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Sammanfattning 
Sexuella trakasserier och andra typer av kränkande beteenden är allvarliga problem inom 
akademin. Det drabbar både studenter och anställda och förekommer inom alla discipliner. 
I denna studie tar vi hänsyn till utsatthetens olika former och uttryck genom att förutom 
sexuella trakasserier inkludera förekomst av mobbning, nätmobbning, kränkande 
särbehandling och ohövligt beteende under samlingsnamnet ’genusbaserad utsatthet’.  

Syftet med denna rapport är att beskriva förekomst av, och analysera samband mellan, 
sexuella trakasserier och andra former av genusbaserad utsatthet, samt arbetsmiljö och 
hälsa bland anställda och studenter vid Umeå universitet. Till grund för denna rapport 
ligger en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i akademin som genomfördes 
inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och 
genusbaserad utsatthet.  

På en direkt fråga om respondenten blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet 
på sitt arbete/sin studieplats så rapporterar totalt 2,2 procent av de anställda och 6,4 
procent av studenter att de blivit utsatta. Prevalensen är högre bland kvinnorna i gruppen 
studenter där 7 procent har utsatts och dessutom är utsatta män (5,5 procent) vanligare 
bland studenter jämfört med anställda. När frågan om sexuella trakasserier istället bryts 
ner i frågor om konkreta situationer och handlingar stiger siffrorna betydligt, uppemot hela 
51 procent för anställda kvinnor svarade jakande på om de utsatts för minst en av de 
uppräknade situationerna och 29 procent av männen svarade också ja på dessa frågor. 
Noterbart här är att nivåerna för anställda kvinnor vid Umeå universitet är betydligt högre 
i jämförelse med högskolesektorn som helhet. Vad gäller studenterna så är motsvarande 
siffror vid Umeå universitet dock lägre jämfört med högskolesektorn som helhet, vid frågor 
om konkreta situationer och handlingar, 16 procent för kvinnorna och 9 procent för 
männen.  

Könsskillnader är även noterbara i avseende på mobbning, där andelen anställda som 
utsatts för mobbning är dubbelt så stor bland kvinnorna jämfört med männen samt att 
kvinnorna rapporterar högre frekvens. Bland studenterna rapporterar dock män en högre 
utsatthet vad gäller mobbning. Det finns även könsskillnader kring ohövligt beteende där 
betydligt fler bland de anställda kvinnorna rapporterar utsatthet jämfört med männen.  

Sexism i form av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet kan förstås som ett 
medel för akademins reproduktion, det vill säga, som en utav de beståndsdelar som 
upprätthåller och återskapar akademins olika strukturer, hierarkier och ojämlika 
arbetsplatser. I denna studie blir det tydligt att sexuella trakasserier och genusbaserad 
utsatthet skapar ett systematiskt och upprepat mönster av ovälkomna händelser. Det kan 
förstås som institutionella mekanismer och beteenden som härigenom riskerar att 
normaliseras. Förutom ojämlikhet finns här även andra problem som produceras. I studien 
finns för både anställda och studenter tydliga samband mellan sexuella trakasserier, de 
andra formerna av genusbaserad utsatthet och upplevelsen av psykosocial och 
organisatorisk arbetsmiljö samt hälsa. 
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Föreliggande rapport är en undersökning på uppdrag av rektorn vid Umeå universitet.  

Uppdragets har av rapportförfattarna varit ett gemensamt arbete vad gäller design och 
analys av resultat. B-IK och JL har gemensamt skrivit rapportens bakgrund, teori, tidigare 
forskning, begrepp, diskussion och analys. Metodavsnitt och bearbetning av data har 
genomförts av NE. Samtliga författare har skrivit rapportens resultatavsnitt. 

 

Rapport, Umeå, maj 2022. 
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Inledning och syfte 
It takes work to hear complaints because it takes work for others to reach 
you/.../ To become a feminist ear is to give complaints somewhere to go. 

