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INLEDNING

I Karlstads universitets jämställdhetsplan för år 2002 uppmärksammas risken för att kvinnliga 
studenter utsätts för trakasserier och kränkningar på grund av kön. Trots att det påpekas att det 
inte finns några tecken på att denna risk realiseras vid Karlstads universitet, så betonas vikten 
av att det förs ett förebyggande arbete för att motverka att könskränkningar och sexuella 
trakasserier inträffar.1 Grunden för denna rapport är en enkät som skickades ut till knappt 500 
studenter från universitetets ingenjörsutbildningar under perioden maj till augusti 2002. Drygt 
hälften av dem som mottog enkäten besvarade den. Med ett bortfall som närmar sig 50 % 
utgör undersökningen inget tillförlitligt underlag för att dra några mer detaljerade slutsatser 
om hur studiemiljön generellt ser ut och uppfattas vid universitetet. Vad de mer övergripande 
tendenserna i resultatet ändå visar är att sexuella trakasserier och könskränkningar 
förekommer vid Karlstads universitet.

Begreppet sexuella trakasserier har sedan det började användas under det tidiga 1980-talet fått 
ett allt större utrymme i den jämställdhetspolitiska diskussionen. Det har genomförts ett flertal 
undersökningar rörande förekomsten av sexuella trakasserier inom såväl universitets- och 
högskolemiljöer som inom det svenska arbetslivet i allmänhet, med det övergripande 
resultatet att sexuella trakasserier, var frågorna än ställs, uppges förekomma.2 Mot bakgrund 
av detta, är det inte ett förvånande eller anmärkningsvärt resultat, att sexuella trakasserier och 
könskränkningar förekommer vid Karlstads universitet. Det är ett resultat som enbart visar att 
Karstads universitet inte utgör något undantag från det samhälle det ingår i. 

Eftersom sexuella trakasserier och könskränkningar är ett välbelagt inslag i mänsklig 
interaktion som den kommer till uttryck i till exempel arbetsliv eller skolmiljö, är inte det 
främsta syftet med denna att ännu en gång belägga att sexuella trakasserier förekommer. 
Denna undersökning genomförs med ambitionen att komma förbi frågan om förekomst. 
Därmed är det inte sagt att kunskap om hur stor andel av studenterna som upplever att de 
utsatts för sexuella trakasserier, eller vilka typer av trakasserier som är vanligast, är 
ovidkommande. Hur förekomsten av sexuella trakasserier ser ut, visar på vilka föreställningar 
om kön och sexualitet som är i omlopp. Sådana föreställningar kan i sin tur ses som ett viktigt 
led i hur vardag och studiemiljö organiseras.  

• Syftet med denna undersökning är att, med särskild hänsyn till det specifika 
sammanhang som universitetsmiljön innebär, formulera kunskap om de föreställningar 
om sexualitet och kön, som förekomsten av sexuella trakasserier ger uttryck för. 

Närmast följer en kort presentation av hur begreppet sexuella trakasserier har vuxit fram. 
Detta för att ge en bild av bakgrunden till det begrepp vi idag har om sexuella trakasserier, 
och som är tongivande för denna undersökning. Därefter kommer ett mer teoretiskt grepp 
kring sexuella trakasserier att tas, för att formulera en grund för att förklara vad för slags 
företeelse det är frågan om, och hur den är relaterad till exempelvis makt och genus. Efter den 
teoretiska genomgången, kommer själva förfaringssättet i undersökningen att presenteras i ett 
metodavsnitt. Detta följs av en redovisning av undersökningens resultat. I ett mer 
diskuterande avsnitt kommer resultatet att belysas och undersökas med utgångspunkt i de 
teoretiska övervägandena. Det är också i detta avsnitt som de föreställningar om sexualitet 

1 Karlstads universitets jämställdhetskommitté (2002) Jämställdhetsplan 2002 Karlstads universitet Karlstad
2 Pernrud, B. (2000) Begreppet sexuella trakasserier C-uppsats i sociologi, Linköping
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och genus som kommer till uttryck i förekomsten av sexuella trakasserier, skall fokuseras och 
diskuteras. Rapporten avslutas med en diskussion av vilka konsekvenser dessa kunskaper om 
sexuella trakasserier har för det praktiska jämställdhetsarbetet.

20 år med sexuella trakasserier

De bestämmelser om sexuella trakasserier som gäller idag, har sin bakgrund inom ramarna för 
diskussioner, lagtexter och jämställdhetspolitisk verksamhet som främst hänför sig till 
arbetslivet. Denna historik kommer här att presenteras i korta drag.

1980 bildades Jämställdhetsombudsmannen (JämO) som ett resultat av Sveriges första 
jämställdhetslag.3 JämO kom att fungera som en centraliserad instans dit kvinnor och män 
kunde vända sig om de upplevde att de blivit negativt särbehandlad på grund av sitt kön. På så 
sätt kunde JämO samla in, jämföra och följa upp ärenden från hela landet, och skönja 
tendenser i de problem som främst kvinnor upplevde i arbetslivet. En sådan tendens var att 
flera av de anmälningar om könsdiskriminering som JämO tog emot, också innehöll inslag av 
sådant som vi nu skulle kalla sexuella trakasserier.4

1983 skriver tidningen Morgonbris, med utgångspunkt i en intervju som gjorts med 
företrädare för JämO, att 

[n]är en chef använder makt för att få en underlydande i säng, när gubbarna på 
jobbet kommer med snuskiga skämt och anspelningar, eller när väggarna tapetseras 
med nakna flickor - då är det frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.5

Det var också under det tidiga 1980-talet som begreppet sexuella trakasserier började 
användas i Sverige. I USA hade företeelsen varit känd som sådan ytterligare några år 
tidigare6, och när JämO väl såg att könsdiskriminering i arbetslivet ibland tog sexualiserade 
uttryck, låg det amerikanska sexual harassment nära till hands:

[S]exual harassment is identified by feminists as one manifestation of the larger 
patriarchal system in which men dominate women.7

Det finns på det här sättet en maktdimension som är central i begreppet sexuella trakasserier; 
Sexuella trakasserier har inte med lust att göra, utan är på samma gång ett uttryck för ett 
makt- eller dominansförhållande, som ett sätt att återskapa eller förstärka denna skillnad i 
makt. 

JämO ser snart behovet av att öka kunskapen om sexuella trakasserier, och söker 1986 medel 
hos Arbetsmarknadsdepartementet för att genomföra ett projekt som syftar till att kartlägga 
omfattningen av sexuella trakasserier på svenska arbetsplatser.8 Departementet beviljar JämO 
medel för detta och 1987 initieras FRID-A-projektet (av kvinnoFRID i Arbetslivet). Ninni 
Hagman, en av de huvudansvariga för projektet, gjorde inom ramarna för detta en studieresa 

3 Jfr. Jämställdhetslagen, SFS 1979:1118
4 JämO (1987)FRID-A-projektet delrapport 2 – sexuella trakasserier mot kvinnor i arbetslivet Stockholm: 
Jämställdhetsombudsmannen 
5 Kihlström, E. ”Sex-trakasserier på jobbet inte förbjudet i svensk lag” I: Morgonbris nr. 7/8 1983 sid. 17
6 Jfr. t.ex. Hagman, N. Sextrakasserier på jobbet – myter, fakta, råd Helsingborg (1988) 
7 MacKinnon, C. (1979) I: Thomas, A. M. & Kitzinger, C. (red) (1997) Sexual Harassment – Contemporary 
Feminist Perspectives Open University Press 
8 Jfr. Prop. 1985/86:100 bilaga 12
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till USA för att ta del av hur man där diskuterat sexuella trakasserier. Vidare genomfördes 
som en del av projektet en enkätundersökning bland 4220 kvinnor från olika fackförbund 
inom LO och TCO. Resultatet av enkätundersökningen presenterades i FRID-A-rapporten. 
Här kan vi läsa att ca 17 % av kvinnorna i undersökningsgruppen någon gång utsatts för 
sexuella trakasserier. JämO drar följaktligen slutsatsen att sexuella trakasserier är ett allvarligt 
problem som drabbar många kvinnor.9

Den definition av begreppet sexuella trakasserier som formuleras i rapporten har fått ett stort 
genomslag och har kommit att användas i ett flertal av de texter som därefter behandlar 
sexuella trakasserier:

Sexuella trakasserier i arbetslivet är varje slag av ovälkommet sexuellt uppträdande i 
ord eller handling på arbetsplatsen, i en arbetssituation utanför den egentliga 
arbetsplatsen eller i samband med ansökan om arbete, som leder till att en kvinna 
känner sig förnedrad eller på annat sätt illa till mods.10

I denna definition ser vi en betoning på att sexuella trakasserier är något ovälkommet. Det är 
alltså med utgångspunkt i hur ett handlande eller beteende upplevs av den som är föremål för 
det, som gränsen mellan det som är sexuella trakasserier och det som inte är det, dras. Ninni 
Hagman berättar att detta sätt att skilja sexuella trakasserier från handlingar som inte är 
sexuellt trakasserande även tillämpats i USA. Sexuellt beteende på arbetsplatsen, i USA, är 
”lagligt eller olagligt beroende på hur personen som utsätts för det upplever beteendet.”11

Detta är något som vi alltså ovan sett betonas också i de tidigaste svenska omnämnandena av 
sexuella trakasserier. Även den koppling som tidigare gjorts mellan sexuella trakasserier och 
makt, artikuleras tydligt i FRID-A-rapporten:

Hälften av kvinnorna i FRID-A-undersökningen har trakasserats av någon i 
arbetsledande ställning, dvs någon med makt att påverka kvinnans arbete 
negativt...12

Den första svenska jämställdhetslagen innehöll inga uttryckliga bestämmelser om sexuella 
trakasserier, och med FRID-A-rapporten gjorde JämO klart att man ansåg att det krävdes 
ändringar i denna lag, för att den skulle ge ett bättre skydd mot sexuella trakasserier. Den så 
kallade jämställdhetsutredningen som tillsattes 1988 ålades bland annat att undersöka detta, 
och i betänkandet 10 år med jämställdhetslagen konstaterar utredningen med utgångspunkt i 
FRID-A-rapporten att lagen behövde kompletteras med bestämmelser om sexuella 
trakasserier.13 Denna utredning resulterade genom regeringens proposition Olika på lika 
villkor14 i Sveriges andra jämställdhetslag15. 

Lagen trädde i kraft 1 januari, 1992, och är i stora drag den jämställdhetslag som gäller 
fortfarande. Angående sexuella trakasserier gör den gällande att arbetsgivaren skall verka för 
att inte någon arbetstagare utsätts för sådana trakasserier.16 Lagen ställde också krav på 
arbetsgivaren att utarbeta en jämställdhetsplan där aktiva åtgärder för att uppnå jämställdhet 

9 JämO (1987)
10 JämO (1987) sid. 6 (understrykning i original)
11 JämO (1986) sid. 36
12 JämO (1987) sid. 61 En rimlig läsning av citatet är ”Hälften av de kvinnor i undersökningen som angivit att de 
blivit trakasserade…”
13 SOU 1990:41 
14 Prop. 1990/91:113
15 SFS 1991:433
16 SFS 1991:433, 6 §
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skulle redovisas. Bland de åtgärder som skulle redovisas var de som hade för avsikt att 
förhindra sexuella trakasserier. Härmed genomförs också ett antal mer omfattande 
kartläggningar och undersökningar av sexuella trakasserier; undersökningarna vid dåvarande 
högskolan i Karlstad, samt Stockholms och Göteborgs universitet är exempel på sådana.17

Såväl JämO:s definition från FRID-A-rapporten, som den enkät som användes som underlag 
för FRID-A-undersökningen utgör viktiga underlag för dessa undersökningar. 

1997 ger regeringen i uppdrag till rådman Agneta Claesson Norell, att se över 
jämställdhetslagens bestämmelser om sexuella trakasserier. I resultatet av denna översyn; 
Sexuella trakasserier och arbetsgivarens ansvar18 pekar Claesson Norell bland annat på 
behovet av en lagstadgad definition av sexuella trakasserier. Med utgångspunkt i utredningen 
lämnar regeringen sitt förslag till förändringar i jämställdhetslagen i propositionen 
Kvinnofrid19. Vi kan här se ett viktigt exempel på hur jämställdhetslagen kom att förändras: 

6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en 
anmälan om könsdiskriminering.

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön 
eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet 
i arbetet.20

6 § andra stycket innebär en betydelsefull nyhet. Medan sexuella trakasserier i Sverige 
tidigare diskuterades främst i termer av uppträdande av sexuell natur, blir det med denna 
definition infört i lagen att sexuella trakasserier också kan röra sig om uppträdande grundat 
på kön.21

Så här långt betraktas alltså sexuella trakasserier från en laglig synpunkt som relevant då de 
inträffar inom ramarna för arbetslivet. Studenter omfattas inte av jämställdhetslagen. Från och 
med 1 mars, 2002 finns det emellertid lagförda bestämmelser som ger studenter samma skydd 
som jämställdhetslagen ger arbetstagare. I Lagen om likabehandling av studenter i 
högskolan22finns bestämmelser som ”har till ändamål att på högskoleområdet främja lika 
rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder”.23 Bland de former 
av diskriminering som de svenska högskoleinrättningarna skall förebygga och förhindra, är 
sådana som kommer till uttryck genom att en student eller sökande utsätts för ett uppträdande 
som kränker hans eller hennes ”värdighet i högskolestudierna, om uppträdandet har samband 
med /…/ studentens könstillhörighet eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier)”.24

Följande rapport är skriven med avsikten att vara ett led i arbetet med att förebygga och 
förhindra att sådana sexuella trakasserier inträffar vid Karlstads universitet.  

17 Se t.ex. Lahtinen, T. (1994) Sexuella trakasserier vid Högskolan i Karlstad Karlstad; Adriansson, L. (1993) 
Ett högt pris – kartläggning av sexuella trakasserier vid Göteborgs universitet Göteborg 
18 Claesson Norell, A. (1997) Sexuella trakasserier och arbetsgivarens ansvar Stockholm
19 Prop. 1997/98:55
20 SFS 1998:208
21 På så sätt kommer det svenska sexuella trakasserier att tydligare likna det engelska sexual harassment där 
sexual betyder ”av sexuell natur” så väl som ”könsrelaterat”.
22 SFS 2001:1286
23 SFS 2001:1286 1 §
24 SFS 2001:1286 4 § Min kursivering
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TEORI

Begreppet sexuella trakasserier benämner och beskriver handlingar som kränker någons 
integritet, om uppträdandet har samband med personens könstillhörighet, eller är av sexuell 
natur. Detta är den definition av begreppet som förekommer i lagen om likabehandling av 
studenter i högskolan. Den bär samma grundton som till exempel jämställdhetslagens 
definition, och fångar det begrepp om sexuella trakasserier som använts i utredningar och 
undersökningar av företeelsen sedan sådana började genomföras i Sverige. Såväl i lag som i 
forskning förstås således sexuella trakasserier som handlingar och beteenden som sker med 
grund i genusrelationer, och som bidrar till att skapa och reproducera sådana relationer. 

Genusbegreppet berättar till att börja med om den personliga upplevelsen människor har av att 
vara kvinnor eller män, och om hur denna upplevelse kommer till, förändras och ter sig olika i 
olika sociala sammanhang och historiska kontexter. På samma gång är dock genus 
betydelsefullt i förhållande till annat än individuella personer, dels i det att de sociala 
relationer som människor ingår i, mångt och mycket organiseras med grund i genus, dels i det 
att genus också frodas i kulturellt gemensamma sätt att tänka kring kvinnlighet och manlighet, 
och om hur kvinnor och män bör och inte bör se ut, bete sig och handla.25 Detta avsnitt 
kommer, med fokus på sexuella trakasserier, huvudsakligen att ägnas åt att utveckla detta att 
genus har konsekvenser för det första för oss som individer, för det andra för hur mänskliga 
relationer organiseras och tar form, och för det tredje att genus delvis är något som utspelar 
sig i människors gemensamma föreställningsvärld. 

Sexuella trakasserier har till stor del grund i individens subjektiva upplevelser av de 
handlingar och beteenden som riktas mot henne eller honom. Detta är något som betonats ofta 
under de 20 år som sexuella trakasserier diskuterats i Sverige: det är den person som är 
föremål för en handling eller ett uppträdande som avgör om hon eller han blir kränkt eller 
inte, om handlingen eller uppträdandet är sexuellt trakasserande eller inte. Ironier och 
sarkasmer kan vara ett sätt att skämta med varandra, men när de inte upplevs som skämt kan 
de vara förolämpande, och när vi upplever att förolämpande ironier och sarkasmer riktas mot 
oss för att vi är just kvinnor eller män, är det exempel på sexuella trakasserier. Blickar, 
beröring och komplimanger om utseendet kan vara ett sätt att vara romantisk och flirtande, 
men när beröringen upplevs som att någon tar på oss fast vi inte vill, när blickar upplevs som 
sexualiserat stirrande, eller när komplimangerna om vårt utseende upplevs som att någon 
sätter värde på oss för att våra kroppar är upphetsande att se på, snarare än för vad vi säger, 
tänker och gör, är det exempel på sexuella trakasserier. Det är alltså upplevelsen av att bli 
kränkt som drar gränsen mellan sexuella trakasserier och andra handlingar, på samma sätt 
som det är upplevelsen av att det sker mot ens vilja, som drar gränsen mellan våldtäkt och 
sexuellt umgänge.26

Kränkningar producerar maktrelationer. Den som kränker en annan säger i handling att den 
andres personlighet inte behöver respekteras. Detta är en makthandling genom att den som 
kränker bestämmer var gränserna ska dras för vad som är acceptabelt i en relation, mot den 
kränktes vilja. Förutom att producera maktrelationer genom att underordna en person och 
överordna en annan, kan kränkningar också ses som ett uttryck för befintliga maktrelationer. 

25 Harding, S. (1986) The Science Question in Feminism Cornell University Press: Ithaca 
26 Hagman, N. (1995) Förälskelse? Missförstånd? Maktmissbruk? – Om sexuella trakasserier i utbildning och 
arbetsliv. Polishögskolan: Solna  
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Forskning har mot denna bakgrund visat att sexuella trakasserier i många fall sker delvis som 
ett uttryck för befattningshierarkier. En chef till exempel, behöver inte visa hänsyn och 
respekt i förhållande till en underordnad, för att själv åtnjuta hänsyn och respekt. Den 
befattningsmässiga makten vinner denna respekt, och skyddar den överordnade mot sexuella 
trakasserier. Samtidigt gör denna position möjligt för den överordnade att använda sin makt 
för att tillåta sig själv att behandla den underordnade illa, eller för att realisera sina sexuella 
önskningar. Häri finns det mest uppmärksammade uttrycket för sexuella trakasserier; en chef 
som kräver sexuellt tillmötesgående av en underordnad, med hot om försämrade 
arbetsförhållanden om detta krav inte tillmötesgås. 

