
ATT FÖREBYGGA 
TRAKASSERIER

– aktuell forskning om 
trakasserier på arbetsplatser



Den här broschyren handlar om 
trakasserier på arbetsplatsen. Den bygger på 
aktuell forskning och ger kunskap om vad 

trakasserier är och vad du kan göra för att förebygga. 
Den berättar om konsekvenser av trakasserier 
och om hur fördomar kan bidra till ett negativt 
arbetsklimat för alla. Den berättar också om hur 
till exempel arbetsbelastning och otydlighet kan 

vara grogrund för trakasserier. Slutligen får 
du tips på bemötande – så att alla på 
arbetsplatsen känner sig välkomna.
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Trakasserier kan ta sig olika uttryck. Det kan vara allt från 
nedsättande kommentarer till fysiskt våld mot en person. 
Trakasserier kan utföras av en eller av flera, av kollegor 
eller av överordnade. Personen som utsätter andra för  
trakasserier kan göra det medvetet eller omedvetet. 
Gemensamt är att den som utsätts upplever beteendet som 
både negativt och ovälkommet. Det är alltid den utsattes 
upplevelse som är utgångspunkten för bedömningar av 
trakasserier. 

Ofta används orden mobbning och trakasserier syno
nymt. Men vanligen definieras mobbning som något som 
pågår över en längre tid. Här används ordet trakasserier 
för att visa att även enstaka händelser kan få stora konse
kvenser för en enskild individ. 

När trakasserier utgår från kön, könsidentitet, köns
uttryck och sexualitet kallas de sexuella trakasserier.

Olika kön ser trakasserier på olika sätt 
Alla definierar inte trakasserier på samma sätt. Kvinnor 
definierar till exempel nedsättande kommentarer och 
fysisk kontakt som sexuella trakasserier i högre grad än 
män. 

Synligt eller osynligt 
Trakasserier kan vara fullt synliga eller svåra att upptäcka. 
Det en person uppfattar som en kränkning eller förminsk
ning kan av andra uppfattas som ett roligt skämt eller till 
och med som uppskattning, vilket gäller till exempel sexu
ella trakasserier. Andra kan uppfatta en person som trakas
serad, samtidigt som personen själv inte rapporterar det. 

Viktigt att ta trakasserier på allvar 
Det går inte att bedöma konsekvenser av trakasserier 
genom att dela upp dem i allvarliga och mindre allvarliga. 
Faktum är att mer vardagliga händelser, som till exempel 
en nedsättande jargong på en arbetsplats, kan få minst 
lika allvarliga konsekvenser som en enstaka ”mer allvar
lig” händelse. Att ständigt vara utsatt för små gliringar kan 
vara lika ohälsosamt som att bli hotad en gång och konse
kvenserna för den individ som utsätts kan vara enorma. 

Det är dessutom viktigt att förstå att det inte bara är de 
som utsätts direkt som drabbas. I en miljö där trakasserier 
tolereras drabbas alla indirekt. Medarbetare i organisatio
ner där trakasserier tillåts mår generellt sämre jämfört 
med medarbetare i organisationer som aktivt motverkar 
trakasserier.

Exempel på trakasserier 
• Kim märker att hen allt oftare exkluderas från  
 information som går till alla andra i arbetsgruppen.
• Ayako får ständiga kommenterar om sitt födelse 
 land  och att hon uttalar vissa ord ”fel”.
• Max blir ofta kramad av en kollega på ett sätt som  
 känns både obekvämt och intimt.

I en miljö där trakasserier 
tolereras drabbas alla indirekt.”

Studier från Skandinavien visar 
att andelen utsatta för trakasserier 
varierar mellan 5 och 10 procent.”

Vad är 
trakasserier? 



Det finns många olika förklaringar till varför negativa
beteenden uppstår mellan grupper och individer. Vissa
förklaringar finns i den mänskliga psykologin. Andra 
orsaker kan finnas i organisationen och i olika faktorer i 
arbetet.

