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Abstrakt 
Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen 

#MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom 

ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella 

trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). I denna studie undersöktes könsskillnader i 

bedömningen av allvarlighetsgrad av beteenden som kunde uppfattas som sexuella 

trakasserier i en scenariobaserad enkätstudie, samt hur allvarsgraden skiljde sig mellan så 

kallade traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier. Studiens hypoteser 

formulerades utifrån tidigare forskning om att människor generellt ansett situationer vara 

mer allvarliga där kön på utövare och offer stämde överens med den traditionella synen 

på sexuella trakasserier, att en man utsatte en kvinna, att både män och kvinnor ansett 

dessa situationer mer allvarliga samt att kvinnor bedömer fler incidenter som sexuella 

trakasserier än män (Diehl, Glaser & Bohner, 2014). 160 studenter, 80 kvinnor och 80 

män, från Linnéuniversitetet deltog i studien. Resultatet visade att både män och kvinnor 

ansåg att scenarier där en kvinna var det så kallade offret i situationen och en man var 

förövaren, var allvarligare än när en man utsattes för samma beteende av en kvinna. När 

en man var offret rankade männen i studien detta som avsevärt mindre allvarligt än när 

det var en kvinna som utsattes. Kvinnor bedömde generellt situationerna som mer 

allvarliga oavsett offrets kön, men största skillnaden utgjordes av kvinnors och mäns 

bedömningar i situationerna där en man utsattes av en kvinna. Studiens resultat visade 

alltså att det fanns skillnader mellan hur män och kvinnor såg på sexuella trakasserier 

men också att offrets kön spelade roll i hur allvarliga beteenden, vilka kunde bedömas 

som sexuella trakasserier, ansågs vara. 
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Introduktion 
Ämnet sexuella trakasserier har de senaste decennierna skapat en allt större offentlig 

diskussion. Det nya offentliga intresset av ämnet förefaller sig ha kommit av hög 

exponering i media samt att högprofilerade fall med celebriteter i centrum synliggjorts 

(Balogh, Canel, Kite, Pickel & Schroeder, 2003). Under hösten 2017 har engagemanget 

i frågan fått en stor ökning globalt, där kvinnor i ett offentligt forum trätt fram och vågat 

berätta om sina egna personliga erfarenheter av sexuella trakasserier, via en kampanj som 

i sociala medier har gått under namnet #MeToo. Innebörden av #MeToo var att ”jag som 

kvinna har också blivit utsatt för sexuella trakasserier av män”. Under denna kampanj har 

män i alla yrkeskategorier, celebriteter som icke-celebriteter, synliggjorts som förövare. 

Som ett led i kampanjen har kvinnor organiserat sig i upprop utifrån sina olika branscher. 

Kvinnor verksamma inom film-, teater- och musikbranchen har i upprop under början och 

mitten av november månad rapporterat om de sexuella trakasserier de har utsatts för under 

sitt yrkesliv, vilket har fått stor täcking i media. Efter dessa inledande upprop har flera 

följt, med berättelser från kvinnor yrkesverksamma i en mängd olika branscher (Svt 

Nyheter, 2017). I och med att #MeToo fick stor genomslagskraft världen över visade det 

sig vara ett viktigt ämne att belysa och gav inspiration till ämnet i denna studie. Sexuella 

trakasserier är subjektivt definierade vilket innebär att det i alla avseenden är mottagaren 

som bedömer om vad som är kränkande för denne (Carstensen, 2016; Foulis & McCabe, 

1997). Sexuella trakasserier kan exempelvis utgöras av beteenden såsom beröring, 

smekningar, stirrande eller kasta sidoblickar, sexuellt antydande kommentarer och skämt, 

ihärdiga inbjudningar eller begäran om sex, ansikte mot ansikte såväl som online, visa 

oanständiga bilder och att vara onödigt närgången genom att exempelvis medvetet stryka 

sig mot någon (Diehl, Glaser & Bohner, 2014; Foulis & McCabe, 1997; Hlavka, 2014; 

McCabe & Hardman, 2005). Denna studie undersökte könsskillnader i bedömningar av 

allvarlighetsgrad av sexuella trakasserier, då skillnader i attityder och värderingar om 

sexuella trakasserier kan medföra att människor inte bara tycker olika utan också agerar 

olika (Hvlaka, 2014). 

 

Definitioner av sexuella trakasserier 

Det finns många definitioner av sexuella trakasserier, ingen fullt vedertagen. Både inom 

forskningen och bland övriga befolkningen påträffas flertalet definitioner. Vad den 

enskilda individen ser som sexuella trakasserier behöver inte uppfattas så av någon annan, 
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vilket framförallt blir tydligt när det kommer till de mindre extrema fallen av trakasserier. 

Definitionen blir subjektiv eftersom det är mottagaren av beteenden som bedömer om 

beteendet upplevs kränkande (Foulis & McCabe, 1997).  

 

Den subjektiva bedömningen om ett beteende upplevs kränkande och ses som sexuella 

trakasserier blir problematisk när det exempelvis kommer till svensk lag, som kan tolka 

denna subjektiva uppfattning på ett flexibelt sätt. Om offret inte tolkar beteendet som 

sexuella trakasserier, så är det heller inte det. Men om offret faktiskt ser det som sexuella 

trakasserier bedöms det inte nödvändigtvis så enligt lagen (Carstensen, 2016). Då 

definitionerna skiljer sig mycket åt kan inte heller antas att lagens definitioner av sexuella 

trakasserier och övergrepp är socialt vedertagna, och med olika bedömningar följer också 

olika ageranden. Lagens bedömningar liksom rapportering om fenomenet i media drar 

gränser för vilka beteenden som kan anses ingå i hälsosamma heterosexuella relationer, 

och vad som utmärker farliga och våldsamma relationer. Hur olika fall beskrivs och 

bedöms i lagen och i media skapar ramar för hur bedömningar görs om vad som “räknas” 

som övergrepp, våldtäkt och sexuella trakasserier (Hlavka, 2014). Med anledning av detta 

är det relevant att studera de psykologiska mekanismerna bakom hur personer upplever 

olika situationer som sexuella trakasserier. I denna undersöktes en sådan aspekt, nämligen 

könsskillnader i uppfattningen om sexuella trakasserier samt skillnader i hur sådana 

beteenden uppfattades beroende på kön på den som utsattes.  

 

Diehl, Glaser och Bohner beskrev i sin studie från 2014 att sexuella trakasserier 

fortfarande är ett seriöst och utbrett problem på såväl professionella platser som 

arbetsplatser och skolor, men även i andra sammanhang, som online eller på krogen. I 

studien definierades sexuella trakasserier som oönskat sexuellt betecknat beteende som 

lutade mot eller ledde till förminskande av den utsatte beroende av dennes kön, vilket 

blivit en kränkande överträdelse av en individs värdighet. Både kvinnor och män kunde 

vara såväl offer som förövare av sexuella trakasserier men i studien visade resultaten på 

att de mest vanliga konstellationerna av denna form av trakasserier var vad som i denna 

studie kallades traditionella sexuella trakasserier, med en man som förövare och en kvinna 

som offer (Diehl, Glaser & Bohner, 2014). 
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Beteenden som ofta använts i undersökningar som exempel på sexuella trakasserier har 

varit att skämta om eller kommentera något som anspelade på sex, visande av bilder eller 

videos med sexuellt innehåll, stirrande på eller “synande” av någon, fysiska sexuella 

övergrepp, försök till övertalande av någon eller upprepade gånger frågor om att ha sex 

(McCabe & Hardman, 2005). I en Australiensisk studie från 2005 användes just dessa 

beteenden för att beskriva sexuella trakasserier. 176 (68 män, 107 kvinnor, en uppgav ej 

kön) deltagare som arbetade på ett stort internationellt företag medverkade i studien. 65% 

av deltagarna hade upplevt någon form av sexuella trakasserier åtminstone en gång de 

senaste 12 månaderna. Studien visade inte signifikanta skillnader i utsatthet mellan män 

och kvinnor, men visade, liksom många tidigare studier, att män har större tolerans för 

sexuella trakasserier än kvinnor, och att lägre tolerans för sexuella trakasserier 

korrelerade med mindre benägenhet att bli utsatt för sådana beteenden. Betydligt fler 

deltagare såg ett beteende som sexuella trakasserier när det utfördes av en man mot en 

kvinna, än när kvinna var förövaren och mannen offret (McCabe & Hardman, 2005).   