Befattningsmässiga hierarkier är emellertid inte de enda maktrelationer som är av betydelse i 
den sociala samvaron, och i organisationssammanhang. Också genusrelationer inbegriper 
makt, och på ett mer djupgående sätt än vad befattningsrelationer gör. Även om upplevelser 
att bli kränkt är personliga och subjektiva, är de inte oberoende av just genus. Individers 
upplevelser och de känslor som dessa väcker, får olika gehör beroende på om de är kvinnors 
eller mäns känslor. Mäns känslouttryck tolkas annorlunda än kvinnors; de är förknippade med 
ett erkännande om att de är berättigade, medan kvinnors ses som ett tecken på att kvinnor är 
för känsliga, att de överreagerar eller missförstår det som händer dem. Mäns känslouttryck 
möts på detta sätt med större respekt än kvinnors.27 På samma sätt som den 
befattningsmässiga makten på en gång skyddar den överordnade mot sexuella trakasserier, 
och gör sådana trakasserier till ett möjligt uttryck för denna makt, skyddar den makt som 
genusrelationer bygger på, ofta män men inte kvinnor ifrån att utsättas för sexuella 
trakasserier. Makt- och genusrelationer sammanfaller, och sexuella trakasserier iscensätts som 
ett av uttrycken för detta.

På samma gång som genus medför olika villkor för individuella kvinnor och män, lägger 
genus grunden för en specifik organisation av samhället. Det kanske mest uppenbara uttrycket 
för detta är arbetsmarknaden: Kvinnor i betydligt högre grad än män arbetar lågavlönat inom 
den offentliga sektorns vårdyrken, medan män i betydligt högre grad än kvinnor har 
högavlönade, arbetsledande yrken i den privata sektorn. Denna arbetsdelning svarar i sin tur 
också mot en statusdelning; forskning har visat att det inte är med grund i att män utför 
arbeten som i sig är mer värdefulla, viktigare eller mer ansvarsfyllda än de arbeten som 
kvinnor utför, som män avlönas högre. Det är istället så att de arbeten som män utför, de 
arbeten som betraktas som manliga, värderas högre: Mäns arbeten har i många fall högre 
status än kvinnors arbeten, inte på grund av arbetets natur, utan på grund av att det är män 
som utför det.28

Sexuella trakasserier, könsdiskriminering och andra former av särbehandling har mot den här 
bakgrunden en genusstrukturerande funktion på arbetsmarknaden, och i organisationer som 
har relation till denna. Om mäns arbete tillmäts hög status och avlönas väl på grund av att det 
är män som utför dem, innebär kvinnors närvaro ett hot mot denna status. Sexuella 
trakasserier är i extrema fall ett sätt att fysiskt skrämma bort kvinnor från en arbetsplats, eller 
ur en organisation, och i mer förekommande fall, ett sätt att undergräva kvinnors position; när 
kvinnor inte får komma till tals, när deras förslag ignoreras eller när de får uppmärksamhet för 
hur de ser ut, snarare än för vad de säger, bevaras en manlig dominans även om andelen 
kvinnor inte är mindre än andelen män.  

27 Hochschild, A. (1983) The Managed Heart University of California Press: Berkeley 
28 Connell, R. (1987) Gender and Power Polity Press: Cambridge
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På samma gång är det en förenkling av genusrelationers betydelse, att betrakta dem som 
enbart relationer mellan kvinnor å ena sidan och män å den andra. Kvinnor och män är inte 
enhetliga eller inbördes jämställda grupper: Det finns manligheter som är överordnade andra 
former av manlighet, och kvinnligheter som värderas högre än andra former av kvinnlighet. 
Här är sexualiteten, och närmare bestämt heterosexualiteten av central betydelse. Den 
manlighet som åtnjuter den mest framskjutna positionen, och som överordnas också andra 
manligheter är en heterosexuell manlighet; det är en manlighet, som i sin heterosexualitet är 
uppvaktande, aktiv och agerar familjens överhuvud, och mer generellt tar utrymme, är 
framåtsträvande och auktoritär.29 Manlig överordning iscensätts i denna form av manlighet, 
med följden att män som i handling eller ord ifrågasätter ett sådant sätt att vara man på, också 
de utgör ett hot mot den manliga överordningen. När sexuella trakasserier sker mellan män, 
kan dessa ses som ett sätt att tysta sådana hot, och som ett sätt att uppmana till exempel 
”omanliga” män, homosexuella män eller tillbakadragna män att anpassa sig till en accepterad 
form av manlighet.30

Makten är alltså knuten till denna specifikt heterosexuella manlighet. Detta har betydelsefulla 
konsekvenser för så väl män som kvinnor. Män, till att börja med, kan genom att uppmuntra 
och belöna andra män som iscensätter denna manlighet stärka banden inom den 
heterosexuella manligheten, och överordningen i förhållande till andra manligheter och 
kvinnligheter.31 Individuella kvinnor, alltjämt med bakgrund i att makt är något som 
sammanbinds med manlighet, har lättare att få plats och gehör genom att stödja denna 
manlighet, än att i ord eller handling bestrida den. Att stödja den betyder närmare bestämt att 
vara det kvinnliga, heterosexuella komplementet till den heterosexuella manligheten; att vara 
den som lämnar utrymme, är kravlös, och som lyder under den manliga auktoriteten.32 När 
sexuella trakasserier sker mellan kvinnor, kan detta ses som ett sätt att genom 
avståndstagande från ”okvinnliga” kvinnor, homosexuella kvinnor eller utåtriktade kvinnor, 
visa lojalitet för den heterosexuella manligheten. 

Detta är inte en beskrivning av hur kvinnor och män ofrånkomligen är, utan av de 
mekanismer och föreställningar som upprätthåller ett sexistiskt samhälle som alltjämt 
marginaliserar alla andra sexualiteter, än heterosexualiteten. Bland dessa mekanismer har 
sexuella trakasserier en tydlig form och funktion: Sådana trakasserier bygger på en 
heterosexistisk genusstruktur, och har funktionen att bevara den.

Genus handlar inte bara om konkreta individer, eller hur relationer mellan individer 
organiseras, utan till stor del utspelar sig genus inom ramarna för delade 
föreställningsvärldar.33 Som resonemanget ovan pekat på, utgör föreställningar om vad 
kvinnlighet respektive manlighet är och bör vara, en viktig grund för hur konkreta personer 
faktiskt handlar och tillåts handla. Dessa föreställningar fungerar med andra ord som normer 
för hur människors vardagliga interaktioner och umgänge skall utformas.   

Ofta tänker vi på normer som de ideal vi strävar emot att efterleva, men de normer som 
faktiskt påverkar hur människor i praktiken lever, behöver inte ha så mycket, eller någonting 
alls, med ideal att göra. Vi lever i ett samhälle där män överordnas kvinnor, där 

29 Connell, R. (1987)
30 Epstein, D. (1997) ”Heterosexist harassment” I: Thomas, A. & Kitzinger, C. (1997) (red) Sexual Harassment –
Contemporary Feminist Perspectives Open University Press: Buckingham 
31 Jfr. Lindgren, G. (1999) Klass, kön och kirurgi Liber: Malmö
32 Jfr. Connell, R. (1987)
33 Connell, R. (1987); Harding, S. (1987)
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heterosexualitet värderas högre än homosexualitet, och där infödda svenskar bemöts med 
större respekt än invandrade; detta är generellt inte en samhällsform som eftersträvas som 
ideal, men det är delvis ett resultat av de normer som vi faktiskt och praktiskt lever efter. 
Normer är ett resultat av vilka grupper i samhället, eller mer lokalt i en organisation, som har 
mest inflytande, vilken syn på religion som är den mest dominerande eller vilka politiska 
intressen som har störst möjlighet att influera lagstiftningen. Normer följer alltså ur och 
påverkas av hur samhället ser ut, och återverkar i sin tur på samhället, på ett sådant sätt att 
dominerande grupper befäster normer som gynnar deras dominans.34

När makten är koncentrerad kring en heterosexuell manlighet, är de normer som ligger till 
grund för och formar vardagen, normer som utgår ifrån denna manlighet och tar dess intressen 
till vara. Vardagen byggs upp på ett sådant sätt att det blir accepterat, och i enlighet med 
vardagens normer, att män är auktoritära, att de tar mer plats än kvinnor och att de uppvaktar 
kvinnor heterosexuellt på ett sätt som kvinnor inte uppvaktar män. Sexuella trakasserier byggs 
dock upp på samma grunder. Detta betyder att sexuella trakasserier inte är exceptionella eller 
onormala handlingar, utan samma slags handlingar som i många fall är del i att bygga upp det 
normala, vardagliga umgänget. Sexuella trakasserier trotsar inte det accepterade, utan är 
handlingar som upplevs som kränkande trots att de är normala.   

Resultaten i denna undersökning kommer att belysas och diskuteras med utgångspunkt i en 
begreppslig förståelse av sexuella trakasserier som sätter företeelsen i relation till genus, så 
väl på ett individuellt plan som på ett strukturellt, och som något som utspelar sig i vardagens 
normer. Sexuella trakasserier kommer också att förstås i relation till makt, och närmare 
bestämt till den makt som är förbunden med den heterosexuella manligheten, och frånkänd 
andra manligheter och kvinnligheter. 

34 Jfr. Adams, M. L. (1997) The Trouble with Normal - Postwar Youth and the Making of Heterosexuality
University of Toronto Press: Toronto 
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METOD

Den enkät som ligger till grund för, och är det mest centrala verktyget för denna 
undersökning, är utarbetad med bakgrund i en enkät som tidigare skickats ut till studenter vid 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och som sedan dess diskuterats och utvecklats i en 
arbetsgrupp bildad för detta ändamål, bestående av personer med anknytning till såväl det 
praktiska jämställdhetsarbetet, som till den akademiska genusforskningen. Den färdiga 
enkäten skickades sedan, förutom till studenter i Karlstad, också ut till studenter vid 
Karolinska institutet i Stockholm, samt vid Chalmers i Göteborg. Smärre justeringar för att 
anpassa frågornas formulering till respektive lärosäte gjordes. 

Föreliggande undersökning handlar alltså om Karlstadundersökningen, och detta avsnitt 
kommer längre fram att redogöra för tillvägagångssätt för att finna och komma i kontakt med 
tilltänkta respondenter, samt de metoder som använts för att analysera de insamlade svaren. 
Inledningsvis kommer olika överväganden av etisk och metodologisk karaktär som haft 
tongivande konsekvenser för undersökningens genomförande att presenteras. Därefter 
kommer enkätens utformning att presenteras i större detalj. 

Metodologiska överväganden

Varje metodval innebär både möjligheter och begränsningar i processen att bilda kunskap om 
de problem som undersöks; vetenskapliga, faktiska, eller vetenskapliga och faktiska på 
samma gång. En kvantitativ undersökning är utformad för att kunna finna samband, för att 
möjliggöra jämförelser mellan olika grupperingar av individer, och för att på så sätt konstatera 
likheter och skillnader mellan olika sådana grupperingar. Idealt skall en kvantitativ 
undersökning kunna skapa generaliserbar kunskap om sådana samband, likheter och 
skillnader.   

Den kvantitativt förvärvade kunskapen sträcker sig bortom individuella motiv och intentioner, 
för att istället berätta något om grupper av individer, och relationerna mellan dem. I detta 
ligger både den huvudsakliga styrkan och den största svagheten med att använda kvantitativ 
metod. Det betyder att en kvantitativ undersökning berättar vilka sociala samband som finns, 
men inte säger något om varför de uppstår. Genom att berätta något om hur vanligt det är att 
olika människor handlar på olika vis, om vissa människor i högre grad än andra hyser vissa 
övertygelser, eller har vissa erfarenheter, kan en kvantitativ undersökning ge kunskap om 
vilka individuella egenskaper som verkar socialt strukturerande. Däremot mäter inte den 
kvantitativa undersökning vilka motiv människor har för att handla som de gör, varför de 
hyser vissa övertygelser eller vad de erfarenheter de har, betyder för dem. 

Genusrelationer utspelar sig och tar form inom ramarna för mönster och föreställningar som 
sträcker sig utanför enskilda individers motiv och värderingar. Det är mot denna bakgrund 
som den kvantitativa undersökningens blick för sociala samband lämpar sig för att ligga till 
grund för kunskap om de villkor som möjliggör sexuella trakasserier som ett uttryck för 
förhållandet inom och mellan olika sexualiteter och genus. 

Enkäten som instrument utgör ett effektivt medel att nå ut till många respondenter, vilket är 
viktigt för den kvantitativa kunskapens säkerhet och gör att eventuella mönster framträder 
tydligare och mer utpräglat, men den är inte ett kvantitativt instrument av sig självt, utan det 
är i relation till hur svaren behandlas som den insamlade informationen framstår som 
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kvantitativ. Genom att räkna på hur många svar av en viss typ som förekommer, hur vanliga 
vissa svarsmönster är, och hur utpräglade olika samband mellan svarsfrekvenser är, 
kvantifieras den information som de besvarade enkäterna innehåller.   

Även om enkäten är ett förtjänstfullt instrument för att bilda kunskap på kvantitativ grund, så 
följs den av särskilda villkor som kräver särskild hänsyn, när det kommer till att värdera vad 
den kunskap som genereras egentligen betyder. Till att börja med så innebär det att besvara en 
enkät, inte minst i det här fallet, en retrospektiv verksamhet. Respondenterna ombeds att ta 
ställning till vad de har varit med om, och genom att besvara frågorna redogöra för hur de har 
upplevt sin studiemiljö. På så sätt blir respondenternas minne, och hur de personligen värderat 
och upplevt det de varit med om en avgörande faktor för hur de besvarar frågorna. På så sätt 
förmedlar enkätsvaren en bild av hur respondenterna har upplevt sin tillvaro, och vad som 
inträffat i den, men de ger inte någon självklar vetskap av vad som faktiskt hänt. På samma 
gång är emellertid en upplevelse lika mycket än händelse som en fysisk handling, och 
kommer på samma sätt till mot bakgrund av sociala villkor. Med hjälp av kunskapen om hur 
människor upplever sin tillvaro är det därför möjligt att få tillgång till samma sociala 
verklighet som eventuell vetskap om vilka fysiska handlingar som inträffat skulle göra, om än 
från olika perspektiv. 

Att olika människor har med sig olika erfarenheter från och till olika situationer, medför också 
att de tolkar de situationer de befinner sig i mot olika bakgrunder. Detta är något som har
betydelse även när en enkät besvaras. Hur frågorna tolkas, och vilket avseende som fästs vid 
de svar som lämnas, går tillbaka på de erfarenheter respondenten har från de sammanhang hon 
eller han har befunnit sig i tidigare i livet. Lite hårdraget är det därför inte självklart att olika 
respondenter besvarar samma frågor, även om enkäten ser likadan ut. För att i möjligaste mån 
hantera detta inleds flera av frågorna i den enkät som ligger till grund för föreliggande 
undersökning, med berättande, förklarande och definierande texter, så att det skall bli så 
tydligt som möjligt vad frågorna betyder, och vad det är som respondenterna genom enkäten 
ombeds ta ställning till.  

Etiska överväganden 

Att ställas inför frågor om händelser som kan upplevas som såväl privata, skamfyllda som 
betungande att tänka på, kan vara smärtsamt, och det är inte utan tanke på detta som denna 
undersökning genomförts. I första hand har undersökningen mot denna bakgrund ledsagats av 
att de obehag den kan väcka, ställts mot de förtjänster som finns med att genomföra den. Den 
problematik som undersökningen behandlar inbegriper i sig obehag för de berörda 
respondenterna, ett kringskärande av deras möjligheter och friheter, samt i värsta fall att 
universitetsmiljön utvecklar sig till en miljö de söker sig ifrån. På samma gång kan den 
kunskap som undersökningen leder till också bidra till att omfattningen och effekterna av 
denna problematik minskas. Valet att genomföra undersökning har således framstått som ett 
på lite längre sikt mycket rimligt alternativ.

Icke desto mindre har dessa överväganden haft praktiska konsekvenser för hur 
undersökningen genomförts, och framförallt inom den information som respondenterna fick 
tillsammans med enkätformuläret. Här beskrivs sexuella trakasserier som ett allvarligt 
arbetsmiljöproblem, som har praktiska konsekvenser för enskilda individer: på så sätt ger 
informationen erkännande åt den individuella respondentens eventuella känslor av att ha blivit 
kränkt i sin studiemiljö. Informationen är också tydlig med att undersökningen är ett led i att 
motverka denna problematik:
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Att kartlägga sexuella trakasserier innebär att bekräfta verkligheten för den som är 
utsatt, markera ansvar för hur människor har det i den egna organisationen och för 
underlag för kulturförändring

Det görs också klart i informationen att resultaten från enkäten kommer att behandlas 
konfidentiellt, och att den kodning som enkäterna var försedda med endast skall användas för 
att det skall vara möjligt att skicka ut eventuella påminnelser. Vidare görs det klart att 
resultaten inte kommer att presenteras på ett sådant sätt att individuella svarsmönster är 
möjliga att skilja ut. I bearbetningen av resultaten, och den kommande presentationen av 
dessa kommer denna målsättning att vara styrande. 

Enkätens utformning

Enkäten är indelad i sex avsnitt.35 Två av dessa är av övergripande, inledande respektive 
avslutande karaktär, och de fyra övriga, som tillsammans utgör huvuddelen av enkäten 
efterfrågar respondenternas erfarenheter av olika typer av särbehandling på grund av kön, 
samt sexuellt kränkande handlingar och stämningar. De fyra huvudavsnitten följer i stora drag 
samma mönster. Det första kommer här att presenteras mest ingående, medan de tre övriga 
mer kortfattat, och med fokus på hur de skiljer sig ifrån det första. 

Inledande frågor, och bakgrundsvariabler

I det inledande avsnittet efterfrågas respondentens kön, födelseår, vilket utbildningsprogram 
hon eller han studerar vid samt på vilken årskurs studierna bedrivs. Respondenten ombads
vidare att göra en skattning av dels hur klimatet i förhållande till studiekollegor upplevdes, 
dels hur hon eller han upplevde bemötandet från sina lärare. Svarsalternativen i vardera frågan 
var konstruerade kring en rad motsatspar. Vart och ett av motsatsparen utgjorde 
ytterpunkterna på en sexgradig skala och respondenten skulle på denna skala ange den punkt 
som bäst beskrev hennes eller hans upplevelse. Som exempel så kunde respondenten ange att 
hon eller han upplevde klimatet bland studiekollegorna som antingen mer eller mindre 
tolerant, eller mer eller mindre intolerant. Båda frågorna var uppställda kring vardera sju 
olika motsatspar, exempelvis samarbete – konkurrens, och kreativt – icke kreativt, för att 
karaktärisera klimatet bland studenterna, och konstruktiv kritik – destruktiv kritik, och 
professionellt – oprofessionellt för att karaktärisera det upplevda bemötandet från lärarna. 
Enkätens inledande avsnitt avslutades med frågan om huruvida respondenten upplevde att 
sexuella trakasserier är problem vid Karlstads universitet. Svarsalternativen ”ja” och ”nej” 
erbjöds. 

Huvudavsnitt ett – kränkningar på grund av kön

Det första av de fyra huvudavsnitten i enkäten behandlar sexuella trakasserier, där 
kränkningen skett på grund av kön. Avsnittet inleds med en definierande text, där det sägs att 
uttrycket sexuella trakasserier beskriver två typer av handlingar; dels kränkande handlingar 
på grund av kön, dels kränkande handlingar av sexuell natur. Texten klargör att respondenten 
i detta avsnitt skall ta ställning till om hon eller han blivit utsatt för kränkningar som hon eller 
han anser har samband med könstillhörighet. 

