av kränkande behandling på grund av kön är något som bland annat studerats i en avhandling av 

Andersson (2007). Avhandlingen visade att ledningen var de som var ansvariga för att förebyggande och 

motverkande åtgärder vidtogs. Resultatet av studien visade att konsensus om definitioner och identifiering av 

könskränkande behandling utgjorde en förutsättning för att lösa de problem som uppstår och för att motverka 

nya könskränkningssituationer. Vid sidan av detta juridiska förtydligande visade studien att strukturella 

lösningar för förbyggande arbete och motåtgärder var nödvändiga eftersom de ämnade lösa ett strukturellt 

problem. Könskränkande behandling utgjorde enligt studien främst ett ledningsproblem snarare än att den 

som utsattes skulle försöka hantera sin situation genom olika mer eller mindre framgångsrika manövrar. 

Studien påvisade bland annat att den arbetsgivande strukturen måste arbeta fram och använda verktyg som 

motverkar könskränkande behandling och att organisationen måste tydliggöra att förekomst inte accepteras 

och att den vid förekomst bestraffas.
100
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Kapitel 8.    Avslutande diskussion 

Denna forskningsöversikt syftade till att sammanfatta forskning från svenska universitet och högskolor inom 

ämnet trakasserier och kränkningar vid utbildning och i arbetslivet. Kartläggningen av forskning har genomförts 

genom litteratursökning i DiVA och i universitet och högskolors egna forskningsdatabaser. Vi har inte kunnat 

analysera varje forskningsbidrag för sig. Däremot avser vi i detta kapitel att diskutera förekomsten av forskning, 

vilken forskning som saknas, vilken forskning som behövs i framtiden och att ge övergripande slutsatser som 

kan dras utifrån forskningen.  

I det första avsnittet nedan sammanfattas forskningsöversiktens övergripande resultat vad gäller forskningens 

omfattning och inriktning. Vi diskuterar förklaringsgrunder till att resultaten och forskningsfältet ser ut som det 

gör. Mot bakgrund av de resultat som forskningsöversikten genererat diskuterar vi därefter vilken forskning 

som saknas i Sverige. Sist ges förslag på utökad forskning som skulle kunna bidra till förbättrad förståelse för 

trakasserier inom utbildning och arbetsliv. 

 

8.1  Forskningsöversiktens resultat 

Det finns tydliga skillnader mellan den forskning som påträffats för utbildning respektive arbetsliv. Betydligt fler 

forskare har studerat trakasserier och kränkningar inom utbildning än motsvarande förhållanden inom 

arbetslivet. Först diskuteras vilka metoder som forskningen har använt sig av. Därefter redogör vi för vilken 

forskning som finns och vilken inriktning forskningen har tagit. Sist i detta avsnitt diskuteras forskning som 

använder begreppen trakasserier respektive mobbning. 

 

8.1.1  Forskningens val av metoder 

Forskningen om trakasserier och kränkningar inom utbildning och arbetsliv antar snarlika angreppssätt. En 

markant andel av forskningen genomförs med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Ofta används enkätundersökning som ibland följs upp med observations- och/eller intervjustudier.  

Forskningen har riktat in sig på upplevda kränkningar och fokuserar både på att beskriva förekomsten av 

trakasserier och kränkningar och på att söka förklaringar till hur kränkningarna uppkommer. Sådana 

förklaringar finns särskilt inom forskning om förekomsten av trakasserier och kränkningar i utbildning och 

arbetsliv. Den grundar sig i flera fall i teorier om makt och genus. I arbetslivet har det tagit sig uttryck i 

forskning utifrån horisontell och vertikal segregation på arbetsmarknaden. På utbildningsområdet har det 

exempelvis visat sig genom folkhälsovetenskaplig forskning som både påvisar förekomsten av trakasserier och 

studerar de maktrelationer som ligger bakom trakasserierna. 
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8.1.2  Förekomsten och effekterna av trakasserier inom utbildning och arbetsliv 

Den största andelen av forskningen om trakasserier inom utbildningsområdet i Sverige behandlar sexuella 

trakasserier, trakasserier på grund av kön eller trakasserier på grund av sexuell läggning. Dessa tre teman är 

svåra att skilja åt eftersom de alla är nära sammankopplade. Begreppens närhet till varandra beror på att alla 

tre ämnen rör konstruktion av kön, manlighet och kvinnlighet. Bland sådana diskussioner förekommer frågor 

om (hetero-)sexualitet och heteronormativitet särskilt i anknytning till konstruktionen av manlighet. 

