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1. Bakgrund till enkäten "Studiemiljö och kön"
Under höstterminen 2004 ordnade Fysikums ämnesråd i samarbete med studentkårens
mångfaldsprojekt "Lär en lärare" ett jämställdhetsseminarium för Fysikums styrelses
ledamöter. Under detta seminarium framkom att studenter på Fysikum utsatts för
sexuella trakasserier.
Styrelsen tillsatte en jämställdhetsundersökningsgrupp med syfte att undersöka dessa
fall samt föreslå åtgärder. Gruppen bestod av Barbro Åsman, Marieanne Holmberg,
Elin Bergeås (doktorand och sammankallande i gruppen) och Alexander Sellerholm
(student).
1.1 Genomförande
Vårt första möte med jämställdhetsundersökningsgruppen hölls i november 2004.
Under mötena kom vi fram till att enda sättet att få en heltäckande bild av
trakasseriernas utbredning var att göra en enkätundersökning. Enkätfrågorna hämtade
vi delvis från undersökningen "Studiemiljö och kön – Kartläggning av sexuella
trakasserier bland studenter på Stockholms universitet" (se www.jamstkom.su.se
Dokument/rapporter)
Vi bestämde oss för att genomföra enkätundersökningen på föreläsningstid, för att så
många studenter som möjligt skulle besvara frågorna. Enkäten delades ut till alla
studenter på fortsättnings, påbyggnads och fördjupningskurser på Fysikum i mars
2005. Besvarandet av enkäterna gick till så att Alexander och Elin gick till den
aktuella klassen, höll ett kort informationsanförande om enkätens syfte och
definitionen av sexuella trakasserier och delade ut ett informationsblade med samma
budskap. Därefter delades enkäten ut. Alexander och Elin stannade kvar i
klassrummet medan studenterna fyllde i enkäten för att besvara eventuella frågor och
samlade slutligen in enkäterna.

1.2 Svarsfrekvens och bortfall
Alla studenter som fick en enkät i handen besvarade frågorna, förutom en man. Totalt
besvarade 40 män och 22 kvinnor enkäten. Svarsfrekvensen handlar alltså inte om hur
många av dessa som besvarade enkäten, utan i stället om vilka som faktiskt var på den
aktuella föreläsningen. Personer som av en eller annan anledning var frånvarande har
inte svarat på enkäten. Detta gör att vi inte har fått svar från personer som håller sig
borta från Fysikum till följd av sexuella trakasserier, eller rent av har slutat helt.
Urvalet är alltså till viss del snedvridet: De allra grövsta fallen av sexuella trakasserier
är antagligen omöjliga att upptäcka med denna enkät.
Trots de potentiella problemen med denna metod, valde vi ändå att dela ut enkäten i
klasserna hellre än att skicka hem den till studenterna, eftersom vi misstänkte att
svarsfrekvensen i det sistnämnda fallet annars skulle ha blivit alldeles för låg.
1.3 Om enkäten
Följande text fanns att läsa på informationsbladet som delades ut tillsammans med
enkäten:

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 20022003.
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:
Epost bar@physto.se
Telefon 0855 37 8665
Kontor A4:1025

Som framgår ovan är enkäten indelad i flera olika delar. Förutom de mest omfattande
delarna A och B (som är snarlika i sin uppbyggnad) finns även en inledande del 1,
som innehåller frågor om ålder, kön och studietid samt allmänna frågor om
studieklimat. Sista sidan, del C, innehåller bl.a. frågor om andra typer av trakasseier
och huruvida studenterna har blivit informerade om sexuella trakasserier.

2. Sammanställningen
Enkätsvaren överfördes till digital form av Alexander och Elin, och sammanställdes
med hjälp av Matlab 7.0.
Nedan följer en kort sammanställning av vissa frågor, med kommentarer. Den
fullständiga sammanställningen av samtliga frågor finns på
www.physto.se/~elin/jamst/
Ibland görs jämförelser med enkätundersökningen som genomfördes på hela
universitetet vintern 20022003. Det är dock viktigt att komma ihåg att Fysikums
enkät grundar sig på svar från endast 62 personer. Alla procenttal i vår undersökning
är således behäftade med stora fel, och jämförelser med universitetets undersökning
bör göras med stor försiktighet.

Del 1  Studieklimatet
Efter de inledande frågorna om den svarandes ålder,
kön och studietid på Fysikum ställdes frågor om
studieklimatet.

Fråga 5 var Hur uppfattar du generellt bemötandet från
dina lärare? På en skala från 1 (sämst) till 6 (bäst)
angav studenterna hur de uppfattade lärarnas bemötande
Fråga 4: Hur upplever du klimatet bland studenterna i utifrån aspekterna generöst med tid, professionellt,
engagerat, entusiasmerande, uppmuntrande, konstruktiv
din årskurs/klass? Studenterna angav svaren på en
skala från 1 till 6, där 1 var minst trivsamt och 6 bäst. kritik, respektfullt.
Studenterna tog hänsyn till sju olika aspekter av
studieklimatet: Kreativt, samarbete, kan säga vad jag
tycker, uppmuntrande, respektfullt, tolerant, kamratligt.