 

Statistik 

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (2017) var utsattheten för sexualbrott, trakasserier 

och bedrägerier det som ökat mest av brott mot enskild person sedan mätningarna 

inleddes 2006. Under perioden 2012-2016 ökade utsattheten för sexualbrott från 0,8 till 

2,4 procent och utsatta för trakasserier (här inte enbart sexuella trakasserier) ökade från 

4,1 till 5,5 procent. Unga kvinnor i åldrarna 16-24 år var den grupp som var mest utsatt 

för sexualbrott, där 14 procent uppgav att de utsatts för minst ett sådant brott under 2016, 

medan motsvarande siffra för männen i samma åldersgrupp var 1,2 procent. I BRÅs 

undersökningar utgjordes sexualbrott av ett brett spann av beteenden, från blottning och 

andra ofredanden till våldtäkter. Unga kvinnor utsattes också i större omfattning för 

trakasserier. Denna statistik hämtades från Nationella trygghetsundersökningen, NTU, 

som genomförs av BRÅ varje år, och som byggdes på intervjuer med cirka 12000 

personer i åldrarna 16-79 år. Av de som utsatts för sexualbrott uppgav 11 procent att de 

polisanmält händelsen, och av de som utsatts för trakasserier hade 26 procent gjort 

polisanmälan (Brottsförebyggande rådet, 2017).  

 

Statistiken för sexuella trakasserier varierar utifrån vilken definition som används i 

undersökningen. I västerländska länder har den uppskattade förekomsten av tjejer i 
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tonåren som utsatta varit mellan 45-56%, och för killar 40-55%. För tjejer som utförare 

av sexuella trakasserier uppskattades mellan 7-21%, och samma siffra för killar låg 

mellan 13-36% (de Lijster, Felten, Kok & Kocken, 2016). För tonåringar av båda könen 

ändras de här siffrorna med åldern. Killar i 12-13 års åldern rapporterade större utsatthet 

för sexuella trakasserier än killar vid 17-18 års ålder, medan tjejer tvärtom upplevde mer 

sexuella trakasserier i 17-18 års ålder än vid 12-13 års ålder (de Lijster, Felten, Kok & 

Kocken, 2016).  

 

En amerikansk studie som genomfördes 2011 visade att 48% av 1965 studenter som 

deltog i studien hade varit utsatta för sexuella trakasserier, men bara 9% hade anmält 

incidenter till en högre instans. Det var vanligare att tjejer utsattes för sexuella 

trakasserier, med 56% jämfört med killarnas 40%, och tjejer löpte större risk att bli utsatta 

för påtryckningar att gå på dejt, påtryckningar om att ha sex och att utsättas för verbala 

trakasserier (Hlavka, 2014). 

 

Heterosexuella män har i studier visat sig vara de som främst utfört sexuella trakasserier, 

och kvinnor har visat sig vara mer benägna att bedöma incidenter som sexuella 

trakasserier i jämförelse med män. En amerikansk studie från 2003 undersökte 

universitetsstudenters benägenhet att utsätta lärare för sexuella trakasserier, som 

utgjordes av verbala, fysiska och symboliska sexuella trakasserier, oönskad sexuell 

uppmärksamhet och upprepade förslag om eller försök till övertalning om sex. I studien 

skattade 32 % av studenterna att de hade utfört någon form av sexuella trakasserier mot 

lärare de senaste två åren, manliga studenter oftare än kvinnliga. 52% av lärarna hade 

någon gång utsatts för sexuella trakasserier av en student senaste två åren, oftast av det 

motsatta könet. Kvinnliga och manliga lärare var lika utsatta, men kvinnor kände sig mer 

besvärade av att ha utsatts för sådant beteende (DeSouza & Fansler, 2003).  

 

Många terorier har försökt förklara sexuella trakasserier, ett exempel var gender-roll 

spillover, vilket innebar att traditionella förväntningar om kvinnors och mäns beteende 

överfördes till arbetsplatsen, på ett sätt som ledde till att män behandlade kvinnor som 

sexobjekt (DeSouza & Fansler, 2003). Arbetsplatser inom mansdominerade yrken har 

enligt studier inneburit högre risk för förekomst av sexuella trakasserier. På 

mansdominerade arbetsplatser förekom mer skämt med sexuella anspelningar, vilket 
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ökade risken att utsättas för sexuella trakasserier för både kvinnor och män  (DeSouza & 

Fansler, 2003).   

 

Sexuella trakasserier är ett seriöst socialt problem, typiskt sedd som en form av 

diskriminering mot kvinnor. Tidigare studier har primärt fokuserat på hur förekomst och 

attityder korrelerar i sexuella trakasserier där mannen är förövare och kvinnan offret. 

Dessa studier har genomförts under åren 1997-2011 och har rättfärdigas som 

metaanalytisk efterforskning och involverat över 86.000 respondenter och genom detta 

återfunnit att 58% av kvinnor upplevde åtminstone ett beteende som kunde klassas som 

sexuella trakasserier (Russell & Oswald, 2015). 

 

Könsskillnader 

Det har återfunnits skillnader i hur män och kvinnor uppfattar sexuella trakasserier. Enligt 

forskarna McCabe och Hardman (2005) uppfattade kvinnor ett bredare omfång av 

beteenden som sexuella trakasserier i jämförelse med män. Män var generellt mer 

toleranta i sina attityder till sexuella trakasserier och studier har visat att män var fyra 

gånger mer benägna att bli smickrade av att utsättas för sexuella närmanden och fyra 

gånger mindre benägna att bli förolämpade än vad kvinnor visat sig vara (McCabe & 

Hardman, 2005). 

 

Forskarna McCabe och Hardman (2005) menade att tidigare studier har visat att 

människor hade högre acceptans för potentiellt sexuellt trakasserande beteenden som 

utfördes av en kvinna jämfört med om det utfördes av en man, medan det också fanns 

studier som tydde på att människor var mindre toleranta mot kvinnors trakasserier av 

mäns. Det fanns även studier som visade på att kön, vare sig på offret eller utföraren spelat 

in för bedömningen av hur allvarlig en situation bedömts vara. Mer forskning behöver 

därför undersöka hur offrets kön påverkar människors attityder mot- , och vad som 

uppfattats som sexuella trakasserier. Kvinnor bedömde även situationer där kvinnor 

utförde sexuella trakasserier mot en man som sexuella trakasserier i större utsträckning 

än män gjorde (McCabe & Hardman, 2005). 