(Ahmed 2021, s. 6-7) 

Sexuella trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling är allvarliga problem inom 
akademin. Det drabbar både studenter och anställda och förekommer inom alla discipliner 
(Bondestam & Lundqvist, 2018; Henning m.fl., 2017). Kännetecknande är att de är 
varaktiga problem som envist hänger sig kvar och reproduceras i utbildning och i arbetet, 
trots alla visioner, handläggningsordningar och aktiva åtgärder som syftat till förändring.  

Syftet med denna rapport är att beskriva förekomst av, och analysera samband mellan, 
sexuella trakasserier och andra former av genusbaserad utsatthet samt arbetsmiljö och 
hälsa bland anställda och studenter vid Umeå universitet. 

En mängd olika begrepp och definitioner brukar användas när detta ämne kommer på tal. 
Sexism, sexuella trakasserier, mobbning, kränkningar, ohövligt eller ociviliserat beteende 
och det är inte alltid lätt att veta vad som är vad eller att enkelt avgränsa det ena från det 
andra. Där sexism används för att ringa in en ojämlik struktur eller kultur så är begreppen 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling mer tydligt kopplade till juridiken och 
dess definitioner vilka sätter upp gränser för vad det är, när det är det och vad det inte är. 
I en studie- och arbetsvardag kan dock många olika typer av ohövliga och kränkande 
handlingar i själva verket vara del av ett mer komplext mönster, en ordning, vilken kan 
relateras till kön och som bidrar till en för studenter och anställda genusbaserad utsatthet.  

Till grund för denna rapport ligger en nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier i 
akademin som genomfördes inom ramen för Forsknings- och samverkansprogrammet om 
sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet (https://ki.se/genusprogrammet). 
Ambitionen med den nationella prevalensstudien är att den ska ge ny kunskap och fungera 
som ett verktyg för att skapa inkluderande arbets- och studiemiljöer. Målet är att akademin 
ska bli fri från sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Prevalensstudiens 
utformning hade därför en bred ingång och förklaringen var att:  

Internationella forskningsöversikter visar att forskning som tar hänsyn till utsatthetens 
olika former och uttryck saknas i såväl Sverige som internationellt. Det är därför viktigt 
att inhämta information som skiljer på olika former av trakasserier, hur ofta 
övergreppen sker och hur grova de är (https://ki.se/samverkan/forskningsstudien-om-
sexuella-trakasserier-om-studien). 

Utifrån ett feministiskt organisationsperspektiv produceras och upprätthålls sexism och 
ojämlika villkor i en organisations alla processer: i praktiken via könsarbetsdelning, 
symboliskt via normer kring vad som värderas högre respektive lägre, via individers 
meningsskapande eller genom de handlingar och beteenden vi har i interaktion med 
varandra (Acker, 1990). Sexuella trakasserier kan härigenom betraktas som en form av 
sexism (Borgblad, 1992). Antropologen Sarah Franklin (2015) argumenterar för att sexism 
inom akademin bör förstås som ett medel för akademins reproduktion. Med andra ord, 
utifrån ett sådant synsätt förstås sexism som en av de beståndsdelar som upprätthåller och 
återskapar akademins olika strukturer och hierarkier. Att studera sexism i akademin från 
en sådan horisont betyder dels att lyfta fram vad sexismen (re)producerar i termer av 
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urvalsprocesser, institutionella mekanismer, beteenden som uppmuntras eller skyddas och 
vilka beteenden som ignoreras och normaliseras. Dels betyder det också att sätta fokus på 
vilka beteenden som döljs och på så vis vilka icke önskvärda beteenden som återskapas. 
Det vill säga: att belysa genom vilka medel som akademin återskapas, vilka handlingar som 
möjliggör detta samt vilka medel för denna (re)produktion som underhålls.  