35 Se bilaga 2 nedan. 
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Enkäten ställer därefter upp sju exempel på kränkande handlingar, samt ett öppet alternativ 
där respondenten själv kan beskriva en handling eller händelse som inte omfattas av de fasta 
alternativen. Bland de fasta svarsalternativen finns till exempel ”Mina handlingar och 
yttranden har ignorerats” och ”Jag har osynliggjorts”. Respondenten skulle så ta ställning till 
om och i så fall i hur stor omfattning hon eller han har utsatts för var och en av de olika 
typerna av kränkningar. Alternativen ”Aldrig”, ”Enstaka tillfällen” och ”Flertal tillfällen” 
erbjöds. I nästa steg skulle respondenten ta ställning till i vilken eller vilka situationer som var 
och en av de olika eventuella kränkningarna inträffat. Enkäten innehåller sju fasta alternativ, 
till exempelvis undervisning, praktisk övning och raster och fikapauser, samt ett öppet 
alternativ där respondenten själv kunde ange en situation som inte omfattas av de fasta 
alternativen. Respondenten kunde uppge att en och samma typ av kränkning inträffat i en eller 
flera olika situationer. 

Därefter skulle respondenten ange om det var en studiekarmat, en lärare, någon annan anställd 
vid universitetet eller en extern föreläsare, som utsatt henne eller honom för var och en av de 
eventuella kränkningarna. Respondenten kunde uppge att en eller flera olika personer utsatt 
henne eller honom för en och samma typ av kränkning. Något öppet alternativ erbjöds inte. 
Respondenten ombads vidare att ange vilket kön den eller de som utsatt henne eller honom för 
var och en av de eventuella kränkningarna hade. Enkäten erbjuder här fem svarsalternativ: 
kvinna respektive man om respondenten blivit kränkt av enbart en person, och om hon eller 
han blivit utsatt för kränkningar av flera personer, ungefär lika många kvinnor som män, 
övervägande kvinnor och övervägande män. 

Därefter följer en rad följdfrågor som riktar sig till de respondenter som upplevde att de på ett 
eller annat sätt blivit kränkta. De respondenter som inte blivit sexuellt trakasserade skulle 
indikera detta i rutan Har ej varit utsatt för sexuella trakasserier och därefter gå vidare till 
frågorna längre fram i enkäten. Närmast kommer följdfrågorna att presenteras, och under 
nästa rubrik kommer de frågor som åter gäller samtliga respondenter att beskrivas. 

De respondenter som upplevde att de blivit sexuellt trakasserade ombads redogöra för, till att 
börja med, vad de gjorde när de blev utsatta för den könskränkande handlingen. De 
respondenter som blivit utsatta för flera kränkningar, ombads genomgående i följdfrågorna att 
förhålla sig till den kränkning som de upplevt som allvarligast. På frågan om vad 
respondenten gjort när hon eller han blivit utsatt för könskränkningen erbjöds fem fasta och 
ett öppet svarsalternativ. Respondenten kunde till exempel ange att hon eller han försökt att 
skämta bort situationen, att hon eller han avvisat personen som kränkt henne eller honom, 
eller att hon eller han konfronterat personen. I det öppna alternativet kunde respondenten ange 
om hon eller han gjort något som inte omfattades av de fasta svarsalternativen. 

Respondenten tillfrågades vidare om situationen förändrades till följd av vad hon eller han 
gjort, och hon eller han kunde ange att situationen inte förändrats, att den blivit något bättre, 
att händelsen inte upprepades eller att situationen förvärrades. Om situationen förändrats på 
ett sätt som inte omfattas av de fasta svarsalternativen, kunde respondenten ange detta genom 
ett öppet alternativ. 

Därefter ombads respondenten ange om hon eller han sökt hjälp hos någon person eller 
instans till följd av könskränkning. Om respondenten inte sökt hjälp, ombads hon eller han i 
en öppen fråga att berätta varför, och om hon eller han sökt hjälp erbjöds elva fasta alternativ, 
exempelvis lärare, prefekt, eller studiekamrat, samt ett öppet alternativ. De respondenter som 
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hade sökt hjälp, ombads ange om den de sökt hjälp hos, gjort något för att förändra 
situationen. Om så var fallet, ombads respondenten i en öppen fråga att berätta vad. 

Respondenten ombads också att uppge om hon eller han hade anmält könskränkningen till 
någon person eller instans. Förutom alternativet Nej erbjöds sju fasta alternativ, exempelvis 
prefekt, studentkåren eller polisen, samt ett öppet alternativ. 

Följdfrågorna avslutades med att respondenten ombads ta ställning till huruvida 
könskränkningen haft negativa konsekvenser för hennes eller hans studieprestationer. 
Förutom alternativet Nej erbjöds tolv fasta svar, exempelvis förlorat intresset för min 
utbildning, blivit utsatt för ryktesspridning eller avbrutit mina studier, samt ett öppet 
alternativ. 

Huvudavsnitt två – Sexuellt kränkande handlingar

Liksom avsnittet om könskränkningar inleds också detta avsnitt med en definierande text, som 
berättar att uttrycket sexuella trakasserier betecknar två olika typer av handlingar. Dels 
sådana där kränkningen tar fasta på den utsattes könstillhörighet, dels kränkande handlingar 
av sexuell natur. Respondenten ombeds i detta sammanhang att ta ställning till om hon eller 
han blivit utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur. 

Enkäten ställer upp tio exempel på sexuellt kränkande handlingar, samt ett öppet 
svarsalternativ. Bland de fasta alternativen finns till exempel Kommentarer om mina intima 
privata relationer, Jag har upplevt blickar och stirrande av sexuell natur, Påträngande 
beröring eller beteende samt Krav på sexuella tjänster. På samma sätt som i avsnittet om 
könskränkande handlingar ombeds respondenten att för vart och ett av exemplen ta ställning 
till om, och i så fall i vilken utsträckning, hon eller han utsatts för de olika typerna av sexuella 
kränkningar. Respondenten ombeds vidare att ange i vilken eller vilka situationer de olika 
kränkningarna eventuellt inträffat. Respondenten ombeds också att ange om det var en 
student, lärare, annan anställd vid universitetet eller en extern föreläsare som eventuellt utsatt 
henne eller honom för den eller de sexuella kränkningarna, samt vilket kön den eller de hade, 
som eventuellt utsatte respondenten för den eller de sexuella kränkningarna.     

Även i detta avsnitt ombads de respondenter som upplevde att de blivit sexuellt trakasserade, 
att besvara följdfrågor. Frågor och svarsalternativ är de samma som i avsnittet om 
könskränkningar. De respondenter som inte upplevde att de blivit utsatt för kränkningar 
ombads att markera detta i rutan Har ej varit utsatt för sexuella trakasserier, och gå vidare till 
nästa avsnitt i enkäten. Detta avsnitt behandlar favorisering på grund av kön. 

Huvudavsnitt tre – Favoriserande särbehandling på grund av kön

Avsnittet inleds med en berättande text: ”Att bli favoriserad kan upplevas behagligt och 
uppmuntrande. Men favorisering kan också upplevas som kränkande och ett hinder i 
studierna. Har du som student upplevt att du har blivit favoriserad av orsaker som du anser 
har samband med din könstillhörighet?” Enkäten erbjuder här sex fasta svarsalternativ och ett 
öppet. Bland de fasta alternativen finns exempelvis Jag har fått extra mycket positiv 
uppmärksamhet t ex genom att min handledare eller examinator ägnat mer tid eller 
engagemang åt mitt arbete, Jag har fått mycket uppmuntran av betydelse för mitt 
studieresultat och Jag har vid tillfälle haft lättare för att bli tagen på allvar. 
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Förutom att respondenten ombeds att ta ställning till om och i så fall i vilken utsträckning hon 
eller han varit föremål för olika typer av favorisering, i vilka situationer det i så fall inträffat, 
vem som eventuellt favoriserat henne eller honom, och vilket kön den som eventuellt 
favoriserat haft, ombeds respondent också att ta ställning till om den eventuella favoriseringen 
upplevts som hjälpande eller som hindrande. För var och en av de olika typerna av 
favorisering, erbjuder enkäten svarsalternativen Hinder respektive Hjälp.   

Avsnittet om favoriserande särbehandling innehåller inte några följdfrågor, utan enkäten 
fortsätter direkt med det fjärde och sista huvudavsnittet.

Huvudavsnitt fyra – Sexuella trakasserier som en del av studiemiljön

De tre föregående huvudavsnitten, har behandlat handlingar som riktats till respondenterna 
personligen. Det fjärde huvudavsnittet efterfrågar om det finns sexuellt trakasserande inslag i 
den mer allmänna stämningen som råder i studiemiljön. Avsnittet inleds med en definierande 
text: ”Med studiemiljö avses inte bara den fysiska miljön utan även de relationer man har på 
högskolan. Det finns aspekter av den sociala studiemiljön som är relaterade till kön och 
jämställdhet. Sexuella trakasserier kan vara en del av organisationskulturen. Då är det inte 
enstaka individer som utsätter/utsätts, utan trakasserier är en del av jargongen inom 
organisationen.” 

Respondenterna ombeds ta ställning till exempel på sådana sexuellt trakasserande inslag i 
studiekulturen genom nio fasta och ett öppet svarsalternativ. Bland de fasta alternativen kan 
respondenten ta ställning till om det förekommer exempelvis Pornografiskt material, Sexuell 
laddade skämt, Skämt om, eller anspelningar på, sexuella övergrepp samt Nedlåtande 
kommentarer om studiekollegor som framför allt berör deras könstillhörighet. Genom att 
ange Aldrig, Enstaka tillfällen eller Flertal tillfällen kan respondenten på samma sätt som i de 
tidigare avsnitten ta ställning till om, och i så fall i vilken utsträckning, de har varit med om 
att vart och ett av de olika alternativen faktiskt förekommit. Eftersom de efterfrågade typerna 
av trakasserande inslag inte behöver ha någon individuell avsändare eller mottagare, ställs inte 
heller frågor om vem som är upphov till dem, eller vilket kön personen i så fall skulle ha haft. 
Däremot efterfrågas, på samma sätt som i de tidigare avsnitten, i vilka situationer var och en 
av de olika trakasserande inslagen eventuellt förekommit. Inte heller detta avsnitt innehåller 
några följdfrågor, utan respondenten ställs direkt inför det avslutande, mer övergripande 
avsnittet. 

Avslutande frågor

Det avslutande avsnittet innehåller dels frågor om huruvida respondenten blivit trakasserade 
av andra orsaker än på grund av kön, och på andra sätt än av sexuell natur, dels frågor hur 
respondenten ser på den information de eventuellt fått och eventuellt skulle vilja ha om 
sexuella trakasserier. 

Respondenten ombeds att ta ställning till huruvida hon eller han blivit utsatt för trakasserier 
på grund av etnisk tillhörighet, på grund av eventuella funktionshinder och på grund av 
orsaker som respondenten själv anger. I var och en av frågorna kan respondenten svar Ja eller 
Nej. I de fall där respondenten svarar Ja, och om hon eller han också blivit utsatta för sexuella 
trakasserier ombeds respondenten att ange om trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, 
eventuella funktionshinder, och/eller självdeklarerad orsak har inträffat Oftare än sexuella 
trakasserier, Lika ofta som sexuella trakasserier eller Mer sällan än sexuella trakasserier.
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Därefter ombads respondenten att ta ställning till om hon eller han fått information om 
sexuella trakasserier under studietiden vid Karlstads universitet. Om respondenten svarade att 
hon eller han fått det ombads hon eller han att berätta varifrån informationen kommit. Vidare 
efterfrågades om respondenten fått någon information om vart den som blivit utsatt för 
sexuella trakasserier kan vända sig. Även här ombads respondenten att, om hon eller han fått 
sådan information, berätta varifrån den kommit. Respondenten tillfrågades också om hon eller 
han ansåg att det behövs mer information om sexuella trakasserier, och ombads i så fall att 
berätta hur hon eller han skulle vilja bli informerad. Enkäten avslutades med ett öppet 
utrymme där respondenten kunde delge Övriga synpunkter.  

Urval

Konstruktionen av enkäten har skett med tanke på att den skall besvaras, och med tanke på att 
den skall besvaras av en viss grupp respondenter. I det följande skall de överväganden som 
legat till grund för urvalet presenteras, och därefter något om hur respondenterna kontaktades 
och hur enkäten distribuerades. Tidigare i rapporten framgick det att samma enkät som legat 
till grund för Karlstadundersökningen, också använts på andra lärosäten i landet, bland annat 
som grund för totalundersökningar bland studenterna på Chalmers och Karolinska institutet. 
Idealet hade varit att genomföra en totalundersökning även i Karlstad, men med tanke på den 
tid och arbetskraft som har varit möjlig att disponera var en totalundersökning inte ett reellt 
alternativ för Karlstadundersökningen. Det har med andra ord varit nödvändigt att rikta sig till 
en mindre grupp studenter. 

Medand undersökningen på Karolinska Institutet riktas till studenter inom medicinska 
utbildningar som inte har någon motsvarighet här i Karlstad, riktar sig undersökningen på 
Chalmers till studenter inom utbildningar liknande de som finns också i Karlstad: nämligen 
ingenjörsutbildningar. För att mot denna bakgrund genomföra en undersökning som skulle ge 
resultat som i så hög grad som möjligt var jämförbar med någon av de större 
undersökningarna, föll blicken på institutionen för ingenjörsvetenskap här i Karlstad. 
Urvalsgruppen för denna undersökning är med detta ingenjörsstudenter vid institutionen för 
ingenjörsvetenskap vid Karlstads universitet.  

För att komma i kontakt med respondenterna inom urvalsgruppen användes 
kursregistreringslistor för ingenjörskurserna vid institutionen, då dessa listor också var 
förknippade med adresslistor till de aktuella studenterna. Med utgångspunkt i dessa adresser 
skickades enkäterna per post till respondenterna i maj månad 2002. Enkäterna var försedda 
med en kod, så att det var möjligt att se vilka som besvarat enkäten. Ungefär tre veckor efter 
första kontakten, skickades en påminnelse till de respondenter som ännu inte svarat på 
enkäten, och i augusti skickades en andra påminnelse till de respondenter som vid detta 
tillfälle ännu inte skickat in något svar, eller på annat sätt meddelat att de av olika anledningar 
inte skulle komma att besvara enkäten.

Analys

Allteftersom enkäterna besvarats och de kom tillbaka, försågs de med löpnummer och 
resultaten registrerades i SPSS. Den statistiska informationen analyserades med hjälp av 
huvudsakligen tre statistiska verktyg: frekvensanalyser, korstabulering och signifikanstester. 
Analysen genomfördes med andra ord med avseende på, för det första, hur stor andel av 
respondenterna som redovisat till exempel att de utsatts för kränkningar, eller att de 
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betraktade sexuella trakasserier som ett problem vid universitetet. Med hjälp av 
korstabuleringar gjordes för det andra jämförelser mellan olika grupper av respondenter, 
företrädelsevis kvinnor och män, för att undersöka om deras svarsbilder skilde sig åt. I de fall
där det såg ut att finnas skillnader, till exempel om de manliga respondenterna i högre grad än 
de kvinnliga redovisat att de betraktade sexuella trakasserier som ett problem vid 
universitetet, gjordes, för det tredje, signifikanstester. 

Ett signifikanstest undersöker om skillnaderna i de olika gruppernas svarsbilder ligger inom 
ramarna för en slumpmässig fördelning eller inte. Resultatet av ett signifikanstest uttrycks i ett 
sannolikhetsvärde, till exempel så att det skulle vara en 25 %-ig sannolikhet att exempelvis 
skillnaderna mellan kvinnors och mäns sätt att svara på frågan beror på slumpen. Om 
sannolikheten är 5 % eller mindre är det brukligt att betrakta skillnaden som signifikant. Det 
betyder att testet visar att det är föga sannolikt att skillnaden mellan hur kvinnor och män 
svarat beror på slumpen, utan att det spelar roll för hur respondenten svarar om vederbörande 
är kvinna eller man. 

En signifikant skillnad indikerar att de individuella respondenternas sätt att svara inte är helt 
individuella: om det finns signifikanta skillnader i hur kvinnor och män svarar på frågor som 
handlar om hur den sociala omgivningen upplevs, är detta ett tecken på att kvinnor och män i 
vissa avseenden i denna omgivning möter olika sociala villkor. Som kommenterats tidigare 
berättar den kvantitativa kunskapen något om de samband som finns, men inte något om 
orsaken till dessa samband; de samband som den kvantitativa kunskapen handlar om är på så 
sätt i behov av förklaring.

Analysen måste därför vila på mer än de statistiska verktygen, och utöver dessa inbegripa 
teoretiska verktyg. En kvantitativ analys tillsammans med en teori om det sociala gör det 
möjligt att förklara den företeelse som undersöks. En betydande del av analysen kommer 
därför att ske i form av teoretiska resonemang kring de kvantitativa resultaten, och inom 
ramarna för rapportens diskuterande avsnitt.     
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RESULTAT

Respondenter som svarat, och som inte svarat

Enkäten skickades till 458 respondenter. Åtminstone 10 av dessa nåddes inte av enkäten på 
grund av feladressering. Av de 448 som antas ha nåtts av enkäten var 160 var kvinnor och 288 
män, och av dessa svarade 249 personer på enkäten, 110 kvinnor och 139 män. Den 
sammanlagda svarsfrekvensen, beräknat på nettourvalet36, uppgår till 55,5 %, medan
svarsfrekvensen bland de kvinnliga respondenterna var knappt 69 %, och bland de manliga 
drygt 48 %. De respondenter som nått av enkäten, men inte besvarat den utgör det som kallas 
externt bortfall. Förutom det externa bortfallet förekommer det också ett internt bortfall. Det 
interna bortfallet uppstår bland de respondenter som besvarat enkäten, men som inte besvarat 
samtliga frågor. Då storleken på det interna bortfallet varierar från fråga till fråga kommer 
detta bortfall att redovisas i fotnoter i anslutning till de olika frågor där sådant bortfall 
förekommer. Av dem som besvarade enkäten uppgav 44,2 % att de var kvinnor, och 
resterande 55,8 % att de var män. Respondenterna var i åldrarna 19 till 56 år, och medelåldern 
var drygt 27 år. Två tredjedelar var 27 år eller yngre. 

Upplevelser av den övergripande studiemiljön

Förutom frågor om ålder och kön, ombads respondenterna i enkätens inledning att besvara 
frågor om sina upplevelser av studiemiljön vid Karlstads universitet. En av dessa frågor rörde 
sexuella trakasserier: Som tabell 1 nedan visar, upplevde en betydande majoritet av 
respondenterna att sexuella trakasserier inte var ett problem vid Karlstads universitet. Detta 
sammanlagda intryck av hur sexuella trakasserier upplevdes, döljer dock att sexuella 
trakasserier inte upplevdes på samma sätt av samtliga grupper av respondenter. Det finns 
skillnader i hur kvinnor och män svarat:

Upplever du att sexuella trakasserier är ett problem vid KaU?