 

Suzanne Osman (2004) uppmärksammade i sin studie att könskillnaderna generellt sett 

var små om vad som upplevdes som sexuella trakasserier, både verbalt och fysiskt. Osman 
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(2004) menade att könsskillnader var en faktor i vad som inverkade i perceptionen av vad 

som ansågs vara vänskapligt beteende och vad som ansågs vara trakasserier. Osman 

(2004) menade också att det var mer troligt att män visade attribut på sexuell önskan till 

kvinnor än tvärtom och att de i högre grad uppfattade att kvinnorna ville visa sig som 

sexiga vid interaktion med dem,  när kvinnorna själva endast ansåg att de betedde sig på 

ett vänligt sätt. Osman (2004) menade att kvinnor i låg grad upplevde liknande känslor 

som männen om männens vänskapliga beteende, att kvinnorna endast ansåg dem som 

vänskapliga och inget mer (Osman, 2004).  

 

Vidare diskuterade Osman (2004) om mäns bedömning om vad som var fysiska sexuella 

trakasserier och hur de visade högre tolerans för sexuella trakasserier när en kvinna log 

samtidigt som hon bad mannen att sluta med ett beteende hon ej uppskattade, än när hon 

inte log. Osman (2004) menade att den egna uppfattningen hos män om vad som räknas 

som trakasserier var större vid fysiska trakasserier än verbala förutom när den ofredade i 

sin tur visade ett leende mot dem. Offrets ansiktsuttryck hade enligt Osman (2004) ingen 

effekt på männens uppfattande av verbala sexuella trakasserier. Osman (2004) belyste 

existensen av en ytterligare problematik kring könsskillnaderna mellan vad som 

uppfattades som sexuella trakasserier, då kvinnors uppfattning av sexuella trakasserier, 

likt männens, också var lägre då offret log  än när offret inte log.  Likt männen upplevde 

kvinnorna att sexuella trakasserier i verbalt tillstånd var av lägre allvarlighetsgrad än 

fysiska trakasserier, förutom när offret log (Osman, 2004).  

 

Att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier har visat sig kunna leda till fler negativa 

konsekvenser än det upplevda obehaget av själva situationen. Personer som utsatts för 

sexuella trakasserier löper risk för konsekvenser som sämre möjligheter att prestera på 

arbetet, nedsatt psykiskt välbefinnande, Posttraumatiskt stressyndrom, ångest och 

depression  (DeSouza & Fansler, 2003). Tonåringar som utsatts för sexuella trakasserier 

löper större risk att få självmordstankar och känna sig otrygga i skolan. Tjejer som utsatts 

för sexuella trakasserier i tonåren löper större risk för att utveckla självskadebeteende, 

ätstörningar, låg självkänsla, riskfyllt alkoholintag, depressiva symtom och rökning. 

Killar som utsatts viade sig ha högre risk för antisociala beteenden och 

cannabisanvändning (de Lijster, Felten, Kok & Kocken, 2016).  
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Tidigare forskning har visat att det främst varit män som utfört beteenden som kan 

bedömas som sexuella trakasserier. En förklaringsmodell till vad denna könsskillnad 

beror på är att män upplever att de utför handlingar som är passande för deras könsroll. 

Att män hyllas och beundras för sexuella framgångar av sina jämlikar och därför blir mer 

benägna att söka sexuella ”erövringar” mer aggressivt. En annan teori utgår från att det 

finns olikheter mellan hur män och kvinnor lär in vad som uppfattas som en sexuell 

situation. En man kan uppfatta situationen som sexuell och som en passande situation att 

komma med ett närmande, medan kvinnan inte uppfattar situationen som sexuell och 

därmed upplever mannens agerande som olämpligt. Studier har visat att kvinnor oftare 

uppfattar sexuella anspelningar och stötande skämt på arbetsplatsen som sexuella 

trakasserier i jämförelse till män (Foulis & McCabe, 1997).  

 

Forskarna Key och Ridge genomförde 2011 en studie där de undersökte människans 

benägenhet att utföra sexuella trakasserier, så kallade sexuella trakasserier-tendenser. En 

mans benägenhet att utföra sexuella trakasserier har visat en positiv korrelation med 

flertalet social-sexuella konstrukt, såsom relationen till könsrollsstereotyper, acceptans 

av våldtäktskultur och att inneha kvinnofientliga sexuella övertygelser (Key & Ridge, 

2011).  

 

En faktor som beskrivits spela en avgörande roll i uppfattningen och bedömningen av fall 

av sexuella trakasserier är de attityder och trosuppfattningar som berör sexuella 

trakasserier, vanligen osanna men vida förekommande och ihärdigt ihållande, som 

rättfärdigar mäns trakasserier av kvinnor. Exempel på sådana attityder faller inom 

aspekter som förnekelse av incidenten, vilket skapar en bild av att sexuella trakasserier är 

sällan förekommande och distinkta misstag. Förekomsten av sexuella trakasserier som ett 

samhällsproblem förnekas därmed och relevansen av enskilda händelser förminskas. Att 

skulden och ansvaret läggs på offret istället för förövaren är ett annat uttryck för dessa 

attityder, och verkar för att ursäkta manliga förövare genom att istället lägga fokus på hur 

offret kan ha bidragit till att situationen uppstod, och ursäktar förövarens handlingar. Ett 

tredje uttryck för dessa attityder är att de negativa konsekvenserna för offret bagatelliseras 

eller rent av ifrågasätts (Diehl, Glaser & Bohner, 2014). Den här typen av attityder, som 

rättfärdigar mäns sexuella trakasserier mot kvinnor, återfinns inte bara hos män utan även 

hos kvinnor. En teori om hur det kommer sig är att vissa kvinnor antar dessa attityder för 
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att konstruera en stereotyp, nedvärderade underkategori av kvinnor som är mer benägna 

att bli utsatta för övergrepp, till följd av deras egna beteenden eller egenskaper. Att 

kategorisera offer för övergrepp och trakasserier på det viset låter kvinnor distansera sig 

från gruppen av potentiella offer, vilket skapar en illusion om att de själva inte är lika 

sårbara. Det tillåter att människor skapar en bild av att detta händer en viss “typ” av 

kvinnor, och tankar om att de överdriver eller fabricerar anklagelser för någon form av 

vinning, tankar om att offret egentligen känt sig smickrad av förövarens uppmärksamhet, 

och ser kvinnorna som ansvariga för att lösa en situation där de blivit trakasserade (Diehl, 

Glaser & Bohner, 2014).  

 

Det är en vanligt förekommande syn att sexuella trakasserier beror på utförarens egna 

beteendeproblem och brist på sociala färdigheter, som att vara omogen i sin kontakt med 

det motsatta könet. Inom poststrukturalistiskt feministisk teori söks istället förklaring till 

sexuella trakasserier utifrån sociokulturell konstruktion av kön, sexualitet och 

maktrelationer. Sexuella trakasserier beror snarare på en bredare social kontext, där 

värderingar och maktrelationer spelar in för synen på kön och sexualitet i samhället. 

Värderingen av den heterosexuella maskulinitetens dominans förekommer i de flesta 

samhällen och både syns och förstärks redan i skolan. Sexuella trakasserier i skolans värld 

kan ses som ett verktyg att försäkra manlig dominans över kvinnor, och också som ett 

verktyg för att förstärka den heterosexuella maskuliniteten inom kompisgrupper. Denna 

teori rymmer också en syn om att sexuella trakasserier inte nödvändigtvis är ett uttryck 

för sexuellt intresse från förövaren, utan snarare kan ses som en maktfråga, ett sätt för 

killar att sätta tjejer “tillbaka på plats” när rådande maktrelationer har utmanats 

(Dahlqvist, Landstedt, Young & Gådin, 2016).  