Sexism inom akademin, menar Franklin (2015: 26–27), verkar å ena sidan genom våld, hot 
och förbud, å andra sidan genom uppmuntran och stöd eller genom tystnad, skam och 
förvrängning. När sexism ska undersökas är det viktigt att belysa de praktiker och metoder 
som selektivt men rutinmässigt används för att rättfärdiga sexistiska beteenden och lyfta 
fram hur personer i olika ställning bedöms med olika måttstockar. Reproduktion syftar 
alltså inte bara på maktutövning utan också på de villkor som vi är medvetna om såväl som 
de omedvetna som möjliggör och upprätthåller vanor och strukturer inom akademin. En 
undersökning om sexism eller sexuella trakasserier bör således inte stanna vid vissa 
individers handlingar utan också fokusera på logiken bakom: varför vissa beteenden tillåts, 
varför vissa individer skyddas och framförallt varför det inte finns ett kollektivt motstånd 
mot sexism och sexuella trakasserier (Franklin, 2015:30).  

Förutom att sexuella trakasserier är ett ihållande problem som reproduceras år efter år 
utmärks det även av underrapportering och tystnadskultur (Svensson, 2020, Bondestam & 
Lundqvist, 2018). Få av de som utsatts för sexuella trakasserier väljer att berätta om vad de 
varit med om. Mörkertalet är därför stort. En studie vid Umeå Universitet och Karolinska 
institutet (Keisu & Regnö, 2021) visar att det är få, om ens något anmält ärende som blir 
konstaterat som just sexuella trakasserier i den efterföljande hanteringen av ärendet. Det 
skapar en studie- och arbetsmiljö där modet och viljan att berätta om genusbaserad 
utsatthet, vare sig det handlar om sexuella trakasserier, mobbning eller kränkande 
särbehandling, sannolikt påverkas negativt.  

Mot denna bakgrund tar vi i denna rapport hänsyn till utsatthetens olika former och uttryck 
genom att förutom sexuella trakasserier inkludera både förekomst av mobbning, 
nätmobbning, kränkande särbehandling samt ohövligt beteende under samlingsnamnet 
genusbaserad utsatthet. Vidare inkluderas även frågor kring psykosocial och 
organisatorisk arbetsmiljö. De könsskillnader anställda och studenter rapporterar och de 
konsekvenser i form av ohälsa synliggör härigenom ett mönster av sexism i form av sexuella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet. 

I följande kapitel ges först en översiktlig bild av prevalensstudier i akademin och dess 
koppling till arbetsmiljö. Därefter följer ett kapitel med definitioner av begrepp och den 
lagstiftning som kringgärdar arbetsgivarens ansvar i relation till sexuella trakasserier och 
genusbaserad utsatthet. Vidare finns en beskrivning av datamaterial och metod och 
därefter redovisas rapportens resultat i tabellform med sammanfattningar i punktform. 
Avslutande kapitel består i en diskussion.  

 

Prevalensstudier och arbetsmiljö 
I detta avsnitt redogörs översiktligt för prevalensstudier om sexuella trakasserier, 
prevalensstudier om mobbning samt dess koppling till hälsa och arbetsmiljö. 
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Sexuella trakasserier och mobbning 
Det internationella forskningsfältet om sexuella trakasserier i akademin domineras av 
prevalensstudier och i Sverige har ett antal kartläggningar (18 stycken) genomförts 
framförallt under 1990- och tidigt 00-tal (Bondestam & Lundqvist, 2018). Förekomsten av 
sexuella trakasserier i akademin följer samma mönster och är jämförbar med 
internationella studier som visat en stor spridning i hur respondenter rapporterat 
utsatthet, från 2 till 93 procent beroende på land och definition av begreppet. I Sverige 
varierar rapporteringen bland kvinnor i akademin från 4 till 26 procent och från 2 till 6 
procent bland män. Det är alltså ett stort spann på rapporterad förekomst vilket brukar 
förklaras bero på en mätproblematik, att det är skillnader mellan exempelvis urval och 
design, valda skalor, frågor och mått eller hur sexuella trakasserier definierats (om det 
sistnämnda, se avsnittet “Begrepp och lagstiftning”). Utifrån de internationella studierna 
kan man inte heller se någon generell minskning av detta problem. Även om det vanligen 
är män som utsätter kvinnor för sexuella trakasserier konstateras i tidigare studier att även 
män är utsatta, men i lägre utsträckning (Bondestam & Lundqvist, 2018).  