Svaren från denna enkät påminner mycket om de som
angavs i SU:s fakultetsövergripande undersökning,
förutom att lärarna får aningen högre betyg av
studenterna på Fysikum.
Fråga 6: Bedömer du att sexuella trakasserier är ett
problem på Fysikum?
8 personer (13%) svarade ja.
6 kvinnor (27%) och 2 män (5%)
Motsvarande siffror i SUundersökningen var 12% resp
10%. Notera dock att Fysikums undersökning grundar
sig på svar från få personer. De 6 kvinnor som angivit att
sexuella trakasserier är ett problem kan samtliga ha ett
och samma fall av sexuella trakasserier i åtanke.

Del A  Trakasserier på grund av kön.
Har du upplevt att du blivit trakasserad av orsaker som du anser har samband med din könstillhörighet?
Begrunda följande alternativ:
a Mina handlingar och yttranden har ignorerats
b Det har hänt att jag inte blir tagen på allvar
c Det jag har sagt och gjort har förlöjligats
d Jag har undanhållits information av vikt för min utbildning

e Jag har hört stereotypa påståenden om hur kvinnor och män är,
eller hur de bör vara.
f Jag undanhålles den service/hjälp jag har rätt till
g Jag har osynliggjorts
h Jag har frysts ut
i Annat

Fråga A1: Hur ofta?
Kvinnornas svar

10 (olika) kvinnor har utsatts för trakasserier vid
enstaka tillfällen, 4 har utsatts vid ett flertal tillfällen.
64% av kvinnorna har utsatts för trakasserier

Männens svar

12 (olika) män har utsatts för trakasserier vid enstaka
tillfällen, 7 har utsatts vid ett flertal tillfällen.
48% av männen har utsatts för trakasserier

Varje person som svarat kan ha varit utsatt för flera olika typer av trakasserier, vilket gör att exempelvis de
10 kvinnor som utsatts för trakasserier enstaka gånger ger den höga stapeln ovan.
Alternativen ah är av sådan karaktär att kränkningarna inte nödvändigtvis måste bero på den drabbades
könstillhörighet. I synnerhet är det svårt att tänka sig att en manlig student inte blir tagen på allvar på grund av
att han är man i en såpass mansdominerad miljö som Fysikum. Men oavsett skäl är det allvarligt att studenter
upplever att de undanhålles information eller inte blir tagna på allvar.

Fråga A3: Vem utsatte dig?
Alternativ:
a Mina handlingar och yttranden har ignorerats
b Det har hänt att jag inte blir tagen på allvar
c Det jag har sagt och gjort har förlöjligats
d Jag har undanhållits information av vikt för min utbildning

e Jag har hört stereotypa påståenden om hur kvinnor och män är,
eller hur de bör vara.
f Jag undanhålles den service/hjälp jag har rätt till
g Jag har osynliggjorts
h Jag har frysts ut
i Annat

Männens svar

Kvinnornas svar

Annan anställd
Lärare
Doktorand
Studiekamrat

2 olika kvinnor trakasserade
5 olika kvinnor
3 olika kvinnor
9 olika kvinnor

Lärare
Doktorand
Studiekamrat

3 olika män trakasserade
3 olika män
10 olika män

Det är huvudsakligen män, eller grupper av både män och kvinnor som ligger bakom trakasserierna (enligt
fråga A4).
"Annat" som en man angivit, är att han bevittnat hur någon annan blivit trakasserad.
Av svaren på fråga A3 framgår att det huvudsakligen är studenter som trakasserar varandra. Undervisande
personer gör sig mestadels skyldiga till att uttrycka stereotypa påståenden om män och kvinnor, eller
att visa bristande hänsyn, så som att ignorera studenterna, inte ta dem på allvar eller undanhålla
viktig information från dem.

Fråga A5  A10. Om reaktion, hjälp och konsekvenser. (Få besvarade dessa frågor).
Nedan finns enbart de svarsalternativ som de svarande angav. Fler alternativ fanns i enkäten.
Männens svar

Kvinnornas svar
A5: Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de
könskränkande handlingen/arna?

A5: Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de
könskränkande handlingen/arna?

Jag...
... försökte skämta bort situationen
... försökte undvika personen/erna ifråga
... konfronterade personen/erna ifråga
... ignorerade personen/erna ifråga

Jag...
... försökte skämta bort situationen
... gjorde ingenting

1
3
3
2

1
1

A6: Förändrades situationen av det du gjorde (enligt
fråga A5)?

A6: Förändrades situationen av det du gjorde (enligt
fråga A5)?

Nej
Ja, situationen blev något bättre
Ja, situationen upprepades ej

Nej

5
1
1

1

(De två kvinnor som upplevde en förbättring
konfronterade gärningsmannen)
A7A9: Har du sökt hjälp, fått hjälp, anmält
handlingen?

A7A9: Har du sökt hjälp, fått hjälp, anmält
handlingen?

1 kvinna har anmält till kursansvarig.

Ingen man svarade ja här.