Ex: ”10,7 % av de kvinnliga respondenterna anger att de upplever att sexuella trakasserier är ett problem vid 
KaU.”

Kvinnor Män Totalt

Ja 10,7* 0,8* 5,2

Tabell 1 (Alla enheter i procent, * anger att skillnaden är signifikant)
37

Sexuella trakasserier upplevdes alltså som ett problem vid universitet av 10 % av de kvinnliga 
respondenterna, och knappt 1 % av de manliga. Respondenterna ombads också att redogöra 
för hur de upplevde dels klimatet bland studenterna, dels bemötandet från lärarna. Tabell 2 
och 3 nedan visar hur dessa frågor besvarats: 

36 Det vill säga, beräknat på de 448 respondenter som antas ha nåtts av enkäten. Bruttourvalet innefattar samtliga 
respondenter som enkäten skickades till, oavsett om de nåddes av den eller inte. Räknat på bruttourvalet var den 
totala svarsfrekvensen drygt 54 %, bland kvinnorna 67 % och bland männen 47 %. 
37 Att skillnaden är signifikant innebär alltså att den inte kan förklaras av slumpen. p-värden för 
signifikanstesterna redovisas i bilaga 1, nedan. 
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Hur upplever du klimatet bland studenterna?

Ex: ”88,1 % av kvinnorna upplever klimatet bland studenterna som kamratligt snarare än okamratligt.”

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Snarare kamratligt än 

okamratligt 88,1 94,2 91,5
Snarare okamratligt än 

okamratligt 11,9 5,8 8,5
Snarare tolerant än 

intolerant 87,2 91,2 89,4
Snarare intolerant än 

tolerant 12,8 8,8 10,6
Snarare respektfullt än 

respektlöst 90,9 90,6 90,7
Snarare respektlöst än 

respektfullt 9,1 9,4 9,3
Snarare uppmuntrande 
än i brist på uppmuntr. 81,8 87,7 85,1

Snarare i brist på 
uppm., än uppmuntr. 18,2 12,3 14,9

Tillåtande snarare än 
otillåtande38 88,2 95,6 92,3

Otillåtande snarare än 
tillåtande 11,8 4,4 7,7

Präglat av samarbete 
snarare än konkurrens 81,8 92,0 87,5

Konkurrensmässigt, 
snarare än samarbete 18,2 8,0 12,5

Kreativt snarare än icke 
kreativt 85,8 84,7 85,2

Icke kreativt snarare 
än kreativt. 14,2 15,3 14,8

Tabell 2 (Alla enheter i procent)

Överlag gör respondenterna snarare positiva än negativa bedömningar av hur de upplever 
klimatet studiekollegor emellan då det karaktäriseras som kamratligt snarare än okamratligt, 
uppmuntrande snarare än i avsaknad av uppmuntran och samarbetsmässigt snarare än 
konkurrensinriktat. De manliga respondenterna förfaller av enkätsvaren att vara något 
positivare än de kvinnliga, men skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga respondenterna 
är i det här fallet inte större än att de kan förklaras som slumpmässiga.  

Hur uppfattar du generellt bemötandet från dina lärare?

Ex: ”85,5 % av kvinnorna uppfattar bemötandet från lärarna som respektfullt snarare än respektlöst.”

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Snarare respektfullt än 

respektlöst 85,5 84,2 84,7
Snarare respektlöst än 

respektfullt 14,5 15,8 15,3
Kritiken är konstruktiv 

snarare än destruktiv 84,4 83,5 83,9
Kritiken är destruktiv 

snarare än konstruktiv 15,6 16,5 16,1
Snarare uppmuntrande 
än i brist på uppmuntr. 71,3 73,2 72,4

Snarare i brist på 
uppm., än uppmuntr. 28,7 26,8 27,6

Entusiastiskt snarare än 
icke entusiastiskt 69,7 71,9 71,0

Ej entusiastiskt 
snarare än entusi. 30,3 28,1 29,0

Engagerat snarare än 
oengagerat 73,6 80,6 77,5

Oengagerat snarare än 
engagerat 26,4 19,4 22,5

Professionellt snarare 
än oprofessionellt 72,7 80,6 77,1

Oprofessionellt snarare 
än professionellt 27,3 19,4 22,9

Generöst snarare en 
snålt med tid 53,6 53,2 53,4

Snålt snarare än 
generöst med tid 46,4 46,8 46,6

Tabell 3 (Alla enheter i procent)

Även bemötandet från lärarna karaktäriseras huvudsakligen i positiva termer. Det bedöms 
generellt som engagerat snarare än oengagerat, respektfullt snarare än respektlöst, och 
professionellt snarare än oprofessionellt. Mönstret är dock inte är lika utpräglat positivt som i 

38 Svarsalternativet lyder i enkäten ”Tillåter att jag säger vad jag tycker – tillåter inte att jag säger vad jag 
tycker”. I tabellen har detta förkortats av utrymmesskäl.
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fallet med klimatet bland studiekollegorna, och speciellt vad gäller bedömningen av den tid 
som respondenterna anger att de upplever att lärarna ägnar åt dem framträder en bild som är 
långt mindre utpräglat positiv än i övrigt.  

Könskränkningar

Könskränkningar definieras i enkäten som kränkande handlingar som har sin grund i den 
utsattes könstillhörighet, och exemplifieras genom svarsalternativen bland annat med att ens 
handlingar och yttranden ignoreras, att inte tas på allvar eller att bli förlöjligad. I tabell 4 
nedan redovisas de mest tydliga tendenserna i hur respondenterna besvarat frågorna om 
könskränkningar39: 

Ex: ”65,7 % av kvinnorna har minst en gång utsatts för könskränkningar.”  
Ex: ”66,2 % av de kvinnor som utsatts för kränkningar, har utsatts för ett flertal olika typer av kränkningar.”

Kvinnor Män Totalt % av utsatta 
kvinnor

% av utsatta 
män

Utsatt minst en gång: 65,7 19,7 40,7 - - - -

Utsatt för flera typer av 
kränkningar: 43,3 6,8 23,6 66,2 34,8

Utsatt för samma kränkning vid ett 
flertal tillfällen: 13,1 0,9 6,5 20 4,3

Utsatt i samband med undervisning: 50,5 11,1 29,2 76,9 56,5

Utsatt i samband med praktisk 
övning: 23,2 3,4 12,5 35,5 17,4

Utsatt av lärare: 49,5 11,1 28,7 75,4 56,5

Utsatt av studiekamrat: 31,2 9,4 19,4 47,7 47,8

Utsatt av en eller flera män: 61,6 10,3 33,8 93,8 52,1

Utsatt av en eller flera kvinnor: 3,0 7,7 5,6 4,6 39,1

Har ej upplevt händelsen/erna som 
sexuella trakasserier: - - - - - - 58,5 90,5

Tabell 4 (Alla enheter i procent)

Två femtedelar av respondenterna upplever att de blivit utsatta för handlingar som kan 
betraktas som könskränkande. Kvinnor upplever detta i betydligt högre grad än män. De 
rapporterar också i högre grad än män, att de blivit utsatta för flera olika slags kränkande 
handlingar, och att de, i större utsträckning än männen, utsatts för samma slags kränkning vid 
upprepade tillfällen. Kränkningar rapporteras främst inträffa i undervisningssituationer och i 
samband med praktiska övningar och laborationer. Klart mer än hälften av de respondenter 
som utsatts, rapporterar att de utsatts av lärare, och nästan hälften rapporterar att de utsatts av 
sina studiekamrater. 

39 Observera att en och samma respondent kan ha redovisat flera olika incidenter, och således också kan ha 
rapporterat att hon eller han blivit utsatt både i undervisning och i och med praktisk laboration, eller både av män 
och av kvinnor. Med hänsyn tagen till det interna bortfallet på denna fråga är svarsfrekvensen 48 %. 
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Att inte bli tagen på allvar, att bli ignorerad och att bli förlöjligad på grund av ens 
könstillhörighet, utgör de exempel könskränkande handlingar och beteende som både kvinnor 
och män rapporterar i störst omfattning. På så sätt ger enkätsvaren en bild av studiemiljön, där 
manliga lärare, inom ramarna för sin lärargärning, inte alltid tar främst de kvinnliga 
studenterna på allvar, och stundtals ignorerar och förlöjligar dem. Även de manliga 
respondenter som utsatts för könskränkande handlingar, har utsatts i huvudsak av andra män. 
Detta mönster är dock inte lika tydligt hos de manliga respondenter som redovisat 
kränkningar, som hos de kvinnliga, då närmare 40 % rapporterar att de utsatts av kvinnor. 

Flertalet av de respondenter som rapporterat att de utsatts för könskränkande handlingar och 
beteende, uppger att de inte har upplevt dessa handlingar som sexuellt trakasserand e. Detta 
mönster är betydligt tydligare hos de manliga respondenterna än hos de kvinnliga. 
Kvarstoden, knappa 40 % av de kvinnliga och 10 % av de manliga, kan sägas svara på ett 
sådant sätt att de indirekt uppger att de betraktat de könskränkande handlingarna som sexuellt 
trakasserande enligt enkätens definition. Hädanefter kommer uttrycket könstrakasserad att 
användas för att beteckna dessa respondenter. De respondenter som uppgivit att de blivit 
könstrakasserade har besvarat en rad följdfrågor om vilka konsekvenser könskränkningarna 
haft för dem, och hur de hantera de situationer som kränkningarna försatt dem i. I tabell 5 
nedan redovisas de viktigaste tendenserna i dessa svar:40

Ex: ”28 % av dem som bedömt sig som könstrakasserade har rapporterat att de konfronterade personen som 
utsatte dem för kränkningen.”

Svar: % av utsatta som bedömt sig som könstrakasserade
Vad gjorde du när 

du utsatts?

Inget:

31

Konfronterade 
personen:

28

Undvek personen:

21

Försökte skämta bort 
händelsen:

17

Har du sökt hjälp 
hos någon?

Nej:
79

Ja, hos studiekamrat:
17

Ja, hos programledare:
10

Ja, hos kurator/präst:
3

Har händelsen haft 
negativa 

konsekvenser för 
dig41?

Nej:

50

Har tappat 
självförtroendet:

21

Förlorat intresse för 
utbildningen:

21

Inte orkat studera lika 
effektivt:

21

Tabell5 (Alla enheter i procent)

Att förhålla sig till könskränkande handlingar med någon form av passivitet förefaller vara det 
vanligaste sättet att reagera. En tredjedel av respondenterna uppger att de inte gjort någonting 
i samband med att de utsattes, en femtedel har undvikt personen som utsatte dem, och mer än 
tre fjärdedelar uppger att inte har vänt sig till någon annan för att få hjälp att hantera 
situationen. Av de respondenter som uppgivit att de blivit könstrakasserade42, uppger hälften 
att trakasserierna inte har haft några negativa konsekvenser för dem vad gäller deras 
studieprestation. Den andra hälften, samtliga kvinnor, uppger att de könskränkande handlingar 
de utsatts för, har haft negativa konsekvenser, så som att de förlorat självförtroende, förlorat 
intresset för utbildningen eller inte längre orkat studera lika effektivt.

40 Observera att en och samma respondent kan ha givit flera svar på en och samma fråga, till exempel så att hon 
eller han har sökt hjälp hos både studiekamrat och programledare. 
41 I enkäten efterfrågas om respondenterna upplever att könskränkningen haft negativa konsekvenser vad gäller 
deras studieprestationer. Preciseringen om studieprestationer har av utrymmesskäl utelämnats i tabellen. 
42 Det vill säga, de respondenter som indirekt uppgivit att de könskränkningar de utsatts för varit sexuellt 
trakasserande. 
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Betydligt mer än hälften av de kvinnliga respondenterna, och en knapp sjättedel av de 
manliga, rapporterar att de utsatts för handlingar som kan betraktas som könskränkande. 
Flertalet av dessa har uppgivit att de inte upplevt handlingarna som sexuellt trakasserande, att 
de inte blivit könstrakasserade. Bland de samlade kvinnliga respektive manliga 
respondenterna är det dock en fjärdedel respektive knappa 2 % som indirekt betraktar sig som 
sexuellt trakasserade enligt enkätens definition, och av de samlade kvinnliga respondenterna 
är det mer än 10 % som uppger att de till exempel förlorat självförtroendet, eller inte längre 
orkat studera lika effektivt till följd av de handlingar de utsatts för.  

Sexuella kränkningar

Förutom könskränkande handling betecknar begreppet sexuella trakasserier kränkande 
handlingar av sexuell natur, så som påträngande kommentarer, stirrande blickar av sexuell 
natur, sexualiserade komplimanger och påträngande beröring. Många gånger är till exempel 
komplimanger och beröring uppskattade och önskade handlingar, men de kan också ske mot 
någons vilja eller utan att de är önskade; det är när sådana handlingar är ovälkomna som de 
utgör sexuella trakasserier, och är sexuellt kränkande. 

Sexuella kränkningar inträffar enligt enkätsvaren i betydligt mindre omfattning än 
könskränkande handlingar. Vissa mönster i svaren på frågorna om könskränkningar 
respektive sexuella kränkningar överlappar varandra, medan andra skiljer sig åt. Detta 
framgår närmare i tabell 6 nedan, som visar på de viktigaste svarstendenserna rörande 
sexuella kränkningar43: 

Kvinnor Män Totalt % av 
utsatta 

kvinnor

% av 
utsatta 
män

Utsatt minst en gång: 23,8 8,8 15,2 -- --
Utsatt för flera typer av kränkningar: 14,3 3,5 8,1 60 40

Utsatt för samma kränkning vid ett flertal 
tillfällen: 7,1 3,5 5,1 30 40

Utsatt under raster: 11,9 4,4 7,6 50 50
Utsatt på fritiden44: 7,1 4,4 5,6 30 50

Utsatt av studiekamrat: 19,0 7,9 12,6 80 90
Utsatt av lärare: 2,4 0 1,0 10,0 0

Utsatt av en eller flera män: 22,6 2,6 11,1 95 33
Utsatt av en eller flera kvinnor: 1,2 7,0 4,5 5 80

Har ej upplevt händelsen/erna som sexuella 

trakasserier: - - - - - - 75 50

Tabell 6 (Alla enheter i procent)

43 Observera att en och samma respondent kan ha redovisat flera olika incidenter, och således också kan ha 
rapporterat att hon eller han blivit utsatt både under raster och på fritiden, eller av både män och av kvinnor. Med 
hänsyn tagen till det interna bortfallet är svarsfrekvensen på denna fråga 44 %. 
44 I enkätens svarsalternativ är detta preciserat till ”Fritid knuten till KaU – fester, sport”. Preciseringen att det 
rör sig om fritid i anslutning till universitetet är betydelsefull, men har i tabellen utelämnats av utrymmesskäl.
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Knappt en sjättedel av respondenterna upplever att de blivit utsatta för handlingar eller 
beteenden som kan betraktas som sexuella kränkningar. Andelen kvinnor som rapporterar att 
de utsatts är även här högre än andelen män, men inte lika mycket högre som i fallet med 
könskränkningar. Mönstret att kvinnor i högre grad än män rapporterar att de utsatts för flera 
olika sorters kränkningar går igen även här, även om det var mer utpräglat i svaren om 
könskränkningar. Av de män som rapporterar att de utsatts för sexuella kränkningar, är det en 
större andel än bland de kvinnor som utsatts, som rapporterar att de vid upprepade tillfällen 
utsatts för en och samma slags kränkning. Av samtliga kvinnor är dock andelen som 
rapporterar att de utsatts för upprepade kränkningar, liksom i fallet med könskränkningar, 
större än andelen män. 

Hälften av de respondenter som rapporterar att de utsatts för sexuella kränkningar, rapporterar 
att de blivit utsatta i samband med raster, och drygt två femtedelar rapporterar att de utsatts i 
samband med fritidsaktiviteter som haft anknytning till universitetsverksamheten. Medan 
respondenterna redovisade att de i hög grad blivit könskränkta av både lärare och 
studiekamrater, är sexuella kränkningar något som rapporteras ske främst i relationen mellan 
studenter. Vidare är det enligt enkätsvaren tydligt att kvinnliga respondenter främst utsätts av 
män, medan manliga respondenter främst av kvinnor. Enkätsvaren ger på detta sätt en bild av 
studiemiljön som visar att sexuella kränkningar främst drabbar kvinnor, och att de blivit 
kränkta av sina manliga studiekamrater, medan den andel män, en andel som är ungefär två 
femtedelar av den kvinnliga andelens storlek, som utsätts för sexuella kränkningar, utsätts i 
första hand av sina kvinnliga studiekamrater. 

Mer än hälften av de respondenter som rapporterar att de utsatts för handlingar och beteende 
som kan betraktas som sexuella kränkningar upplever inte själva dessa handlingar som 
sexuellt trakasserande. Mindre än hälften av dem som utsatts för sexuella kränkningar har 
således indirekt uppgivit att de betraktat kränkningen som sexuellt trakasserande. Dessa 
respondenter kommer att beskrivas med uttrycket sextrakasserad. Bland de respondenter som 
utsatts för könskränkningar och av enkätsvaren att döma betraktar sig som sexuellt 
trakasserande, är andelen kvinnor betydligt större än andelen män. I fallet med sexuella 
kränkningar, är det i stället en högre andel av de kränkta männen, som bedömt kränkningarna 
som sexuellt trakasserande. 

De respondenter som uppgivit att de bedömt sig som sextrakasserade45, har besvarat en rad 
frågor där de ombetts redogöra för hur de hanterade de handlingar och beteenden som de 
utsatts för, och vilka konsekvenser dessa handlingar haft för dem. Tabellen nedan redovisar de 
viktigaste tendenserna i dessa svar: 

45 Det vill säga, de respondenter som indirekt uppgivit att de sexuella kränkningar de utsatts för varit sexuellt 
trakasserande enligt enkätens definition. 
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Svar: % av utsatta som bedömt sig som sextrakasserade
Vad gjorde du när 

du utsatts?

Skämta 
bort 

situationen:
45

Avvisade personen:

27

Undvek personen:

18

Konfronterade 
personen:

18

Har du sökt hjälp 
hos någon?

Nej:
100

Har händelsen haft 
negativa 

konsekvenser för 
dig46?

Nej:

72

Har tappat 
självförtroendet:

9

Varit frånvarande:

9

Inte orkat studera lika 
effektivt:

9

Tabell 7 (Alla enheter i procent)

Av de respondenter som uppger att de utsatts för sexuella kränkningar, är det ingen som 
rapporterar att de vänt sig till någon annan för att få hjälp att hantera situationen. 
Huvudsakligen har de istället försökt att skämta bort det inträffade, eller på något sätt sagt 
ifrån till personen som utsatt dem. Även om de sexuella trakasserierna inte lett till att någon 
sökt hjälp, så har de för en dryg fjärdedel av de respondenter, inga av dessa män, som indirekt 
betraktat det de utsatts för som sexuella trakasserier enligt enkätens definition, haft negativa 
konsekvenser så som att de tappat självförtroendet, varit frånvarande eller inte längre orkat 
studera lika effektivt.