På liknande sätt, med samma stora spann av förekomst, så varierar också rapporterad 
förekomst av mobbning och kränkande särbehandling inom akademin, vilket också 
förklaras med mätproblematik, såsom vilka frågor som ställts (Björklund, Vaez & Stoetzer, 
2014). Bland anställda i en akademisk kanadensisk kontext rapporteras mellan 12 och 25 
procent erfarenhet av mobbning (Boynton, 2005). Här avsågs mobbning i form av skvaller 
och/eller olika former av verbala trakasserier. I en svensk kontext rapporterade 4 procent 
av anställda att de var utsatta för mobbning (Björklund, Vaez & Stoetzer, 2014). Mobbning 
förekommer i olika åldrar och i olika former, både vid direkta möten (öga mot öga) mellan 
människor men även online, vilket benämns som ‘nätmobbning’, via sociala medier, e-mail, 
sms och dylikt (Watts m.fl., 2016). Watts hävdar, baserat på tidigare studier, att risken för 
utsatthet ökar och har blivit mer gränslös i och med digitalisering av arbets- och privatliv. 
Studier med fokus på könsskillnader och mobbning uppvisar också motstridiga resultat, 
ibland är kvinnor mer utsatta än män och ibland är det tvärtom. Däremot konstateras i 
studier om arbetslivet i stort komplexa samband mellan mobbning och kön, organisatoriskt 
stöd, hierarkisk position och status men även samhällelig status påverkar risken för 
utsatthet (Forsell, 2019).  

Det finns mer kunskap om sexuella trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling 
vad gäller studenters situation jämfört med kunskap om anställdas och en majoritet av de 
studier som finns är genomförda i USA/Nordamerika (Bondestam & Lundqvist, 2018; 
Henning m.fl. 2017). De flesta studierna sätter fokus på könsaspekter men av de fåtal 
studier om studenter som intresserat sig för andra aspekter visar två forskningsöversikter 
att det är vanligare att marginaliserade grupper är utsatta, såsom yngre kvinnor, personer 
med otrygga arbetsvillkor, rasifierade minoriteter, lesbiska och bisexuella kvinnor, 
studenter med funktionsvariationer och bland dem med tidigare erfarenheter av våld 
(Fedina m.fl., 2018; Voth Schrag, 2017).  
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Hälsa och arbetsmiljö 
Att sexuella trakasserier, mobbning, och kränkande särbehandling får allvarliga 
konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande är väldokumenterat (EU, 2014; 
Henning m.fl. 2017; Lundgren, 2001; MacKinnon, 1979; McDonald, 2012; Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, 2021; NCK, 2014; Nielsen & Einarsen, 2012; Thomas, 2005; Watts, 
m.fl., 2016; WHO, 2014, 2018). Sexuella trakasserier kan bland annat leda till minskad 
arbetsmotivation, ökad alkoholanvändning, stress, depression, ångest, posttraumatiskt 
stressyndrom, fysisk värk, sexuellt överförbara sjukdomar eller oönskad graviditet 
(sammanfattat i Bondestam & Lundqvist, 2018). Studier om nätmobbning och trakasserier 
visare även de på psykologiska och hälsomässiga konsekvenser såsom: skam, rädsla, 
ångest, depression, utmattningssyndrom, minskat självförtroende och självkänsla, 
sömnsvårigheter, ökad alkoholanvändning, självmordstankar och/eller självmordsförsök 
(Henning m.fl. 2017; Watts, m.fl., 2016).  

