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Abstract 

This study aimed to investigate gender-based evaluation differences in situations that 

occasionally can be perceptualized as sexual harassing situations. Hypothesis stated that when 

women are presented as victims in an eventual sexual harassing situation, participants would 

rate the event as more serious in comparisons when the victims are men. The study used 

survey-based between-group experimental design with story-based gender manipulation of the 

victim’s character in fictitious stories that may or may not be attributed with low-, moderate- 

or high grade of seriousness into a ratio scale (0-10). Four groups (N = 120) were included 

and separated depending on the victims as well as the participants gender. The assumption 

homogeneity of variance for one-way analysis of variance was violated when Levene's test 

was performed. Non-parametric equivalent Kruskal Wallis-test indicated a significant 

difference between the groups. Further findings were presented from multiple Mann Whitney 

U-tests for six possible comparisons (α = .008). Five significant differences between the 

groups were found confirming the first hypothesis despite the strict alpha level. Concluding 

the results as a potential confirmation of the prototype theory.  
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Tack 

Tack till Oscar Glader som föreslog att manipulera kön med hjälp av fiktiva berättelser. 
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Syfte 

Studien syftar till att undersöka könsbaserade värderingsskillnader av eventuellt sexuellt 

trakasserande situationer med en hänsyn till vilket kön som är utsatt i situationen. Sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen är en av de huvudsakliga anledningarna till stress, psykisk- och 

fysisk ohälsa som i sin tur bär med sig andra negativa konsekvenser (Duncan, Zimmer-

Gembeck & Furman, 2019; Goldenhar, Swanson, Hurrell, Ruder & Deddens, 1998; Harnois 

& Bastos, 2018; Reddy & Murdoch, 2016). Zhu, Lyn & Ye (2019) har i sin studie visat att det 

även finns en stark koppling mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och 

sjukskrivningstid samt en stor påverkan på den utsattes familjeliv. För att förebygga sexuella 

trakasserier är det nödvändigt att införskaffa sig kunskap om människors värderingar inom 

ämnesområdet. Samhället strävar efter jämställdhet och det bör då redogöras för om sexuellt 

trakasserande situationer psykologiskt värderas och uppfattas olika beroende på vilket kön 

som är utsatt. I förlängningen är syftet att kunna effektivisera arbetet mot sexuella trakasserier 

i samhället. Kunskapen kan komma att gynna chefer, fackförbund, domstolar och andra 

individer och organisationer som på något sätt jobbar med sexuella trakasserier, vilket gör 

ämnet psykologisk intressant på både individ- och samhällsnivå. 

 

Operationalisering 

 

Oberoende variabel i studien förblev kön som innefattade två lägen (man/kvinna). Kön i 

berättelserna manipulerades med vanligt förekommande svenska namn och manliga/kvinnliga 

pronomen.   

Sexuellt trakasserande är ett begrepp som används konsekvent genom studien och som 

även var en stor del av syftet då värderingarna som analyserades gäller en eventuellt sexuellt 

trakasserande situation. För att en handling skall anses vara sexuellt trakasserande måste den 

verbala eller fysiska handlingen vara: (1) kränkande, (2) oönskad och (3) av sexuell natur. 

Respektive deltagare i experimentet värderade ifall dessa krav uppfylles. Detta ledde till att 

deltagaren kunde anse situationen som presenterades i berättelserna som både sexuellt 

trakasserande och inte sexuellt trakasserande, vilket möjliggör för värderingsskillnader av 

situationen utifrån deltagarens perspektiv. 

Viktigt att notera är att det för vissa deltagare kunde räcka med att ett av dessa krav 

uppfylldes för att situationen skulle värderas med en hög allvarlighetsgrad. Berättelserna 

(Bilaga B) konstruerades efter dessa krav utan deltagarens vetskap om den sexuellt 
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trakasserande operationaliseringen. Det fanns också en risk att andra faktorer skulle kunna 

påverka deltagarna att värdera situationen som allvarlig. Därför utformades berättelserna 

koncist med beteenden som inte kunde värderas som allvarliga utan att uppfylla minst ett av 

kriterierna för ett sexuellt trakasserande beteende.  

Den beroende variabeln var deltagarnas värderingar som specifikt riktar sig mot graden 

av allvarlighet i fiktiva berättelser, som eventuellt kan värderas som sexuellt trakasserande 

situationer. Värderingar definieras i studien som grundläggande ställningstaganden som har 

någon form av känslomässig betydelse för individen. Detta innefattar samhälls- och 

livsuppfattningar, handlingar, moral, vad som är viktigt eller oviktigt, bra eller dåligt, rätt eller 

fel samt gott eller ont i en eventuellt sexuellt trakasserande situation.  

 
Könsbaserade värderingsskillnader  

 

Det finns få tidigare kollegialt fackgranskade studier som gjorts med manipulation av kön i en 

experimentell mellangruppsdesign. Empirin inom ämnesområdet berör mestadels viktig 

information gällande sexuella trakasserier, genusrelaterade värderingar och uppfattningar som 

kopplats samman, utvärderats och som utformats i en kvantitativ hypotes för experimentet. 

Detta gjordes för att behärska nuvarande kunskap inom ämnesområdet (som exklusivt var 

kvalitativ) på ett bredare spektrum och på så vis även identifiera och utesluta eventuella 

förväxlingsfaktorer i experimentet. Empirin utgjorde även en stor del av underbyggnaden för 

utformningen av berättelserna och instrumentet.  

Marin & Guadagno (1999) visade hur sociala könsnormer påverkade människans 

värderingar och uppfattningar beroende på vilket kön som befann sig i en sexuellt 

trakasserande klassrumsmiljö. Studien visade det sig att den drabbade individen bedömdes av 

oberoende personer som mer vållande av de sexuella trakasserierna, men enbart om den 

drabbade individen gått vidare och gjort en anmälan av händelsen. Ekore (2012) utförde en 

studie på universitetsstudenter där könsskillnader gällande upplevelser av sexuella trakasserier 

undersöktes. Resultatet visade att de kvinnliga studenterna upplevde sexuellt trakasserande 

situationer starkare än vad männen gjorde. Delgreco & Denes (2019) presenterade hur 

individer uppfattade och tolkade olika kommunikativa signaler på olika sätt till följd av 

individens värderingar och upplevelser av sexuella trakasserier. Enligt Delgreco et al. (2019) 

existerar generella könsspecifika normer i form av uppfattningar, värderingar och fördomar 
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angående komplimanger där responsen av dessa komplimanger kan resultera i konflikter ifall 

de inte följs enligt normen.  

Kara & Toygar (2019) inkluderade 571 anställda inom hälsovården i sin studie för att 

undersöka eventuella könsskillnader i synen på provokativt beteende och “normalt” flörtande. 