A10: Har den/de könskränkande handlingen/arna fått A10: Har den/de könskränkande handlingen/arna fått
negativa konsekvenser för dig vad gäller dina
negativa konsekvenser för dig vad gäller dina
studieprestationer?
studieprestationer?
Nej, inga negativa konsekvenser
Ja, jag har...
... tappat självförtroendet
... känt mig tvingad att byta studiegrupp
... ifrågasatt valet av utbildning

4
1
1
1

(1 kvinna har angivit negativa konsekvenser)

Ja, jag har...
... blivit sämre bemött av studiekamrater
... kommit efter i studierna
(1 man har angivit negativa konsekvenser)

1
1

Del B  Sexuella kränkningar
Har du som student på Fysikum blivit utsatt för sexuellt kränkande handlingar?
Begrunda följande alternativ:
a Ovälkomna och/eller påträngande kommentarer om mina
kläder, mitt utseende etc
b Kommentarer om mina intima privata relationer
c Jag har blivit exponerad för porr
d Ovälkomen och/eller påträngande telefon eller mejlkontakt
e Jag har upplevt blickar och stirrande av sexuell natur
f Sexualiserade komplimanger/kommentarer

g Förslag om sexuella tjänster i utbyte mot belöning
h Påträngande beröring eller beteende
i Uttalad fråga om sexuellt umgänge
j Har fått höra skämt om eller anspelningar på sexuella övergrepp
k Krav på sexuella tjänster
l Annat

Fråga B1: Hur ofta?
Kvinnornas svar

Männens svar

7 (olika) kvinnor har utsatts för trakasserier vid enstaka 4 (olika) män har utsatts för trakasserier vid enstaka
tillfällen, 3 har utsatts vid ett flertal tillfällen
tillfällen, 1 har utsatts vid ett flertal tillfällen
45% av kvinnorna har utsatts för trakasserier
13% av männen har utsatts för trakasserier
Varje person som svarat kan ha varit utsatt för flera olika typer av trakasserier, vilket gör att exempelvis de
7 kvinnor som utsatts för trakasserier enstaka gånger ger den höga stapeln ovan.

Fråga B3: Vem utsatte dig?
Alternativ:
a Ovälkomna och/eller påträngande kommentarer om mina
kläder, mitt utseende etc
b Kommentarer om mina intima privata relationer
c Jag har blivit exponerad för porr
d Ovälkomen och/eller påträngande telefon eller mejlkontakt
e Jag har upplevt blickar och stirrande av sexuell natur
f Sexualiserade komplimanger/kommentarer

g Förslag om sexuella tjänster i utbyte mot belöning
h Påträngande beröring eller beteende
i Uttalad fråga om sexuellt umgänge
j Har fått höra skämt om eller anspelningar på sexuella övergrepp
k Krav på sexuella tjänster
l Annat

Männens svar

Kvinnornas svar

Annan anställd
Lärare
Studiekamrat

3 olika kvinnor trakasserade
1 kvinna
8 olika kvinnor

Studiekamrat

4 olika män trakasserade

Vid formulerandet av frågan missade vi att lägga in alternativet "doktorand", vilket innebär att "annan
anställd" kan vara undervisande doktorand, såväl som verkstads, expeditions eller annan ej undervisande
personal.
Det är, föga förvånande, enbart män som har trakasserat kvinnorna och huvudsakligen kvinnor som har
trakasserat männen.

Fråga B5  B10. Om reaktion, hjälp och konsekvenser. (Få besvarade dessa frågor)
Nedan finns enbart de svarsalternativ som de svarande angav. Fler alternativ fanns i enkäten.
Männens svar

Kvinnornas svar
B5: Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de
sexuellt kränkande handlingen/arna?

B5: Vad gjorde du när du blev utsatt för den/de
sexuellt kränkande handlingen/arna?

Jag...
... försökte skämta bort situationen
... försökte undvika personen/erna ifråga
... avvisade personen
... konfronterade personen/erna ifråga

Jag...
... försökte skämta bort situationen

2
4
2
3

B6: Förändrades situationen?

B6: Förändrades situationen?
Nej
Ja, situationen upprepades ej

2

3
2

Nej
Ja, situationen blev något bättre

1
1

B7B9: Har du sökt hjälp, fått hjälp, anmält
handlingen?

B7B9: Har du sökt hjälp, fått hjälp, anmält
handlingen?

2 kvinnor har sökt hjälp hos lärare på Fysikum.
De upplever att lärarna inte gjort tillräckligt.
2 kvinnor har anmält trakasserierna.

Ingen man svarade ja här.

B10: Har den/de sexuellt kränkande handlingen/arna B10: Har den/de sexuellt kränkande handlingen/arna
fått negativa konsekvenser för dig vad gäller dina
fått negativa konsekvenser för dig vad gäller dina
studieprestationer?
studieprestationer?
Nej, inga negativa konsekvenser
2
Nej, inga negativa konsekvenser
2
Ja, jag har...
... tappat självförtroendet
... tappat intresset för utbildningen
... inte orkat studera effektivt
... varit frånvarande
... fått obefogad kritik
... blivit ignorerad
... blivit sämre bemött av kursare
... blivit utsatt för ryktesspridning
... känt mig tvingad att byta studiegrupp
... ifrågasatt valet av utbildning

1
1
2
1
1
1
1
1
3
1

(3 olika kvinnor har angivit negativa konsekvenser).

Del C  Allmänna frågor om trakasserier, enkäten och information
Kvinnornas svar

Männens svar

C1C2: Har du blivit trakasserad av andra skäl än de C1C2: Har du blivit trakasserad av andra skäl än de
som nämnts ovan? Om ja, hur ofta?
som nämnts ovan ? Om ja, hur ofta?
Inga kvinnor trakasserade av andra skäl

1 man trakasserad p.g.a. etnisk tillhörighet, oftare än
sexuella trakasserier

C3: Har du sett någon annan bli utsatt för
trakasserier?

C3: Har du sett någon annan bli utsatt för
trakasserier?