Jämfört med könskränkningar rapporteras sexuella kränkningar av förhållandevis få 
respondenter. En knapp femtedel av de kvinnliga respondenterna och mindre än en tiondel av 
de manliga rapporterar att de utsatts för sexuella kränkningar. Av de manliga respondenter 
som utsatts är det än större andel än av de kvinnliga som betraktar det de utsatts för som 
sexuella trakasserier; hälften av de manliga betraktar det inträffade som sexuella trakasserier 
medan en fjärdedel av de kvinnliga. Jämfört med de manliga respondenter som rapporterat 
könskränkningar är andelen som betraktat de sexuella kränkningar de utsatts för som sexuellt 
trakasserande, större: en tiondel av de som rapporterat könskränkningar i förhållande till 
hälften av de som alltså rapporterat sexuella kränkningar. Medan ingen av de manliga 
respondenterna rapporterat att eventuella sexuella kränkningarna haft negativa konsekvenser 
för deras studieresultat har knappt 2 % av de samlade kvinnliga respondenterna rapporterar att 
de har utsatts för sexuella kränkningar som haft negativa konsekvenser för dem, till exempel 
så att de förlorat självförtroendet eller att de inte längre orkat studera lika effektivt.  

Favoriserande särbehandling

Enkäten tog förutom sexuella trakasserier också upp en annan form av särbehandling på grund 
av kön, nämligen favoriserande särbehandling på grund av kön. Sådan särbehandling yttrar 
sig i enkäten till exempel genom att ha lättare för att bli tagen på allvar, att ha lättare för att få 
gehör för sina idéer och förslag, eller genom att få uppmuntran som är av betydelse för 
studieresultaten.  

Favoriserande särbehandling på grund av kön inträffar av enkätsvaren att döma i något högre 
grad än sexuella kränkningar, men i betydligt lägre grad än könskränkningar. Svarsmönstren 

46 I enkäten efterfrågas om respondenterna upplever att könskränkningen haft negativa konsekvenser vad gäller 
deras studieprestationer. Preciseringen om studieprestationer har av utrymmesskäl utelämnats i tabellen. 
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beträffande favoriserande särbehandling ser vidare annorlunda ut än de som handlade om de 
könskränkningar och sexuella kränkningar. I tabellen nedan redovisas närmare de 
huvudsakliga tendenserna i hur respondenterna besvarat frågorna om favoriserande 
särbehandling: 47

Kvinnor Män Totalt % av 
favoriserade 

kvinnor

% av 
favoriserade 

män
Favoriserad minst en gång: 15,7 16,5 16,2 - - - -

Favoriserad på flera olika sätt: 2,4 8,3 5,9 15,4 50
Favoriserad på samma sätt vid ett flertal 

olika tillfällen: 1,2 3,3 2,5 7,7 25

Favoriserad i undervisning: 9,6 11,6 10,8 61,6 70
Favoriserad i och med praktisk övning: 3,6 6,6 5,4 23,1 40

Favoriserad av lärare: 12,0 9,9 10,8 76,9 60
Favoriserad av studiekamrat: 3,6 9,1 6,9 23,1 55

Favoriserad av en eller flera män: 12,0 8,3 9,8 76,9 50
Favoriserad av en eller flera kvinnor: 0 3,3 2,0 0 25

Har upplevt favoriseringen som hjälpande: 6,0 9,1 7,8 38,5 55,5

Tabell 8 (Alla enheter i procent)

Män rapporterar i högre grad än kvinnor att de favoriserats, och mer specifikt i betydligt 
högre grad att de favoriserats på flera olika sätt, eller på samma sätt vid upprepade tillfällen. 
Hälften av de män som rapporterat att de favoriserats, uppger att de har blivit favoriserade på 
flera olika sätt, och en fjärdedel uppger att de favoriserats på samma sätt vid upprepade 
tillfällen. Bland de kvinnliga respondenterna är dessa andelar lägre; en knapp sjättedel 
respektive mindre än en tiondel. 

Såväl män och kvinnor uppger att de i huvudsak favoriseras i samband med undervisning, och 
huvudsakligen av lärare. Bland de manliga respondenterna är det också vanligt att uppge att 
man har blivit favoriserad av en studiekamrat. Av enkätsvaren att döma är det överlag 
huvudsakligen män som favoriserar, även om detta mönster är tydligare bland de kvinnliga 
respondenterna. En fjärdedel av männen uppger att de favoriserats av en eller flera kvinnor, 
medan ingen av de kvinnliga respondenterna uppger att de favoriserats av en annan kvinna. 
Mer än hälften av de män som rapporterar att de blivit favoriserade, och knappt två femtedelar 
av kvinnorna, uppger att de har upplevt att särbehandlingen har varit hjälpande. 

Enkätsvaren ger på detta sätt en bild av studiemiljön där både kvinnor och män, men män i 
högre grad än kvinnor, favoriseras huvudsakligen av sina manliga lärare och i samband med 
undervisning, och där män i högre grad än kvinnor upplever att de blir hjälpta av denna 
särbehandling. Några ytterligare följdfrågor om de rapporterade incidenterna av favoriserande 
särbehandling ställdes inte.     

47 Observera att en och samma respondent kan ha redovisat flera olika incidenter, och således också kan ha 
rapporterat att hon eller han blivit favoriserad både i samband med undervisning och praktisk övning, eller av 
både män och av kvinnor. Med hänsyn tagen till det interna bortfallet är svarsfrekvensen på denna fråga 46 %. 
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Sexuella trakasserier som en del av studiemiljön

Såväl frågorna om könskränkningar, som de om sexuella kräkningar och favoriserande 
särbehandling behandlar handlingar och beteenden som riktar sig från en individ till en annan. 
Enkäten tar dock upp företeelser som inte på detta sätt är individbundna, utan som exempelvis 
sexuellt laddade skämt, stereotypa påstående om hur kvinnor och män bör vara, kommentarer 
som har sexuell eller könskränkande innebörd, mer yttrar sig som en egenskap hos den 
psykosociala miljön, i språkbruk och jargong. Totalt sett är av enkätsvaren att döma 
erfarenheter av sådana inslag i studiemiljön, vanligare än såväl könskränkningar som sexuella 
kränkningar och favoriserande särbehandling. I tabellen nedan redovisas de huvudsakliga 
tendenserna i hur respondenterna besvarat frågorna om deras erfarenheter av sexuellt 
trakasserande inslag i den mer övergripande studiemiljön:48

Kvinnor Män Totalt % av 
kvinnor m 
erfarenhet

% av män 
m 

erfarenhet
Har minst en gång haft erfarenheter av 

sextrakasserier som en del av miljön: 64,4 50,8 56,7 - - - -
Har haft erfarenheter av flera typer av 

företeelser: 45,6 32,5 38,1 70,7 63,9
Erfarenheter av att en och samma typ av 

företeelse upprepats: 24,4 20,8 22,4 37,9 41

Erfarenheter i samband med raster: 42,2 38,3 40,0 79,3 75,4
Erfarenheter i och med undervisning: 31,1 20,8 25,2 48,3 41

Tabell 9 (Alla enheter i procent)

Kvinnor rapporterar i högre grad än män att de haft erfarenheter av det förekommit 
exempelvis sexuellt laddade skämt eller stereotypa påståenden om hur kvinnor och män bör 
vara, i deras studiemiljö. Kvinnor rapporterar också i högre grad än män att de haft 
erfarenheter av flera olika företeelser, och i något högre grad att en och samma företeelser 
inträffat vid upprepade tillfällen. Framförallt rapporteras sexuellt trakasserande företeelser 
vara ett inslag i studiemiljön i samband med raster, men en fjärdedel av kvinnorna och en 
knapp femtedel av männen rapporterar också att sådana inslag även förekommer i samband 
med undervisning. Enkätsvaren ger på detta sätt en bild av studiemiljön, där så väl kvinnor 
som män, om än kvinnor i högre grad, främst i samband med raster och fikapauser, har 
erfarenheter av sexuellt trakasserande inslag i den mer övergripande psykosociala miljön, i 
språkbruk och jargong.  

Trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, handikapp och andra orsaker

Enkäten ställde förutom frågor om sexuella trakasserier, också ett par mer kortfattade frågor 
om huruvida respondenterna blivit utsatta för trakasserier på grund av deras etniska 
tillhörighet, på grund av eventuella funktionshinder eller på grund av någon annan orsak som 
respondenterna själv anger. Enkätsvaren, som redovisas i tabellen nedan, visar att andra 

48 Observera att en och samma respondent kan ha rapporterat att de haft erfarenheter av företeelser både i 
samband med raster och i samband med undervisning. Med hänsyn tagen till det interna bortfallet är 
svarsfrekvensen på denna fråga 47 %. 
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trakasserier än sexuella förekommer, även om andelarna är lägre än när det gäller 
könskränkningar och sexuella kränkningar: 

Ja, oftare än sexuella 
trakasserier

Ja, lika ofta som för 
sexuella trakasserier

Ja, inte lika ofta som 
sexuella trakasserier

Ja, men inte för 
sexuella trakasserier

Totalt

Utsatt för 
trakasserier pga 

etnisk tillhörighet: 2,2 0 0 0 2,2

Utsatt för 
trakasserier pga 

funktionshinder: 0 0 0 0 0

Utsatt för 
trakasserier pga 

andra orsaker: 0,7 1,4 2,1 2,1 6,2

Tabell 10 (Alla enheter i procent)

Samtliga respondenter som angivit att de blivit trakasserade på grund av sin etniska 
tillhörighet, uppger att de upplevt sådana trakasserier i högre grad än sexuella trakasserier. 
Frågorna om funktionshinder, och om trakasserier på grund av andra orsaker, besvarades av få 
respondenter. Knappt 60 % av dem som överhuvudtaget besvarade enkäten, svarade på frågan 
om de blivit utsatta för trakasserier på grund av någon annan orsak, och enbart en fjärdedel 
besvarade frågan om trakasserier på grund av funktionsstörning. Andelarna i tabellen, är 
andelar av dem som besvarat frågorna, och mot bakgrund av det stora interna bortfallet skall 
dessa läsas som indikationer med förbehåll, snarare än som en representativ bild av hur 
undersökningsgruppen upplever sin situation. Av dem som angivit att de blivit trakasserade på 
grund av andra orsaker än enkäten tar upp anger ingen av respondenterna samma typ av skäl 
som någon annan.  

Information om sexuella trakasserier

Enkäten avslutades med frågor om respondenterna upplevde att de under sin tid vid Karlstads 
universitet fått information om sexuella trakasserier, vart de skall vända sig, om de skulle bli 
utsatta, och om de önskar få mer information om företeelsen. Tabellen nedan redovisar hur 
svaren fördelat sig på dessa frågor:

Har fått information om sexuella 
trakasserier

Har fått information om var hjälp kan 
sökas

Önskar mer information om
sexuella trakasserier

31,1 20,0 53,6

Tabell 11 (Alla enheter i procent)

En knapp tredjedel av respondenterna uppger att de fått information om sexuella trakasserier 
överhuvudtaget, och en femtedel upplever att de fått information om vart de skulle vända sig 
om de blev utsatta för sexuella trakasserier. Men än hälften av respondenterna upplever också 
att de vill ha mer information om företeelsen än de redan fått. 
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Särbehandling och studiemiljö

Enkätresultaten ger på många punkter en tydlig bild av vad respondenterna upplever inträffar i 
deras studiemiljö, men de ger inte på något omedelbart sätt några ledtrådar om hur
respondenterna upplever det de varit med om. Denna resultatpresentation kommer därför att 
avslutas med ett antal frågor ställda till materialet som kräver jämförelser svarsbilderna olika 
frågor emellan. Resultaten, som visades inledningsvis, pekade på att respondenterna överlag 
gjorde positiva bedömningar av sin studiemiljö. Bemötandet från lärare uppfattades som 
engagerat snarare än oengagerat och professionellt snarare än oprofessionellt, och klimatet 
bland studiekollegorna upplevdes som tolerant snarare än intolerant och respektfullt snarare 
än respektlöst. Men det är därmed inte sagt att eventuella kränkningar, särbehandling och 
närvaro av sexuella trakasserier, inte kan påverka hur respondenterna upplever sin 
studiemiljö. I tabellen nedan redovisas en jämförelse av hur de respondenter som rapporterat 
kränkningar, särbehandling eller närvaron av sexuella trakasserier, upplevt sin studiemiljö 
med de respondenter som inte redovisat något sådant: 

Bedömningar av studiemiljön i relation till utsatthet för kränkningar, särbehandling, och erfarenheter av 
sexuellt trakasserande inslag i studiemiljön

Ex: ”87,5 % av dem som rapporterat kränkningar upplever klimatet bland studenter som snarare tolerant än 
intolerant”

Könskränkt Sexuellt kränkt Favoriserad Erfarit sextrak. i 
studiemiljön

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Studentklimat

Snarare tolerant än intolerant: 87,5 94,4 76,7* 94,6* 90,9 93,5 88,1 95,6

  Snarare respektfull än 
respektlöst: 87,5 92,1 80,0* 93,4* 81,8 92,4 88,1 93,4

 Snarare kamratligt än 
okamratligt: 86,2 91,2 86,7 90,3 93,9 88,7 87,2 92,2

 Tillåtande snarare än icke 
tillåtande: 88,6* 96,1* 88,0 94,8 87,9 95,3 92,4 94,5

Lärarbemötande

Snarare prof. än oprof: 68,2* 82,0* 76,7 78,6 78,8 76,6 75,6 78,0
Snarare engagerat än 

oengagerat: 71,6 79,7 80,0 77,4 75,8 77,8 73,9 81,3

Tabell 12 (Alla enheter i procent. * Anger att skillnaden är signifikant. )

Tabellen redovisar ett urval av de olika dimensionerna av hur respondenterna upplever 
klimatet bland studiekollegorna och hur de uppfattar bemötandet från sina lärare. Icke 
redovisade jämförelser tillför dock inga andra tendenser än urvalet uppvisar. Överlag 
redovisar respondenterna en positiv bild av sin studiemiljö, klimatet bland studenterna 
betraktas som tolerant snarare än intolerant och kamratligt snarare än okamratligt, och 
bemötandet från lärare uppfattas som professionellt snarare än oprofessionellt och engagerat 
snarare än oengagerat. I de flesta fall ger dock de respondenter som inte uppgivit att de utsatts 
för könskränkningar, sexuella kränkningar eller att de haft erfarenheter av sexuellt 
trakasserande inslag i den psykosociala arbetsmiljön, en mer positiv bild än de respondenter 
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som uppgivit att de blivit kränkta eller haft erfarenheter av sexuellt trakasserande inslag i 
arbetsmiljön. Skillnaderna mellan de olika grupperna av respondenter är i flertalet fall så pass 
små, att de kan betraktas som slumpmässiga variationer; statistiskt sett är det alltså i flertalet 
fall, inte någon skillnad mellan de respondenter som redovisat kränkningar och de som inte 
gjort det, med avseende på hur de upplever sin studiemiljö. 

Skillnader kan dock konstateras i fyra fall, samtliga bland de respondenter som rapporterat att 
de utsatts för sexuella kränkningar och könskränkningar å ena sidan, och de som inte 
rapporterat sådana kränkningar å den andra. Både de som rapporterat och de som inte gjort det 
upplever generellt att klimatet bland studenterna är tolerant snarare än intolerant, men 
upplevelserna av tolerans är betydligt mer frekventa bland dem som inte rapporterat sexuella 
kränkningar än bland dem som gjort det. På samma sätt upplever både de som utsatts och de 
som inte utsatts för sexuella kränkningar, att klimatet bland studenter är respektfullt snarare 
än respektlöst, men upplevelserna av respektfullhet är betydligt mer frekventa bland dem som
inte utsatts, än bland dem som uppgivit att de utsatts. Både de respondenter som rapporterat 
könskränkningar och de som inte gjort det, upplever klimatet bland studenterna som att det 
tillåter att man säger vad man tycker, snarare än att det inte är tillåtande, men detta mönster är 
mer utpräglat bland de respondenter som inte rapporterat könskränkningar. Bemötandet från 
lärare uppfattas som professionellt snarare än oprofessionellt av såväl de som rapporterat 
könskränkningar, som de som inte gjort det, och som i tidigare fall så är detta mönster 
tydligare hos de respondenter som inte rapporterat kränkningar, än hos dem som har 
rapporterat.49

Även om de respondenter som redovisat kränkningar alltså i fyra av fallen ger en mindre 
positiv bild av studiemiljön än de som inte redovisat kränkningar, innebär inte detta att de ger 
en negativ bild av sin studiemiljö. De rapporterar att de till övervägande del betraktar till 
exempel klimatet bland studenterna som respektfullt snarare än respektlöst eller bemötandet 
från lärarna som professionellt snarare än oprofessionellt. 

Vad gäller de respondenter som har rapporterat att de blivit favoriserade, finns det en tendens 
av att ge en mer positiv bild av sin studiemiljö, än bland de respondenter som inte redovisat 
favoriseringar. Skillnaden mellan dessa två grupper av respondenter är dock så pass små att de 
inte går att säkerställa statistiskt; här är det alltså inte någon statistisk skillnad mellan de 
respondenter som rapporterat favoriseringar och de som inte gjort det, med avseende på hur 
de upplever sin studiemiljö. 

Bland de respondenter som inte redovisat att de haft erfarenheter av sexuellt trakasserande 
inslag i studiemiljön, finns tendensen att de ger en mer positiv bild av denna miljö, än de som 
redovisar att de har haft erfarenheter av sexuellt trakasserande inslag. Skillnaderna grupperna 
emellan är dock så små att de inte går att säkerställa statistiskt; det är alltså inte någon skillnad 
mellan de respondenter som redovisat erfarenheter av sexuellt trakasserande inslag, och de 
som inte gjort det, med avseende på hur de upplever sin studiemiljö. 

Jämförelserna hittills har gjorts mellan respondenterna grupperade efter huruvida de utsatts 
eller inte utsatts för kränkningar, huruvida de favoriserats eller inte, och huruvida de haft 
erfarenheter av sexuella trakasserier som ett inslag i studiemiljön, eller inte haft sådana 
erfarenheter. Materialet tillåter dock att mer preciserade jämförelser görs, på så sätt att det är 

49 Dessa är alltså de enda signifikanta skillnader mellan respondenter som rapporterat kränkningar, särbehandling 
eller erfarenheter av sexuellt trakasserande inslag i sin studiemiljö, och respondenter som inte gjort det, med 
avseende på hur klimatet bland studenterna uppleves och hur bemötandet från lärarna uppfattas.
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möjligt att undersöka om de som kränkts eller favoriserats av andra studenter upplever 
klimatet bland studenterna annorlunda än de som inte blivit kränkta eller favoriserade av 
studenter. Det är också möjligt att undersöka om de som kränkts eller favoriserats av lärare 
med avseende på hur de uppfattar bemötandet från lärarna, skiljer sig från dem som inte 
kränkts eller favoriserats av lärare.