 

Forskning inom den feministiska läran om den heterosexuella normen konstaterar alltid 

att de traditionella könsrollerna stärker kvinnans underordning till mannen. I den 

heterosexuella normens könsroller är kvinnans sexualitet förknippad med passivitet, 

sårbarhet och undergivenhet, medan mannens sexualitet kopplas till dominans, 

aggressivitet och begär. Redan i ungdomen socialiseras människor in i en patriarkal 

kultur som neutraliserar och ofta även uppmuntrar mäns makt och aggressivitet, i 

synnerhet inom heterosexuella relationer. Medan mäns heterosexuella våldsamhet ses 

som sedvanlig, förväntas också kvinnors uthärdande av beteendena vara normalt. Män 



 

 

 

 

- 11 - 

antas ha ett speciellt, övermäktigt driv och begär efter sex, och kvinnor blir rättmätiga 

objekt för sexuellt utnyttjande. Synen på könsrollerna normaliserar mäns sexuella 

aggressivitet, med att ”pojkar är pojkar”, och kvinnor förväntas uthärda männens 

aggressivitet eftersom det är en naturlig del av männen (Hlavka, 2014). 

 

Attityder som formas under skoltiden kan upprätthållas senare i livet genom att attityder 

på arbetsplatsen påverkar uppfattningen av vad som är sexuella trakasserier hos dem som 

arbetar där. Organisatoriska frågor som vilka policys som finns och hur de införlivas, 

arbetsgivarens egna attityder och uppfattningar om dessa beteenden, könsfördelningen på 

arbetsplatsen och lika möjligheter för kvinnor och män har visat sig påverka i vilken grad 

sexuella trakasserier förekommer och vilka beteenden som uppfattas som sådana. Mer 

etablerade policys mot sexuella trakasserier har gjort att kvinnor i större utsträckning 

rapporterat att de blivit utsatta istället för att ignorera beteendet. Arbetsgivaren påverkar 

genom att fungera som rollmodell för sina anställda (McCabe & Hardman, 2005). 

 

Prototypteori 

Tidigare studier har visat att människor lättare uppmärksammar fördomsfulla uttryck när 

situationen matchar de egna förväntningar om det fördomsfulla beteendet. Människor har 

exempelvis i studier klassat ett beteende som diskriminering mot kvinnor i större 

utsträckning om beteendet utförs av en man, den förväntade källan, än när det utfördes av 

en kvinna. När det upplevdes att det förekom diskriminering i ett beskrivet scenario, 

upplevde kvinnor att utövaren av beteendet uppvisade mer sexistiskt beteende än män 

upplevde (Inman & Baron, 1996). Prototypteori utgår ifrån att människors uppfattningar 

påverkas främst av  prototypa föreställningar av exempelvis fördomar och diskriminering, 

eller som i denna studie sexuella trakasserier, alltså föreställningar om de prototypa 

utövarna och offren. Den prototypa uppfattningen av sexuella trakasserier är att beteendet 

utförs av en man mot en kvinna, och människor är därför mer lyhörda vid situationer där 

denna könsuppsättning råder. Prototypteorin grundar sig i teori om social kognition, där 

prototyper formas utifrån den mest typiska förekomst inom den kategorin eller den 

genomsnittliga medlemmen i den kategorin. Människor tar ut de mest typiska eller 

genomsnittliga dragen i sin kategori och sedan bestämmer om den nya informationen 

passar in i kategorin genom att uppskatta dess likhet till denna, idealiserade eller mest 

typiska prototypen (Inman & Baron, 1996). Enligt  prototypteorin i denna studie  är 
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människor generellt mer troliga att anse vissa scenarion som kan vara sexuella 

trakasserier som allvarligare om en kvinna bemöts på ett särskilt sätt av en man, än då en 

man bemöts på samma sätt av en kvinna.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar 

beteenden som kan betraktas som sexuella trakasserier, samt skillnader i bedömning av 

allvarlighetsgrad mellan scenarion som stämmer överens med den traditionella 

uppfattningen om sexuella trakasserier, att en man utsätter en kvinna, och den mindre 

traditionella motsatsen, när en kvinna utsätter en man.  

 

Hypoteser 

H1. Att människor kommer att bedöma sexuella trakasserier gentemot kvinnor som mer 

allvarligt än gentemot män i ett scenario-baserat experiment (huvudeffekt).  

H2 Att kvinnor kommer att bedöma sexuella trakasserier gentemot kvinnor som mer 

allvarliga än när de utförs mot män (enkel effekt) 

H3. Att män kommer att bedöma sexuella trakasserier gentemot kvinnor som mer 

allvarliga än när de utförs mot män (enkel effekt) 

H4 Att effekten av offrets kön kommer att bli svagare för manliga deltagare än för 

kvinnliga (interaktion).  

H5. Att kvinnor generellt kommer att bedöma sexuella trakasserier som mer allvarligt 

(huvudeffekt).  

 

Metod 
Deltagare 

I denna studie deltog 160 studenter vid Linnéuniversitetet, varav 80 var kvinnor (50%) 

och 80 var män (50%). Ingen av deltagarna valde alternativet “definierar mig inte som 

man eller kvinna” Kvinnorna varierade i åldrarna 19-31 år och männen mellan 20-30 år. 

Samtliga studenter som fick en enkät valde att delta i studien. Deltagarna bjöds in att delta 

i studien genom personlig kontakt på campus lokaler, där många studenter vistas varje 

dag.  
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Instrument 

Studien genomfördes med en enkät som deltagarna besvarade i pappersform. Enkäten 

besvarade demografiska data om deltagarnas kön, ålder och om de studerade på 

Linnéuniversitetet. Vidare innehöll enkäten fyra olika scenarion, på vilka deltagarna 

ombads göra en uppskattning om situationens allvarlighetsgrad på en skala mellan 1-7, 

där 1 motsvarar “inte alls allvarlig” och 7 motsvarar “mycket  allvarlig”. De scenarier 

som beskrevs i enkäten (se bilaga 1) inspirerades av verkliga fall som rapporterats under 

#MeToo-kampanjen och som presenterats i sociala medier. I vilken kontext händelserna 

utspelades ändrades för denna enkät för att vara situationer som deltagarna kunnat 

identifiera sig med utifrån sin roll som studenter, situationerna beskrevs också med 

begränsade detaljer om kontexten där scenariot utspelar sig för att ge mindre styrning och 

större utrymme för egen tolkning. Mottagarna, eller offren, för beteendet tilldelades 

vanligt förekommande svenska förnamn, och varken offret eller utföraren beskrivs till 

ålder eller utseende. Enkätupplägget testades genom att två testpersoner besvarade 

enkäten och gav feedback om deras upplevelse. 

 

Enkäten utformades i fyra olika varianter. I två av enkäterna var utföraren av beteendet 

en man och mottagaren en kvinna, vilket representerade den traditionella synen på hur 

sexuella trakasserier ser ut och i två av enkäterna är rollerna omvända, en kvinna utför 

beteendet mot en man, men beskrev i övrigt samma scenarion. Den ordning som 

scenarierna följer ändrades så att de förekom i två olika varianter, för att minska 

eventuella effekter som ordningsföljden kunde få på deltagarnas bedömningar av 

situationerna. En uppdelning gjordes också så att lika många män som kvinnor svarade 

på vardera utformning av enkäterna.  

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga om deltagaren hade åsikter eller reflektioner om 

ämnet som de ville dela med sig av. Några av deltagarna använde denna möjlighet att 

uttrycka synpunkter om undersökningen, som exempelvis att den var intressant och 

kändes aktuell. Kommentarerna bedömes inte förklara eller problematisera studiens 

resultat varpå en avgränsning gjordes att inte vidare behandla deltagarnas kommentarer i 

denna studie.  
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Procedur 

Enkäten delades ut på campus lokaler under två eftermiddagar. Deltagarna tillhandahölls 

enkäten efter att ha visat intresse för deltagande. Enkäten kom med missivbrev med en 

presentation av studiens syfte, information om att deltagandet var frivilligt och att de 

deltog anonymt. Deltagarna ombads att fylla i enkäten enskilt och sedan lämna in den. 