Kategorisering och vi och dom
Det första vi ser hos en människa är kön, etnicitet och 
ålder. Bedömningen går blixtsnabbt men får inte alltid 
positiva konsekvenser. Den kan till exempel påverka hur vi 
uppfattar en persons kompetens. Nästan lika snabbt delar 
vi in människor i ”vi och dom”. Med indelningen följer en 
värdering, där ”vi” nästan alltid värderas högre än ”de”. 
Om en grupp bara består av ett visst kön, yrke eller etni
citet finns risken att de som tillhör andra kön, yrken eller 
etniciteter värderas lägre. 

Mitt perspektiv är viktigast
Vi utgår alltid från oss själva och vårt eget perspektiv.  
Tillhör du en priviligierad grupp kan det därför vara svårt 
att förstå att ett skämt inte alltid uppfattas på det sättet. 
För att komma till rätta med fördomar gäller det att sätta 
sig in i den andres perspektiv. 

Att utgå från stereotyper
Stereotyper är föreställningar om grupper. Som att kvin
nor är relationsinriktade och män konkurrensinriktade. 
Eller att vissa nationaliteter har vissa egenskaper. Även 
med stereotyper finns det risker. Om en person får höra  
att hen inte har ”rätt” kön för ett visst yrke – och på så sätt 
bryter mot stereotypen – kan personen faktiskt prestera 
sämre.  

Minoriteter syns
En person i minoritet blir mer synlig och får oftare sina 
beteenden tolkade i ljuset av sin minoritetstillhörighet. 
Till exempel som när en persons beteende förklaras uti
från att han är man. Det kan också göra att olika grupper 
kan få olika arbetsuppgifter; som att vissa nationaliteter 
får vissa patientfall. I organisationer där personer med till 
exempel ett visst ursprung eller kön är i minoritet eller 
majoritet, är förekomsten av trakasserier högre.

Rollkonflikter och hög arbetsbelastning
Så kallade stressorer i arbetet, som rollkonflikter, otydlig
het i roller och hög arbetsbelastning har visat sig ha tydliga 
samband med förekomst av trakasserier. 

Organisationsklimat och chefers betydelse
Organisationens klimat kan också bidra till att trakasse
rier får grogrund. En organisation som tolererar sexuell 
jargong öppnar för sexuella trakasserier. En organisation 
med ett uttalat ”antitrakasseriklimat” motverkar utsatt
het för trakasserier. Den typen av klimat har också posi
tiva effekter på medarbetares engagemang och lojalitet, 
jobbtillfredsställelse och inte minst motivation att agera 
om en kollega blir utsatt. Här har chefer en stor betydelse.

Vad kan 
trakasserier 

bero på? 

En organisation som tolererar  
sexuell jargong öppnar för sexuella  
trakasserier.”



Trakasserier får konsekvenser. Både för individen,  
gruppen och för organisationen som helhet. 

Konsekvenser för individen
Personer som är utsatta kan drabbas av sämre hälsa  
och framför allt sämre mental hälsa. Det kan handla om 
ångest, depression och posttraumatiska stressreaktioner, 
men också om fysiska symptom. 

Utsatthet är att vara under stress. Det påverkar en  
persons kapacitet och kan försämra förmågan till både 
tanke och prestation. För en utsatt person kan energin gå 
åt till att förhålla sig till utsattheten. En sämre prestation 
behöver alltså inte betyda att personen inte vill jobba.  
Det är viktigt att förstå eftersom medarbetare samtidigt 
förväntas ta ansvar för sitt medarbetarskap. 

Utsatthet kan minska lojaliteten, motivationen och 
engagemanget i jobbet och öka önskan att sluta sitt jobb. 
Utsatthet vid ett tillfälle kan öka risken att bli utsatt igen. 

Konsekvenser för gruppen
Grupper där trakasserier förekommer blir indirekt 
utsatta, eftersom trakasserier påverkar hela arbetsplat
sens klimat negativt. Även individer som inte är direkt 
drabbade kan få en ökad stress om de ser att trakasserier  
förekommer. 