I tabellen nedan jämförs skillnader i hur de svarat respondenter som rapporterat att de blivit 
kränkta eller favoriserade av andra studenter, med respondenter som inte rapporterat 
kränkningar eller favoriseringar:

Könskränkt av student Sexuellt kränkt av student Favoriserad av student
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Studentklimatet är 

Snarare kamratligt än 
okamratligt: 88,1 92,4 76,4* 94,2* 92,9 93,1

  Snarare uppmuntrande än 
i brist på uppmuntr: 69,0* 89,6* 72,0 89,5 78,6 87,3

Tillåtande snarare än icke 
tillåtande:  81,0* 96,0* 88,0 94,8 78,6* 95,2*

Tabell 13 (Alla enheter i procent. * Anger att skillnaden är signifikant.)

Såväl respondenter som redovisat att de blivit könskränkta eller sexuellt kränkta av andra 
studenter, och respondenter som inte uppgivit sådana kränkningar ger överlag en positiv bild 
av klimatet bland studenterna, men i flera fall är de studenter som inte uppgivit att de blivit 
kränkta av andra studenter, betydligt mer positivt inställda än dem som rapporterat 
kränkningar. Respondenter som inte har blivit sexuellt kränkta av andra studenter upplever i 
högre grad än de som blivit kränkta att klimatet bland studenterna är kamratligt snarare än 
okamratligt. De som inte uppgivit att de blivit könskränkta av andra studenter upplever i 
högre grad än de som uppgivit sådana kränkningar, att klimatet bland studenterna är 
uppmuntrande snarare än i brist på uppmuntrande, och sådant att det tillåter att man säger vad 
man tycker, snarare än att det inte tillåter att man säger vad man tycker. Även de studenter 
som uppger att de inte blivit favoriserade av andra studenter ger en positivare bild av 
studentklimatet, än de som uppger att de har blivit favoriserade. Denna tendens är statistiskt 
säkerställd endast när det gäller respondenternas bedömning av om klimatet är sådant att det 
tillåter att man säger vad man tycker. 

Hur bemötandet från lärarna uppfattas påverkas, som tabellen nedan visar, i vissa fall av om 
respondenterna utsatts för kränkningar eller favoriserats av lärare. Få respondenter har 
uppgivit att de blivit sexuellt kränkta av lärare, och sexuella kränkningar har mot denna 
bakgrund utelämnats i jämförelsen.
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Könskränkt av lärare Favoriserad av lärare
Ja Nej Ja Nej

Lärarbemötandet är 

Snarare respektfullt än respektlöst:
87,1 83,8 100* 83.0*

Kritiken är konstruktiv snarare än 
destruktiv: 78,7 85,1 100* 83,1*

Uppmuntrande snarare än i brist 
på uppmuntr.:  67,2 74,5 90,9* 69,1*

Professionellt snarare än 
oprofessionellt: 64,5* 81,2* 86,4 75,8

Generöst snarare en snålt med tid:
41,9* 59,1* 54,5 55,5

Tabell 14 (Alla enheter i procent. * Anger att skillnaden är signifikant.)

Även här är bedömningen, oberoende av om respondenterna rapporterat kränkningar eller 
favoriseringar, eller inte, övervägande positiv, men här finns också det enda undantaget från 
den övergripande tendensen att bedöma såväl bemötande från lärare som klimatet bland 
studenter övervägande positivt: De respondenter som rapporterat att de utsatts för 
könskränkningar av lärare uppfattar att lärarna är snåla snarare än generösa med sin tid. 
Samma grupp av respondenter uppfattar också i betydligt lägre grad än de respondenter som 
inte rapporterat könskränkningar från lärare att bemötandet från lärare är professionellt 
snarare än oprofessionellt. 

De respondenter som rapporterat att de favoriserats av lärare, ger överlag en mer positiv bild 
av hur de uppfattar bemötandet från lärarna, än de som inte rapporterat favoriseringar; de 
uppfattar bemötandet som respektfullt snarare än respektfullt, att de möts av kritik som är 
konstruktiv snarare än destruktiv, och att bemötandet är uppmuntrande snarare än i brist på 
uppmuntran, i betydligt högre grad än de respondenter som inte rapporterat favoriseringar.    

Som framgått ovan, så är det stora andelar av de respondenter som rapporterat 
könskränkningar och sexuella kränkningar, som inte uppfattat dessa handlingar och beteenden 
som sexuellt trakasserande, och följaktligen små andelar av dessa respondenter som indirekt 
angivit att de upplevt sig som sexuellt trakasserade. Tabellerna nedan redovisar jämförelser 
mellan de respondenter som uppgivit att de varit köns- eller sextrakasserade, och övriga 
respondenter. Den första tabellen jämför de respondenter uppgivit att de varit 
könstrakasserade med övriga respondenter. Den andra tabellen jämför de respondenter som 
uppgivit att de varit sextrakasserade med övriga respondenter:   
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Jämförelse mellan könstrakasserade respondenter och övriga. 

Ex: ”93,8 % av de respondenter som vare sig de utsatts för könskränkningar eller ej, inte upplevt sig utsatta för 
sexuella trakasserier, upplever klimatet bland studenterna som snarare kamratligt än okamratligt.”

Studentklimat Ej köns-
trakasserad

köns-
trakasserad

Lärarbemötande Ej köns-
trakasserad

köns-
trakasserad

Snarare kamratligt än 
okamratligt 93,8* 79,3*

Snarare respektfullt än 
respektlöst 84,9 86,2

Snarare tolerant än
intolerant 90,3 79,3

Kritiken är konstruktiv 
snarare än destruktiv 84,9 82,1

Snarare respektfullt än 
respektlöst 91,6* 79,3*

Snarare uppmuntrande 
än i brist på uppmuntr. 73,4 62,1

Snarare uppmuntrande än 
i brist på uppmuntr. 87,1 75,9

Entusiastiskt snarare än 
icke entusiastiskt 71,5 57,1

Tillåtande snarare än 
otillåtande50 93,8 89,7

Engagerat snarare än 
oengagerat 77,7 65,5

Präglat av samarbete 
snarare än konkurrens 89,9* 72,4*

Professionellt snarare än 
oprofessionellt 79,3* 55,2*

Kreativt snarare än icke 
kreativt 85,9 78,6

Generöst snarare en snålt 
med tid 58,1* 31,0*

Tabell 15a (Alla enheter i procent. * Anger att skillnaden är signifikant.)

Jämförelse mellan sextrakasserade respondenter och övriga.

Studentklimat Ej sex-
trakasserad

Sex-
trakasserad

Lärarbemötande Ej sex-
trakasserad

Sex-
trakasserad

Snarare kamratligt än 
okamratligt 92,7 80,0

Snarare respektfullt än 
respektlöst 86,5 90,0

Snarare tolerant än 
intolerant 89,8 80,0

Kritiken är konstruktiv 
snarare än destruktiv 86,0 88,9

Snarare respektfullt än 
respektlöst 92,1* 70,0*

Snarare uppmuntrande 
än i brist på uppmuntr. 72,9 80,0

Snarare uppmuntrande än 
i brist på uppmuntr. 87,6 80,0

Entusiastiskt snarare än 
icke entusiastiskt 70,8 88,9

Tillåtande snarare än 
otillåtande51 94,4 90,0

Engagerat snarare än 
oengagerat 77,0 80,0

Präglat av samarbete 
snarare än konkurrens 88,8 80,0

Professionellt snarare än 
oprofessionellt 77,5 90,0

Kreativt snarare än icke 
kreativt 84,9 90,0

Generöst snarare en snålt 
med tid 55,6 80,0

Tabell 15b (Alla enheter i procent. * Anger att skillnaden är signifikant.)

Överlag ger respondenterna, oavsett om de upplevt sig som sexuellt trakasserade eller inte, en 
positiv bild av såväl bemötandet från lärare som klimatet bland studenterna. Undantaget är de 
respondenter som upplevt att de varit könstrakasserade, i det att de uppfattar att lärarna 
snarare är snåla en generösa med sin tid, medan de respondenter som inte upplever sig som 
sexuellt trakasserade ger en bild av att lärarna snarare är generösa än snåla med sin tid. Även 
om majoriteten av respondenterna, oavsett om de upplevt sig som sexuellt trakasserade eller 

50 Svarsalternativet lyder i enkäten ”Tillåter att jag säger vad jag tycker – tillåter inte att jag säger vad jag 
tycker”. I tabellen har detta förkortats av utrymmesskäl.
51 Svarsalternativet lyder i enkäten ”Tillåter att jag säger vad jag tycker – tillåter inte att jag säger vad jag 
tycker”. I tabellen har detta förkortats av utrymmesskäl.
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inte, ger en positiv bild av sin studiemiljö, ger de respondenter som inte uppfattar sig som 
sexuellt trakasserade, många gånger i högre utsträckning en positiv bild. Dock ger de 
respondenter som upplever sig sextrakasserade, överlag i större utsträckning en positiv bild av 
bemötandet från lärare, än de respondenter som inte upplever sig sexuellt trakasserade. Detta 
bör ses mot bakgrund av att antalet respondenter som överhuvudtaget rapporterat att de blivit 
sexuellt kränkta av lärare, är få.   

I många fall är skillnaderna mellan grupperna av respondenter så små att de ur statistisk 
synvinkel inte skiljer sig åt mer än en slumpmässig fördelning skulle göra, men det finns 
också ett antal skillnader som inte kan förklaras av slumpen: Till exempel upplever de 
respondenter som inte utsatts för sexuella trakasserier i större utsträckning än de som angivit 
att de blivit könstrakasserade, att de upplever klimatet bland studenterna som kamratligt 
snarare än okamratligt, de ger också i högre grad en bild av detta klimat som respektfullt 
snarare än respektlöst. Samma skillnad finns också mellan de respondenter som angivit att de 
blivit sextrakasserade, och de som inte blivit sexuellt trakasserade. De respondenter som 
upplevt sig som könstrakasserade anger i lägre grad än de som inte utsatts för sexuella 
trakasserier, att de upplever bemötandet från lärarna som professionellt snarare än 
oprofessionellt.   

Sammanfattning av resultaten

Drygt två tredjedelar av kvinnorna och en fjärdedel av männen har i enkäten uppgivit att de 
utsatts för olika former av könskränkningar, till exempel att de blivit ignorerade, att de inte 
blivit tagna på allvar eller att de sagt och gjort förlöjligats. Sexuella kränkningar, till exempel 
blickar och stirrande av sexuell natur, kommentarer om ens intima privata relationer, 
påträngande beröring, eller påträngande kommentarer om utseende och kläder, rapporteras i 
mindre omfattning än incidenter av könskränkningar. Drygt en femtedel av de kvinnliga 
respondenterna, och mindre än en tiondel av de manliga uppger att de blivit utsatta för 
incidenter av sexuella kränkningar. Favoriserande särbehandling på grund av kön, till exempel 
att ha lättare för att bli tagen på allvar, att ha lättare för att få gehör för sina idéer eller att få 
särskilt mycket uppmuntran, som haft betydelse för ens studieresultat, rapporteras i något 
högre grad än sexuella kränkningar, men i betydligt lägre grad än könskränkningar. Något 
mindre än en femtedel av såväl de kvinnliga som de manliga respondenterna rapporterar att de 
blivit favoriserade. Enkäten ställde också frågor om det förekom sexuellt trakasserande inslag 
i studiemiljön, som inte var personligt riktade, utan mer en del av den omgivande kulturen och 
jargongen. Drygt tre femtedelar av de kvinnliga respondenterna och hälften av de manliga 
rapporterade att det förekom inslag av till exempel sexuellt laddade skämt, stereotypa 
påståenden om hur kvinnor och män är eller bör vara, eller kommentarer som har sexuell eller 
könskränkande innebörd, i den omgivning de studerade i. 

En liten andel, men ändock en andel, av dem som rapporterar att de utsatts för kränkningar, 
upplever att dessa kränkningar haft negativa konsekvenser för deras studiesituation, till 
exempel genom att de förlorat självförtroendet eller förlorat intresset för utbildningen. I 
förhållande till dessa respondenter framstår sexuella trakasserier som ett arbetsmiljöproblem 
av betydelse. Samtidigt är det en stor del av dem som rapporterar kränkningar som i enkäten
anger att de inte upplever sig som sexuellt trakasserade till följd av de kränkningar de utsatts 
för. 

Oavsett om respondenterna utsatts för kränkningar eller inte redovisar de en positiv bild av 
såväl bemötandet från lärarna, som av klimatet studiekamraterna emellan. Klimatet bland 



33

studenterna bedöms av flertalet som till exempel tolerant snarare än intolerant, eller 
respektfullt snarare än respektlöst, och bemötandet från lärarna uppfattas exempelvis som 
uppmuntrande snarare än i brist på uppmuntran, eller engagerat snarare än oengagerat. 

Sexuella trakasserier bedöms som ett problem vid universitetet av drygt 5 % av 
respondenterna; bland de kvinnliga respondenterna var denna andel större än en tiondel, och 
bland de manliga en knapp procent. 
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DISKUSSION

Ambitionen med följande avsnitt är att undersöka vad resultaten av enkätundersökningen 
betyder. Detta kommer att göras i tre olika bemärkelser: Till att börja med behöver det 
undersökas hur det kan komma sig att alla som fått enkäten inte svarat, och vad bortfallet 
betyder för resultatet och för undersökningen som helhet. Det andra som behöver undersökas 
är hur det kommer sig att de som svarat, svarat på det sätt de gjort: Vad berättar 
enkätresultaten om den studiemiljö som respondenterna kommer ifrån? För det tredje kommer 
undersökningens resultat att diskuteras med avseende på vad de betyder för ett framtida 
jämställdhetsarbete. 

Bortfallsanalys

Sammanlagt var det knappt 45 % av dem som nåddes av enkäten, som inte besvarade den. 
Andelen män som inte besvarade enkäten var större än andelen kvinnor. Så väl storleken på 
bortfallet som mönstret i det kan ha flera tänkbara orsaker. Efter korrespondens med somliga 
av dem som nåtts av enkäten, har det framgått att den i vissa fall har uppfattats som mycket 
omfattande, och allt för tidskrävande att fylla. Enkäten nådde vidare de tilltänkta 
respondenterna mot slutet av en vårtermin, en period som innehåller omfattande studiearbete. 
Detta är med andra ord faktorer som sannolikt haft betydande konsekvenser för bortfallets 
storlek, men de förklarar inte mönstret i bortfallet. 

Ett stort bortfall har inte nödvändigtvis konsekvenser för resultatet, om bortfallet är sådant att 
det fördelar sig jämnt över olika grupper av respondenter. När det som i det här fallet däremot 
finns mönster, eller en systematik i bortfallet, är detta en indikation på att vissa grupper av 
respondenter mer än andra har varit benägna att undvika att besvara enkäten. Om denna 
benägenhet i sin tur beror på enkätfrågornas innehåll innebär systematiken i bortfallet att vissa 
svarsmönster försvinner ur resultatet. Det vill säga, om en grupp av respondenter som skulle 
ha besvarat enkäten på ett liknande sätt, undvikit att svara på enkäten heller än att besvara 
den, har detta omedelbara konsekvenser för den bild som resultatet visar. Således är de 
mönster som finns i bortfallet betydligt intressantare än dess storlek. 

En förklaring till bortfallet som anförts i tidigare undersökningar om sexuella trakasserier, är 
att frågeställningens natur är så pass känslig att tilltänkta respondenter undviker att svara; 
tilltänkta respondenter som haft erfarenheter av sexuella trakasserier skulle finna att frågorna 
väckte smärtsamma minnen, och hellre än att låta dessa minnen komma fram, väljer de att inte 
besvara frågorna.52

En annan tänkbar orsak till att inte besvara en enkät, är att en tilltänkt respondent inte 
upplever att frågorna berör henne eller honom. Respondenter som inte har upplevt att de blivit 
sexuellt trakasserade, eller som inte upplever att sexuella trakasserier är ett aktuellt problem 
överhuvudtaget skulle då välja att inte besvara enkäten, eftersom den upplevs som oviktig för 
dem. 

Även om dessa förklaringsmodeller uppenbarligen säger emot varandra, är det inte otänkbart 
att de båda är relevanta för olika grupper av respondenter i ett och samma urval. Somliga 
respondenter kan ha undvikt att svara på grund att frågorna upplevts som smärtsamma, medan 

52 JämO (1987)
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andra låtit bli att svara, för att frågorna inte upplevts som relevanta. Med utgångspunkt i hur 
de svar som kommit in ser ut, förefaller det rimligt att argumentera för en sådan kombination 
av dessa faktorer. Bortfallet är störst i relation till den grupp respondenter som rapporterat den 
lägre andelen kränkningar, det vill säga de manliga respondenterna. De manliga 
respondenterna har till skillnad från de kvinnliga inte heller rapporterat att de kränkningar de 
utsatts för har haft några negativa konsekvenser för dem. Svarsbilden indikerar således att 
sexuella trakasserier är ett mindre aktuellt problem för män än för kvinnor. Denna indikation 
harmonierar också väl med befintlig forskning och befintliga teorier av relevans.53 Så långt 
stödjer alltså resultatet antagandet att det huvudsakliga mönstret i bortfallet kan förklaras av 
att enkätens frågor inte upplevts som lika relevanta av samtliga grupper av respondenter. 

Majoriteten av de kvinnliga respondenterna har rapporterat att de utsatts för någon form av 
kränkning. Större delen av de kvinnor som rapporterat kränkningar, har av svarsmönstren att 
döma inte uppfattat dessa kränkningar som sexuellt trakasserande, och inte upplevt att 
kränkningarna haft negativa konsekvenser för dem, men det finns också de som rapporterat att 
de sexuella trakasserier de utsatts för haft negativa konsekvenser. Enkätresultaten visar alltså 
att det förekommer bland de kvinnliga respondenterna att de kränkningar de utsatts för haft 
negativa konsekvenser för dem; det skulle således kunna anses rimligt att det bland de 
kvinnor som inte svarat finns de som valt att inte svara på grund av frågorna väcker minnen 
som de inte vill ägna uppmärksamhet åt. Enkätresultaten visar också att det bland kvinnorna 
liksom bland männen finns många som inte har upplevt att de utsatts för sexuella trakasserier, 
vilket skulle indikera att en del av det kvinnliga bortfallet kan förklaras av att enkätfrågorna 
inte upplevts som relevanta av dessa tilltänkta respondenter. 

Den största gruppen kvinnliga respondenter är de som rapporterat kränkningar, men inte 
upplevt dessa som varken trakasserande, eller som något som haft negativa konsekvenser för 
dem. Dessa respondenter skulle kunna beskrivas som den grupp som varit mest benägna att 
svara: Frågorna är relevanta för dem, men väcker inte några smärtsamma minnen. Det är 
därför rimligt att anta att det bland de kvinnor som inte svarat, är få som skulle falla inom 
denna grupp.    

Sammantaget skulle detta indikera att andelen som rapporterat kränkningar är större i 
svarsgruppen än i den totala urvalsgruppen. Detta mönster kan antas vara tydligare bland de 
manliga respondenterna än bland de kvinnliga. Av dem som utsatts för kränkningar kan dock 
andelen som upplevt att dessa haft negativa konsekvenser för dem, antas vara större i 
urvalsgruppen än i svarsgruppen. Detta mönster skulle vara tydligare bland de kvinnliga 
respondenterna, än bland de manliga. 

