
Studiemiljö och trakasserier

Kartläggning av förekomst av trakasserier bland studenter på Fysikum

Stockholms Universitet

Resultatet av enkäten kommer läsas in och analyseras automatiskt av en dator, vänligen markera dina svar
tydligt i tomma cirklar med kryss . Text måste rymmas inom avsett, markerat fält.

För mer information om enkäten vänligen kontakta:
Jesper Norell (jesper.norell@fysik.su.se), doktorandernas jämställdhetsombud, eller
Åsa Larson (aasal@fysik.su.se), Fysikums jämställdhetsombud

1 Personlig information

1.1 Ålder (år)

22 eller yngre
23-29
30-39
40 eller äldre

1.2 Kön (identitet)

Kvinna
Man
Annat

1.3 Antal terminers studier vid Fysikum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 eller �er

2 Allmänna frågor

2.1 Hur upplever du klimatet bland studenter?

Kamratligt Okamratligt
Tolerant Intolerant

Respektfullt Respektlöst
Uppmuntrande Ej uppmuntrande

Samarbete Konkurrens
Kreativt Ej kreativt

2.2 Hur uppfattar du generellt bemötandet från dina lärare?

Respektfullt Respektlöst
Konstruktiv kritik Destruktiv kritik

Uppmuntrande Ej uppmuntrande
Engagerat Oengagerat

Professionellt Oprofessionellt
Generöst med tid Snålt med tid



2.3 Bedömer du att trakasserier är ett problem på Fysikum?

Nej
Ja

2.4 Anser du att du har blivit positivt särbehandlad?

Nej

Ja. På vilken grund och hur?
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3 Del A

Detta avsnitt handlar om trakasserier relaterade till diskriminering. Sexuella trakasserier hanteras
i del B.

3.1 Har du som student på Fysikum upplevt att du har blivit trakasserad?

Nej (Gå till del B)
Ja

3.2 Jag upplever att jag har trakasserats på grund av... (De förvalda alternativen utgör grund
för diskriminering enligt Diskrimineringslagen.)

Kön
Könsöverskridande identitet

eller uttryck
Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfat-
tning

Funktionsnedsättning Sexuell läggning

Ålder Annan grund:

3.3 På vilket sätt har du blivit trakasserad? Fyll i ditt svar och svara sedan nedan enligt följande
påståenden.

A Jag har fått oönskade kommentarer.
B Jag har ignorerats.
C Jag har ej tagits på allvar.
D Jag har undanhållits information.
E Jag har hört stereotypa påståenden om hur en viss grupp av människor är, eller bör vara.
F Jag har undanhållits service eller hjälp.
G Jag har frysts ut.

H Annat:

3.4 Hur ofta?

A B C D E F G H
Aldrig
Enstaka tillfälle
Flertal tillfällen



3.5 I vilka situationer?

A B C D E F G H
Föreläsning
Räkneövning, tutorpass eller räknestuga
Laboration
Examination
Organiserad studentsocial verksamhet
Rast eller �kapaus
Ej schemalagda gruppstudier
Annan situation

3.6 Vem eller vilka utsatte dig?

A B C D E F G H
Studiekamrat
Undervisande doktorand (kursassistent)
Lärare (föreläsare eller handledare)
Annan anställd på Fysikum

Om du blivit utsatt för �ertalet trakasserier, vänligen besvara följande frågor utifrån den eller
de du bedömer som allvarligast.

3.7 Vad gjorde du när du blev utsatt för trakasserierna?

Jag försökte skämta bort situationen.
Jag försökte undvika personen(erna) ifråga.
Jag avvisade personen(erna) ifråga.
Jag tillmötesgick personen(erna) ifråga.
Jag konfronterade personen(erna) ifråga.

Annat:

3.8 Förändrades situationen av det du gjorde?

Nej
Händelsen upprepades ej.
Situationen förbättrades.
Situationen försämrades.