Resultatet indikerade en signifikant könsskillnad i sexuellt trakasserande attityder om vad som 

värderades vara ett provokativt beteende (ηp2 = .260) och normalt flörtande. Studien visade 

att det manliga könets gräns för vad som värderades vara sexuella trakasserier förblev högre 

än kvinnornas. Det fanns mycket som kvinnorna upplevde som sexuellt trakasserande vilket 

inte männen upplevde som trakasserande. Hemmasi, Graf & lee (1994) utförde en liknande 

studie men fokuserade istället på könsrelaterade sexistiska skämt. Resultaten visade att 

sexistiska skämt som riktades mot kvinnor uppfattades och värderades som mer sexuellt 

trakasserade av båda könen. Här indikerade även resultatet att sexistiska skämt värderades 

som mindre sexuellt trakasserande om skämtet baserades på samma kön som den skämtet 

berättades för.   

Sigal, Braden-Maguire, Patt, Goodrich & Perrino (2003) utförde en kvantitativ studie på 

ett multikulturellt universitet. Deltagarna fick läsa ett scenario där en student blev utsatt för 

sexuella trakasserier av sin professor och ett andra scenario där en anställd blev trakasserad av 

chefen på sin arbetsplats. Slutsatsen påpekade att deltagarna skattade offrens beteenden som 

mer effektiva och fungerande när offren konfronterade trakasserierna direkt och anmälde 

utövaren. Studien belyste att kvinnor responderade betydligt mer negativt till uppenbara 

sexuella trakasserier i jämförelse med män. Kvinnor värderade också utövarens beteende som 

mer skyldigt och föredrog mer allvarliga påföljder för utövaren som konsekvens av beteendet. 

Sigal et al. (2003) föreslog anledningen till dessa värderingsskillnader vara de kvinnliga 

deltagarnas starka identifikation med kvinnliga offer, samtidigt som de kände sig mer hotade 

av sexuella trakasserier i allmänhet gentemot vad männen gjorde.  

Harnois et al. (2018) avslöjade att upplevelser av könsdiskrimineringar på arbetsplatsen 

var negativt associerat med psykisk ohälsa hos kvinnor, men inte hos män. Analysen 

indikerade även att upplevelser av sexuella trakasserier var associerade med fysisk ohälsa hos 

kvinnor, men däremot inte hos män. Rotundo, Nguyen & Sackett (2001) utförde en 

kvantitativ meta-analys som inkluderade 62 studier gällande könsbaserade 

värderingsskillnader av sexuella trakasserier. Rotundo et al. (2001) kom fram till att det 

sammanställningsvis finns en standardiserad medelvärdesskillnad på .30 mellan könen. 

Medelvärdesskillnaden indikerade att kvinnor generellt värderar sexuellt trakasserande 
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situationer som allvarligare jämfört med vad män gör. Vidare undersökte Mccabe & Hardman 

(2005) hur individuella faktorer såsom ålder, kön, könsroller, individuella tidigare upplevelser 

av sexuella trakasserier samt organisatoriska faktorer (organisationens egna riktlinjer och 

medarbetarnas roller i dessa) kopplas till anställdas attityder och uppfattningar gällande 

sexuella trakasserier. Studien visade att det fanns en könsbaserad skillnad i upplevelser av 

sexuella trakasserier. Studien visade även att anställda uppfattade ett beteende som mer 

sexuellt trakasserande ifall offret var av det kvinnliga könet.   

Russell & Trigg (2004) undersökte sambandet mellan könsroller och tolerans av sexuellt 

trakasserande situationer. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient avslöjade en 

signifikant negativ korrelation mellan kvinnor och tolerans av sexuellt trakasserande 

handlingar, r (442) = -.13. Korrelationen indikerade i detta fall att kvinnor var associerade 

med att visa en låg grad av tolerans gentemot sexuellt trakasserande handlingar samtidigt som 

ingen signifikant korrelation hittades hos de manliga deltagarna. Russel et al. (2004) hävdade 

att kvinnor och män som visade en högre tolerans för sexuella trakasserier hade ambivalenta 

och fientliga attityder mot det kvinnliga könet.   

Sakallı-Uğurlu, Salman & Turgut (2010) tog upp vikten av sexistiska övertygelser som 

grund till män och kvinnors värderingsskillnader av sexuellt trakasserande beteenden. Genom 

en kvantitativ multivariatanalys på universitetsstudenter avslöjades en könsbaserad 

värderingsskillnad i synen på sexuella trakasserier. De fann en signifikant könsbaserad 

huvudeffekt som indikerade att kvinnor betraktade sexuella trakasserier allvarligare än 

männen, som inte värderade fenomenet som ett lika allvarligt problem och därav var mer 

toleranta gentemot sexuella trakasserier. Fineran (2002) undersökte ungdomars upplevelser av 

sexuella trakasserier på gymnasiet och deltidsjobb där stickprovet bestod av 712 

gymnasieelever. Resultatet visade att 65 procent av kvinnorna och 37 procent av männen 

upplevde sexuella trakasserier på skolan eller deltidsjobbet. Resultatet visade en tydlig 

könsbaserad värderingsskillnad av sexuellt trakasserande situationer. Fynden visade även att 

kvinnor upplevde sexuellt trakasserande situationer som mer hotfulla än vad de manliga 

deltagarna gjorde (Fineran, 2002). 

Osman (2007) undersökte upplevelser av sexuella trakasserier baserade på graden av 

resistens som den utsatta visade mot trakasserierna. Alla typer av resistens i en sexuellt 

trakasserande situation gjorde att individer upplevde situationen som mer sexuellt 

trakasserande, jämfört med en situation där ingen resistens visades. Ohse & Stockdale (2008) 

påpekade att det inte fanns någon studie om upplevelser och värderingar av sexuella 
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trakasserier där åldern räknats in som en huvudsaklig påverkande faktor. Därför undersökte 

Ohse et al. (2008) ålderns roll i upplevelser av sexuella trakasserier. Han konstaterade att 

högskoleelever var mindre känsliga mot vad som upplevdes som sexuella trakasserier, i 

jämförelse med äldre. Ytterligare värderingsskillnader av sexuella trakasserier presenterades 

av Klippenstine, Schuller & Wall (2007). Deltagarna (N = 196) fick ta del av en rättegång 

som berörde sexuella trakasserier. Resultatet visade att kvinnor generellt var mer stöttande till 

målsägandes anklagelser i rättegången gentemot vad de manliga deltagarna var. De kvinnliga 

deltagarna var även mindre stöttande till den tilltalade i rättegången gentemot vad de manliga 

deltagarna var (Klippenstine et al., 2007). 

Ménard, Hall, Phung, Ghebrial & Martin (2003) granskade psykologistudenters (N = 

426) värderingar av sexuella trakasserier och koercitivt beteende med en enkätundersökning. 

Med variansanalys och vidare t-test hävdade Ménard et al. (2003) att de manliga 

universitetsstudenterna var dubbelt så benägna att sexuellt trakassera någon, jämfört med de 

kvinnliga deltagarna. Män var även tre gånger mer benägna att ha utfört ett koercitivt 

beteende med en sexuell bakomliggande anledning, så som att få någon berusad med syfte att 

personen blir mer sexuellt kooperativ.  