Konsekvenser för organisationen
En organisation som tillåter trakasserier går miste om 
människors kompetens, kreativitet och energi. Ett nega
tivt arbetsplatsklimat kan i förlängningen påverka perso
nalomsättning, produktion, resultat och attraktiviteten 
som arbetsgivare.

Värst vara utsatt av överordnad
Konsekvenserna av att vara utsatt kan vara olika beroende 
på vem som utsätter. Den negativa effekten är allra störst 
om det är en överordnad som trakasserar.

Konsekvenser
av trakasserier



Ett effektivt sätt att förebygga trakasserier är att i text  
formulera vad som gäller. Ta fram ett styrdokument som 
berättar hur organisationen förebygger och hanterar tra
kasserier och hur de ska anmälas. Beskriv vad som är ett 
bra bemötande. I organisationer med tydliga riktlinjer har 
medarbetare bättre hälsa och fler rapporterar in problem. 
Att beskriva gott bemötande har dessutom visat sig ha 
större effekt både på upplevelser av arbetstillfredsställelse 
och på engagemang, jämfört med dokument som ”bara” 
säger att trakasserier inte accepteras.

Var konkret
För att förmedla vad ett bra bemötande är gäller det att 
vara konkret. Ett bra bemötande kan till exempel handla 
om att lyssna, visa hänsyn och vänlighet och att alltid för
söka sätta sig in i den andras situation – oavsett om det är 
en kollega, en kund eller en patient. Det kan handla om att 
i alla möten ha ett öppet sinne i relation till den du möter 
och att undvika kategoriseringar. Och att i alla samman
hang undvika stereotypa ord och beskrivningar av 
människor liksom att aldrig utnyttja sin position för att 
nedvärdera eller förminska andra. 

Tydliggör arbetsuppgifter och roller
Otydlighet är en känd stressfaktor. Därför är det viktigt att 
ha tydliga rollbeskrivningar som berättar vilka uppgifter 
och ansvar som ingår i de olika rollerna på arbetsplatsen. 

Undersök arbetsbelastning
Arbetsplatser som har regelbundna medarbetarsamtal 
mår bättre. Ett sådant samtal är ett bra verktyg att fånga 
upp arbetsbelastning. Ett annat verktyg som ger mer gene
rell information är medarbetarundersökningar. Det kan 
också vara bra att göra enstaka undersökningar i specifika 
arbetssituationer och med tätare intervaller. 

Öka mångfalden
Uppdelningar i minoritet och majoritetsgrupper kan 
bidra till att trakasserier uppstår. Därför är det bra att 
sträva efter att öka mångfalden i organisationen. Utgå från 
att skapa mångfald både vid externa rekryteringar och när 
interna projektgrupper tillsätts eller när befordringar görs 
internt. Heterogena arbetsgrupper har ett viktigt symbol
värde och kan i praktiken minska förekomsten av trakas
serier. Rekrytera med fokus på kompetens och tänk på att 
det alltid är bra att få tillskott av personer som inte är lika 
de som redan finns på arbetsplatsen.

Utbilda om trakasserier
För att förebygga är det viktigt att utbilda i vad trakasse
rier är, hur de kan uppstå och förebyggas. Var också  
medveten om att kunskapen om de här frågorna hela tiden 
ökar. Se till att ha ett kontinuerligt lärande i organisationen. 

Så här kan 
du förebygga
trakasserier

I organisationer med styrdokument om 
trakasserier har medarbetare bättre 
hälsa och fler rapporterar in problem.” 

Heterogena arbetsgrupper har ett 
viktigt symbolvärde och kan i praktiken 
minska förekomsten av trakasserier.”



Varför är det inte 
alltid lätt att göra rätt? 

Även om vi vill se oss som 
öppna och fördomsfria är 

vi inte alltid det. Att öka sin 
kunskap och reflektera över 
egna fördomar är viktigt om 

du vill bemöta andra på 
ett öppet sätt. 
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