Utgångspunkten för flera av de studier som har behandlat förekomsten av sexuella trakasserier är att 

trakasserierna påverkar flickor och pojkar olika och bidrar till skillnader mellan könen. Skillnaderna diskuteras 

både i termer av statistiska skillnader och i termer av sociala processer. Exempelvis noteras i vilken grad unga 

killar trakasserar unga tjejer eller att typerna av trakasserier som unga killar och tjejer utsätts för är olika, och 

vice versa. För övriga diskrimineringsgrunder återfinns en mycket begränsad mängd forskning. Den forskning 

som förekommer rör diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning och sexuell läggning.  

Gemensamt för all forskning om trakasserier inom utbildning är att den har kunnat påvisa trakasserier som ett 

problem inom det svenska utbildningsväsendet. Forskning kring trakasserier i arbetslivet förekommer däremot 

i en sådan begränsad utsträckning att det är svårt att dra slutsatser om förekomsten av trakasserier. Trots att 

det förekommer forskning inom flera diskrimineringsgrunder och att all forskning påvisar förekomsten av 

trakasserier kvarstår svårigheterna. Begränsningarna i möjligheten att dra slutsatser intensifieras av att det 

finns en spridning vad gäller fokus, berörda ämnen och slutsatser i den begränsade mängd forskning som 

förekommer. Även om forskningen påvisar förekomsten av trakasserier har studierna haft så olika fokus att 

gemensamma slutsatser är ovanliga. Eftersom vi inte har möjlighet att göra kvalitativa bedömningar av olika 

forskningsbidrag är det svårt att generalisera utifrån olika forskningsbidrag. Området kan jämföras med 

forskning på utbildningsområdet, där flera forskare har pekat i samma riktning och därigenom kunnat utgöra 

underlag för generella slutsatser. Mest frekvent behandlas sexuella trakasserier och diskrimineringsgrunden 

kön. Forskning förekommer även för diskrimineringsgrunderna ålder och religiös eller annan trosuppfattning. 

Den begränsade mängden av forskning gör emellertid att det inte går att generalisera utifrån forskningen.  

All forskning som förekommer om trakasserier pekar på att det är ett problem från det att elever börjar 

grundskolan till det att de studerar på universitetsnivå, och att det fortsätter in i arbetslivet. Trakasserier 

tenderar också att normaliseras, vilket forskningen visar särskilt tydliga tecken på inom skolväsendet. 

Slutsatserna av forskning visar tecken på att mekanismerna för trakasserier och kränkningar är gemensamma 

oavsett vilka åldersgrupper som studerats. Gillander Gådin (2012) har påpekat att samma tendenser som 

påträffats hos äldre barn också finna bland de yngre. Sexuella trakasserier som manifesteras i ung ålder riskerar 

att pågå även senare i livet. Därför måste sexuella trakasserier både tas på allvar bland personal som arbetar 

med små barn och erkännas som ett strukturellt problem.
101

 Gemensamt för alla nivåer av den svenska 

skolgången är skillnader i vilken typ av trakasserier som flickor och pojkar utsätts för. Trakasserier mot båda 

könen tar sig både uttryck fysiskt och verbalt. Flickor utsätts i högre grad för sexuella trakasserier, och det 

vanligaste verkade vara att flickor blev kallade saker som ”hora” eller ”fjortis”, eller andra saker av sexuell 

karaktär. Bland flickor var det även vanligare än bland pojkar att utsättas för sexuellt påträngande beteende 

eller sexuella blickar. Pojkarna utsattes i högre grad än flickorna för verbala kränkningar med homofoba 

anspelningar eller för grövre fysiska kränkningar. Pojkarna utsätter i högre grad än flickorna andra för 

trakasserier
102

. Ett annat tecken på att trakasserier normaliseras är att flickor kallas för ”hora” eller att pojkar 

bemöts med språk som anspelar på manlig homosexualitet, vilket enligt forskare innebär bekräftelser av en 

heteronorm. I linje med heteronormativiteten blir flickor som utsatts för kränkningar tillsagda att ”det går över 
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när pojkarna mognar”.
103

 Även forskningen om trakasserier i arbetslivet anknyter trakasserier till frågor som rör 

heteronormativitet. Det sker exempelvis genom att forskningen inriktas mot eventuella samband mellan 

förekomsten av trakasserier och horisontellt segregerade arbetsplatser.  