Deltagarna fick själva välja om de ville lämna in enkäten eller ej, samt att de fick ta 

obegränsad tid på sig för besvarande. Enkäterna hade på förhand delats upp utifrån kod 

om den riktade sig till manlig eller kvinnlig deltagare, men delades slumpmässigt ut 

utifrån de andra kodningarna, det vill säga om offret var man eller kvinna och scenariernas 

ordningsföljd.  

 

För att analysera den insamlade datan användes det statistiska data-

analyseringsprogrammet SPSS. I analysprogrammet genomfördes en tvåvägs-ANOVA 

på den insamlade datan samt ett t-test och ett lådagram.  

 

Etik 

Denna studie har studerat hur attityderna till vad som kan vara sexuella trakasserier skiljer 

sig mellan män och kvinnor. Deltagarna angavs scenarion som inte innehöll några tydliga 

anspelningar om sex samt att deltagarna heller inte tillfrågades om egna erfarenheter om 

att ha blivit utsatt för eller ha utsatt någon annan för sexuella trakasserier, då denna 

information kunde upplevas vara av känslig natur och väcka obehagliga känslor hos 

deltagarna. 

 

Vid utformningen av enkäten skapades svarsalternativ för kön där “man”, “kvinna” eller 

“definierar mig inte som man eller kvinna” fanns att välja mellan. Detta för att ingen 

människa skulle känna sig exkluderad. 

 

Deltagarna fick ta del av enkäten direkt i hand och fick frivilligt välja att deltaga eller ej. 

I inledningen av enkäten stod även detta angivet tillsammans med varför enkäten 

genomfördes. Deltagarna fick även information att enkäten kunde avbrytas när som helst 

om deltagaren själv ville samt att skäl till detta ej behövde anges. Vid inlämnande av 

enkäten visade deltagarna samtycke till att deras enkätsvar blev giltiga som en del av 

denna studie. Deltagarna fick i och med detta fullständig information om vad besvarande 
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av enkäten innebar för dem samt vad den skulle att användas till i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). Enkäten avslutades med en öppen fråga om 

deltagaren ville delge några reflektioner om ämnet, vilket gav möjlighet att dela med sig 

av tankar som uppstått under deltagandet. Insamlingen av enkäterna skedde genom 

personlig kontakt, vilket gav deltagarna möjlighet att ställa frågor eller lämna 

kommentarer som rörde deltagandet. All insamlad data har förvarats så att ingen 

utomstående haft tillgång till några uppgifter om studiens deltagare.  

 

Resultat 
Studiens syfte var att undersöka skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattade 

beteenden som kunde betraktas som sexuella trakasserier, samt skillnader i bedömning 

av allvarlighetsgrad mellan scenarion som stämde överens med den traditionella 

uppfattningen om sexuella trakasserier, att en man utsatte en kvinna, och den mindre 

traditionella motsatsen, när en kvinna utsatte en man. 

 

Hypotes 1 antog att människor kommer att bedöma sexuella trakasserier gentemot 

kvinnor som mer allvarligt än gentemot män i ett scenario-baserat experiment. En 

tvåvägs-ANOVA för mellangruppsdesign utfördes för deltagarnas respektive 

medelvärden utifrån variablerna offrets kön i scenarierna och deltagarnas kön. Det fanns 

en signifikant huvudeffekt av vilket kön offret i de beskrivna scenarierna hade 

(F(1,156)=104.56, p =.000, ŋ2=.35), där studiens deltagare generellt bedömde scenarierna 

som mer allvarliga där beteendet utfördes mot en kvinna, vilket styrkte hypotes 1.  

 

Hypotes 2 förutspådde att kvinnor skulle bedöma sexuella trakasserier gentemot kvinnor 

som mer allvarliga än när de utfördes mot män. Ett Independent t-test utfördes för att 

mäta effekterna av offrets kön för män och kvinnor för sig. Levene’s test for equality of 

variances visade att variansen var jämnfördelad, för de manliga deltagarna var p=.093 

och kvinnliga deltagare p=.491. T-testet visade stor signifikant effekt för offrets kön för 

kvinnliga deltagare (t=-4,993, df=78, p=.000, d=1,12), där de bedömde högre 

allvarlighetsgrad när beteendet utfördes mot en kvinna än mot en man, se Tabell 1 

Resultatredovisning effekter av offrets kön och deltagares kön, vilket bekräftar hypotesen.  
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I hypotes 3 gjordes antagandet att män skulle bedöma sexuella trakasserier gentemot 

kvinnor som mer allvarliga än när de utfördes mot män. Independent t-test visade mycket 

stor signifikant effekt för offrets kön för manliga deltagare (t=-9.197, df= 78, p=.000, 

d=2.06) som bedömde beteendena i scenarierna som mer allvarliga då de riktades mot en 

kvinna än mot en man, se Tabell 1 Resultatredovisning effekter av offrets kön och 

deltagares kön. Resultatet bekräftar hypotes 3.  

 

 

 

 

I hypotes 4 antogs att effekten av offrets kön skulle bli svagare för manliga deltagare än 

för kvinnliga. Tvåvägs-ANOVA visade att det fanns en signifikant interaktion mellan 

deltagarens kön och offrets kön (F(1,156), p =.000, ŋ2=.045). Effekten av deltagarens kön 

interagerade med deltagarens kön. Både manliga och kvinnliga deltagare bedömde 

sexuella trakasserier mot kvinnor som mer allvarliga och mot män som mindre allvarliga. 

Män bedömde generellt lägre allvarlighetsgrad för sexuella trakasserier riktade mot båda 

könen i jämförelse till kvinnor. Största skillnaden låg i att män bedömde sexuella 

trakasserier mot män som mindre allvarligt än kvinnor, och bara något mindre allvarligt 

när beteendet riktades mot en kvinna. Hypotes 4 motbevisades av studiens resultat, då 

effekten av offrets kön var större för manliga deltagare (t=-9.197, df= 78, p=.000, d=2.06) 

än för kvinnliga (t=-4,993, df=78, p=.000, d=1,12). Skillnaden i hur manliga deltagare 

bedömde allvarlighetsgraden beroende av offrets kön var således större än hypotesen 

förutspådde, då män bedömde sexuella trakasserier mot män som mindre allvarligt och 

mot kvinnor som mer allvarligt än förväntat.  

  

Tabell 1. Resultatredovisning effekter av offrets kön och deltagares kön 

Offrets kön Deltagares kön Medelvärde Std. Avvikelse Antal deltagare 

Man Man 2,95 1,20 40 

Kvinna 4,39 0,98 40 

Total 3,67 1,31 80 

Kvinna Man 5,22 0,99 40 

Kvinna 5,45 0,92 40 

Total 5,33 0,96 80 

Total Man 4,08 1,58 80 

Kvinna 4,92 1,09 80 

Total 4,50 1,42 160 
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Hypotes 5 antog att kvinnor generellt skulle bedöma sexuella trakasserier som mer 

allvarligt. Tvåvägs-ANOVA visade signifikant huvudeffekt av deltagarens kön på hur 

allvarligt de bedömde de olika scenarierna (F(1,156)=26.238, p =.000, ŋ2=.088). Kvinnor 

bedömde generellt situationerna i scenarierna som mer allvarliga än män i enlighet med 

antagandet i hypotesen. Denna effekt berodde dock främst på att män bedömde sexuella 

trakasserier riktade mot män som avsevärt mindre allvarligt, mellan skillnaden i hur 

manliga och kvinnliga deltagare bedömde allvarsgraden för sexuella trakasserier riktade 

mot kvinnor var liten, se Figur 1 Diagram över deltagarnas medelvärden - spridning och 

median.  