Mot bakgrund av att bortfallsanalysen huvudsakligen är byggd på hypoteser, medför bortfallet 
att resultatets precision minskar, och att detaljer förlorar sin meningsfullhet. En detaljerad 
återgivning av de olika andelar som resultatet består av skulle, i enlighet med 
bortfallsanalysen, överskatta förekomsten av kränkningar, men underskatta konsekvenserna 
av dem. Oavsett detta så är resultaten i sina tendenser tydliga: Det finns inga rimliga skäl att 
anta att bortfallet skulle förändra bilden till exempel av att kvinnor i betydligt högre grad än 
män redovisar kränkningar, eller att det huvudsakligen är män som uppges utsätta såväl 
kvinnor som män för könskränkningar. Den följande resultatdiskussionen, och slutsatserna 
från undersökningen kommer därför att fokusera på dessa och andra liknande klara och 
tydliga tendenser i resultatet. 

53 Adriansson, L. (1993); Connell, R. (1987); Hochschild, A. (1983)
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Resultatdiskussion

Sexuella trakasserier förekommer vid Karlstads universitet precis som vid andra universitet 
och på andra arbetsplatser. Kvinnor är även här klart överrepresenterade bland dem som 
redovisar att de blivit utsatta för könskränkningar och sexuella kränkningar. Oavsett om det
rör sig om könskränkningar, sexuella kränkningar eller favoriserande särbehandling på grund 
av kön, så är det huvudsakligen män som rapporteras utföra handlingarna. Förutom bland de 
manliga respondenter som rapporterar att de blivit utsatta för sexuella kränkningar, så gäller 
detta mönster oavsett vilken form av särbehandling det är frågan om, och oavsett om det är 
kvinnor eller män som utsätts eller är föremål för den. 

Syftet med denna undersökning är att formulera kunskap om de föreställningar om kön och 
sexualitet som ligger till grund för att sexuella trakasserier framträder som ett sätt att 
praktisera kön och sexualitet. I detta diskuterande avsnitt, kommer argument hämtade ur både 
teori och enkätresultat att lyftas fram, som pekar på att sexuella trakasserier fungerar som ett 
uttryck för, och ett sätt att producera heterosexualitet, och företrädelsevis på manliga 
premisser, men att dessa premisser också möts av en generellt sett stor acceptans av dem som 
berörs.  

Det första som behöver klargöras är dock att sexuella trakasserier, könskränkande och sexuellt 
kränkande handlingar och beteenden, favoriserande särbehandling och förekomsten av ett 
sexuellt trakasserande språkbruk, är företeelser som är av betydelse på olika sätt: Dessa 
företeelser betyder inte samma sak i förhållande till de individuella studenterna, som till de 
sociala strukturer de ingår i, eller till de normer som odlas i och formar deras studiemiljö. I det 
följande skall betydelsen av förekomsten av sexuellt trakasserande företeelser närmare 
belysas, för det första för individer, för det andra för sociala strukturer och för det tredje för 
det normsystem som genomsyrar studiemiljön. 

I de flesta fall när studenterna känner sig förlöjligade, ignorerade eller att någon stirrar på dem 
eller tar på dem fast de inte vill, upplever de inte detta som trakasserande eller som att det 
påverkar dem negativt. I de flesta fall kan sådana händelser sägas upplevas som betydelselösa 
för den individuella studenten. Det är inte förekomsten av sådana handlingar och beteenden 
som är av betydelse för individen, utan det är när sådana handlingar och beteenden upplevs 
som trakasserande, och när de kan sättas i samband med känslor av försämrat självförtroende 
eller förlorat intresse för utbildningen, som de framstår som en del i studiemiljön att räkna 
med. Det är när könskränkningar och sexuella kränkningar manifesterar sig som ett 
studiemiljöproblem som de blir påtagliga för den individuella studenten. 

Förekomsten av sexuella kränkningar och könskränkningar är på det här sättet ett betydligt 
större studiemiljöproblem för kvinnor än för män; ingen av de manliga respondenterna har 
upplevt några negativa konsekvenser i samband med att de blivit till exempel förlöjligade 
eller ignorerade. En tiondel av kvinnorna i undersökningen har upplevt samma typer av 
händelser som problematiska, och satt dem i samband med försämrat självförtroende eller 
avsiktlig frånvaro från sin utbildning. Ingen av de manliga respondenterna har upplevt det 
som problematiskt när de varit föremål för olika typer av oönskade sexuella närmanden. 2 % 
av de kvinnliga respondenterna har upplevt sådana närmanden som påtagligt betungande för 
dem. 
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I relation till individen består studiemiljön av både det som sker i individens närhet, och 
hennes eller hans upplevelse av det som sker. Kvinnor och män möter på så sätt inte samma 
studiemiljö. En indikation på detta är att en större andel kvinnor än män uppger att de hört 
sexuellt laddade skämt eller stereotypa uttalanden om hur kvinnor och män bör vara, trots att 
sådana händelser rapporteras inträffa i samband med miljöer som raster och undervisning där 
kvinnor och män vistas tillsammans. Kvinnor möter sin studiemiljö med större krav på sig än 
män, att visa hänsyn och respekt mot andra, men samtidigt med mindre resurser att hantera 
andras respektlöshet och bristande hänsyn riktad mot dem själva. 

I relation till individer, medför detta att individuella kvinnor i högre grad än individuella män 
utsätts för kränkningar, på samma gång som sådana kränkningar är allvarligare för kvinnor, 
och lättare förknippas med negativa konsekvenser. Även om kränkningar har individuella 
konsekvenser, är varken konsekvenserna eller orsakerna uteslutande individuella. Det är inte 
ett resultat av att individuella män skulle vara mer hårdhudade än individuella kvinnor som de 
har lättare att hantera respektlöshet, utan det är ett resultat av att manlighet och kvinnlighet 
förknippas med skilda strukturella villkor. Det grundar sig i en maktfördelning som möjliggör 
för män i högre grad än för kvinnor, att handla och bete sig kränkande, och som underlättar att 
de gör det snarare mot kvinnor än mot andra män. Det grundar sig i en maktfördelning som 
gör kvinnor i högre grad än män beroende av att visa män respekt, och män i högre grad än 
kvinnor betjänta av att visa andra män respekt. 

Den genusstruktur som alltså kan beskrivas som ett förhållande mellan den heterosexuella 
manlighetens villkor å ena sidan, och villkoren för andra manligheter och kvinnligheter å den 
andra, kommer till många olika uttryck i enkätresultaten. Att kvinnor kränks i högre grad än 
män, och i betydligt högre grad av män än av kvinnor, att män också kränker andra män, är 
inte bara uttryck för ett förhållningssätt individer emellan, utan också för de villkor under 
vilka kvinnligheter och manligheter formas i studiemiljön. 

Såväl universitetsmiljön som teknik och naturvetenskap är domäner som bär manliga 
övertoner. Det är domäner som exkluderar kvinnlighet, men också vissa former av manlighet, 
och som i sin status och i sitt anseende är beroende av att dessa exklusioner sker. 
Avståndstaganden utesluter inte enbart, utan, som den teoretiska genomgången inledningsvis 
låtit förstå, formar också det som inte utesluts. När handlingar och beteenden som innebär att 
någon förlöjligas eller ignoreras sker systematiskt, som i det här fallet, att de huvudsakligen 
riktas mot kvinnor, har de just denna funktion att vara exkluderande, oavsett om de på ett 
individuellt plan upplevs som trakasserande, eller som tämligen oproblematiska. Det är inte 
bara kvinnor som förlöjligas och ignoreras, utan det är också kvinnligheten som tystas och 
marginaliseras. Kvinnligheten exkluderas i den heterosexuellt manliga miljön. 

I den teoretiska genomgången beskrevs den heterosexuella manligheten i en generell form och 
i en sexuell form. I sin sexuella form uttrycks föreställningen om den heterosexuella 
manligheten i form av män förväntas och får vara uppvaktande gentemot kvinnor, och 
förväntas visa ett sexuellt aktivt förhållningssätt till dem. I sin generella form kommer denna 
föreställning till uttryck genom att män antas ha rätt till större utrymme än kvinnor, och att de 
som män också förbinds med en större auktoritet. Om könskränkande handlingar ses som 
handlingar som kringskär människors utrymme och underminerar deras auktoritet, visar 
enkätresultaten på att den generella formen för den heterosexuella manligheten i huvudsak 
utspelar sig i relationen mellan lärare och studenter när manliga lärare ignorerar och 
förlöjligar kvinnliga studenter. Det sker här med andra ord en reproduktion av, inte bara den 
akademiska kunskapen, utan också en reproduktion av den akademiska genusstrukturen.    
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Den heterosexuella manligheten omfattar inte alla män; även manliga studenter ignoreras och 
förlöjligas. Enkätsvaren berättar uppenbarligen ingenting om hur ”manliga” de män som 
kränks är, om de av sin omgivning förstås som heterosexuella eller homosexuella, men 
tidigare forskning erbjuder rimliga hypoteser om vad det är som händer i sammanhang där 
män könskränks. När män kränks har det funktionen att påtala gränserna för den accepterade 
manligheten, att tysta hot mot den heterosexuella manligheten, även när dessa hot kommer 
från män. Män lär sig att bli män, och i det här fallet är könskränkningar den pedagogik som
används.

Enkätresultaten visar också att två femtedelar av de män som könskränks, kränks av kvinnor. 
Detta kan läsas som ett sätt att också göra motstånd mot den dominerande genusstrukturen. 
Att förlöjliga eller ignorera män är ett sätt att ifrågasätta föreställningen att de har rätt till 
större utrymme än kvinnor, och att de kan tala och handla med större auktoritet än kvinnor. 
Att den heterosexuella manligheten är dominerande innebär inte att den är allenarådande. 
Vore den det skulle könskränkningar inte förekomma, utan människor skulle handla som om 
de var kränkta på eget bevåg.   

Medan den generella formen för den heterosexuella manligheten huvudsakligen utspelar sig i 
relationen mellan lärare och student, utspelar sig den sexuella formen främst i relation mellan 
studenter. Främst kommer dock den heterosexuella manligheten till uttryck genom att manliga 
studenter uppmärksammar sina kvinnliga kollegor sexuellt. Om den akademiska 
genusstrukturen reproducerades i relationen mellan lärare och student, så är det en syn på 
sexualitet som reproduceras i relationen mellan studenter. Mäns ovälkomna sexuella 
uppmärksamhet uttrycker antagandet att män har rätt att förvänta sig att sexuella relationer är 
något som ska ingås på deras premisser, och samtidigt att det sexuella representeras av 
kvinnor men kontrolleras av män.  

Sexuell uppmärksamhet män emellan, och kvinnor emellan är ovanlig. Det händer dock att 
kvinnor uppmärksammar män sexuellt, om än i betydligt mindre utsträckning än det 
omvända. Oberoende av intentioner ifrågasätter detta den heterosexuella manlighetens 
föreställda rätt att vara den aktiva och uppvaktande parten, och att sexuella relationer skall ske 
på mäns premisser.

I gränslandet mellan belöning och sexuell uppvaktning finner vi favoriserande särbehandling. 
Både kvinnor och män favoriseras i ungefär lika hög grad, men både kvinnor och män 
favoriseras främst av män. Att män uppmuntrar andra män behöver dock inte betyda samma 
sak som att män uppmuntrar kvinnor. Att män upplever att andra män tar dem på större allvar 
för att de är män, behöver inte betyda samma sak som att kvinnor upplever att män tar dem på 
större allvar för att det är kvinnor. Enkätsvaren säger inte heller här något om intentionerna 
bakom olika former av särbehandling; det som kan diskuteras är vilka funktioner 
särbehandlingen kan antas ha. 

Att män tas på större allvar för att de är män, är i en bemärkelse själva kärnan i den 
heterosexuella manlighetens generella form. Att män tar andra män på större allvar för att de 
är män, är ett handlande som på samma gång uttrycker det självklara i denna manlighet som 
det förstärker denna manlighet genom att förstärka banden mellan män. För att förstå vad det i 
sin tur betyder när män favoriserar kvinnor, kan det först vara av betydelse att diskutera vad 
det betyder att kvinnor inte favoriserar andra kvinnor. 
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Om kvinnor tog andra kvinnor på större allvar, för att de var kvinnor skulle detta kunna ses 
som illojalitet gentemot den heterosexuella manligheten. Ifrågasättande av och motstånd emot 
denna manlighet har enkätresultaten visat andra exempel på, men i det här fallet framstår den 
heterosexuella manligheten som okritiserad. En icke ifrågasatt manlighet är samtidigt förenlig 
med att män favoriserar kvinnor, om dessa favoriseringar inte ses som att de har kvinnans 
idéer som mål, utan hennes kvinnlighet. Medan favorisering mellan män iscensätter och 
förstärker den heterosexuella manligheten i dess generella form, kan favorisering som sker 
från män i förhållande till kvinnor, istället tänkas spela upp den heterosexuella manligheten i 
sin sexuella form, men på ett avsexualiserat sätt. Det kan vara ett sätt att belöna kvinnlighet 
medierat genom hennes idéer eller förslag. 

Medan kränkningar diskuterats i relation till individer i den mån de upplevts som 
problematiska och betydelsefulla av dessa individer, har de undersökts med hänsyn till deras 
funktion när genusstrukturer stått i fokus. När uppmärksamheten nu skall vändas mot de 
normer som ligger till grund för studiemiljön och vardag, är det när kränkningar upplevs som 
betydelselösa, som de berättar mest om dessa normer. 

Det är långt fler som rapporterar att de utsätts, än vad det är som uppger att de faktiskt 
betraktar sig som trakasserade. Det är också långt fler som betraktar sig som trakasserade, än 
som uppger att de ser sexuella trakasserier som ett problem vid universitetet. Oavsett om 
respondenterna utsatts för kränkningar eller inte redovisar de en positiv bild av såväl 
bemötandet från lärarna, som av klimatet studiekamraterna sinsemellan. Sexuella trakasserier 
framstår av enkätresultaten på detta sätt inte som något exceptionellt, utan som något 
vardagligt – som en accepterad och oproblematiskt komponent i den miljö som studenterna 
vistas i, är en del av och skapar. 

När enkätsvaren ger uttryck för att kränkningar och sexuella trakasserier, även om de 
rapporteras i stor utsträckning, uppfattas som förhållandevis betydelselösa, uttrycker de också 
att det finns en stor acceptans för ett normsystem som bygger på, upprätthåller överordnar en 
heterosexuell manlighet. Att detta normsystem är oproblematiskt för dem som deltar i det, 
pekar på att den heterosexuella manlighetens överordning inte uppfattas som sådan, utan 
enbart som vardag, som norm.  

Enkätresultaten indikerar på detta sätt att det i universitetsmiljön finns ett normsystem som 
överordnar heterosexuell manlighet över andra manligheter och kvinnligheter, men resultaten 
talar inte om hur detta normsystem etableras, upprätthålls och utvecklas. Tidigare forskning, 
som utgått från till exempel observationer och intervjuer, visar emellertid på att de faktiska 
interaktionsmönstren som sker inom organisationer genererar och uttrycker sådana 
normsystem som denna studie ger indikationer på. Genusordningar, normsystem och 
hierarkier sitter uttrycket till trots inte i organisationens väggar. Sådana är istället något som 
hela tiden görs i vardagspraktiken, och som görs när män talar på andra sätt med kvinnor än 
med varandra, när samhörighet och avståndstagande uttrycks genom såväl klädsel som blickar 
och o/uppmärksamhet. Det är sådant som görs när män väljer att diskutera beslut, tankar och 
information med vissa män, men inte med andra, och inte med kvinnor. När kvinnor och 
”icke-manliga” män utesluts ur beslutsfattande, lojalitet och erkännande, i det stora och i det 
lilla, görs en genusordning som överordnar män över kvinnor, och ett normsystem som 
tillvaratar heterosexuella intressen.54 För att förstå vilka praktiker som det är som faktiskt 
producerar den organisationskultur som kommer till uttryck i enkätsvaren, behövs andra 

54 Lindgren, G. (1999)
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verktyg än en enkät kan erbjuda: Om sexuella trakasserier är vardagliga händelser, händelser 
som sker i det lilla och som utgår ifrån normer som produceras och underhålls med subtila 
medel, även om de har omfattande konsekvenser, behöver de undersökas närmare med 
metoder som tar ett grepp om den vardagliga praktiken. 

Att arbeta för jämställdhet

Ytterst är formerna och omfattningen för det jämställdhetsarbete som genomförs i 
universitets- och högskolevärlden beroende av lagstiftning. Ett övergripande syfte med den 
undersökning som sammanfattas i denna rapport har varit att bidra till att skapa de verktyg 
som behövs för att, som lagen om likabehandling av studenter i högskolan55 kräver, kunna 
motverka och förebygga sexuella trakasserier i anslutning till universitetsmiljön. Detta 
kommer också att vara tongivande för följande reflektioner kring användbarheten av de 
kunskaper som undersökningen genererat. 

Resultaten av denna undersökning talar för att sexuella trakasserier, könskränkningar och 
sexuella kränkningar är ett tvåfaldigt problem vid Karlstads universitet. För det första är 
sexuella trakasserier ett problem som erfars som ett faktiskt hinder för den egna verksamheten 
vid universitetet. Bland de kvinnliga respondenterna finns det fall där könskränkande 
handlingar och sexuella kränkande handlingar har upplevts som trakasserande, och som 
problematiska, till exempel så till vida att respondenterna till följd av handlingarna hellre 
stannat hemma än närvarat vid universitetsverksamheten. För det andra är sexuella 
trakasserier ett problem på så sätt att kränkande handlingar kommit att bli en del av vardagen 
vid universitetet; genusrelationer innehåller en grad av kränkning som upplevs som normal 
och oproblematisk. På så sätt innebär sexuella trakasserier i själva verket två olika problem att 
motverka och förebygga. 

För att motverka den första problematiska aspekten av sexuella trakasserier, där kränkande 
handlingar upplevs som reellt och problematiskt hinder i anslutning till universitetsmiljön, 
behövs i grund och botten information som klargör att den som utsätts för sexuella 
trakasserier har rätt att säga ifrån, men ingen skuld i det inträffade, och som visar på de 
möjligheter och rättigheter den som kränkts har att få stöd från universitetets organisation. 
Samma information visar också på de skyldigheter som alla människor har, att inte kränka 
sina medmänniskor. 

När det gäller förebyggandet av den vardagliggjorda dimensionen av kränkningar, där 
isolerade händelser inte alltid framstår som anmärkningsvärda eller som något ut över det 
vanliga för de inblandade, är det, skulle jag vilja hävda, inte en fråga om att tillhandahålla 
information, utan det som krävs är ett medvetandegörande av de förutsättningar som präglar 
genusrelationer i vårt samhälle. Givetvis är detta genusmaktsproblem inte unikt för 
universitetsvärlden, utan det är ett problem som skär genom hela samhället, men universitet 
och högskolor har en unik möjlighet att påverka och förändra den grundproblematik som 
ligger till grund för att genusrelationer kommit att innehålla en grad av kränkning. Det 
universitetet kan göra, är att bidra med sina resurser, kunskapsmässiga och sociala, till ett mer 
övergripande förändringsarbete genom att skapa en medvetenhet om vilken betydelse kön har, 
inte bara för hur vi är som individer, utan också för hur vi förstår vår tillvaro. 