En stor del av empirin inom ämnesområdet redogör för att det ofta finns olika 

könsbaserade skillnader när det gäller upplevelser och värderingar av sexuella trakasserier 

(Ekore, 2012; Fineran, 2002; Hemmasi et al., 1994; Kara et al., 2019; Klippenstine et al., 

2007; Marin et al., 1999; Mccabe et al., 2005; Ménard et al., 2003; Rotundo et al., 2001; 

Russel et al., 2004; Sakallı-Uğurlu et al., 2010). Det finns dock studier som motsäger detta. 

En studie utförd av Hardies (2019) påstår att könsrollen inte har någon påverkan för de olika 

upplevelser människan erhåller gällande sexuella trakasserier. Hardies (2019) undersökte 

sambandet mellan personlighetsdrag och uppfattade sociala normer runt sexuella trakasserier 

på arbetsplatsen. Hur normerna uppfattades enligt Hardies var inte kopplat till vilket kön 

individen hade, utan istället kopplat till personlighetsdrag öppenhet och acceptans av 

individens föräldrar gällande sexuella trakasserier i uppväxten. 

Prototyp-teorin & Relevanta interaktioner 

 

Enligt Flournoy, Prentice-Dunn & Klinger (2002) finns det en stark koppling mellan 

individens fördomar och hens förväntningar när det gäller vem som utsätts i vissa situationer 

och samtidigt vem som utför ett specifikt förväntat beteende. Inman & Baron (1996) 

påpekade att individer utifrån prototypteorin tenderar att skapa specifika förväntningar om 



                    

Ahmadi Soma 

Bauer Oscar  

 

 7 (23) 
 

utövare och offer i olika situationer. Det huvudsakligt intressanta är de förväntningar som 

enligt prototypteorin kommit att påverka individens värderingar av situationerna som 

presenterades i experimentet. Inman et al. (1996) benämnde dessa fördomsfulla värderingar 

för prototyper. Om en händelse kunnat värderas som sexistisk eller rasistisk har en prototyp 

formats hos individen som reflekterat över vilka handlingar som värderats vara sexistiska eller 

rasistiska. Det finns olika faktorer som inverkar på dessa förväntningar, men Flournoy et al. 

(2002) beskrev en tendens för individer att klassa ett beteende som mer sexuellt trakasserande 

ifall utövarens kön är manligt och offrets kön kvinnligt.  

Varför detta var den generellt mest vanligt förekommande prototypen av en sexuellt 

trakasserande situation beskrevs inte ingående av Flournoy et al. (2002). De går utifrån 

brottsstatistik och att deduktivt argumentera för att den typiska prototypen av en sexuellt 

trakasserande situation ser ut på detta vis. Argumentet stöttas av Brottsförebyggande rådet 

(2019) som med deras nationella trygghetsundersökning införskaffat brottsstatistik av 

individer som utsatts för sexuella trakasserier. Brottsförebyggande rådet menar att sexuella 

trakasserier ökat de senaste åren för båda könen. Det mest vanligt förekommande var att 

kvinnor rapporterat att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och det har varit så sedan år 

2006. År 2018 så rapporterades att 7.40 procent av den manliga befolkningen hade varit 

utsatta för sexuella trakasserier jämfört med 8.90 procent av den kvinnliga befolkningen 

(Brottsförebyggande rådet, 2019). Enligt brottsstatistiken i Sverige är den mest 

förekommande prototypen i en sexuellt trakasserande situation kvinnligt. Det går inte att veta 

med säkerhet huruvida brottsstatistiken speglar verkligheten i Sverige, trots att slutledningen 

är logiskt sammanhängande.  

Mills & Gaja (2012) undersökte prototypteorin och huruvida förutfattade meningar i form 

av prototyper hos individer påverkade värderingar av tvetydiga situationer. Resultatet visade 

även här att individer präglats att värdera situationen efter dess förbestämda prototyper av 

situationen. Fenomenet förekommer enligt prototypteorin på grund av att individen 

organiserar sina förväntningar i en jämförelse med de nya omständigheterna som den 

tvetydiga situationen omfattar. Ju mer tvetydig situationen subjektivt upplevs av individen 

desto mer präglas hen av sin förbestämda prototyp av situationen och är då även mer benägen 

att göra fördomsfulla värderingar. Mills et al. (2012) belyste att individer inte enbart använder 

stereotypiska prototyper när situationen är tvetydig, utan även när individen är trött eller av 

någon anledning har svårt att koncentrera sig på situationen. Sexuellt trakasserande situationer 

är ofta tvetydiga då upplevelsen av situationen till högsta grad är subjektiv där könet anses 
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vara en avgörande faktor för de förutfattade prototyperna som påverkar individers värderingar 

av sexuellt trakasserande situationer (Mills et al., 2012).  

Balogh, Kite, Pickel, Canel & Schroeder (2003) presenterade andra fynd som direkt är 

relevanta för prototypteorins interaktion med tvetydiga situationer. Nämligen att det som 

faller inom definitionen av en sexuellt trakasserande situation för en kvinna är bredare och 

mer omfattande än vad som vanligtvis faller inom det manliga könets definition av sexuella 

trakasserier. En sexuellt trakasserande situation blir av denna anledning oftare mindre 

tvetydig för kvinnor än vad den blir för män. Detta påverkar de förbestämda prototyperna och 

resulterar i värderingsskillnader av sexuella trakasserier där kvinnor generellt värderar 

sexuellt trakasserande situationer allvarligare än män. Dock så gäller det enbart när 

situationen är påtagligt tvetydig, ju allvarligare trakasserierna blir desto mer minskas 

värderingsskillnaderna mellan könen (Balogh et al., 2003). 

Ytterligare en potentiell psykologisk länk till prototypteorin kan finnas i Metoo rörelsen 

upprop som genomgående syftar till att belysa sexuella trakasserier mot kvinnor, där 12 

miljoner människor delat hashtaggen inom ett dygn enbart på facebook (PettyJohn, Muzzey, 

Maas & McCauley, 2019). Enligt Banduras (1969; 2004) sociala inlärningsteori finns en 

modelleringsprocess med fyra faktorer som tillsammans påverkar självförmågan. Enligt teorin 

bör de människor som haft motiverande faktorer i modelleringsprocessen förvärvat 

övertygelser genom prosocialitet som följd av händelsens stora uppmärksamhet (Bandura, 

2004; Holt, 2019) som i detta fall inneburit övertygelser kring sexuella trakasseriers 

allvarlighet då kvinnor presenterats som offer. #NotAllMen och #HowIWillChange är 

motsvarande rörelser för män som inte uppnått samma uppmärksamhet på motsvarande 

makronivå (PettyJohn et al., 2019) vilket prediceras att avspeglas på instrumentet via en 

interaktion med deltagarnas prototyper.  

