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Män utsätts för sexuella trakasserier i anslutning till jobbet i nästan samma utsträckning 
som kvinnor 
  

En halv miljon anställda uppger sig sexuellt trakasserade i varierande grad i anslutning till jobbet. 

Det visar årets Jobbhälsoindex. 

Kvinnor utsätts i större grad för sexuella trakasserier i anslutning till arbetet på mansdominerade 

arbetsplatser jämfört med kvinnodominerade eller blandade arbetsplatser. Detsamma gäller 

också för män på kvinnodominerade. Överlag är skillnaderna mellan könen små när det gäller 

sexuella trakasserier. Kvinnor utsätts dock i något större utsträckning för annan form av 

trakasserier eller mobbning i anslutning till jobbet jämfört med män. 

- Det är naturligtvis oroande att så många utsätts för trakasserier i varierande grad säger Lars 
Hjalmarsson på Jobbhälsoindex. Sedan är det kanske något förvånande att det inte är några 
större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur många som känner sig sexuellt 
trakasserade. 

 

Av årets Jobbhälsoindex framgår också att chefer i större utsträckning utsätts för trakasserier, 

sexuella såväl som andra, jämfört med medarbetare. Vi ser också att det är vanligare bland de 

yngre anställda att drabbas av trakasserier– såväl bland kvinnor som män - jämfört med de äldre.  

 
- Trakasserier på verkar psykiskt lidande och sjukfrånvaro, säger Johan Parmler, vd för Svenskt 

Kvalitetsindex. Vi ser att anställda som utsätts för trakasserier också i större utsträckning 

känner psykiskt obehag inför arbetet och har fler dagar med sjukfrånvaro. 

 
* ) Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om 
arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal 
andra variabler.  För 2019 har totalt 10 200 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex. Studien 
bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbetat minst halvtid 
för att ingå i målgruppen. Enkäten har besvarats via e-post med kompletterande telefonintervjuer och 
med en svarsfrekvens närmare 50%. 
 

Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI. 

 

Frågor besvaras av Lars Hjalmarson, Jobbhälsoindex, 0708 – 77 76 80 eller  

Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex, 073-151 75 98 

Mer information och rapporter finns också på: www.jobbhalsoindex.se 
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http://www.jobbhalsoindex.se/