När det gäller forskning om effekter av trakasserier och kränkningar i arbetslivet sker sådan forskning 

uteslutande i anknytning till specifika yrkesgrupper och har huvudsakligen skett utifrån händelser inom 

offentligt finansierad verksamhet, såsom för läkare eller inom försvaret. Även om forskning förekommer är det 

därför svårt att dra några generella slutsatser om effekterna av trakasserier i arbetslivet.  

Effekterna av trakasserier i skolan är tydliga. Trakasserier skapar stress som riskerar att påverka både det 

psykiska och det fysiska välbefinnandet negativt, även på längre sikt. Särskilt för tjejer har trakasserier också 

resulterat i fysiska problem i form av kombinerade buksmärtor och huvudvärk. Effekterna på flickor kan ställas i 

relation till att flera studier påvisat att flickor, i högre utsträckning än pojkar, har identifierat trakasserier och 

kränkningar som problem på deras skola. Samtidigt verkar flickor stå i fokus för forskningen, vilket 

understrukits av forskare, vilket gör det svårt att veta om det är en högre förekomst av trakasserier mot flickor i 

sig eller att trakasserierna påverkar flickorna mer än pojkarna, som gjort att de är mer medvetna om dess 

existens. Forskningen om effekter av trakasserier i arbetsliv och inom utbildning har fokuserats på att 

undersöka effekterna hos enskilda individer i en population. Inom forskning om effekter inom utbildning 

påträffas även resonemang om makt. 

Jämfört med forskning som påvisar förekomst och effekter av trakasserier i arbetsliv och skola påträffas en 

ytterst begränsad mängd forskning om metoder och framgångsfaktorer för att motverka trakasserier. Betydligt 

fler metoder förekommer för att motverka mobbning, även om endast ett fåtal av dessa har forskningsmässig 

förankring. Istället har forskare snarare utvärderat användningen av sådana metoder, men utan att kunna 

precisera någon som är bättre än alla andra. Däremot påvisar forskningen att metoderna fungerar olika väl på 

flickor och pojkar. En anledning till det skulle kunna vara att flickor och pojkar följer könsmönstren när det 

gäller att bli utsatta för eller utsätta andra för trakasserier.  

 

8.1.3  Mobbning och trakasserier 

I föregående avsnitt förklarades förekomsten av olika typer av forskning om trakasserier och kränkningar inom 

utbildning och arbetsliv. På alla skolans nivåer tenderar trakasserier och kränkningar att normaliseras och bli en 

del av vardagen. Det visar sig till exempel genom att upprepade kränkningar krävs för att den som blivit utsatt 

själv ska rubricera händelser som trakasserier. Det verkade även i arbetslivet, där kvinnor som utsatts för 

sexuella trakasserier tenderade att förklara det med sin egen bristande kompetens. Inom utbildning på olika 

nivåer verkade en förmildrande omständighet vara om flera personer utsatts för kränkningar eller om en 

populär person uttalade kränkningen.  

Trakasserier har specificerats, som vi angav i inledningen, som kränkningar mellan personer som har olika 

status. Förövare utför negativa handlingar mot en utsatt person och förövaren är starkare än den som utsätts. 

En forskare som Oxford Research har talat med noterade att kränkningar som kan rubriceras som trakasserier 

har påträffats även i den klassiska mobbningsforskningen, av bland annat Olweus
104

. Däremot betonade 

Olweus i sina definitioner av mobbning att det gällde upprepade, systematiska, kränkningar. För trakasserier 

noterar forskningen snarast ett problem då enstaka händelser inte rubriceras som trakasserier, ens av den som 

blivit utsatt. Förekomsten av såväl fysiska kränkningar, till exempel i form av sexuella trakasserier, och verbala 
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kränkningar, såsom ryktesspridning, har påträffats även i denna typ av forskning.
105

 Däremot, beskrev en 

forskare, har sexualiserade kränkningar exkluderats eller inte lyfts fram i diskussioner om mobbning. 

En annan skillnad som framkommer mellan forskning som använder begreppen mobbning respektive 

trakasserier är betoningen på individ respektive grupp. Att upprepade trakasserier krävdes för att 

kränkningarna skulle uppfattas som trakasserier och att det ansågs finnas förmildrande omständigheter 

försvårar gränsdragningen mellan trakasserier och mobbning. En relevant fråga att ställa är därför när 

trakasserier blir mobbning och när mobbning kan vara trakasserier? I forskningen om trakasserier betonas att 

det är vanligare att pojkar utsätter flickor för trakasserier, men diskussionerna om förekomsten utgår ifrån en 

enskild individs upplevelser respektive en enskild individs agerande som förövare. Utifrån 

mobbningsforskningens inriktning på kränkningar är mobbning i högre grad än trakasserier utövade av en viss 

grupp
106

. Grupperspektivet har medfört att forskning också behandlar ledarskap i en mobbande grupp
107