"Sexual harassment is a problem with a long past but a short history" (American 

Psychological Association, 1993, s. 3). Det blir problematiskt att inte ha kunskapen om 

sexuellt trakasserande situationer värderas olika beroende på vilket kön som är utsatt. 

Individer och organisationer som jobbar med sexuella trakasserier kommer alltid på något sätt 

värdera situationens grad av allvarlighet för att komma till konsensus om vilken åtgärd som 

skall tillföras (Elkins & Velez-Castrillon, 2008). Om sexuellt trakasserande situationer 

värderas olika beroende på vilket kön som är utsatt i ett system där alla förutsätts att 

behandlas lika kan det bli kontroversiellt om samhället verkligen arbetar för jämställdhet eller 

inte.  
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Det finns empirisk förankring utöver prototypteorin som tyder på olika könsbaserade 

värderingsskillnader av sexuellt trakasserande situationer (Ekore, 2012; Fineran, 2002; 

Hemmasi et al., 1994; Kara et al., 2019; Klippenstine et al., 2007; Marin et al., 1999; Mccabe 

et al., 2005; Ménard et al., 2003; Rotundo et al., 2001; Russel et al., 2004; Sakallı-Uğurlu et 

al., 2010) och därav utformades hypoteserna: (H1) Vid värdering av de fiktiva berättelser där 

en kvinna utsätts för sexuella trakasserier kommer både manliga och kvinnliga deltagare att 

skatta allvarlighetsgraden som högre än om den utsatta i berättelsen var en man. (H2) Män 

kommer generellt att värdera berättelserna till en lägre allvarlighetsgrad än de kvinnliga 

deltagarna i en jämförelse där deltagarna värderar samma utsatta kön.  

Metod 

 

Deltagare   

 

Deltagarna rekryterades genom ett kvoturval då en likgiltig könskvotering i varje grupp var 

angeläget för att kunna utesluta könsrollen som en potentiell förväxlingsfaktor. Kvoturvalet 

var färdigt när 120 deltagare hade utfört det enkätbaserade experimentet. Stickprovet 

handplockades på ett universitet i södra Sverige där respektive grupp bestod av 30 män och 30 

kvinnor i åldrarna 19–41 år. Det totala medelvärdet för samtliga deltagare var 26 år, och den 

största medelvärdesskillnaden mellan grupperna var 4 år. Deltagarna tillfrågades om att 

medverka i studien genom personlig kontakt på campus lokaler. Det förekom inget externt 

eller internt bortfall i rekryteringsprocessen. Samplet bestod slutligen av 60 kvinnor (50 %) 

och 60 män (50 %). 

 

Instrument 

  

Experimentet genomfördes med enkäter som deltagarna besvarade i pappersformat 

(Bilaga B). Först följde instruktioner som beskrev hur kvotskalan ska tolkas (0–10) där 0 

motsvarar ”Låg allvarlighetsgrad”, 5 motsvarar ”Måttlig allvarlighetsgrad” och 10 ”Hög 

allvarlighetsgrad”. Vidare innehöll enkäten fem korta berättelser där deltagarens uppgift var 

att värdera respektive situations grad av allvarlighet med hjälp av den ovan förklarade 

kvotskalan. I utformandet av skalan togs hänsyn till Saris, Satorra & Coenders (2004) meta-

analys som hävdar att skalor med 11 svarsalternativ (0–10) har högre reliabilitet- och 

validitetskoefficient än mindre skalor. Foddy (1993) påpekade också att valet av antal 
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svarsalternativ på skalan bör anpassas efter studiens syfte. Foddy menade att mindre skalor 

(t.ex., 0–5) är mest relevant för studier där respondenterna ger sina absoluta bedömningar. 

Däremot anses större skalor vara bättre för situationer där deltagarna ger mer abstrakta 

bedömningar (Foddy, 1993; Saris et al., 2004) vilket är den grundläggande anledningen till 

skalans räckvidd i studien. 

Enkäten utformades i två olika varianter där könen tilldelades vanligt förekommande 

svenska namn samt manliga/kvinnliga pronomen. De två olika varianterna kodades med fyra 

koder (MDKU/KDKU/MDMU/KDMU). Koderna konstruerades för att möjliggöra bättre 

struktur i kvoteringsurvalet och analysprocessen. Koderna indikerade för vilket kön som 

deltagaren och offret haft inom respektive grupp, det vill säga att koderna beskrev om 

deltagaren värderat ett offer av samma- eller motsatt kön (Bilaga C). 

Berättelserna, skalan och designen var vidare utformad efter liknande tidigare studier som 

använt en likgiltig värderingsskala för sexuellt trakasserande scenarios grad av allvarlighet 

(Bhattacharya & Stockdale, 2016; Dillon, Adair, & Brase, 2015). I utformandet av 

instrumentet togs även hänsyn till prototypteorin då teorin kopplar fördomar och 

förväntningar till olika värderingar av beteenden (Flournoy et al. 2002). Skalan har utformats 

så att den möjliggör för deltagaren att spegla sina värderingar i en allvarlighetsgrad som 

teoretiskt kan prediceras utifrån teorin (H1) och sedan kopplas ihop med deltagarnas generellt 

mest förekommande prototyp av situationerna. Prototypen bör teoretiskt avspeglas på skalan, 

beroende på vilket kön som är utsatt i berättelsen samt vilket kön deltagaren har. Kopplingen 

mellan prototypteorin och instrumentet diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

 

Procedur  

 

Studien utfördes med en experimentell mellangruppsdesign bestående av fyra oberoende 

grupper. Varje grupp läste fem korta berättelser som handlade om eventuellt sexuellt 

trakasserande situationer (Bilaga B). Berättelserna förblev identiska i alla fyra grupper 

bortsett från könsmanipulationen. Efter deltagarna läst berättelserna fick de värdera graden av 

allvarlighet på en kvotskala (0–10), en gång per berättelse. 

I mellangruppsdesignen blev en preliminär förväxlingsfaktor deltagarvariablerna. 

Anknytningen till tidigare forskning visade att det fanns en risk för att värderingarna kunnat 

påverkas om värderingen av situationen gjorts av en deltagare som är av samma kön som den 

utsatte i berättelsen (Hemmasi et al., 1994; Kara et al., 2019; Ekore, 2012; Mccabe et al, 
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2005). För att reducera denna felkälla lades fokus på att få en så jämnt fördelad könskvotering 

i grupperna som möjligt med hjälp av ett kvoturval. Värderingar är också psykologiskt kända 

för att variera från individ till individ inom respektive kön, vilket ger en ökad chans för hög 

inomgruppsvarians (Dillon et al., 2015). I förebyggande syfte strävades det därför efter att 

inkludera så många deltagare som möjligt (N = 120). När data hade samlats in för samtliga 

deltagare gjordes en poweranalys i Gpower (Erdfelder, Fual & Buchner, 1996). Den 

beräknade powern var 99.70 % = 1-β, vilket innebär att chansen för att begå ett typ 1 och 2 fel 

enbart är (α = .05, β = .003), poweranalysen utvärderas ytterligare i diskussionsavsnittet. 