9 kvinnor svarade ja
(huvudsakligen köns och sextrakasserier)

6 män svarade ja
(Köns och sextrakasserier, utfrysning)

C4: Har du fått information om könsförtryck eller
sexuella trakasserier under din utbildningstid?

C4: Har du fått information om könsförtryck eller
sexuella trakasserier under din utbildningstid?

4 kvinnor svarade ja
7 män svarade ja
(information från andra studenter, WIPS lokalt, UU ej (information från doktorandrådet, FÄR, Gaudeamus,
SU)
www.su.se, UU ej SU)
C5: Har du fått information om vart man kan vända sig C5: Har du fått information om vart man kan vända sig
om man blir utsatt för sexuella trakasserier?
om man blir utsatt för sexuella trakasserier?
2 kvinnor svarade ja
(info från studiekamrat, "studentkåren kanske")

8 män svarade ja
(info från doktorandrådet, FÄR, anslagstavla,
jämställdhetsgruppen)

C6: Tycker du att det behövs mer information om
sexuella trakasserier? Hur vill du bli informerad?

C6: Tycker du att det behövs mer information om
sexuella trakasserier? Hur vill du bli informerad?

13 kvinnor svarade ja
(Vill ha information i samband med kursstart, under
föreläsningstid, informationsblad)

16 män svarade ja
(Önskar information under föreläsningstid, seminarier,
mejl, hemsidan, lapp på anslagstavla, informationsblad)

C7: Vad tyckte du om enkäten?

C7: Vad tyckte du om enkäten?

De allra flesta kvinnorna var mycket positiva

Hälften av männen var positiva. 3 tyckte att den var
onödig eller irrelevant.

C8: Övriga synpunkter (representativt urval)

C8: Övriga synpunkter (representativt urval)

Svårt att kombinera studier med barn
Viktigt att sammanställningen når ut
Trevlig stämning på Fysikum
Det här är viktiga frågor

Undersökningen borde inte gjorts i klassrummet
Det här är viktiga frågor
De som utsatts kanske inte vågar medge det
Kulturellt problem

3. Slutsatser och åtgärdsförslag
Enkätresultatet ger en tvetydig bild av situationen på Fysikum: Å ena sidan har vi
nöjda studenter som trivs med sin studiesituation, sina kurskamrater och sina lärare. Å
andra sidan har en stor andel av studenterna utsatts för trakasserier av något slag.
Många studenter har råkat ut för trakasserier av lindrigare slag, som inte givit några
negativa konsekvenser för de utsatta, men några få studenter har råkat ut för
kränkningar som är betydligt allvarligare. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, och
Fysikum är enligt lag skyldigt att förebygga och förhindra att studenter och anställda
utsätts för sexuella trakasserier. Ingen ska behöva må dåligt på institutionen, och
ingen ska kunna använda Fysikums lokaler eller datorer som plattform för att kränka
andra. På en punkt har Fysikum helt klart misslyckats: Information om sexuella
trakasserier och var man kan få hjälp har inte nått fram till studenterna. Lyckligtvis är
detta förhållandevis enkelt att åtgärda.
För att komma tillrätta med problemen som finns har vi sammanställt en lista på
åtgärder. De flesta är förhållandevis enkla att genomföra och behöver inte kosta
mycket. Viktigast av allt är dock att Fysikum tydligt visar att sexuella kränkningar
och könsförtryck inte är acceptabelt. Misstankar om sexuella trakasserier måste följas
upp.
Nästa vår vill vi dela ut samma enkät igen, men till enbart studenter på andra
terminen fysik (FyL2 eller andra terminen fristående kurs). Förhoppningsvis kan vi då
se om åtgärdena givit några resultat. Vi bör åtminstone kunna avgöra om
informationen gått fram. Om enkätundersökningen genomförs bland tvåorna flera år i
följd bör vi efter några år få ett bra instrument för att mäta trender och
attitydförändringar hos studenterna.
3.1 Åtgärdslista
Information till studenterna.
 Vid kursstart och första föreläsningen på Fysikum bör studenterna få information
om trivselregler och vart man ska vända sig om man mår dåligt. I synnerhet är det
viktigt att framhålla att det är absolut förbjudet att använda Fysikums datorer för att
titta på pornografiskt material.
 Informationen bör kompletteras med en lapp på ämnesrådets anslagstavla. Den kan
innehålla allmän information om vart man kan vända sig om man mår dåligt, till följd
av sexuella trakasserier eller något annat.
 Informationen på hemsidan måste förbättras.
Utbildning av doktorander före assistenttjänstgöring
 Det är önskvärt att doktorander som ska undervisa får genomgå en kort utbildning
(omkring en halvdag) före första undervisningstillfället. Denna utbildning ska inte
enbart handla om sexuella trakasserier, utan bör vara ett allmänt informationstillfälle,
då doktoranderna får handfasta tips om vad man bör tänka på i labbet, var man
kvitterar ut nycklar, etc.
 Många av de problem som uppstår i samspelet mellan undervisande doktorand och