 

I Figur 1. Diagram över deltagarnas medelvärden - spridning och median, illustreras 

deltagarnas värden utifrån deltagarnas kön och kön på den som utsatts för sexuella 

trakasserier i enkäten. Inom varje låda i lådagrammet ryms 50% av deltagarna inom varje 

kategori, och innanför strecken som lådan ligger på ryms 95% av deltagarnas värden, 

vilket visar hur spridningen ser ut mellan värdena. Deltagare 37 och 38 (män) och 

deltagare 122 (kvinna) hade ett värde lägre än spannet som 95% av deltagarna låg inom, 

och utgör där med så kallade outliers. De vågräta strecken inom lådorna visar varje grupps 

medianvärden.  
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Figur 1. Diagram över deltagarnas medelvärden - spridning och median 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattade 

beteenden som kunde betraktas som sexuella trakasserier, samt skillnader i bedömning 

om allvarlighetsgrad mellan scenarion som stämde överens med den traditionella 

uppfattningen om sexuella trakasserier, att en man utsatte en kvinna, och den mindre 

traditionella motsatsen, när en kvinna utsatte en man. Hypoteserna förutspådde att både 

kvinnor och män skulle uppleva traditionella sexuella trakasserier där en man utförde 

beteendet mot en kvinna som mer allvarligt än icke-traditionella sexuella trakasserier 

där en kvinna utförde samma beteende mot en man. Studiens resultat styrkte de 

hypoteserna i att både kvinnor och män upplevde sexuella trakasserier riktade mot 

kvinnor av män som mer allvarliga än då beteendet skett i motsatt könskonstellation, 

med både signifikant huvudeffekt för alla deltagare och signifikanta enkla effekter för 

män och kvinnor för sig. Detta resultat var i linje med viss tidigare forskning inom 

ämnet och prototypteori (McCabe & Hardman, 2005; Inman & Baron, 1996). 

Människor tenderade att i högre grad bedöma ett beteende som sexuella trakasserier och 

se en situation som mer allvarlig när den stämde överens med personens förförståelse 

om hur sexuella trakasserier vanligtvis såg ut, vilket är den utgångspunkt prototypteorin 

bygger på (Inman & Baron, 1996). 

 

Kvinnor såg generellt en högre allvarlighetsgrad i de olika situationerna som beskrevs i 

enkäterna än vad män gjorde. De manliga deltagarna tillskrev dock inte sexuella 

trakasserier riktade mot kvinnor avsevärt lägre allvarlighetsgrad än vad de kvinnliga 

deltagarna gjorde, utan den största skillnaden utgjordes av att manliga deltagare bedömde 

sexuella trakasserier riktade mot män lägre än de kvinnliga deltagarna. Effekten av offrets 

kön var större för manliga deltagare än för kvinnliga, vilket var ett oväntat resultat som 

stred mot studiens hypotes om att effekten av offrets kön skulle bli svagare för manliga 

deltagare. Tidigare studier har beskrivit att kvinnor tenderade att bedöma fler situationer 

som sexuella trakasserier än män (DeSouza & Fansler, 2003). I denna studie visade 

resultatet visserligen på att kvinnor bedömde situationerna i scenarierna som mer 

allvarliga generellt, men den huvudsakliga skillnaden var att män bedömde sexuella 
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trakasserier mot män som mindre allvarligt snarare än att bedöma beteendena som mindre 

allvarliga oavsett kön.  

 

Metoddiskussion 

Enkätens utformning bör beaktas när studiens resultat tolkas. Något som kunnat influera 

beslutet om vad deltagarna valde för allvarlighetsgrad på de olika scenarierna kan ha varit 

skalan från 1-7 om hur allvarlig en situation var. I denna studie beskrevs värdet 1 innebära 

”inte alls allvarlig” och 7 ”mycket allvarlig”, men deltagarna fick i övrigt ingen 

instruktion om hur skalan skulle tolkas. Definitionerna angavs av att scenarierna kunde 

vara av den karaktär där sexuella trakasserier beskrivs samt att deltagarna skulle svara på 

hur allvarlig en situation var. Allvarlighetsgraden hos de olika deltagarna kunde vara 

väldigt subjektiv då vissa kunde ansett att en sjua på skalan innebar grova övergrepp. 

Detta baserat på den egna uppfattningen om vad sexuella trakasserier kunde vara eller 

inte kunde vara. Att förklara detta för deltagarna att de endast skulle besvara hur allvarligt 

scenariot som beskrevs var samt att ha förklarat att den värsta typen av sexuella 

trakasserier ej definierades som grova övergrepp, exempelvis våldtäkt hade eventuellt 

kunnat ge mer precisa svar rörande hur allvarliga scenarierna var i sammanhang om 

sexuella trakasserier på skalan 1-7 (Wilson & MacLean, 2011; Fife-Schaw, 2012). En 

annan risk som utformandet av enkäten kunde ha inneburit var att vissa deltagare vid 

besvarande av enkäten kunde ha missförstått bedömningsskalan angående 

allvarlighetsgraden hos en situation, exempelvis antagit att en etta på skalan skulle ha 

inneburit det allvarligaste och en sjua den mildaste allvarlighetsgraden (Fife-Schaw, 

2012). I det lådagrammet i resultatavsnittet återfanns tre stycken outliers som kunde ha 

berott på en eventuell feltolkning av enkätformuläret. Dock kunde deltagarnas svar också 

ha berott på att de genuint svarat som de faktiskt tyckte och därav skiljde sig i hög grad 

från den övriga majoriteten.  

 

De situationer som beskrevs i scenarierna kunde upplevas vara av olika allvarlighetsgrad. 

Enkäten utformades med fyra olika scenarion, som innehöll beteenden som kunde 

definieras som sexuella trakasserier. En situation där någon tittade (stirrade, glodde), en 

verbal kommentar om utseende kontra känsla, en verbal kommentar om kroppsdel med 

sexuell framtoning samt en fysisk beröring. Samtliga av dessa scenarion beskrev ett 

beteende som minst en person rapporterat som upplevt kränkande under #MeToo-
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kampanjen. I denna studie erbjöds sparsamt med detaljer om situationen, men i vilken 

kontext som beteendet ägt rum kunde tänkas vara avgörande för hur beteendet 

uppfattades. Samma beteende i helt olika kontexter kunde ha bedömts mer eller mindre 

allvarligt. Tidigare forskning visade exempelvis att deltagare gjort skillnad i bedömningar 

beroende på om kvinnan log eller inte när hon utsattes för beteendet (Osman, 2016), vilket 

indikerarde att detaljer i vilken kontext beteendet utfördes spelade roll för hur allvarligt 

sexuella trakasserier bedömdes.  

 

Att enkäten gjordes i två olika ordningsföljder för scenarierna syftade till att minska 

risken för att ordningen skulle ha stor inverkan på resultatet. Hade alla enkäter haft samma 

ordningsföljd, med ett mer eller mindre allvarligt scenario som start på enkäten, hade det 

ökat risken att deltagarna hade rankat allvarlighetsgrader på kommande scenarion utifrån 

jämförelse med det första. Studien genomfördes med mellangruppsdesign, vilket innebar 

att en deltagare besvarade en enkät där könsuppsättningen för utövare och offer var 

samma i alla scenarion, exempelvis en man utförde beteendet mot en kvinna. Deltagarna 

jämförde därför inte mellan scenarion med olika könsuppsättningar, vilket hade kunnat 

inverka på deltagarnas bedömning kring allvarlighetsgrad, exempelvis jämfört att 

situationen var allvarligare när en man utsatte en kvinna, och därför anpassat svaret på 

motsvarande scenario där en kvinna utsatte en man, till en lägre allvarlighetsgrad. 