Trots hänsynen till den höga inomgruppsvariansen påvisade Levene’s test en 

heterogenitet av varians (p < .001). Då kraven inte uppfylldes för parametriska tester på grund 

av en icke normalfördelad data samt en signifikant variansskillnad mellan grupperna, har 

motsvarande icke-parametriska tester använts i analysprocessen. Motsvarande icke-

parametrisk variansanalys som användes var Kruskal-Wallis test, motsvarande post hoc test 

för parvisa jämförelser utfördes med multipla Mann-Whitney U-tester efter en justerad alpha 

enligt Bonferroni korrektionen. Teststatistik från analysen framförs vidare i resultatet.   

 

Etik 

 

Vetenskapsrådet (1990) tar upp fyra grundläggande forskningsetiska principer som 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav vid forskning. Det första kravet är 

informationskravet som relaterar till deltagarnas rättighet att bli informerade av studiens syfte. 

Det andra kravet som ställs är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt samtidigt som deltagaren kan välja att avbryta utan konsekvenser 

under vilket tillfälle som helst. Tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla 

personliga uppgifter skall behandlas konfidentiellt och att all information ska skyddas. Det 

sista kravet är nyttjandekravet, som garanterar att samtliga insamlade data skall användas 

enbart för forskningsändamål. Samtliga forskningsetiska principer togs hänsyn till genom ett 

informationsbrev (Bilaga A) där muntligt godkännande av deltagaren var ett krav för att 

möjliggöra medverkan i studien.  
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Resultat 

Syftet med studien var att undersöka könsbaserade värderingsskillnader av eventuellt sexuellt 

trakasserande situationer med en hänsyn till vilket kön som var utsatt i situationen. För att ge 

en redogörelse för syftet har H1 och H2 testats i en hypotesprövning. I hypotesprövningen 

avslöjade Kruskal-Wallis test en signifikant skillnad mellan grupperna  

χ2 (3) = 59.54, p < .001, ε2 = .500. För att djupare redogöra för skillnaderna mellan grupperna 

användes multipla Mann-Whitney U-tester. Alpha-nivån justerades efter sex möjliga 

jämförelsemöjligheter enligt Bonferroni metoden (α = .008) vilket kontrollerar för typ 1 fel i 

den statistiska analysen.  

Trots en synnerligen strikt alpha så påvisades fem utav sex möjliga jämförelser en 

signifikant skillnad mellan grupperna. KDKU gruppen (Mdn = 44.50, IQR = 6.75) hade en 

signifikant högre summa än KDMU gruppen (Mdn = 26.50, IQR = 24.75, U = 172, Z = -4.12, 

p < .001, r = -1.87) och MDMU gruppen (Mdn = 15.50, IQR = 16, U = 19.50, Z = -6.37,  

p < .001, r = -1.21). Vilket betyder att kvinnliga deltagare i en värdering av kvinnliga offer 

hade högre summa än deltagare av båda könen som värderade ett manligt offer. Ingen 

signifikant skillnad hittades mellan KDKU- och MDKU gruppen (Mdn = 15.50, IQR = 16,  

U = 357, Z = -1.37, p = .168). Deltagarna visade därav inte någon könsbaserad 

värderingsskillnad i en värdering av ett kvinnligt offer. Vidare hade KDMU gruppen en 

signifikant högre summa än MDMU gruppen (U = 276, Z = -2.70, p = .007, r = -2.85) och en 

signifikant lägre summa än MDKU gruppen (U = 206, Z = -3.61, p < .001, r = -2.14). Då ett 

manligt offer värderades av de kvinnliga deltagarna skattades detta allvarligare i en jämförelse 

med manliga deltagare, i en jämförelse med manliga deltagares värderingar av kvinnliga offer 

visades istället en lägre summa. Slutligen hade MDMU gruppen en signifikant lägre summa 

än MDKU gruppen (U = 28, Z = -6.24, p < .001, r = -1.24). Manliga deltagare skattade 

berättelserna med kvinnliga offer allvarligare än berättelserna med manliga offer. Summering 

av den deskriptiva statistiken, centraltendens och spridningsmått presenteras i Tabell 1. 

Parvisa jämförelser med multipla Mann-Whitney U-tester ses i Tabell 2.  
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Tabellen summerar teststatistik från multipla Mann-Whitney U-tester. Sig (2-svansad) 

justerad enligt Bonferroni metoden (α = .008), *, p < .008. **, p < .001. 

Tabell 1 

Tabellen summerar deltagare, centraltendens, spridningsmått och 

konfidensintervall för respektive grupp 

 

 

Grupp 

 

Deltagare 

(n) 

 

Median 

(Mdn) 

 

Kvartilavstånd 

(IQR) 

 

Varians 

(s2) 

95% Konfidensintervall för 

medelvärden 

Lägre gräns Övre gräns 

KDKU 30 44.50 39.25–46 35.29 40.24 44.68 

KDMU 30 26.50 14–38.75 208.87 21.37 32.16 

MDMU 30 15.50 8.75–24.75 107.30 12.86 20.60 

MDKU 30 42 37.75–44.25 41.36 38.09 42.90 

 

 

Tabell 2 

Parvisa Mann-Whitney U-tester                       

Grupp  N  U  Z p r 

KDKU-KDMU 

 

60 172 -4.12 < .001** -1.87 

KDKU-MDMU 

 

60 19.5 -6.37 < .001** -1.21 

KDKU-MDKU 60 357 -1.37 .168 - 

KDMU-MDMU 

 

 

KDMU-MDKU 

 

 

MDMU-MDKU 

60 

 

 

60 

 

 

60 

276 

 

 

206 

 

 

28 

-2.70 

 

 

-3.61 

 

 

-6.24 

.007* 

 

 

< .001** 

 

 

< .001** 

 

-2.85 

 

 

-2.14 

 

 

-1.24 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Empiriskt sett finns det flertalet kollegialt fackgranskade studier som talar för olika 

könsbaserade värderingsskillnader av sexuellt trakasserande situationer (Ekore, 2012; 

Fineran, 2002; Hemmasi et al., 1994; Kara et al., 2019; Klippenstine et al., 2007; Marin et al., 

1999; Mccabe et al., 2005; Ménard et al., 2003; Rotundo et al., 2001; Russel et al., 2004; 

Sakallı-Uğurlu et al., 2010). Kruskal-Wallis test bekräftade att könsbaserade 

värderingsskillnader fanns i stickprovet. Resultatet låg preliminärt i fas med empirin och 

möjliggjorde för parvisa jämförelser och en djupare tolkning av värderingskillnaderna. 

