Studiemiljö och kön
Informationsblad om undersökningen

Den enkät du snart kommer att besvara handlar om hur du som student på Fysikum upplever att du har
blivit bemött av andra, såväl lärare som studenter, under din tid här. Enkäten har som främsta syfte att ta
reda på om särbehandling på grund av könstillhörighet förekommer på Fysikum.
I dessa sammanhang förekommer ofta uttrycket ”sexuella trakasserier”. I Sverige har detta uttryck länge
fått stå som översättning av det engelska uttrycket ”sexual harassment” vilket har lett till att företeelsen
fått en sexuell laddning som inte alls finns i uttryckets ursprungliga betydelse. 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.
I enkäten ställs frågor om båda dessa typer av kränkningar. Frågeformuläret är därför indelat i flera delar,
där del A behandlar könskränkningar och del B kränkningar av sexuell natur. Frågorna är likartade, men
det handlar alltså om två olika företeelser.
Som könskränkning räknas bl.a. nedsättande kommentarer på grund av könstillhörighet, exempelvis
”Kvinnor kan inte koppla upp en elektrisk krets” eller ”Män klarar inte av att planera långsiktigt”.
Som sexuell kränkning räknas exempelvis tafsningar eller ovälkomna sexuella inviter.
En kränkning är en kränkning om den uppfattas som det, oavsett vad avsändaren hade för syfte.
Ett ömsesidigt frivilligt sexuellt förhållande mellan två vuxna människor är således inte ett sexuellt
trakasseri.
Det är svårt att mäta förekomsten av eventuella könstrakasserier och sexuella kränkningar. Många av
frågorna i enkäten är av känslig natur och behandlar sådant som kan vara svårt att tala om. Vi ber dig ändå
besvara enkäten så sanningsenligt som möjligt.
I enkäten ska du enbart ta med sådant som hänt på Fysikum eller i andra fysikstudierelaterade situationer
(exempelvis inspark eller studentpubar). Sådant som hänt på andra institutioner eller utanför universitet
berörs inte här.
Enkäten delas ut och kommer sammanställas av Fysikums jämställdhetsundersökningsgrupp. Frågorna är
delvis hämtade ur undersökningen ”Studiemiljö och kön – Kartläggning av sexuella trakasserier bland
studenter på Stockholms universitet” som genomfördes 2002-2003.
Tack på förhand för din medverkan!
Vänliga hälsningar,
Fysikums jämställdhetsundersökningsgrupp
Elin Bergeås, Marieanne Holmberg, Alexander Sellerholm, Barbro Åsman
Om du har frågor om jämställdhet, eller har blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar på grund av
din könstillhörighet, kan du kontakta Barbro Åsman, som är Fysikums jämställdhetsombud:
E-post bar@physto.se
Telefon 08-55 37 8665
Kontor A4:1025