student grundar sig på att en doktorand befinner sig i maktställning, vilket man som
doktorand inte alltid är medveten om. Doktoranden är inte sällan jämngammal med
sina studenter och har nyligen läst precis den kurs som undervisas. Ur doktorandens
synvinkel råder då ett närmast jämbördigt förhållande, medan studenten i
doktoranden ser en person med auktoritet. Om doktoranden i det läget skämtar om
något som hade varit milt olämpligt om det sagts till en studiekamrat, kan det lätt
uppfattas som djupt kränkande av studenten, just på grund av maktförhållandet. Om
doktoranderna blir upplysta om detta problem på ett tidigt stadium kan många
otrevliga situationer förhindras.
Information till anställda
 Alla anställda bör redan vara medvetna om att deras studenter befinner sig i en
beroendeställning, och att man måste tänka särskilt på det om man skämtar med dem,
eller ställer personliga frågor.
 Den viktiga informationen till lärarna handlar om vad man ska göra om en student
råkar ut för trakasserier. Det är betydelsefullt att alla anställda vet precis vilka regler
som gäller på Fysikum.
Åtgärdsplan
 Om någon blir utsatt ska ett färdigt maskineri rulla igång. Ingen lärare som blir
uppsökt av en student i behov av hjälp ska behöva tveka om vad som ska göras. På
det viset tillgodoses även kravet på rättsäkerhet för studenterna: Vilken hjälp man får
om man blivit utsatt, och vilket straff gärningsmannen får, ska inte vara beroende av
vilken lärare som först tog emot anmälan.
3.2 Råd till dig som blivit utsatt för trakasserier
(Delvis hämtat från SU:s åtgärdsplan mot sexuella trakasserier,
http://www.su.se/organisation/regelbok/jamstalldhet_3.php)
 Säg ifrån! Gör klart för den som trakasserar dig att du inte tolererar beteendet.
 Fortsätter trakasserierna trots att du sagt ifrån eller att du känner dig djupt kränkt,
vänder du dig till jämställdhetsombudet på Fysikum (för närvarande Barbro Åsman)
eller prefekten (Sven Mannervik) för att få hjälp.
 För gärna anteckningar om vad som hänt, t ex om tid, plats, vilka personer som var
närvarande, e t c. Då är det lättare att i efterhand minnas exakt vad som hänt.
 Du kan också tala med studenthälsan, studentkåren, ämnesrådet eller studentprästen
för att få extra stöd.
Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du blir trakasserad. Du har rätt att säga ifrån om
sådant som du anser är kränkande eller på något vis obehagligt.
Tänk på att en kränkning är en kränkning om den uppfattas som det, oavsett vad
avsändaren hade för syfte. Om du blir utsatt för något som du upplever som
obehagligt och säger ifrån, men problemen ändå fortsätter, är det ett solklart fall av
trakasserier.
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Sammanställning av enkäten 'Studiemiljö och kön'
Fysikum, juni 2005
Antal svarande: 62
1  Studenternas ålder
<22 år
13
2226 år
27
2732 år
14
3342 år
8
>43 år
0

2  Kön
Antal kvinnor:
Antal män:

22
40

(35.5%)
(64.5%)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Första delen
—————————————————————————————————

3  Antal terminer på Fysikum
1 termin
13 st
2 terminer
11 st
3 terminer
16 st
4 terminer
7 st
5 terminer
8 st
6 terminer
2 st
7 terminer
0 st
8 terminer
3 st
>8 terminer
2 st

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Första delen
—————————————————————————————————

4  Klimatet bland studenterna
Kamratligt
4.67
Tolerant
4.74
Respektfullt
4.84
Uppmuntrande
4.23
Kan säga vad jag tycker 4.84
Samarbete
4.50
Kreativt
4.03
Totalt medel
4.55

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Första delen
—————————————————————————————————

5  Bemötandet från lärarna
Respektfullt
4.98
Konstruktiv kritik
4.41
Uppmuntrande
4.23
Entusiasmerande
4.19
Engagerat
4.54
Professionellt
4.86
Generöst med tid
4.12
Totalt medel
4.48

6  Bedömer du att sexuella trakasserier är ett problem på Fysikum?
Ja
8
(12.9%)
(27% av kvinnorna svarade ja, 5% av männen)
Nej
50
(80.6%)
7  Har du blivit positivt särbehandlad?
Nej
61
(98.4%)
Ja
0
( 0.0%)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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Kvinnornas svar
Del A – Trakasserier p.g.a. könstillhörighet
A1  Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a. könstillhörighet?
Aldrig:
8
(36.4%)
Enstaka tillf.:
10
(45.5%)
Flertal tillf.:
4
(18.2%)
14 kvinnor har utsatts för trakasserier p.g.a kön
Vilken händelse?
Händelse
enst.
ignorerats
6
ej tagits på allvar
6
förlöjligats
0
undanhållits information
1
hört stereotypa påståenden
8
undanhållits service / hjälp
1
osynliggjorts
1
frysts ut
0
annat
0

flertal
0
0
0
0
3
0
1
0
0

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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A2  I vilken situation?
Undervisning
Praktisk övning
Examination
Kårverksamhet
Rast
Inspark
I datorsalarna
Annat

7
9
1
3
8
2
6
3

(gruppstudier)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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A3  Vem utsatte dig?
Studiekamrat
Doktorand
Lärare
Annan anställd

14
5
6
2

(9 olika personer)
(3 olika personer)
(5 olika personer)
(2 olika personer)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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A4  Vilket kön hade den/de som utsatte dig?
En kvinna
0
En man
11
Lika många kvinnor som män
4
Mest kvinnor
0
Mest män
10

(7 olika personer)
(4 olika personer)
(6 olika personer)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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A5  Vad gjorde du?
Skämtade bort
Undvek personen
Avvisade personen
Tillmötesgick personen
Konfronterade personen
Annat