H1 är en teoretisk prediktion som har sitt ursprung i prototypteorin och teorins 

närliggande interaktioner (Balogh et al., 2003; Bandura, 1969; Bandura, 2004; Flournoy et al., 

2002; Holt, 2019; Inman et al., 1996; Mills et al., 2012). Utifrån prototypteorin utformades 

hypotesen att kvinnliga offer generellt skall värderas med en högre allvarlighetsgrad för både 

manliga och kvinnliga deltagare i en jämförelse då offren var män. Resultatet visade att 

KDKU och MDKU gruppen hade signifikant högre summa än KDMU och MDMU gruppen. 

Aallvarlighetsgraden var signifikant högre för både manliga och kvinnliga deltagare då offret 

var en kvinna vilket bekräftar prediktionen utifrån prototypteorin (H1) och höjer därav den 

konstrukturella validiteten i studien. Detta eftersom alla effektstorlekar (r ≤ -1.21) tolkas som 

väldigt starka (Fritz, Morris & Richler, 2012) och operationaliseringen borde i och med detta 

reflektera den sanna teoretiska meningen av variabeln (Wilson & MacLean, 2011). 

Delindikationer av den konstrukturella validiteten är därav den prediktiva validitetens 

bekräftelse, de starka effektstorlekarna som styrker den kriterierelaterade validiteten samt 

instrumentets raka face-validity.  

Utifrån ytterligare teoretisk anknytning (Ekore, 2012; Fineran, 2002; Kara et al., 2019; 

Klippenstine et al., 2007; Mccabe et al., 2005; Rotundo et al., 2001; Russel et al., 2004; 

Sakallı-Uğurlu et al., 2010; Sigal et al., 2003) utformades H2. Enligt H2 skulle män värdera 

berättelserna till en lägre allvarlighetsgrad gentemot de kvinnliga deltagarna i en jämförelse 

där deltagarna värderade samma utsatta kön. Resultatet visade att de manliga deltagarna 

skattade en signifikant lägre summa än de kvinnliga deltagarna i en värdering där en man var 

utsatt. Resultatet indikerade vidare att de manliga deltagarna inte skilde sig från de kvinnliga 

deltagarna i en värdering där en kvinna var utsatt. Därav gick det endast att bekräfta H2 när en 
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man var utsatt. När istället en kvinna var utsatt sågs ingen könsbaserad värderingsskillnad 

vilket ledde till att H0 accepteras under testförhållandet.  

Testförhållandet av H2 kan ses som en ytterligare bekräftelse av H1 då deltagarna 

kommit väl överens om en hög allvarlighetsgrad när en kvinna varit utsatt. Möjligheten för att 

berättelserna innefattar för allvarligt sexuellt trakasserande situationer står kvar som en 

alternativ förklaring då Balogh et al., (2003) hävdat att ju allvarligare trakasserierna blir desto 

mer minskas värderingsskillnaderna mellan könen. Vid sex parvisa jämförelser är även den 

justerade alpha-nivån synnerligen strikt. Under testförhållandet av en eventuell könsbaserad 

värderingsskillnad, då offret var en kvinna, fanns möjligheten att skillnader kunde visas med 

mer tvetydiga berättelser. Det kan också ses som att situationen blev mer tvetydig då män var 

utsatta, vilket kan leda till att deltagarna styrdes mer av sina förbestämda prototyper i dessa 

förhållanden (Mills et al., 2012).  

Båda könen tycktes ha ytterligt varierande värderingar av situationer när män var utsatta, 

vilket ses som ett oväntat fynd. En potentiell psykologisk förklaring till fyndet kan ges utifrån 

kopplingen som gjordes mellan prototypteorin och prosocialitet. Det har inte funnits något 

prosocialt beteende för samhället att medverka i på motsvarande makronivå där offren varit 

män. Kopplingen ligger i fas med deltagarnas överenskommelse runt allvarligheten då en 

kvinna varit utsatt. Då prosocialt beteende inte var relevant i samma utsträckning då offren 

varit män kan därav dessa situationer varit mer tvetydiga för deltagarna. Då situationerna är 

mer tvetydiga styrs människan mer av sina förbestämda prototyper (Balogh et al., 2003; Mills 

et al., 2012) och variansen kan därav förekommit som följd av mer substitutionella attribut 

under dessa förhållanden (Honda, Matsuka & Ueda, 2017). För övrigt styrker deltagarbias 

(Wilson & MacLean, 2011) sannolikheten för deltagarna i stickprovet att innehade 

motiverande faktorer i modelleringsprocessen vid Metoo uppropet 2017 och på så vis 

medverkat i prosocialitet.  

 

Metoddiskussion 

 

Trots att resultatet kan ses som en bekräftelse av prototypteorin samtidigt som en validering 

av instrumentet finns det en given brist som medföljer det kvantitativa metodvalet. Även fast 

operationaliseringen bör ha reflekterat den sanna teoretiska meningen av variabeln kan en 

kvantitativ ansats i sammanhanget inte avslöja den bakomliggande anledningen för deltagaren 

att värdera situationen som deltagaren gjort. Det går inte att veta med den tillämpade metoden 
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vad i berättelsen som påverkat deltagarens värdering av situationen, trots att värderingen bör 

inkludera minst ett av kriterierna i operationaliseringen för sexuella trakasserier. Studien 

bortser från undersökningen av deltagarnas bakomliggande resonemang för de givna 

värderingarna de delat med sig av, vilket påverkat tillförlitligheten av reliabiliteten i 

instrumentet som i sin tur ytterligare påverkats av skalans subjektivitet (Wilson & MacLean, 

2011). Ohse et al., (2008) påpekade även hur ålderns roll av deltagaren kan påverka hens 

värderingar av sexuellt trakasserande situationer. Då den största medelvärdesskillnaden 

mellan gruppernas åldrar var 4 år och berodde mestadels på en enskild deltagare som var 41 

år vilken då uteslöts i analysprocessen. Dessutom inkluderades alla extremvärden i analysen 

då det var frekvent förekommande med både låga- och höga värden i samtliga grupper. En 

exkludering av extremvärdena gav därav inte en sann bild av deltagarnas mångfaldiga 

allvarlighetsvärderingar. 

Då ämnesområdet historiskt sätt har studerats mestadels kvalitativt valdes en kvantitativ 

ansats. Motiveringen till den kvantitativa ansatsen som tillämpats relateras till koordinationen 

som är angelägen av de båda ansatserna. Enligt Roer-Strier & Kurman (2009) konkretiseras 

det av många forskare som en nödvändig integration där de olika vetenskapsteoretiska 

grunderna krävs vid forskning inom ett ämnesområde. En ständig dialog mellan kvantitativa 

och kvalitativa ansatser krävs för ett ömsesidigt berikande av kvaliteten för undersökandet av 

psykologiska ämnesområden. (Creswell, 1994; Keller, 2007; Langemar, 2012; Patton, 2002; 

Sells, Smith & Sprenkle, 1995). 