 

Studien avgränsades till att undersöka universitetsstudenters bedömning av allvarsgrad, 

till de beteenden som beskrevs och i de kontexter de beskrevs äga rum i enkäterna. 

Studenter som grupp kan skilja sig från landets befolkning på flera olika sätt, exemplevis 

i ålder och socio-ekonomisk status, vilket påverkar resultatets generaliserbarhet (Wilson 

& MacLean, 2011). Studenter vid Linnéuniversitetet kunde argumenterats vara ett 

representativt urval för studerande i Sverige inom samma åldersgrupp, även om 

geografiskt läge och utbud av utbildningar potentiellt kunde inverka på resultatet, eller 

om hur policys kring sexuella trakasserier skiljde sig mellan olika universitet. En annan 

avgränsning som gjordes var att inte tillämpa randomiserat urval utan istället använda 

tillgänglighetsurval, för att det sedan slumpmässigt kunde fördelas enkäter utifrån 

variablerna kön på utövare och offer i scenarierna och scenariers ordningsföljd. 

Tillvägagångssättet vid tillgänglighetsurvalet, att ha bjudit in deltagare på campus lokaler 

gav inte full kontroll över testmiljön. Många studenter satt i grupp och arbetade, och även 
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om de instruerades att fylla i enkäten enskilt uppstod i vissa fall diskussion mellan 

deltagarna om ämnet vilket medförde att dessa deltagare kunde ha påverkat varandra på 

ett sätt som inte varit möjligt om deltagarna varit åtskiljda under tiden de fyllde i enkäten 

(Wilson & MacLean, 2011).  

 

Denna studie genomfördes under pågående #MeToo-kampanj. #MeToo kan ha haft en 

annan typ av resultatpåverkan än om experimentet hade genomförts vid en annan 

tidpunkt. I och med att #MeToo spelade in i aktuell tidsperiod kunde det ha gjort att 

replikerbarheten är diskuterbar då ett annat fenomen rörande icke-traditionella sexuella 

trakasserier kunde vara de som är synliga i media under en annan tidsperiod. Deltagarna 

i studien kunde ha varit präglade av medias rapportering veckorna innan och under 

studiens data samlades in, som uppmärksammade just mäns sexuellt trakasserande 

beteende mot kvinnor, därav kunde rankningen av allvarligheten hos de olika 

situationerna i scenarierna bedömts med högre allvarlighetsgrad än om detta experiment 

genomförts innan #MeToo fick sin genomslagskraft. Den stora spridningen i resultatet 

hos de manliga deltagarna kunde eventuellt sett ut på detta sätt då #MeToo var något som 

fortfarande var mycket uppmärksammat. Uppmärksamheten kring ämnet kan ha lett till 

att deltagarna till viss mån svarat utifrån hur de upplevt att de borde svara (Wilson & 

MacLean, 2011). Mer reliabla resultat hade eventuellt kunnat uppstå vid ett annat 

tidsskede men resultaten av studien visade ändå vad som kunde vara en förändring av 

vilken allvarlighetsgrad olika scenarion som kunde vara sexuella trakasserier hade efter 

uppmärksammandet av #MeToo. Som nämns i tidigare forskning spelar medias 

rapportering en stor roll för inom vilka ramar människor bedömer vad som räknas som 

exempelvis övergrepp, våldtäkt och sexuella trakasserier (Hlavka, 2014) och kan även i 

detta fall under pågående medierapportering om #MeToo påverkat deltagarnas aktuella 

syn på sexuella trakasserier.  

 

Praktiska implikationer och framtida forskning 

Förståelsen om att de olika könen bedömer och värderar handlingar som kan betraktas 

som sexuella trakasserier på olika sätt, är en viktig insikt i arbetet mot att minska 

förekomsten av sexuella trakasserier. Sådan kunskap kan användas som grund för konkret 

diskussion mellan män och kvinnor på universitetet, och även på arbetsplatser, annan 

skola och i hemmiljö, för att öka förståelsen för andras tolkning och värdering av särskilda 
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beteenden i specifika kontexter och i bästa fall minska skillnaden i synsett mellan män 

och kvinnor.  

 

Vidare forskning kan undersöka om förhållandena liknar eller skiljer sig från 

universitetsstudenters inom olika svenska arbetsplatser eller yrkeskategorier, eller utifrån 

olika åldersgrupper, för att skapa en kunskapsgrund utifrån vilken anpassade åtgärder kan 

utformas för att motverka och förebygga utsatthet för sexuella trakasserier. I inledningen 

beskrevs feministiska teorier som snarare än att förklara sexuella trakasserier utifrån 

individuella beteendeproblem och brist på sociala färdigheter understryker vikten av den 

sociokulturella konstruktionen av kön, sexualitet och värderingen av maktrelationer. 

Värderingen av den heterosexuella maskulinitetens dominans formas redan under 

skoltiden och förstärks hos individen bland annat genom relationerna i kompisgrupper 

(Dahlqvist, Landstedt, Young & Gådin, 2016). Senare i livet påverkar attityder på 

arbetsplatsen hur individen ser på sexuella trakasserier, och studier har visat att bättre 

etablerade policys mot sexuella trakasserier gör att kvinnor i större utsträckning 

rapporterar att de blivit utsatta istället för att ignorera beteendet, och att arbetsgivarens 

roll är viktig då denne påverkar genom att fungera som rollmodell för sina anställda 

(McCabe & Hardman, 2005). Skola och arbetsplats är forum där människan behöver 

befinna sig för att ha en fungerande roll i samhället, där sexuella trakasserier kan 

förekomma och utgör därför forum där människan aktivt behöver ta ansvar gentemot 

skapande av en trygg arbetsmiljö för alla. 

 

En annan fråga som väcktes efter studiens resultat var hur resultaten hade sett ut om man 

inkluderat enkäter med scenarion där en man utsatte en annan man och en kvinna utsatte 

en annan kvinna för sexuella trakasserier. Detta hade kunnat testa om prototypen “man 

utsätter kvinna” bedöms som allvarligare eller mindre allvarligt än “man utsätter man” 

eller “kvinna utsätter kvinna”. Om det är just könskonstellationen “man utsätter kvinna”, 

där det finns traditionella könsroller om mannen som dominant och kvinnan som passiv 

(Hlavka, 2014) som genererar att det upplevs som mer allvarligt, eller om det är “man 

som utförare” eller “kvinna som offer” som är mer bidragande till en högre allvarsgrad.  

