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Fördjupning – sexuella trakasserier 

Kontakt: Maria Billing 

 

Kontakt Novus: Per Fernström 

Datum: 2017-11-30 
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Fördjupning – Sexuella trakasserier 

BAKGRUND 

• Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet genomfört en kartläggning av förekomsten av sexuella 

trakasserier inom kåren.  
 

• Undersökningen utgör ett komplement till den stora kartläggning som genomfördes under sept-okt 2017. 
 

• Undersökningen görs mot bakgrund av den debatt som förts i media inom ramen för  #metoo-

kampanjen generellt och #medvilkenrätt-kampanjen specifikt. 

  
 

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE 

• Målgrupp för undersökningen är kvinnliga advokater och biträdande jurister samt delägare. 
 

• Undersökningen är genomförd via webbenkäter. Sammanlagt genomfördes 1621 intervjuer.  
 

• Deltagarfrekvens 55%, inkl 1 påminnelse (deltagarfrekvensen i den stora kartläggningen var 37%) 
 

• Intervjuerna har genomförts under perioden 17-27 november 2017. 

 

 

KORT OM RAPPORTEN 

• Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat 

tabellbilaga. De öppna svaren redovisas i separat excel fil. 

 

Bakgrund & Genomförande 
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Fördjupning – Sexuella trakasserier 

Ingångsvärden från den stora 

kartläggningen i sep-okt 2017 om 

särbehandling och trakasserier 

det senaste året 
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3% 

3% 

2% 

15% 

0% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man Kvinna

Särbehandling och sexuella trakasserier 
- resultat från den stora kartläggningen  

BAS: Samtliga (n=2757) 

Har du på advokatbyrån blivit 

positivt särbehandlad på grund av 

ditt kön under det senaste året? 

Fråga: Har du på advokatbyrån 

blivit negativt särbehandlad på 

grund av ditt kön under det 

senaste året? 

Fråga: Har du någon gång under det 

senaste året utsatts för sexuella 

trakasserier på advokatbyrån? 

Andelen som svarat Ja. 

Kön 

I svenskt arbetsliv ligger detta värde 
oftast på totalnivå mellan 1-5% 
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2012 

3% 

4% 

2% 

13% 

1% 

1% 

Den mest utsatta gruppen är kvinnliga 

biträdande jurister upp till 35 år på 

stora byråer (50+ anst). Bland dessa 

anger 11% att de  utsatts för sexuella 

trakasserier det senaste året. 
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Negativ särbehandling 

BAS: Om negativt särbehandlad (n=196) 

Fråga: På vilket sätt har du blivit negativt särbehandlad? 

48% 

42% 

42% 

38% 

13% 

12% 

3% 

19% 

19% 

15% 

12% 

19% 

15% 

12% 

0% 

42% 

53% 

46% 

47% 

41% 

12% 

12% 

3% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minskat inflytande på arbetet

Fått andra typer av arbetsuppgifter

Sämre löneutveckling

Försämrade möjligheter till delägarskap

Sämre möjligheter till vidareutbildning

Dålig hantering av föräldraledighet

Förändrade arbetstider per vecka

Annat:

Totalt Man (n=26) Kvinna (n=170)
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Om negativt särbehandlad 

2012 

36% 
16% 
41% 

40% 
24% 
53% 

47% 
20% 
44% 

32% 
24% 
34% 

21% 
36% 
18% 

8% 
28% 
4% 
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Öppna svar – negativt särbehandlad 

BAS: Om utsatt för negativ särbehandling  (n=174) 

Utsatt för negativ särbehandling - 

KVINNOR 

Fråga: På vilket sätt har du blivit negativt särbehandlad?  
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• arbetsgivaren har lagt ned min arbetsplats när jag klagat på min lön som är 

ca 8 000 under marknadsmässig lön 

• Av klient 

• Bemötande generellt 

• bemötandet 

• bemötts annorlunda än killar på motsvarande nivå. 

• Blir inte lyssnad på som manliga kollegor 

• Bytte advokatbyrå bl.a. pga min tidigare arbetsgivares (delägarnas) syn på 

kombinationen av föräldraskap och möjligheten att nå delägarskap. Vidare 

fick vi inget stöd av våra delägare när en klient hade en negativ kvinnosyn 

och ifrågasatte oss som ombud pga att vi var kvinnor. 