, 

undersökningar av förekomsten av ADHD hos personer kränker andra
108

, eller hur kränkningar kan motverkar 

genom medling mellan parterna
109

, vilket inte alls förekommer i forskning som använder begreppet 

trakasserier. När det gäller mobbning i arbetslivet påträffas forskning som använder begreppen mobbning men 

som i högre grad liknar forskningen om trakasserier. Det finns även forskning som använder begreppet 

trakasserier på ett sätt som är vanligare att använda begreppet mobbning inom utbildning, med individen i 

större fokus
110

.  

Utifrån Diskrimineringsombudsmannens (DO) perspektiv på trakasserier är det viktigt att betona att 

forskningen i huvudsak inte utgår från lagstiftningens definitioner vid studier av förekomst eller effekt av 

kränkningar. Istället står internationella forskningsmässiga definitioner eller upplevda kränkningar av olika 

natur i fokus. En forskare som Oxford Research har intervjuat inom ramen för uppdraget efterlyste ett bredare 

begrepp för kränkningar, som både skulle innefatta trakasserier och mobbning. En anledning att använda ett 

sådant begrepp skulle vara att mekanismerna bakom alla typer av kränkningar, såsom mobbning och 

trakasserier, handlar om maktrelationer. Det gäller oavsett om det är gruppbaserad mobbning eller person mot 

person. I alla typer av kränkningar finns en maktrelation där den som utsätter har en starkare position än den 

som blir utsatt. Normaliseringsprocesser har påvisats inom såväl utbildnings- som arbetslivsområdet, vilket gör 

att dessa maktrelationer uppfattas som naturliga.  
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8.2  Vilken forskning om trakasserier och kränkningar saknas? 

Den forskning som påträffas om trakasserier och kränkningar rör i huvudsak utbildningsvärlden. En betydligt 

mindre mängd forskning finns om arbetsliv. Samtidigt är det värt att notera att förekomsten av forskning om 

trakasserier i skolan är begränsad utifrån diskrimineringsgrunderna. Flera av diskrimineringsgrunderna är helt 

eller delvis exkluderade ur forskningen. Avsaknaden av information om förekomsten och effekterna av 

trakasserier på olika grunder gör att det saknas kunskap inom flera relevanta aspekter av trakasserier idag. 

Mest forskning inom utbildningsområdet har förekommit om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av 

kön. Diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och 

funktionsnedsättning finns representerade i forskningen om utbildningsvärlden. Den begränsade mängd 

forskning som förekommer har pekat i riktningen mot att trakasserier förekommer på dessa grunder, men 

omfattningen är så begränsad att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån forskningen. 

Diskrimineringsgrunderna ålder, sexuell läggning, samt könsöverskridande identitet och uttryck exkluderas helt 

ur forskningen. Forskningen om trakasserier i arbetslivet rör i första hand sexuella trakasserier och kön, men 

kunskapen är i sin helhet mycket begränsad. Några av diskrimineringsgrunderna, såsom sexuell läggning, ålder 

och religion eller annan trosuppfattning behandlas av forskningen men endast i en mycket begränsad 

utsträckning att det inte går att dra omfattande slutsatser av förekomsten eller omfattningen av trakasserierna. 

Diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och könsöverskridande identitet och uttryck 

exkluderas helt ur forskningen, vilket gör att kunskap saknas i flera fall. 

Avsaknad av forskning inom flera diskrimineringsgrunder skulle kunna bero på att vissa diskrimineringsgrunder 

har tillkommit senare än andra. Forskningens begränsning mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund 

av kön tyder dock på att det inte är den enda orsaken till bristen på forskning. Diskrimineringsgrunder som 

etnisk tillhörighet borde i så fall också vara representerade. Snarare kan det bero på att kön legat i centrum för 

forskning om diskriminering, och därför utgör utgångspunkten för en betydande andel av forskningen.
111

  

Spridningen i representativitet av diskrimineringsgrunderna i forskningen inom utbildning och arbetsliv får 

konsekvenser i form av att kunskapen om trakasserier blir bristfällig. Den forskning som finns på 

utbildningsområdet indikerar att flickor utsätts för trakasserier i högre grad än män, men vi vet mycket lite om 

hur dessa resultat förhåller sig till andra diskrimineringsgrunder. Forskningen indikerar också att flickor och 

pojkar utsätts för olika typer av trakasserier. Hur dessa slutsatser förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder 

är oklart. Landstedt (2010) kunde exempelvis visa att flickor på yrkesförberedande gymnasieprogram var 

utsatta för trakasserier i högre grad än andra flickor. Genom att dra sådana slutsatser indikerar Landstedt att 

det även inom påtalade könsmönster finns mönster som kan relateras till exempelvis socioekonomiska 

förutsättningar.  