 

Något som skulle vara vidare intressant i djupare forskning i inspiration av denna 

studie, skulle vara att se över olika kontexter och hur de kan bearbetas ytterligare i ett 
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scenariobaserat experiment. Denna studies experiment har utgått från fyra olika 

scenarion där könen på utövare och offer manipulerades. En fråga som kan ställas runt 

alla dessa scenarion är om resultaten av deltagarnas rankningar på allvarlighetsskalan 

hade sett annorlunda ut om samma situationer uppstått i andra kontexter. Exempelvis i 

scenariot där Anna eller Erik befann sig på badhuset (se bilaga 1). Hade 

allvarlighetsgraden bedömts annorlunda om detta scenario utspelade i ett annat forum, 

då en långt stirrande blick infunnit sig på krogen i stället för badhuset? 
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Bilaga 1 
 
1. KK1 

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
 
Tack för att du deltar! 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
 
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
 
 
 
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 
 
Ellen är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en manlig klasskamrat och 
ställer sig bakom Ellen i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du stå 
här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Ellen.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Anna är på badhuset och har simmat några längder. När hon kliver upp ur bassängen 
och går mot sin handduk som ligger några meter bort märker hon att en man som står 
vid stegen följer henne med blicken hela vägen tills hon virat handduken omkring sig.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig           Mycket allvarlig 
 
Maria sitter i en busskur och väntar på bussen, en manlig bekant till Maria sätter sig 
bredvid henne i kuren och säger “Tjenare tjejen, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
  
Lisa är på krogen och dansar med sina kompisar när en kille som hon aldrig träffat tar 
henne på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.       KM1 

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
Tack för att du deltar! 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
 
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

 
Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 
 
Viktor är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en kvinnlig klasskamrat 
och ställer sig bakom Viktor i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du 
stå här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Viktor.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Erik är på badhuset och har simmat några längder. När han kliver upp ur bassängen och 
går mot sin handduk som ligger några meter bort märker han att en kvinna som står vid 
stegen följer honom med blicken hela vägen tills han lagt handduken om axlarna.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Mattias sitter i en busskur och väntar på bussen, en kvinnlig bekant till Mattias sätter sig 
bredvid honom i kuren och säger “Tjena grabben, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                                Mycket allvarlig 
 
Fredrik är på krogen och dansar med sina kompisar när en tjej som han aldrig träffat tar 
honom på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.       MM1  

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
 
Tack för att du deltar! 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
 
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
 
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

- 33 - 

Föreställ dig följande: 
 
Viktor är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en kvinnlig klasskamrat 
och ställer sig bakom Viktor i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du 
stå här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Viktor.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Erik är på badhuset och har simmat några längder. När han kliver upp ur bassängen och 
går mot sin handduk som ligger några meter bort märker han att en kvinna som står vid 
stegen följer honom med blicken hela vägen tills han lagt handduken om axlarna.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
  
Mattias sitter i en busskur och väntar på bussen, en kvinnlig bekant till Mattias sätter sig 
bredvid honom i kuren och säger “Tjena grabben, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                                Mycket allvarlig 
 
Fredrik är på krogen och dansar med sina kompisar när en tjej som han aldrig träffat tar 
honom på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.         MK1  

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
 
Tack för att du deltar! 
 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande:  
 
Ellen är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en manlig klasskamrat och 
ställer sig bakom Ellen i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du stå 
här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Ellen.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Anna är på badhuset och har simmat några längder. När hon kliver upp ur bassängen 
och går mot sin handduk som ligger några meter bort märker hon att en man som står 
vid stegen följer henne med blicken hela vägen tills hon virat handduken omkring sig.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig           Mycket allvarlig 
 
Maria sitter i en busskur och väntar på bussen, en manlig bekant till Maria sätter sig 
bredvid henne i kuren och säger “Tjenare tjejen, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
  
Lisa är på krogen och dansar med sina kompisar när en kille som hon aldrig träffat tar 
henne på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. KK2 

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
 
Tack för att du deltar! 
 
 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 
 
Maria sitter i en busskur och väntar på bussen, en manlig bekant till Maria sätter sig 
bredvid henne i kuren och säger “Tjenare tjejen, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
  
Lisa är på krogen och dansar med sina kompisar när en kille som hon aldrig träffat tar 
henne på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Ellen är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en manlig klasskamrat och 
ställer sig bakom Ellen i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du stå 
här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Ellen.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Anna är på badhuset och har simmat några längder. När hon kliver upp ur bassängen 
och går mot sin handduk som ligger några meter bort märker hon att en man som står 
vid stegen följer henne med blicken hela vägen tills hon virat handduken omkring sig.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig          Mycket allvarlig  
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6.       KM2  

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
Tack för att du deltar! 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
 
  
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 

Mattias sitter i en busskur och väntar på bussen, en kvinnlig bekant till Mattias sätter sig 
bredvid honom i kuren och säger “Tjena grabben, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                                Mycket allvarlig  
 
Fredrik är på krogen och dansar med sina kompisar när en tjej som han aldrig träffat tar 
honom på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Viktor är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en kvinnlig klasskamrat 
och ställer sig bakom Viktor i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du 
stå här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Viktor.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Erik är på badhuset och har simmat några längder. När han kliver upp ur bassängen och 
går mot sin handduk som ligger några meter bort märker han att en kvinna som står vid 
stegen följer honom med blicken hela vägen tills han lagt handduken om axlarna.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
 
 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7.       MM2 

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
Tack för att du deltar! 
 
 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 

Mattias sitter i en busskur och väntar på bussen, en kvinnlig bekant till Mattias sätter sig 
bredvid honom i kuren och säger “Tjena grabben, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                                Mycket allvarlig  
 
Fredrik är på krogen och dansar med sina kompisar när en tjej som han aldrig träffat tar 
honom på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Viktor är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en kvinnlig klasskamrat 
och ställer sig bakom Viktor i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du 
stå här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Viktor.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Erik är på badhuset och har simmat några längder. När han kliver upp ur bassängen och 
går mot sin handduk som ligger några meter bort märker han att en kvinna som står vid 
stegen följer honom med blicken hela vägen tills han lagt handduken om axlarna.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8.       MK2  

 
Undersökning om bedömningar av eventuella sexuella 
trakasserier  
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete i psykologi och undersöker hur 
personer ser på beteenden som kan bedömas som sexuella trakasserier. Det råder 
olika meningar om vilka situationer som kan räknas som sexuella trakasserier. Ditt 
uppdrag i denna studie blir att ta ställning till fyra olika scenarion. Det är frivilligt 
att delta i undersökningen, och du besvarar den anonymt.  
 
 
 
Tack för att du deltar! 
 
 
 
Johanna Hietala och Tina Karlsson 
 
  
Denna studie vänder sig till dig som är student vid Linnéuniversitetet. 
Innan du går vidare med att besvara frågorna så vill vi därför att bekräftar att du studerar 
kurs eller program vid Linnéuniversitetet genom att kryssa i rutan nedan. 
  
  
Jag studerar vid Linnéuniversitetet [   ] 
 

Först ett par frågor om dig: 
 
Hur gammal är du? _____________ år 
 
 
 
Är du 

� Man 
� Kvinna 
� Definierar mig inte som man eller kvinna  
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Föreställ dig följande: 
 
Maria sitter i en busskur och väntar på bussen, en manlig bekant till Maria sätter sig 
bredvid henne i kuren och säger “Tjenare tjejen, varför ser du så sur ut, du är mycket 
sötare när du ler” 
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
  
Lisa är på krogen och dansar med sina kompisar när en kille som hon aldrig träffat tar 
henne på rumpan.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Ellen är studerande på ett svenskt universitet, en dag kommer en manlig klasskamrat och 
ställer sig bakom Ellen i kön till skolkafeterian. Klasskamraten säger då  ”Måste du stå 
här med din sexiga röv, jag kan ju inte koncentrera mig på något annat” till Ellen.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig                                                                               Mycket allvarlig 
 
Anna är på badhuset och har simmat några längder. När hon kliver upp ur bassängen 
och går mot sin handduk som ligger några meter bort märker hon att en man som står 
vid stegen följer henne med blicken hela vägen tills hon virat handduken omkring sig.  
 
Vilken allvarsgrad skulle du bedöma att situationen har? 
1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 
Inte alls allvarlig           Mycket allvarlig 
 
 
Tack för att du tagit dig tid! 
 
Har du några reflektioner eller åsikter om ämnet som du vill dela med dig utav? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