• Delägare m fl har uttalat sig stereotypt om mig t ex att jag skulle gilla/samla 

på smycken och handväskor (istället för teknik och andra "viktiga saker"), 

manliga kollegor har avbrutit mig, vägrat lyssna på mig, mainsplainat för 

mig, betett sig allmänt drygt och snubbigt ex. tala med "gullande" röst mm. 

Detta sker dagligen. Folk pratar inte till mig på samma sätt som de hade 

gjort om jag var man. 

• Det har sagts att jag som kvinna försenar mitt inträde som delägare med 

ett par år om jag väljer att skaffa barn. En man har dock nyligen blivit 

delägare och kommer bli förälder inom kort. Han har valt att inte ta ut 

någon längre föräldraledighet. 

• dåliga kommentarer 

• EJ blivit direkt inbjuden till vissa event 

• Ej med i gemenskapen på samma naturliga sätt. 

• får ej vara med på manliga aktiviteter utanför arbetet 

 

• Förväntas utföra vissa icke fakturerbara arbetsuppgifter, ej 

tillfrågad att delta i vissa sociala event 

• Gehör i diskussion, bekräftelse och möjlighet till inflytande 

• i klientkontakter 

• Inte fått delta vid vissa klientevent pga av min kön 

• Kvinnofientlig jargong, olämpliga kommentarer 

• Män favoriseras på byrån. 

• Negativa följder av föräldraledighet, vilket främst drabbar 

kvinnor 

• Rent generellt mindre satsning på biträdande jurister som är 

kvinnor (släpps inte in i "mans klubben") 

• Se kommentar på tidigare fråga. Det största problemet är den 

diskriminering som pågår i det dolda. 

• Sämre respekt för mitt arbete, ifrågasatt 

• Trakasserier och mobbning 

• Utanförskap 

• Utesluten från "fritidsaktiviteter" med klienter eller övriga 

advokater som endast accepterar män. Hockey, golf osv. 

• Överta kollegas klienter när denne inte skött sitt uppdrag 

” Kvinnofientlig 

jargong, olämpliga 

kommentarer.” 
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Sexuella trakasserier 

- fördjupningsstudie 

8 
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Några kommentarer om själva undersökningen 
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Att det blir svårt att göra en koppling 

till byråstorlek då rörligheten är stor. 

 

Parametern är viktig eftersom vi i den stora 

kartläggningen kunde se ett samband med 

byråstorlek. Vi har också en fråga om när man 

utsattes. 

 

Kommentar Novus 

Att problemet är betydligt mer omfattande än 

enbart av sexuell karaktär. Den rör hela 

arbetssituationen från vardagliga möten, 

förväntningar i arbetsprestation, behandling 

på arbetsplatsen, karriärmöjligheter och 

lönesättning. 

 

I samrådet med Advokatsamfundet valde vi att 

fokusera på just sexuella trakasserier eftersom det 

var utgångspunkten för uppropet samt att vi redan i 

den stora kartläggningen frågat om negativ 

särbehandling. 

 

Att sexuella trakasserier borde ha definierats. 

Vi valde att använda samma övergripande begrepp 

som användes i uppropet #medvilkenrätt. Dessutom 

är det den subjektiva uppfattningen som är 

intressant – att man själv har upplevt det som ett 

sexuellt trakasseri.  

Varför skickas enkäten enbart till kvinnor? 

I den stora kartläggningen kunde vi se att problemet 

nästan helt var isolerat till att drabba kvinnor. Men det 

vore fullt rimligt att göra en enkät även till män, både 

om man varit utsatt men ännu mer om vad man kan 

göra för att förbättra situationen (att ”ålägga män en 

aktivitetsplikt” som en respondent uttryckte det).  
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10 

Några referenser… 

Novus:  
64% av kvinnorna har någon gång upplevt att de blivit sexuellt trakasserad eller sexuellt 
förolämpad.   

Läkarförbundet:  
40 procent av alla kvinnliga läkare har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller 
övergrepp i sitt yrke 

Expressen: 
Var tredje kvinna har utsatts för sexuella övergrepp eller ovälkomna sexuella närmanden 
på sin arbetsplats. Värst drabbade är kvinnor inom servicebranschen, där hotell- och 
restauranganställda ingår – där har hälften drabbats.   
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25% 28% 35% 40% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler

En tredjedel svarar att de har utsatts för 

sexuella trakasserier 
FRÅGA: Fråga: Har du någon gång under din tid som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå utsatts för sexuella 

trakasserier? 