Vidare är den beräknade powern i studien 99.70 procent. Poweranalysen utvärderas med 

stor försiktighet då kvoturvalet tillhör kategorin av icke-slumpmässiga urval. Kvoturvalet 

utesluter visserligen könsrollen som en potentiell förväxlingsfaktor vilket är bra för den 

interna validiteten, men begränsar den externa validiteten i form av generaliserbarhet till 

populationen, trots att subjektet tillhör populationen som studeras (Giorgi, 2009; Wilson & 

MacLean, 2011). Detta eftersom det finns stor sannolikhet för deltagarbias att påverka 

resultatet (Wilson & Maclean, 2011). Datan bryter även antagandet av normalitet och 

homogenitet av varians. Poweranalysen innehöll därav en skevhet som innebar en 

asymmetrisk sannolikhetsfördelning vilket påverkade den beräknade powern och kapaciteten 

av stickprovets storlek (N = 120) för att vara generaliserbart, eftersom effektstorlekarna 

troligen inte korrekt speglar populationen (Kupzyk, 2011; Little, 2013). Dessvärre drabbas 

den externa- och ekologiska validiteten och det blir svårt att korrekt generalisera till 

populationen av flertalet diskuterade anledningar. Studiens externa validitet begränsar därav 
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praktiska innebörder då det vore oskäligt att hävda implikationer utan en rimlig 

generaliserbarhet. 

För framtida studier föreslås en undersökning av de bakomliggande resonemang och 

orsaker som lett deltagarna till de givna allvarlighetsgraderna som presenterats i studien. 

Relevant metodologi för forskningsfrågan föreslås vara tematisk innehållsanalys med 

anpassade struktureringsnivåer för individuella interjuver efter stickprovets relevans. 

Innehållsanalyser kan utgå från existerande teorier (Wilson & Maclean, 2011) och föreslås i 

sammanhanget att utgå från föreliggande studiens potentiella bekräftelse av prototypteorin 

(H1) och dess närliggande interaktioner (Balogh et al., 2003; Bandura, 1969; Bandura, 2004; 

Flournoy et al., 2002; Holt, 2019; Inman et al., 1996; Mills et al., 2012). Med en sådan ansats 

skapas möjligheten för att hitta teman som på ett mer berikande sätt kan förklara de 

könsbaserade värderingsskillnaderna. Dessa teman bör i sin tur reflektera deltagarnas 

prototyper av situationerna med en djupare infallsvinkel. Ansatsen skapar även möjligheten 

för de tematiska skillnaderna att mynna ut i ytterligare en testbar teori (Langemar, 2008) 

gällande de könsbaserade värderingsskillnaderna av eventuellt sexuellt trakasserande 

situationer.  
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I 
 

Bilaga A 

 

 

Informationsbrev 

Hej! Vi är två psykologistudenter som har valt att konstruera ett psykologiskt experiment till 

vår C-uppsats och vi hoppas att du vill vara en del av det. Nedan finner du kontaktuppgifter 

till oss samt viktig information gällande studien som du kommer vara tvungen att ge ett 

muntligt godkännande för att möjliggöra medverkan i studien, vilket är fullt frivilligt. 

 

Syftet med studien är att undersöka värderingar av situationer som för vissa kan tolkas som 

sexuellt trakasserande situationer. Du kommer först få läsa en kort berättelse för att sedan 

svara på värderingsfrågor gällande berättelsens händelseförlopp. Berättelserna kan för vissa 

vara känslomässigt påverkade och det finns en möjlighet för dig som deltagare att bli 

påverkad emotionellt vid medverkan i studien. Som deltagande i studien har du rätt att avbryta 

när du vill, utan motivering och konsekvenser. Dina värderingar du delar med dig av i studien 

förblir helt anonyma och det kommer inte på något sätt vara möjligt att identifiera dig genom 

medverkan i studien. Materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål och 

resultatet kommer publiceras i databasen diva. 

 

Oscar Bauer, 076-344 29 30, ob222fm@student.lnu.se 

Soma Ahmadi, 072-853 44 59, sa223hn@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Ahmadi Soma 

Bauer Oscar  

 

II 
 

Bilaga B  

MDMU 

Din uppgift i experimentet blir att individuellt utan interaktion med andra deltagare 

läsa fem korta berättelser. Sedan ringar du in din värderingsgrad av situationen som på 

bästa sätt reflekterar dina värderingar gällande berättelsens grad av allvarlighet. 

0 = Låg allvarlighetsgrad 

5 = Måttlig allvarlighetsgrad  

10 = Hög allvarlighetsgrad 

 

 

Vad är din ålder? 

 

_______ år 

 

 

Johan sitter på tågstationen och väntar på tåget. En kvinnlig bekant till Johan sätter sig 

bredvid honom och säger ”Tycker lite synd om dig, känns som det typ är min plikt att ta din 

oskuld, eftersom ingen annan kommer att göra det...” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Martin är ute en lördagskväll på krogen och dansar med sina kompisar, helt plötsligt blir 

Martin tafsad på rumpan av en tjej han aldrig tidigare pratat med. 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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III 
 

Pontus utbildar sig till läkare på ett universitet i södra Sverige. En dag står Pontus i kön till 

kafeterian då en kvinnlig klasskamrat ställer sig bakom i kön och säger ”Fan Pontus, du och 

din röv, måste den vara så go… det går ju inte att koncentrera sig i skolan alls…” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Gustav är receptionist i en bowlinganläggning. En kväll så är det ett tjejgäng där och bowlar, 

plötsligt ropar en av tjejerna ”Hörru Gustav, om jag slår en strike nu måste du följa med 

någon av oss hem ikväll, du väljer vem, vi alla är sugna” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Christian jobbar i en klädaffär då en kvinnlig kund kommer och frågar efter smakråd. Den 

kvinnliga kunden säger ”kan du inte följa med in i provrummet? Om du ser mig i underkläder 

kanske det blir lättare att veta vilka kläder som passar på min kropp sen?”  

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

 

Tack för att du deltog i studien! 

Med vänlig hälsning 

Soma Ahmadi & Oscar Bauer 
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IV 
 

KDMU 

Din uppgift i experimentet blir att individuellt utan interaktion med andra deltagare 

läsa fem korta berättelser. Sedan ringar du in din värderingsgrad av situationen som på 

bästa sätt reflekterar dina värderingar gällande berättelsens grad av allvarlighet. 

0 = Låg allvarlighetsgrad 

5 = Måttlig allvarlighetsgrad  

10 = Hög allvarlighetsgrad 

 

 

Vad är din ålder? 