Annat:

3.9 Har du sökt hjälp hos någon person eller instans efter trakasserierna?

Nej. Varför inte?

Ja. Vem? (namn eller titel)
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3.10 Har personen eller instansen gjort något för att försöka förbättra situationen?

Nej

Ja, nämligen:

3.11 Har du anmält trakasserierna till någon person eller instans?

Nej

Ja. Vem? (namn eller titel)

3.12 Har trakasserierna fått negativa konsekvenser för dina studieprestationer, din studiemiljö
eller ditt personliga välbe�nnande?

Nej

Ja, nämligen:



4 Del B

Detta avsnitt handlar om sexuella trakasserier.

4.1 Har du som student på Fysikum blivit utsatt för sexuella trakasserier?

Nej (Gå till del C)
Ja

4.2 På vilket sätt har du blivit sexuellt trakasserad? Fyll i ditt svar och svara sedan nedan enligt
följande påståenden.

A Jag har fått oönskade eller sexualiserande kommentarer (om t.ex. kläder eller utseende).
B Jag har fått kommentarer om mina intima relationer.
C Jag har blivit exponerad för porr.
D Jag har upplevt blickar och stirrande av sexuell natur.
E Jag har fått oönskade förslag eller krav på sexuellt umgänge.
F Jag har hört skämt om eller anspelningar på sexuella övergrepp.

G Annat:

4.3 Hur ofta?

A B C D E F G
Aldrig
Enstaka tillfälle
Flertal tillfällen

4.4 I vilka situationer?

A B C D E F G
Föreläsning
Räkneövning, tutorpass eller räknestuga
Laboration
Examination
Organiserad studentsocial verksamhet
Rast eller �kapaus
Ej schemalagda gruppstudier
Annan situation

4.5 Vem eller vilka utsatte dig?

A B C D E F G
Studiekamrat
Undervisande doktorand (kursassistent)
Lärare (föreläsare eller handledare)
Annan anställd på Fysikum

Om du blivit utsatts för �ertalet sexuella trakasserier, vänligen besvara följande frågor utifrån
den eller de du bedömer som allvarligast.
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4.6 Vad gjorde du när du blev utsatt för trakasserierna?

Jag försökte skämta bort situationen.
Jag försökte undvika personen(erna) ifråga.
Jag avvisade personen(erna) ifråga.
Jag tillmötesgick personen(erna) ifråga.
Jag konfronterade personen(erna) ifråga.

Annat:

4.7 Förändrades situationen av det du gjorde?

Nej
Händelsen upprepades ej.
Situationen förbättrades.
Situationen försämrades.

Annat:

4.8 Har du sökt hjälp hos någon person eller instans efter trakasserierna?

Nej. Varför inte?

Ja. Vem? (namn eller titel)

4.9 Har personen eller instansen gjort något för att försöka förbättra situationen?

Nej

Ja, nämligen:

4.10 Har du anmält trakasserierna till någon person eller instans?

Nej

Ja. Vem? (namn eller titel)

4.11 Har trakasserierna fått negativa konsekvenser för dina studieprestationer, din studiemiljö
eller ditt personliga välbe�nnande?

Nej

Ja, nämligen:



5 Del C

5.1 Har du sett eller vetat om att någon annan student blivit usatt för trakasserier?

Nej

Ja. Vilken typ av trakasserier?

5.2 Har du fått information om trakasserier under din studietid (förutom i samband med denna
enkät)?

Nej

Ja, ifrån:

5.3 Har du fått information om vart man kan vända sig ifall man blivit utsatt för trakasserier
under din studietid (förutom i samband med denna enkät)?

Nej

Ja, ifrån:

5.4 Tycker du att det behövs mer information om vad trakasserier innebär och hur de hanteras
på Fysikum? (Om ja, ange gärna hur skulle du vilja bli informerad.)

Nej

Ja:

5.5 Vad tyckte du om enkäten?
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5.6 Övriga synpunkter och kommentarer:
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