 

2017-12-05 
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BAS: Samtliga (n=1621) 

33% 

65% 

1% 

Ja Nej Vill ej uppge

Advokater Bitr. jurister 

Ja 39% 

Nej 61% 

Vet ej 1% 

Ja 32% 

Nej 66% 

Vet ej 2% 

Antal anställda 

Delägare 

Ja 33% 

Nej 65% 

Vet ej 2% 

Enmansbyrå 

Ja 23% 

Nej 74% 

Vet ej 1% 
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Utsatts för sexuella trakasserier 

2017-12-05 

12 

BAS: Samtliga (n=1621) 

4 av 10 

Advokater 

Drygt 

3 av 10 

Jurister 
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28% 34% 
49% 

63% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler

Nästan hälften svarar att de har upplevt att 

en kollega utsatts för sexuella trakasserier 
FRÅGA: Fråga: Har du någon gång under din tid som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå upplevt att en 

kollega eller annan medarbetare utsatts för sexuella trakasserier? 

 

2017-12-05 
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BAS: Samtliga (n=1621) 

47% 

50% 

3% 

Ja Nej Vill ej uppge

Advokater Bitr. jurister 

Ja 58% 

Nej 39% 

Vet ej 3% 

Ja 45% 

Nej 51% 

Vet ej 4% 

Antal anställda 

Delägare 

Ja 47% 

Nej 52% 

Vet ej 1% 

Enmansbyrå 

Ja 24% 

Nej 74% 

Vet ej 2% 
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Av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier 

Form av sexuella trakasserier 

Fråga: Vilken form av sexuella trakasserier har du varit utsatt för? 

14 

BAS: Av de som blivit utsatta av sexuella trakasserier (n=540) 

78% har blivit utsatta av 

sexuella trakasserier i form av ord 

eller bild. 

57% har blivit utsatta av 

sexuella trakasserier i form av en 

fysisk handling. 

37% 

58% 58% 63% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler

Antal anställda 

85% 76% 77% 76% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler

Antal anställda 

75% 

79% 

77% 

Delägare

Advokat

Bitr. jurist

63% 

61% 

53% 

Delägare

Advokat

Bitr. jurist
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Hur har trakasserierna kommit till uttryck? 

2017-12-05 

15 

För samtliga svar, se bifogad fil 

Totalt har 77% av de utsatta kvinnorna 

angivit svar på denna fråga.  

Sexistiskt och 

förminskande 

språkbruk 

Ovälkomna 

inviter eller 

fysisk beröring 

Delägares 

olämpliga 

uppträdande 

Oegentligheter i 

samband med 

konferens/firmafest 

BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

Fråga: Utveckla kort hur de trakasserier du utsatts för kommit till uttryck? 
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Hur har trakasserierna kommit till uttryck? 

- exempel på citat 

2017-12-05 

16 

Sexistiskt och 

förminskande 

språkbruk 

BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

Fråga: Utveckla kort hur de trakasserier du utsatts för kommit till uttryck? 

Delägare som blivit för närgångna. Där övriga anställda 
skämtar om det på nivån i stil med att "Bry dig in om X, han är 
sådan." eller "X blir alltid lite kladdig på fest" osv. ||I övrigt, 
allmänt nedvärderande kommentarer om kvinnor generellt. 

Ofta fått höra lilla gumman, du har så mycket 
känslor som kvinna, klapp på huvudet,  

Alltifrån ovälkomna och antydande 
kommentarer om utseende till ovälkommen  

På arbetsintervju: hur hanterar du att bli tagen på rumpan, det kommer 
nämligen att ske. Oerhört förminskande och faktiskt obehagligt. Två manliga 
delägare.||Känsla av utanförskap om man inte vill sitta i knä/kramas på 
fester.||Stirrande blick på mina bröst när jag var med på fest efter att ha fött 
barn med kommentaren "jag ser att du fortfarande ammar". Manlig delägare 

En delägare ställde en retorisk fråga: "Varför har jag inte legat med dig?"|I 
lunchrummet på byrån var det ständigt sexistiska skämt, talades om vilka brudar man 
satt på och allmänt osmakliga diskussioner om hur tjejer såg ut etc. Vi var flera som 
valde att inte äta lunch i lunchrummet med anledning av stämningen. Det var främst 
delägare och äldre/seniora biträdande jurister som stod för snacket. 

Förföljd av en manlig kollega som ej accepterade 
att jag inte ville ha ett förhållande med honom 

Framförallt kränkande kommentarer. 
Kommentarer om mitt utseende m.m. 