Studierna om sexuella trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling är ofta 
individorienterade och fokuserar på aktörer såsom offer och förövare (Bondestam & 
Lundqvist, 2018; Eriksson m.fl. 2002; Henning m.fl., 2017). I både nationella och 
internationella studier saknas dock kännedom om vilken påverkan sexuella trakasserier 
har på arbetsplatsens kultur, arbets- och studiemiljö (Bondestam & Lundqvist, 2018). 
Arbetsmiljön framstår dock ofta som en central utgångspunkt i arbetet med att motverka 
sexuella trakasserier. Camberlain med kollegor (2010) konstaterar i en metastudie om 
sexuella trakasserier i arbetslivet att organisationsfaktorer både har påverkan på uppkomst 
men även formar vilka typer av sexuella trakasserier som görs möjlig. Kunskapen om 
organisatoriska faktorers betydelse är dock begränsad. Däremot har, i studier om 
mobbning och kränkande särbehandling i arbetslivet generellt, arbetsmiljöns betydelse 
utforskats i något högre utsträckning, även om det finns fortsatt stort intresse för 
individuella och psykosociala faktorer (Björklund, Vaez & Stoetzer, 2014). Exempel på 
organisatoriska faktorer som påverkar förekomst av mobbning och kränkande 
särbehandling i arbetslivet i internationella studier är sammanfattningsvis, av fler studier 
på området: destruktiva ledarskapsbeteenden, hierarkiska organisationer, maktobalans, 
konkurrens, belöningssystem, rationaliseringar och organisationsförändringar (ibid, men 
se även Lee m.fl. 2013). Mobbningsbeteenden syns i vissa studier till och med vara 
institutionaliserade, som en del av tillåtet beteende och kultur.  

Arbetsmiljön i akademin är nära sammankopplat med olika typer av trakasserier och 
mobbning, till exempel visar Muhonens studie (2016) att en akademisk arbetsmiljö som 
karaktäriseras av hög stress är en riskfaktor för arbetsrelaterade trakasserier. Vidare visar 
Bildts (2005) studie att bristande jämställdhet och konflikter har ett samband med sexuella 
trakasserier gentemot kvinnor men ej mot män. Därtill visas att informella 
beslutsprocesser har samband med könsdiskriminering och mobbning bland både kvinnor 
och män. De makt- och beroendeförhållanden som präglar akademin gör att personer som 
berättar om sin utsatthet möter både passivt och aktivt motstånd och att de som stödjer 
utsatta kan råka ut för repressalieliknande reaktioner (Keisu & Regnö, 2021). Utifrån ett 
sådant resultat är det intressant att notera att personer som deltagit i workshoppar i 
civilkurage (bystandard-program) visat sig i lägre grad stödja och acceptera våldsbejakande 
beteenden och är därför mer benägna att avbryta och ifrågasätta (Simonsson, 2020). 
Flertalet tidigare studier av akademin, men också från arbetslivet i stort, visar att en 
organisations könssammansättning är av betydelse för risken att utsättas för sexuella 
trakasserier, där mansdominerande miljöer är särskilt problematiska för både kvinnor och 
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män men särskilt för kvinnor (se t.ex. Hunt m.fl. 2010; Kabat-Farr 2014; McDonald, 2012; 
Stainback m.fl 2011).  

I en nyligen publicerad översikt av svensk och nordisk forskning framkommer att kunskap 
kring det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inom arbetslivet saknas 
(Simonsson, 2020). Vi vet exempelvis inte vilken betydelse en policy har i att motverka 
förekomst av sexuella trakasserier i praktiken, vilket även torde gälla för mobbning och 
kränkande särbehandling. Policyer som tydligt markerar ett avståndstagande mot sexuella 
trakasserier, mobbning och kränkande särbehandling kan å ena sidan minska dess 
förekomst (Bondestam & Lundqvist, 2018 refererar Hunt m.fl. 2010). Å andra sidan blir 
den ofta uttalade nolltoleransen en del av organisationskulturen vilket gör att när någon 
berättar om utsatthet framstår det som ett hot mot den organisatoriska identiteten. Policyn 
blir då snarare ett skydd mot organisationen och dess rykte än ett skydd för dess 
medarbetare och studenter, vilket den initialt var tänkt att skydda. Av tidigare studier dras 
slutsatsen att chefer är viktiga nyckelaktörer i förebyggande arbete, om de arbetar 
förändringsinriktat med fokus mot organisationsnivån istället för mot enskilda individer 
(Simonsson, 2020). 