55 SFS 2001:1286, se särskilt 4 § 
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Genom att göra medvetenhet om genus, och även sexualitet och etnicitet, till en del av 
universitetsutbildningen, inte bara genom att kursplanen utökas med en kurs om genus, utan i 
kraft av att vara en av de faktorer som formar vad vi vet och hur vi vet det kan 
universitetsutbildningen bidra till att skapa en förståelse för att föreställningar om genus, 
sexualitet, etnicitet och klass formar hur vi tänker om verkligheten, hur vi skriver teori om 
den, och hur vi agerar i och reproducerar den. Sexuella trakasserier är ur en sådan synpunkt 
inte ett isolerat problem, utan en konsekvens av en grundläggande strukturering av den 
mänskliga tillvaron: Samma mönster som den romantiska förälskelsen iscensätter utgör en 
kognitiv bakgrund för att rationalisera friandet av våldtäktsmän. Samma genusmönster som 
går att identifiera i den vetenskapliga kunskapsproduktionen återkommer även i vardagen, i 
form av sexuella trakasserier, diskriminering och särbehandling.

Kunskap om hur föreställningar om genus påverkar hur vi föreställer oss verkligheten till och 
med i vetenskapliga teorier, bidrar till en medvetenhet för den ofta svårgripbara betydelse 
genus har i vår vardag. Jag är övertygad om att människor generellt sett inte vill handla 
kränkande. Insikter i och medvetenhet om de dimensioner av vardagen som är subtila och 
svåra att urskilja, men likväl kränkande, möjliggör för människor att i praktiken handla i 
enlighet med denna vilja.      
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SLUTSATS

I förhållande till studiemiljön som helhet, framstår sexuella trakasserier på så sätt som ett 
jämställdhetsproblem, snarare än som ett arbetsmiljöproblem, då den miljö som accepteras 
och ses som oproblematisk, är en miljö som tillåter att kvinnor förlöjligas eller ignoreras, och 
att kvinnor i högre grad än män, i första hand ses som föremål för heterosexuella begär, och i 
andra hand som personer. Tidigare forskning om sexuella trakasserier har betraktat sådana 
trakasserier som ett uttryck för ett mer grundläggande genusmaktförhållande, där män och 
manlighet överordnas kvinnor och kvinnlighet. Denna undersökning visar på att detta 
maktförhållande i stor utsträckning uppfattas som oproblematiskt av dem som ingår i det, på 
så sätt att den manliga överordningen är vardagliggjord och inte upplevs som överordning. 
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BILAGA 1 – Signifikansnivåer

I det följande presenteras p-värden för de tabeller där signifikanta skillnader redovisats. 
Samtliga signifikanser är påvisade med hjälp av Chi-2-tester. 

Tabell 1

p = 0,003

Tabell 12

Kolumn 1, rad 4: p = 0,036
Kolumn 1, rad 5: p = 0,019
Kolumn 2, rad 1: p = 0,001
Kolumn 2, rad 2: p = 0,016

Tabell 13

Kolumn 1, rad 2: p = 0,001
Kolumn 1, rad 3: p = 0,001
Kolumn 2, rad 1: p = 0,002
Kolumn 3, rad 3: p = 0,011

Tabell 14

Kolumn 1, rad 4: p = 0,009
Kolumn 1, rad 5: p = 0,022
Kolumn 2, rad 1: p = 0,036
Kolumn 2, rad 2: p = 0,026
Kolumn 2, rad 3: p = 0,032

Tabell 15a

Kolumn 1, rad 1: p = 0,009
Kolumn 1, rad 3: p = 0,043
Kolumn 1, rad 6: p = 0,008
Kolumn 2, rad 6: p = 0,005
Kolumn 2, rad 7: p = 0,007

Tabell 15b

Kolumn 1, rad 3: p = 0,018
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BILAGA 2

Studiemiljö och kön

Kartläggning av sexuella trakasserier bland studenter på
Karlstads universitet (KaU)

1. Kön

1 Kvinna

2 Man

2. Födelseår

| | |

3. Vid vilket utbildningsprogram studerar du?

4. Årskurs?

| | |

5. Hur upplever du klimatet bland studenter i din årskurs/klass?

1 2 3 4 5 6

Kamratligt Okamratligt

Tolerant Intolerant

Respektfullt Respektlöst

Uppmuntrande Brist på uppmuntran

Tillåter att jag säger vad jag
tycker

Tillåter inte att jag säger vad jag
tycker

Samarbete Konkurrens

Kreativt Icke kreativt

6. Hur uppfattar du generellt bemötandet från dina lärare?

1 2 3 4 5 6

Respektfullt Respektlöst

Konstruktiv kritik Destruktiv kritik

Uppmuntrande Brist på uppmuntran

Entusiastiskt Ej entusiastiskt

Engagerat Oengagerat

Professionellt Oprofessionellt

Generöst med tid Snålt med tid

7. Bedömer du att sexuella trakasserier är ett problem på KaU?

1 Ja

2 Nej
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Uttrycket ”sexuella trakasserier” används som beteckning på två olika typer av handlingar:
kränkande handlingar där kränkningens grund är den utsattas/es könstillhörighet, och kränkande
handlingar av sexuell natur. Detta avsnitt handlar just om könstillhörighet. Har du som student
upplevt att du har blivit trakasserad av orsaker som du anser har samband med din
könstillhörighet?

Välj ett eller flera av nedanstående alternativ

a Mina handlingar och yttranden har ignorerats f Jag har osynliggjorts

b Det har hänt att jag inte blir tagen på allvar g Jag har frysts ut

c Det jag har sagt och gjort har förlöjligats h Annat, nämligen

d Jag har undanhållits information av vikt för
min utbildning

e Jag undanhålles den service/hjälp jag har rätt
till

8. Hur ofta? 9. I vilken/vilka situationer?

Aldrig Enstaka
tillfällen

Flertal
tillfällen

Undervisning
föreläsning
examination
grupparbete
lektion

Praktisk
övning
laboration
räkneövn

Nollning Rast/
fikapaus

Kårverksamhet
föreningar
kommittéer

Program-
verksamhet

Fritid knuten
till KaU
fester
sport

Annan situation
Nämligen:

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

a

b

c

d

e

f

g

h

10. Vem/vilka utsatte Dig? 11. Vilket kön hade den/de som utsatte Dig?

Om enbart en person Om flera personerStudie-
kamrat

Lärare
föreläsare
handledare
examinator

Annan
anställd
vid KaU

Extern
föreläsare
vid KaU Kvinna Man Ungefär lika många

kvinnor som män
Övervägande kvinnor Övervägande män

1 2 3 4 1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

g

h
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Om du varit utsatt för sexuella trakasserier där kränkningens grund är din könstillhörighet, var vänlig
och svara på följande frågor.

Om du varit utsatt för flera kränkningar, beskriv den kränkning du bedömer vara allvarligast.

Har ej varit utsatt för sexuella trakasserier ➜➜➜➜ GÅ TILL FRÅGA 18

12. Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de könskränkande handlingen/arna?

Jag …

1 … försökte skämta bort situationen

2 … försökte undvika personen/erna ifråga

3 … avvisade personen

4 … tillmötesgick personen/erna ifråga

5 … konfronterade personen/erna ifråga

6 Annat, nämligen________________________________________

13. Förändrades situationen av det du gjorde? (enligt fråga 12)

1 Nej

Ja, nämligen:

2 Situationen blev något bättre

3 Händelsen upprepades inte

4 Situationen förvärrades

5 Annat, nämligen_________________________________________

14. Har du sökt hjälp hos någon person eller instans efter den/de könskränkande
handlingen/arna?

1 Nej. Varför?

Ja, nämligen:

2 Lärare

3 Kursansvarig

4 Ansvarig person på institutionen (prefekt)

5 Ansvarig på programmet (programledare)

6 Jämställdhetshandläggaren på KaU centralt

7 Studerande-jämställdhetsombudet vid programmet

8 Studentkåren (kårstyrelsen)

9 Linje/programförening

10 Studiekamrat

11 Studievägledare

12 Kurator/högskolepräst

13 Annan. Vem?
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OM SÖKT HJÄLP HOS PERSON/INSTANS ENLIGT FRÅGA 14

15. Har personen/instansen gjort något för att försöka förändra situationen?

1 Nej

2 Ja, nämligen:

TILL ALLA

16. Har du anmält den/de könskränkande handlingen/arna till någon person eller instans?

1 Nej

Ja, till …

2 … ansvarig person på programmet (programledare)

3 … ansvarig person på institutionen (prefekt)

4 … jämställdhetshandläggaren på KaU centralt

5 … studentkåren

6 … studerande-jämställdhetsombud på programmet

7 … disciplinnämnden (rektor)

8 … polisen

9 Annan. Vem?

17. Har den/de könskränkande handlingen/arna fått negativa konsekvenser för dig vad gäller
dina studieprestationer?

1 Nej

Ja, jag har …

2 … tappat självförtroendet

3 … förlorat intresset för min utbildning

4 … avbrutit mina studier

5 … inte orkat studera lika effektivt

6 … varit frånvarande

7 … fått obefogad kritik

8 … blivit uppmanad att sluta mina studier

9 … blivit ignorerad

10 … blivit sämre bemött av studiekamrater

11 … blivit utsatt för ryktesspridning

12 … varit tvungen att sluta mina studier pga uteblivna studiemedel

13 … tagit studieuppehåll

14 Annat, nämligen:
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Uttrycket ”sexuella trakasserier” används som beteckning på två olika typer av handlingar: kränkande
handlingar där kränkningens grund är den utsattas/es könstillhörighet och kränkande handlingar av
sexuell natur. Detta avsnitt handlar just om sexuellt kränkande handlingar. Har du som student blivit
utsatt för sexuellt kränkande handlingar?

Välj ett eller flera av nedanstående alternativ

a Kroppsligt påträngande kommentarer om mina
kläder, mitt utseende etc

g Påträngande beröring eller beteende

b Kommentarer om mina intima privata relationer h Förslag om sexuella tjänster i utbyte mot belöning

c Personligen exponerad för porr i Uttalad fråga om sexuellt umgänge

d Telefon-/mailterror med sexuell laddning j Krav på sexuella tjänster

e Jag har upplevt blickar och stirrande av sexuell natur k Annat, nämligen:

f Sexualiserade komplimanger/kommentarer

18. Hur ofta? 19. I vilken/vilka situationer?

Aldrig Enstaka
tillfällen

Flertal
tillfällen

Undervisning
föreläsning
examination
grupparbete
lektion

Praktisk
övning
laboration
räkneövn

Nollning Rast/
fikapaus

Kårverk-
samhet
föreningar
kommittéer

Program-
verksamhet

Fritid knuten
till KaU
fester
sport

Annan situation
Nämligen:

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

20. Vem/vilka utsatte dig? 21. Vilket kön hade den/de som utsatte dig?

Om enbart en person Om flera personerStudie-
kamrat

Lärare
föreläsare
handledare
examinator

Annan
anställd
vid KaU

Extern
föreläsare
vid KaU Kvinna Man Ungefär lika många

kvinnor som män
Övervägande kvinnor Övervägande män

1 2 3 4 1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k
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Om du varit utsatt för sexuella trakasserier där kränkningens grund är sexuellt kränkande
handlingar, var vänlig och svara på följande frågor.

Om du varit utsatt för flera kränkningar, beskriv den kränkning du bedömer vara allvarligast.

Har ej varit utsatt för sexuella trakasserier ➜➜➜➜ GÅ TILL FRÅGA 28

22. Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de sexuellt kränkande handlingen/arna?

Jag …

1 … försökte skämta bort situationen

2 … försökte undvika personen/erna ifråga

3 … avvisade personen

4 … tillmötesgick personen/erna ifråga

5 … konfronterade personen/erna ifråga

6 Annat, nämligen:

23 Förändrades situationen av det du gjorde? (enligt fråga 22)

1 Nej

Ja, nämligen:

2 Situationen blev något bättre

3 Händelsen upprepades inte

4 Situationen förvärrades

5 Annat, nämligen:

24. Har du sökt hjälp hos någon person eller instans efter den/de sexuellt kränkande
handlingen/arna?

1 Nej

Ja, nämligen:

2 Lärare

3 Kursansvarig

4 Ansvarig person på institutionen (prefekt)

5 Ansvarig på programmet (programledare)

6 Jämställdhetshandläggaren på KaU centralt

7 Studerande-jämställdhetsombudet vid programmet

8 Studentkåren (kårstyrelsen)

9 Linje/programförening

10 Studiekamrat

11 Studievägledare

12 Kurator/högskolepräst

13 Annan. Vem?
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OM SÖKT HJÄLP HOS PERSON/INSTANS ENLIGT FRÅGA 24

25. Har personen/instansen gjort något för att försöka förändra situationen?

1 Nej

2 Ja, nämligen:

TILL ALLA

26. Har du anmält den/de sexuellt kränkande handlingen/arna till någon person eller instans?

1 Nej

Ja, till …

2 … ansvarig person på programmet (programledare)

3 … ansvarig person på institutionen (prefekt)

4 … jämställdhetshandläggaren på KaU centralt

5 … studentkåren

6 … studerande-jämställdhetsombud på programmet

7 … disciplinnämnden (rektor)

8 … polisen

9 Annan. Vem?

27. Har den/de sexuellt kränkande handlingen/arna fått negativa konsekvenser för dig vad gäller
dina studieprestationer?

1 Nej

Ja, jag har …

2 … tappat självförtroendet

3 … förlorat intresset för min utbildning

4 … avbrutit mina studier

5 … inte orkat studera lika effektivt

6 … varit frånvarande

7 … fått obefogad kritik

8 … blivit uppmanad att sluta mina studier

9 … blivit ignorerad

10 … blivit sämre bemött av studiekamrater

11 … blivit utsatt för ryktesspridning

12 … varit tvungen att sluta mina studier pga uteblivna studiemedel

13 … tagit studieuppehåll

14 Annat, nämligen:



8 (10)

Att bli favoriserad kan upplevas behagligt och uppmuntrande. Men favorisering kan också upplevas
kränkande och som ett hinder i studierna. Har du som student upplevt att du har blivit favoriserad av
orsaker som du anser har samband med din könstillhörighet?

Välj ett eller flera av nedanstående alternativ

a Mina studieprestationer har bedömts
förmånligare, t ex genom bättre betyg, vitsord
eller mer utförliga konstruktiva kommentarer från
examinatorn.

d Jag har vid tillfälle haft lättare att få tillgång till formella
eller informella nätverk.

b Jag har fått extra mycket positiv uppmärksamhet,
t ex genom att min handledare eller examinator
ägnat mer tid eller engagemang åt mitt arbete.

e Jag har vid tillfälle haft lättare att få gehör för mina förslag
och idéer.

c Jag har fått mycket uppmuntran av betydelse för
mitt studieresultat.

f Jag har vid tillfälle haft lättare för att bli tagen på allvar.

g Annat:

28. Hur ofta? 29. Har du
upplevt
favorise-
ringen som

30. I vilken/vilka situationer?

Aldrig Enstaka
tillfällen

Flertal
tillfällen

Hinder Hjälp Undervis-
ning
föreläsning
examination
grupparbete
lektion

Praktisk
övning
laboration
räkneövn

Nollning Rast/
fikapaus

Kårverk-
samhet
föreningar
kommittéer

Program-
verksamet

Fritid
knuten till
KaU
fester
sport

Annan
situation
Nämligen:

1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

a

b

c

d

e

f

g

31. Vem/vilka favoriserade dig? 32. Vilket kön hade den/de som favoriserade dig?

Om enbart en person Om flera personerStudie-
kamrat

Lärare
föreläsare
handledare
examinator

Annan
anställd
vid KaU

Extern
föreläsare
vid KaU Kvinna Man Ungefär lika många

kvinnor som män
Övervägande kvinnor Övervägande män

1 2 3 4 1 2 3 4 5

a

b

c

d

e

f

g
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Med studiemiljö avses inte bara den fysiska miljön utan även de relationer man har på högskolan. Det
finns aspekter av den sociala studiemiljön som är relaterade till kön och jämställdhet. Sexuella
trakasserier kan vara en del av organisationskulturen. Då är det inte enstaka individer som
utsätter/utsätts, utan trakasserier är en del av jargongen inom organisationen. Är sexuella trakasserier en
vanlig del av kulturen i den miljö där du studerar?

Välj ett eller flera av nedanstående alternativ

a Pornografiskt material f Umgängesformer som förutsätter begränsande eller
stereotypa könsroller

b Sexuellt laddade skämt g En sexualiserad eller könskränkande jargong som inte
enbart kommer till uttryck i form av konkreta skämt,
kommentarer eller anspelningar

c Konst eller andra utsmyckningar som framställer
eller riktar sig till ettdera könet

h Kommentarer som har sexuell eller könskränkande
innebörd

d Skämt om, och anspelningar på, sexuella
övergrepp

i Nedlåtande kommentarer om studiekollegor som framför
allt berör deras könstillhörighet.

e Stereotypa påståenden om hur kvinnor och män
är, eller hur de bör vara

j Annat, nämligen:

33. Hur ofta? 34. I vilken/vilka situationer?

Aldrig Enstaka
tillfällen

Flertal
tillfällen

Undervisning
föreläsning
examination
grupparbete
lektion

Praktisk
övning
laboration
räkneövn

Nollning Rast/
fikapaus

Kårverksamhet
föreningar
kommittéer

Program-
verksamhet

Fritid knuten
till KaU
fester
sport

Annan situation
Nämligen:

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j
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35. Har du blivit trakasserad på grund av din
etniska tillhörighet?

1 Ja

2 Nej

35b Om du svarat ja, och du dessutom blivit
sexuellt trakasserad, har trakasserierna
på grund av din etniska tillhörighet
förekommit:

1 Oftare än sexuella trakasserier

2 Lika ofta än sexuella trakasserier

3 Mer sällan än sexuella trakasserier

36. Om du är funktionshindrad, har du blivit
trakasserad på grund av ditt
funktionshinder?

1 Ja

2 Nej

36b Om du svarat ja, och du dessutom blivit
sexuellt trakasserad, har trakasserierna
på grund av ditt funktionshinder
förekommit:

1 Oftare än sexuella trakasserier

2 Lika ofta än sexuella trakasserier

3 Mer sällan än sexuella trakasserier

37. Finns det andra skäl till att du blivit
trakasserad?

1 Ja, nämligen:

2 Nej

37b Om du svarat ja, och du dessutom blivit
sexuellt trakasserad, har trakasserierna
på grund av ovan nämnda skäl
förekommit:

1 Oftare än sexuella trakasserier

2 Lika ofta än sexuella trakasserier

3 Mer sällan än sexuella trakasserier

38. Har Du fått information om könsförtryck
eller sexuella trakasserier under din
hittillsvarande studietid på KaU?

1 Ja, från:

2 Nej

39. Har Du fått information om vart man
vänder sig om man blivit utsatt för
könsförtryck eller sexuella trakasserier,
under din hittillsvarande studietid på
KaU?

1 Ja, från:

2 Nej

40. Tycker du att det behövs mer
information om könsförtryck och
sexuella trakasserier?

1 Ja

2 Nej

40b Om ja, hur skulle du vilja bli
informerad?

41. Övriga synpunkter

Tack för Din medverkan!