När jag var sommarnotarie på en stor affärsjuridisk byrå 
blev jag utsatt för ett våldtäktsförsök på en sommarfest. 

Förminskande kommentarer utanför rättssalen 
med anspelning på mitt kön och utseende. 

Personen tog på mitt bröst innanför min klänning. 

Nyp i rumpan i kafferummet | Klapp på stjärten i korridoren | 
Nerdragen i knät under middagar | Tafsad på rumpan och brösten 
under pardans på konferens | Åtskilliga tillfällen då jag blivit avbruten 
mitt i min juridiska presentation med någon kommentar om mitt påstått 
fördelaktiga utseende | Motivering till att jag inte fick intressanta 
uppdrag med att "du ska ju ändå hämta på dagis" trots att min man då 
var pappaledig. | Motivering till varför jag inte kan genomföra 
klientmötet med att "ingen kommer lyssna på dig som tjej i den miljön." 
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15% 

51% 

15% 

10% 

6% 

4% 

31% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 gång

2-5 gånger

6-10 gånger

Fler än 10 gånger

Kontinuerligt över en längre period

Vill ej uppge

6 gånger eller fler

Av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier  

Antal tillfällen en varit utsatt 

Fråga: Ungefär vid hur många tillfällen har du varit utsatt för sexuella trakasserier under din tid som advokat eller biträdande 

jurist på en advokatbyrå? 

17 

BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

1 av 3 
har blivit utsatta för sexuella 

trakasserier vid sex eller fler tillfällen 

 

31% 

Nästan 

40% 40% 
31% 24% 

Enmansbyrå Delägare Advokat Bitr. jurist

6 gånger eller fler 
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39% 

29% 

28% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Under det senaste 12
månaderna

2 - 3 år sedan

Mer än 3 år sedan

Vill ej uppge

Av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier  

Senast utsatt för sexuella trakasserier 

Fråga: När blev du senast blev utsatt för sexuella trakasserier? 
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BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

27% 30% 
41% 47% 

1-3
anställda

4-9
anställda

10-49
anställda

50 eller
fler

51% 
37% 31% 

13% 

1-3
anställda

4-9
anställda

10-49
anställda

50 eller
fler

19% 

38% 

60% 

Delägare

Advokat

Bitr. jurist

60% 

23% 

5% 

Delägare

Advokat

Bitr. jurist

*motsvarar 13% av samtliga svarande 

* 
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Andelen utsatta - reflektioner om nivåerna   

19 

• Omdebatterat ämne – större 
uppmärksamhet 
 

• Ju fler som berättar, desto 
lättare att själv blotta sig 
 

• Allmänt bredare diskussion  
och definition – allt kommer 
upp på bordet 
 

• Högre svarsbenägenhet 
 

• Man tänker efter mer – 
kommer på saker man 
förträngt 

I huvudstudien angav 4% av kvinnorna att de blivit 
utsatta för sexuella trakasserier de senaste 12 
månaderna. Bland yngre kvinnliga biträdande jurister 
var motsvarande siffra 11% 

I denna fördjupande studie anger 33% av kvinnorna att 
de någon gång under sin tid på en byrå utsatts för 
sexuella trakasserier (ju större byrå desto större andel) 

Isolerat till de senaste 12 månaderna anger 13% av 
samtliga kvinnor att de utsatts för sexuella trakasserier 
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55% 

45% 

36% 

32% 

7% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chef

Kollega inom byrån, ej chef

Klient eller annan person
kopplad till klient

Branschkollega utanför byrån

Annan person

Vill ej uppge

Av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier 

Vanligast är att chefen trakasserar 
Fråga: Vem eller vilka är det som utsatt dig för sexuella trakasserier? 

FLER SVAR MÖJLIGT 

20 

BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

Mer än hälften 
svarar att de blivit utsatt av sexuella 

trakasserier av sin chef 

Signifikanta skillnader 

 

Chef:   

Advokat (64%) 

 

Kollega i byrån:  

50 eller fler anställda (53%) 

 

Branschkollega utanför byrån:  

1-3 anställda (51%) och 4-9 anställda (44%), 

Delägare (48%) 

I genomsnitt anger man 1,75 kategorier 
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24% 

51% 

25% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Av de som blivit utsatta för sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier – lagbrott? 

Fråga: Är din uppfattning att du varit utsatt för sexuella trakasserier som är att anse som lagbrott? 