Forskningen om trakasserier i arbetslivet är dessutom avgränsad till några få branscher och sektorer vilket gör 

att det saknas kunskap om trakasserier i arbetslivet som helhet. Avsaknaden av forskning i övriga branscher 

behöver inte betyda att de slutsatser som har dragits hittills är felaktiga för arbetslivet som helhet, utan skulle 

kunna visa att liknande mekanismer även förekommer i andra branscher och sektorer. På utbildningsområdet 

går det att se tydliga mönster i forskningen då elever i grundskolan möter liknande mönster av trakasserier som 

äldre elever i gymnasieskolan och universitetsvärlden. Möjligheten att dra motsvarande slutsatser i arbetslivet 

är begränsade.  

Även om det ändå finns viss kunskap om trakasserier på utbildningsområdet är kunskapen om gränslandet 

mellan trakasserier och mobbning relativt lite utforskat, och det saknas forskningsmässig kunskap om hur 
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elever och lärare uppfattar vara trakasserier och mobbning, samt om och varför det skulle vara problem i 

skolan.  Eftersom den grundläggande kunskapen om omfattningen och effekterna av trakasserier saknas i 

arbetslivet är det svårt att jämföra forskningen med annan forskning om mobbning och diskriminering.  

 

8.2.1  Vilken forskning behövs inför framtiden? 

Förekomsten av forskning om kränkningar och trakasserier i arbetslivet är begränsad, både vad gäller mängden 

forskning totalt och med inriktning mot diskrimineringsgrunder. För att kunna dra slutsatser om förekomsten 

av sådana händelser på den svenska arbetsmarknaden och för att kunna undersöka hur trakasserier förhåller 

sig till mobbning och diskriminering i arbetslivet behövs ytterligare forskning. Det är först när ytterligare studier 

har genomförts som det går att dra slutsatser om förekomsten och effekterna av trakasserier. I denna forskning 

bör representativiteten av privat och offentlig sektor beaktas, eftersom forskning som rört offentlig sektor 

förekommit i högre grad än privat sektor. Motsvarande gäller även forskning inom mans- respektive 

kvinnodominerade yrken, där existerande forskning pekar på att mönstren för trakasserier skiljer sig åt.  

På utbildningsområdet täcks nästintill uteslutande sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. För 

dessa områden bör emellertid betonas att förekomsten av forskningen även inom dessa områden får betraktas 

som relativt begränsad. Ytterligare forskning, särskilt inom övriga diskrimineringsgrunder, behövs. Forskare 

som Oxford Research har talat med har även betonat att det inte är tillräckligt att studera förekomsten av 

trakasserier och kränkningar, utan att även risken för kränkningar behöver beaktas. Landstedt och Gillander 

Gådin (2011a) visade också att förekomsten av ett ”hostile environment” i skolan påverkade förekomsten av 

psykiska besvär och till och med ökade risken för avsiktligt självskadebeteende.
112

  

Flera studier har även konstaterat att trakasserier har ett samband med konstruktionen och upprätthållande av 

en mansroll som bygger på homosocialitet och heterosexualitet. Däremot har inga studier undersökt vilken 

inverkan som trakasserier har på kvinnoroller. Ytterligare forskning skulle därför kunna ge svar på hur 

trakasserier påverkar blivandet av könsroller för pojkar och flickor över tid. Mot bakgrund av att mönstren för 

trakasserier kvarstår från grundskola till arbetsliv skulle studier också behövas för att studera detta 

livscykelperspektiv. Frågor som skulle kunna besvaras är: 

 Hur påverkar förekomsten av trakasserier i skolan förekomsten av trakasserier i arbetslivet?  

 Finns det några samband med att ha varit utsatt för trakasserier eller att ha utsatt andra för 

trakasserier under skolgången och risken att bli utsatt eller utsätta andra i arbetslivet?  

 Hur påverkar förekomsten av trakasserier under skolgången eller i arbetslivet beteendet på andra 

arenor – såsom sannolikheten att göra karriär eller risken för våld i privatlivet?  
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