 

Begrepp och lagstiftning  
I detta avsnitt diskuteras och definieras några centrala begrepp. Lagstiftning som reglerar sexuella 
trakasserier och mobbning beskrivs kortfattat. 

 

Sexuella trakasserier  
Det finns ingen samstämmig definition av begreppet sexuella trakasserier (t.ex. Fedina 
m.fl. 2018). Det kan delvis förklara de stora variationerna av dess förekomst som 
prevalensstudier uppvisar (Bondestam & Lundqvist, 2018). Begreppet sexuella trakasserier 
myntades av den amerikanska kvinnorörelsen på 1970-talet (McDonald, 2012). Via 
kvinnors erfarenheter visade man att trakasserier är ett strukturellt och inte ett individuellt 
problem (se även McKinnon, 1979). Begreppet sexuella trakasserier introducerades i 
Sverige i samband med att den första prevalensstudien genomfördes år 1987 (Carstensen, 
2014). Juridiska direktiv och definitioner i lagstiftningar inom Norden och EU fokuserar 
på olika beteenden på ett kontinuum av verbala, icke-verbala och olika fysiska former av 
sexuella trakasserier (Carstensen, 2016). Definitionen av sexuella trakasserier formulerad 
i svensk Diskrimineringslag lyder att det är ett: “uppträdande av sexuell natur som kränker 
någons värdighet” (SFS, 2008:567). Sexuella trakasserier kan till exempel handla om 
kommentarer och ord, om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar eller 
att någon tafsar eller kastar närgångna blickar (Diskrimineringsombudsmannen, 2021, se 
även ‘Sextrakasseritrappan’ av Hagman, 1988).  

Sexuella trakasserier som begrepp har diskuterats i tidigare forskning ända sedan det 
introducerades. I två forskningsöversikter (Bondestam & Lundqvist, 2018; Svensson, 
2020) lyfts problematik fram, dels i relation till begreppets otydlighet vilket bland annat 
skapar en mätproblematik (se t.ex. Fedina m.fl. 2018), dels begreppets nära koppling med 



 

Rapport 

Dnr FS 1.6.2-1012-22 

  

2022-05-19 
Sid 11 (64)  

 

 Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 901 87 Umeå www.umu.se   

 

den juridiska definitionen. Begreppets otydlighet gör att den bredd av erfarenheter av 
utsatthet som finns i en akademisk kontext riskerar att förbises.  

Problemet med en alltför generell definition är att resultat mellan olika 
studier blir svåra att jämföra, vilket påverkar förutsättningarna för 

generaliserbarhet. En alltför precis definition riskerar däremot att förminska 
ord och handlingar som tolkas och upplevs som sexuella trakasserier, men 

som inte passar in i de juridiska beskrivningarna av begreppet  
(Svensson, 2020, s. 12).  

Otydligheten kring begreppet skapar enligt Carstensen (2016, se även Bacchi 1999) en 
gränsdragningsproblematik kring vad sexuella trakasserier är men också kring vems 
definition som görs giltig, om den är ‘subjektiv’ (den utsatta eller bystandards) eller 
‘objektiv’ (den juridiska). Häri produceras gråzoner där problematiska beteenden blir 
svåra att upptäcka och förändra (Carstensen, 2016). Både subjektiva och objektiva kriterier 
kan begränsa möjligheten att identifiera problematiska beteenden. Om ingen säger sig vara 
trakasserad finns inte problemet (subjektivt). Även om syftet med diskrimineringslagen 
(objektivt) är att uppnå jämställdhet kan definitionens fokus — på beteenden — ha en 
motsatt effekt eftersom andra former av sexuella trakasserier kan passera utan 
konsekvenser. Härigenom riskeras strukturella problem och andra problematiska 
situationer/beteenden riskeras att osynliggörs och därmed också både bli accepterade och 
normaliserade. När åtgärder mot diskriminering och ojämlikhet endast förbehålls de 
allvarligaste beteendena, vilka både objektivt och subjektivt definieras som sexuella 
trakasserier, förbises mindre allvarliga beteenden och situationer som förmodligen 
dessutom är vanligare (jfr Keisu & Regnö, 2021). Carstensen (2016) menar därför att 
förbudet mot sexuella trakasserier paradoxalt nog i praktiken kan motverka jämställdhet 
och lika villkor på arbetsplatser. 