21 

BAS: Har blivit utsatt för sexuella trakasserier (n=540) 

1 av 4 
är av uppfattning att de varit utsatta för sexuella 

trakasserier som är att anse som lagbrott 

Signifikanta skillnader 

 

Ja:   

Utsatt 6 ggr eller fler, 30% 
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22% 

17% 

1% 

11% 

1% 

13% 

51% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, talat med chef

Ja, talat med den som
trakasserat

Ja, talat med facket

Ja, talat med annan
extern part

Ja, anmält händelsen
till polis

Ja, annan åtgärd,
ANGE SVAR:

Nej

Vill ej uppge

Hur man har agerat 

Fråga: Har du själv agerat med anledning av de sexuella trakasserier du utsatts för? 

FLER SVAR MÖJLIGT 

22 

BAS: Samtliga (n=540) 

Netto ja: 46% 

Nästan hälften 
av de som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier har själv agerat med anledning av 

detta 

51% 47% 43% 

Delägare Anställd advokat Anställd biträdande jurist
(ej advokat)

Kollega, HR, annan delägare, 
slutade, blev sjukskriven 



23 Sveriges advokatsamfund 

Fördjupning - Sexuella trakasserier  

29% 

27% 

29% 

15% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, varje gång

Ja, ibland

Nej

Vill ej uppge

Har själv agerat 

Upphört efter att man agerat? 

Fråga: Har de sexuella trakasserier du utsatts för upphört den eller de gånger du agerat? 

23 

BAS: Har själv agerat (n=248) 

56% 

56% 
av de som utsatts för sexuella trakasserier svarar att 

det (delvis) upphört efter att de agerat 
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Fördjupning - Sexuella trakasserier  

41% 

35% 

23% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Policy mot sexuella trakasserier 

Fråga: Har din byrå en policy mot sexuella trakasserier? 

24 

BAS: Samtliga (n=1621) 

2 av 5 
svarar att byrån de arbetar på har en policy mot 

sexuella trakasserier 

26% 
20% 

32% 

70% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler
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Fördjupning - Sexuella trakasserier  

73% 

20% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nej

Vet ej

Vet man vem man ska vända sig till om man blir 

utsatt för sexuella trakasserier? 

Fråga: Vet du vem du skall vända dig till om du skulle blir utsatt för sexuella trakasserier? 

25 

BAS: Samtliga (n=1621) 

7 av 10 
svarar att de vet vem man skall vända sig till 

Drygt 

76% 
66% 65% 

81% 

1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50 eller fler
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Advokatsamfundets bidrag för att stävja sexuella 

trakasserier - spontant 

2017-12-05 
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BAS: Samtliga (n=1621) 

Fråga: Vad anser du att Advokatsamfundet kan bidra med för att stävja sexuella trakasserier på landets advokatbyråer? 

Diskutera frågan Bredda frågan Stärk kvinnors roll 

Påverka ägarna Undersök mer 

För samtliga svar (887 st), se bifogad fil 

Handlingsplaner 

Information Ge utsatta stöd Ta fram policy 

Ta ställning Utred anklagelser Prata kultur 

Erkänn problemet Se allvaret Följ upp byråerna 

Håll kurser Stärk utbildningen Nolltolerans 
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Att bära med sig från denna undersökning 

27 

 Sexuella trakasserier är ett reellt problem, och det gäller även er bransch 

– 1 av 3 anser sig vara/ha varit utsatta. 

 

 Ju större byrå, desto mer påtagligt är problemet. 

 

 Störst andel utsatta - yngre kvinnliga jurister på större byråer. 

 

 Vanligast är att en chef är den som utsätter andra, men trots det är 

kvinnliga delägare själva över tid lika drabbade. 

 

 Totalt har över 400 kvinnor beskrivit sina upplevelser. Ofta beskrivs de 

sexuella trakasserierna som kränkningar och ofredande av olika slag. Och 

upprördheten är stor hos många av dessa kvinnor.   

 

 En kritisk faktor är personalfester, konferenser, middagar, events etc. 
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    TACK! 
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Vet ej

Bilaga: 

Antal anställda och typ av roll på byrån 
Fråga:  Hur många anställda har advokatbyrån totalt sett? 
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BAS: Samtliga  (n=1621) 

11% 

23% 

28% 

38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Enmansbyrå

Delägare

Anställd advokat

Anställd biträdande
jurist (ej advokat)

1-3 anställda 

18% 

4-9 anställda 

21% 

10-49 anställda 

27% 

50 eller fler 

34% 

Fråga:  Vilket av följande stämmer bäst in på din roll? 