1
3
0
0
3
2

(7.1%)
(21.4%)
(0.0%)
(0.0%)
(21.4%)
(14.3%)

(struntade i det/ignorerade)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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A6  Förändrades situationen?
Nej
5
Ja, blev bättre
1
Händelsen upprepades ej
1
Situationen förvärrades
0
Annat
0

(35.7%)
(7.1%)
(7.1%)
(0.0%)
(0.0%)

(båda som upplevde en förbättring konfronterade gärningsmannen)

A7  Har du sökt hjälp?
Nej:
7
(50 %)
Ja:
0
(0 %)
A8  Har personen/instansen gjort något?
Ja:
0
(0 %)
Nej:
1
(7.1%)
A9  Har du anmält?
Ja:
1
(4.6 %)
Nej:
2
(9.1 %)

(till kursansvarig)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
—————————————————————————————————

A10  Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig?
Inga neg. konsekvenser
4
(28.6%)
Tappat självförtroendet
1
(7.1%)
Tappat intresset för utb.
0
(0.0%)
Inte orkat studera
0
(0.0%)
Varit frånvarande
0
(0.0%)
Fått obefogad kritik
0
(0.0%)
Uppmanad att sluta
0
(0.0%)
Ignorerad
0
(0.0%)
Sämre bemött av studiekamrater
0
(0.0%)
Utsatt för ryktesspridning
0
(0.0%)
Tagit studieuppehåll
0
(0.0%)
Tvingad byta studiegrupp
1
(7.1%)
Annat
1
(7.1%)
("fått mig att ifrågasätta valet av utbildning och om jag överhuvudtaget är
välkommen. Oroande för famtida forskarstudier")

Kvinnan som svarade "annat" har hört stereotypa påståenden från lärare, och osynliggjorts av
annan anställd. Inga kränkningar från studiekamrater.

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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Del B – Sexuella kränkningar
B1  Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar?
Aldrig:
12
(54.5%)
Enstaka tillf.:
7
(31.8%)
Flertal tillf.:
3
(13.6%)
10 kvinnor har utsatts för sexuella kränkningar
Vilken händelse?
Händelse
Kommentarer om utseende
Kommentarer om intima relationer
Exponerad för porr
Påträngande telefon/mejlkontakt
Stirrande
Sexualiserande kommentarer
Påträngande beröring
Förslag om sex mot belöning
Fråga om sexuellt umgänge
Skämt om övergrepp
Krav på sextjänster
Annat

enst.
1
1
1
2
2
6
0
4
0
2
0
0

flertal
1
0
0
3
1
1
1
2
0
0
0
0

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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B2  i vilka situationer?
Undervisning
Praktisk övning
Examination
Kårverksamhet
Rast
Inspark
I datorsalarna
Annat

0
1
0
4
9
2
6
2

(hemma)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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B3  Vem utsatte dig?
Studiekamrat
Lärare
Annan anställd

24
1
9

(8 olika fall)
(3 olika fall)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
—————————————————————————————————

B4  Vilket kön hade den/de som utsatte dig?
En kvinna
0
En man
18
Lika många kvinnor som män
0
Mest kvinnor
0
Mest män
12

(9 olika fall)
(4 olika fall)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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B5  Vad gjorde du?
Skämtade bort
Undvek personen
Avvisade personen
Tillmötesgick personen
Konfronterade personen
Annat

2
4
2
0
1
0

(20.0%)
(40.0%)
(20.0%)
( 0.0%)
(10.0%)
( 0.0%)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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B6  Förändrades situationen?
Nej
Ja, blev bättre
Händelsen upprepades ej
Situationen förvärrades
Annat

3
0
2
0
0

(30.0%)
( 0.0%)
(20.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)

Undvikande av trakasserande personen samt att skämta bort det ledde till att händelsen ej
upprepades

B7  Har du sökt hjälp?
Nej:
3
(30.0%)
Ja:
1
(10.0%)

(AK, BÅ)

B8  Har personen/instansen gjort något?
Ja:
0
( 0.0%)
Nej:
2
(20.0%)
B9  Har du anmält?
Ja:
2
(20.0%)
Nej:
3
(30.0%)

(disciplinnämnden, AK)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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B10  Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig?
Inga neg. konsekvenser
2
(20.0%)
Tappat självförtroendet
1
(10.0%)
Tappat intresset för utb.
1
(10.0%)
Inte orkat studera
2
(20.0%)
Varit frånvarande
1
(10.0%)
Fått obefogad kritik
1
(10.0%)
Uppmanad att sluta
0
( 0.0%)
Ignorerad
1
(10.0%)
Sämre bemött av studiekamrater
1
(10.0%)
Utsatt för ryktesspridning
1
(10.0%)
Tagit studieuppehåll
0
( 0.0%)
Tvingad byta studiegrupp
3
(30.0%)
Annat
1
(10.0%)

B11  Kommentarer:
Detta (kommentarer om kläder och utseende, stirrande, sexualiserande komplimanger) hände
två gånger under första året, sedan har det inte hänt.