 

_______ år 

 

 

 

Johan sitter på tågstationen och väntar på tåget. En kvinnlig bekant till Johan sätter sig 

bredvid honom och säger ”Tycker lite synd om dig, känns som det typ är min plikt att ta din 

oskuld, eftersom ingen annan kommer att göra det...” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Martin är ute en lördagskväll på krogen och dansar med sina kompisar, helt plötsligt blir 

Martin tafsad på rumpan av en tjej han aldrig tidigare pratat med. 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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V 
 

Pontus utbildar sig till läkare på ett universitet i södra Sverige. En dag står Pontus i kön till 

kafeterian då en kvinnlig klasskamrat ställer sig bakom i kön och säger ”Fan Pontus, du och 

din röv, måste den vara så go… det går ju inte att koncentrera sig i skolan alls…” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Gustav är receptionist i en bowlinganläggning. En kväll så är det ett tjejgäng där och bowlar, 

plötsligt ropar en av tjejerna ”Hörru Gustav, om jag slår en strike nu måste du följa med 

någon av oss hem ikväll, du väljer vem, vi alla är sugna” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Christian jobbar i en klädaffär då en kvinnlig kund kommer och frågar efter smakråd. Den 

kvinnliga kunden säger ”kan du inte följa med in i provrummet? Om du ser mig i underkläder 

kanske det blir lättare att veta vilka kläder som passar på min kropp sen?”  

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

 

Tack för att du deltog i studien! 

Med vänlig hälsning 

Soma Ahmadi & Oscar Bauer 
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VI 
 

MDKU 

Din uppgift i experimentet blir att individuellt utan interaktion med andra deltagare 

läsa fem korta berättelser. Sedan ringar du in din värderingsgrad av situationen som på 

bästa sätt reflekterar dina värderingar gällande berättelsens grad av allvarlighet. 

0 = Låg allvarlighetsgrad 

5 = Måttlig allvarlighetsgrad  

10 = Hög allvarlighetsgrad 

 

 

Vad är din ålder? 

 

_______ år 

 

 

 

Johanna sitter på tågstationen och väntar på tåget. En manlig bekant till Johanna sätter sig 

bredvid henne och säger ”Tycker lite synd om dig, känns som det typ är min plikt att ta din 

oskuld, eftersom ingen annan kommer att göra det...” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Sofia är ute en lördagskväll på krogen och dansar med sina kompisar, helt plötsligt blir Sofia 

tafsad på rumpan av en kille hon aldrig tidigare pratat med. 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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VII 
 

Matilda utbildar sig till läkare på ett universitet i södra Sverige. En dag står Matilda i kön till 

kafeterian då en manlig klasskamrat ställer sig bakom i kön och säger ”Fan Matilda, du och 

din röv, måste den vara så go… det går ju inte att koncentrera sig i skolan alls…” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Jennifer är receptionist i en bowlinganläggning. En kväll så är det ett grabbgäng där och 

bowlar, plötsligt ropar en av grabbarna ”Hörru Jennifer, om jag slår en strike nu måste du 

följa med någon av oss hem ikväll, du väljer vem, vi alla är sugna” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Wilma jobbar i en klädaffär då en manlig kund kommer och frågar efter smakråd. Den 

manliga kunden säger ”kan du inte följa med in i provrummet? Om du ser mig i underkläder 

kanske det blir lättare att veta vilka kläder som passar på min kropp sen?”  

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

 

Tack för att du deltog i studien! 

Soma Ahmadi & Oscar Bauer 

 

KDKU 
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VIII 
 

Din uppgift i experimentet blir att individuellt utan interaktion med andra deltagare 

läsa fem korta berättelser. Sedan ringar du in din värderingsgrad av situationen som på 

bästa sätt reflekterar dina värderingar gällande berättelsens grad av allvarlighet. 

0 = Låg allvarlighetsgrad 

5 = Måttlig allvarlighetsgrad  

10 = Hög allvarlighetsgrad 

 

 

Vad är din ålder? 

 

_______ år 

 

 

 

Johanna sitter på tågstationen och väntar på tåget. En manlig bekant till Johanna sätter sig 

bredvid henne och säger ”Tycker lite synd om dig, känns som det typ är min plikt att ta din 

oskuld, eftersom ingen annan kommer att göra det...” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Sofia är ute en lördagskväll på krogen och dansar med sina kompisar, helt plötsligt blir Sofia 

tafsad på rumpan av en kille hon aldrig tidigare pratat med. 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 
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IX 
 

Matilda utbildar sig till läkare på ett universitet i södra Sverige. En dag står Matilda i kön till 

kafeterian då en manlig klasskamrat ställer sig bakom i kön och säger ”Fan Matilda, du och 

din röv, måste den vara så go… det går ju inte att koncentrera sig i skolan alls…” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

Jennifer är receptionist i en bowlinganläggning. En kväll så är det ett grabbgäng där och 

bowlar, plötsligt ropar en av grabbarna ”Hörru Jennifer, om jag slår en strike nu måste du 

följa med någon av oss hem ikväll, du väljer vem, vi alla är sugna” 

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

Wilma jobbar i en klädaffär då en manlig kund kommer och frågar efter smakråd. Den 

manliga kunden säger ”kan du inte följa med in i provrummet? Om du ser mig i underkläder 

kanske det blir lättare att veta vilka kläder som passar på min kropp sen?”  

Vilken allvarlighetsgrad värderar du att situationen har? 

Låg                                                             Måttlig                                                             Hög 

0            1            2            3            4            5            6            7            8            9            10 

 

 

 

 

Tack för att du deltog i studien! 

Soma Ahmadi & Oscar Bauer 
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X 
 

Bilaga C 

Förkortningar 

KDKU = Kvinnlig deltagare, kvinnlig utsatt (kod för experimentgrupp 1)    

  

KDMU = Kvinnlig deltagare, manlig utsatt (kod för experimentgrupp 2)     

 

MDMU = Manlig deltagare, manlig utsatt (kod för experimentgrupp 3)     

 

MDKU = Manlig deltagare, kvinnlig utsatt (kod för experimentgrupp 4)     

 

Mdn = Median (centraltendens) 

 

IQR = Kvartilavstånd (spridningsmått)       

   

α = Alpha, sannolikheten för typ 1 fel 

 

N = Totalt antal deltagare  

 

n = Delprov av deltagare 

 

ηp2 = Eta kvadrat (effektstorlek för parametrisk variansanalys, enbart empiriskt inkluderad) 

 

r = Mann–Whitney effektstorlek (r = Z/√N) om inget annat anges i texten, vid få tillfällen är 

även r inkluderad som  korrelationskoefficient, dock enbart från tidigare korrelationsstudier 

som diskuteras i introduktionsavsnittet 

     

ε2 = Epsilon kvadrat, effektstorlek för Kruskal Wallis test (har använts för post hoc 

poweranalys) 

 

p = Sannolikheten för resultatet att ha inträffat vid antagandet att noll hypotesen är sann 

 

U = Mann-Whitney U-teststatistik          

 

χ² (df) = chi-två teststatistik (gruppfrihetsgrad) 

 

Z = teststatistik från Man Whitney U-test (används i uträkningen av r)  

 

β = betavärde, sannolikheten för typ 2 fel 

 

s2 = Varians 

 