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Kvinnornas svar
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Del C – Frågor av allmän karaktär
C1 – Har du blivit trakasserad av andra skäl?
Ja:
0
( 0.0%)
Nej:
21
(95.5%)
C2 – Om ja, och du dessutom blivit sexuellt trakasserad, har trakasserierna av ovan nämnda
skäl förekommit oftare eller mer sällan än sexuella trakasserier?
0 kvinnor trakasserade av andra skäl
C3 – Har du sett någon annan bli utsatt?
Ja:
9
(40.9%)
Nej:
12
(54.5%)
Typ av trakasserier: Sex och könstrakasserier (2), könskränkningar (2), nedsättande skämt,
sexuella trakasserier och hotmejl, rykte om sextrakasserier, sexuella trakasserier.
C4 – Har du fått information om sexuella trakasserier?
Ja:
4
(18.2%)
Nej:
15
(68.2%)
Information från UU:s studentkår ej SU / klasskamrat / engagerade studenter och tjejmiddagar
/ WIPS lokalt.
C5 – Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt?
Ja:
2
( 9.1%)
Nej:
19
(86.4%)
Information från klasskamrat / "studentkåren kanske".
C6a – Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier?
Ja:
13
(59.1%)
Nej:
7
(31.8%)
C6b – Om ja, hur vill du bli informerad?
Information i samband med kursstart / under föreläsningstid / informationsblad / information
till lärare viktigt.
C7 – Vad tyckte du om enkäten?
Bra (de allra flesta). / Bra svarsalternativ. / Viktigt / Stereotyp, mer för tjejer än för killar. /
Tar gärna del av resultatet. /
C8 – Övriga synpunkter
Trevlig stämning på Fysikum / Svårt att kombinera fysikstudier med barn och familjeliv /
Problemet med sexuella trakasserier måste synliggöras / Viktigt att enkätsammanställningen
når ut

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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Männens svar
Del A – Trakasserier p.g.a. könstillhörighet
A1  Har du utsatts för någon typ av trakasserier p.g.a. könstillhörighet?
Aldrig:
21
(52.5%)
Enstaka tillf.:
12
(30.0%)
Flertal tillf.:
7
(17.5%)
19 män har utsatts för trakasserier p.g.a. kön
Vilken händelse?
Händelse
ignorerats
ej tagits på allvar
förlöjligats
undanhållits information
hört stereotypa påståenden
undanhållits service / hjälp
osynliggjorts
frysts ut
annat

enst.
1
5
2
1
12
3
0
0
0

flertal
0
0
0
2
5
0
0
0
0

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A2  I vilken situation?
Undervisning
Praktisk övning
Examination
Kårverksamhet
Rast
Inspark
I datorsalarna
Annat

7
4
1
3
10
2
10
4

("på skoj"(1), "registrering på universitetet"(3))

Typ av trakasseri "annat" är att studenten bevittnat hur någon annan har blivit trakasserad

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A3  Vem utsatte dig?
Studiekamrat
Doktorand
Lärare
Annan anställd

16
4
4
0

(10 olika personer)
(3 olika personer)
(3 olika personer)

Typ av trakasseri "annat" är att studenten bevittnat hur någon annan har blivit trakasserad

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A4  Vilket kön hade den/de som utsatte dig?
En kvinna
4
En man
6
Lika många kvinnor som män
8
Mest kvinnor
0
Mest män
2

(2 olika personer)
(4 olika personer)
(6 olika personer)
(2 olika personer)

2 män har utsatts för trakasserier från en kvinna, och en av dem utsattes för merparten av det
som syns ovan ( i datorsalarna)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A5  Vad gjorde du?
Skämtade bort
Undvek personen
Avvisade personen
Tillmötesgick personen
Konfronterade personen
Annat

1
0
0
0
0
1

(5.3%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.0%)
(5.3%)

("Inget, är i beroendeställning")

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A6  Förändrades situationen?
Nej
1
Ja, blev bättre
0
Händelsen upprepades ej
0
Situationen förvärrades
0
Annat
0

(5.3%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.0%)
(0.0%)

Mannen som försökte skämta bort situationen upplevde ingen förändring.

A7  Har du sökt hjälp?
Ja:
0
(0 %)
Nej:
0
(0 %)
A8  Har personen/instansen gjort något?
Ja:
0
(0 %)
Nej:
0
(0 %)
A9  Har du anmält?
Ja:
0
Nej:
0

(0 %)
(0 %)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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A10  Har könskränkningen fått negativa konsekvenser för dig?
Inga neg. konsekvenser
0
(0.0%)
Tappat självförtroendet
0
(0.0%)
Tappat intresset för utb.
0
(0.0%)
Inte orkat studera
0
(0.0%)
Varit frånvarande
0
(0.0%)
Fått obefogad kritik
0
(0.0%)
Uppmanad att sluta
0
(0.0%)
Ignorerad
0
(0.0%)
Sämre bemött av studiekamrater
1
(5.3%)
Utsatt för ryktesspridning
0
(0.0%)
Tagit studieuppehåll
0
(0.0%)
Tvingad byta studiegrupp
0
(0.0%)
Annat
1
(5.3%)
Endast en man har angivit negativa konsekvenser.

("kommit efter")

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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Del B – Sexuella kränkningar
B1  Har du utsatts för någon typ av sexuella kränkningar?
Aldrig:
35
(87.5%)
Enstaka tillf.:
4
(10.0%)
Flertal tillf.:
1
( 2.5%)
5 män har utsatts för sexuella kränkningar
Vilken händelse?
Händelse
Kommentarer om utseende
Kommentarer om intima relationer
Exponerad för porr
Påträngande telefon/mejlkontakt
Stirrande
Sexualiserande kommentarer
Påträngande beröring
Förslag om sex mot belöning
Fråga om sexuellt umgänge
Skämt om övergrepp
Krav på sextjänster
Annat

enst.
0
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0

flertal
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B2  i vilka situationer?
Undervisning
Praktisk övning
Examination
Kårverksamhet
Rast
Inspark
I datorsalarna
Annat

1
0
0
0
4
0
4
1

("flört")

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B3  Vem utsatte dig?
Studiekamrat
Lärare
Annan anställd

9
0
0

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B4  Vilket kön hade den/de som utsatte dig?
En kvinna
3
En man
2
Lika många kvinnor som män
1
Mest kvinnor
4
Mest män
0

(2 olika personer)
(2 olika personer)
(1 person)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B5  Vad gjorde du?
Skämtade bort
Undvek personen
Avvisade personen
Tillmötesgick personen
Konfronterade personen
Annat

2
0
0
0
0
0

(40.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B6  Förändrades situationen?
Nej
1
Ja, blev bättre
1
Händelsen upprepades ej
0
Situationen förvärrades
0
Annat
0

(20.0%)
(20.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)
( 0.0%)

Mannen som utsattes för kränkningar av kvinnor upplevde en förbättring när han skämtade
bort det.

B7  Har du sökt hjälp?
Ja:
0
( 0.0%)
Nej:
1
(20.0%)
B8  Har personen/instansen gjort något?
Ja:
0
( 0.0%)
Nej:
0
( 0.0%)
B9  Har du anmält?
Ja:
0
( 0.0%)
Nej:
1
(20.0%)

Sammanställning av enkäten "Studiemiljö och kön" — Männens svar
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B10  Har den sexuella kränkningen fått negativa konsekvenser för dig?
Inga neg. konsekvenser
2
(40.0%)
Tappat självförtroendet
0
( 0.0%)
Tappat intresset för utb.
0
( 0.0%)
Inte orkat studera
0
( 0.0%)
Varit frånvarande
0
( 0.0%)
Fått obefogad kritik
0
( 0.0%)
Uppmanad att sluta
0
( 0.0%)
Ignorerad
0
( 0.0%)
Sämre bemött av studiekamrater
0
( 0.0%)
Utsatt för ryktesspridning
0
( 0.0%)
Tagit studieuppehåll
0
( 0.0%)
Tvingad byta studiegrupp
0
( 0.0%)
Annat
0
( 0.0%)
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Del C – Frågor av allmän karaktär
C1 – Har du blivit trakasserad av andra skäl?
Ja:
1
( 2.5%)
(etnisk tillhörighet)
Nej:
39
(97.5%)
C2 – Om ja, och du dessutom blivit sexuellt trakasserad, har trakasserierna av ovan nämnda
skäl förekommit oftare eller mer sällan än sexuella trakasserier?
Oftare:
1
(100.0%)
Lika ofta: 0
( 0.0%)
Mer sällan: 0
( 0.0%)
C3 – Har du sett någon annan bli utsatt?
Ja:
6
(15.0%)
Nej:
33
(82.5%)
Typ av trakasserier: Utfrysning / Sexuella trakasserier av en kvinnlig kollega. / "Inte säker,
men vissa personer har inte känt sig helt säkra"
C4 – Har du fått information om sexuella trakasserier?
Ja:
7
(17.5%)
Nej:
32
(80.0%)
Information från: Doktorandrådet / Ämnesrådet (2) / Gaudeamus (2) / Utbildning för
nyanställda / su.se / Uppsala / Glömt
C5 – Har du fått information om vart man vänder sig om man blir utsatt?
Ja:
8
(20.0%)
Nej:
32
(80.0%)
Information från: Doktorandrådet / Ämnesrådet / Anslagstavla / Jämställdhetsgruppen /
Utbildning för nyanställda / Glömt (2)
C6a – Tycker du att det behövs mer information om sexuella trakasserier?
Ja:
16
(40.0%)
Nej:
24
(60.0%)
C6b – Om ja, hur vill du bli informerad?
Information i klasserna / Info om vem man ska vända sig till vid trakasserier / Seminarier /
Mejl, hemsidan / Lapp på en anslagstavla / Infoblad
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C7 – Vad tyckte du om enkäten?
27 män kommenterade enkäten.
Bra / OK
Relevant
Överflödig / onödig / ointressant
Stereotyp
Lång
Tvetydiga frågor

17
2
3
1
1
1

Mannen som tyckte att enkäten var steeotyp påpekade att en del personer inte vill placeras i
endera facket "man" eller "kvinna" och att fråga 2 (om kön) borde anpassas därefter.
C8 – Övriga synpunkter
Många som blivit utsatta döljer nog det så svaren som ni får in kanske inte är så givande.
Jag tycker inte att sådana här undersökningar ska göras i klassrummet, utan hellre att studenter
ombedes ta med enkäten hem.
Enkäten borde vara "mer" frivillig.
Viktigt att det finns någon man kan gå till och anmäla sexuella trakasserier, så man kan vidta
åtgärder. Annars är det ett kulturellt problem som måste lösas på en mer grundläggande nivå,
speciellt sexfixeringen.
Frågorna om lärarnas attityd var svåra att svara på eftersom det varierar mycket från person
till person. Men i allmänhet är de bra.
Dessa frågor måste belysas! Genom detta så gör man det. Bra!