 

Mobbning, kränkande särbehandling och ohövligt beteende 
Definitioner av begreppet mobbning är till skillnad mot sexuella trakasserier mycket mer 
samstämmiga, även om terminologin skiljer sig mellan Sverige och andra länder (Eriksson 
m.fl. 2002). Mobbning som begrepp växte fram inom skolforskningen under 1970-talet, 
främst i de skandinaviska länderna där Olwéus (1978) definition varit vägledande och 
fortsatt prägla detta forskningsområde både nationellt och internationellt. Denna 
definition inbegriper: en asymmetrisk relation där en individ utsätts för upprepande 
negativa handlingar av en eller flera individer med avsikt att såra och skada. Därtill finns 
ett tidsperspektiv där kränkningarna pågått under en längre tidsperiod och karaktäristiskt 
är även att den eller de utsättande är starkare än den utsatta som därför har svårt att 
försvara sig. Mobbning kan handla om olika former av social isolering, psykiska och/eller 
fysiska övergrepp (Eriksson m.fl. 2002). Begreppet mobbning används i både snävare (som 
Olwéus) och bredare betydelse och i den sistnämnda definitionen som en 
samlingsbeteckning för:  

olika slags icke-önskvärda beteenden, exempelvis: utfrysning, 
våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, utpressning, 

retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning, stöld, förstörelse av egendom 
(Eriksson m.fl. 2002, s. 26-27). 
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Sverige var i början av 1990-talet först i världen med att införa rättsliga regler kring 
mobbning för arbetslivet. Begreppet kränkande särbehandling introducerades 1993 i 
arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1993:17). I dagligt tal brukar man ofta använda ordet 
mobbning om någon blir utsatt för kränkande särbehandling. Begreppet kränkande 
särbehandling är dock, till skillnad mot begreppet mobbning, ett juridiskt begrepp och 
definieras i Arbetsmiljölagstiftningen som: ”Handlingar som riktas mot en eller flera 
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför 
arbetsplatsens gemenskap” (AFS 4 § 2015:4 men ska läsas och förstås tillsammans med 
AFS 2001:1). Definitionen av mobbning i arbetslivet har alltså till skillnad mot kränkande 
särbehandling tillägget att handlingarna är systematiska och pågår under en längre tid, en 
definition som tydligt kan liknas vid Olwéus utgångspunkter. Detta gäller även definitionen 
av nätmobbning som blivit ytterligare en arena, att via digital kommunikation utöva 
upprepade kränkande handlingar med syfte att skada en individ. Att detta sker digital kan 
handla om exempelvis mail, sms eller snabbmeddelanden eller ske i olika sociala 
medieplattformar såsom Facebook, Twitter eller Youtube (Watts, m.fl. 2016). 

På arbetsplatser kan även andra former av beteenden som involverar bristande respekt 
finnas och denna typ av handlingar går under benämningen ohövligt beteende (‘incivility’ 
på engelska). Ohövlighet definieras som ett lågintensivt aggressivt beteende, där avsikt är 
att skada och där beteendet strider mot de normer som finns på arbetsplatsen (egen 
översättning från Cortina m.fl. 2001). Ohövliga beteenden karaktäriseras som oförskämda 
och otrevliga med bristande hänsyn och respekt till andra människor. 

 

Arbetsmiljölag och diskrimineringslag 
Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är förbjudet enligt lag och arbetsgivare 
och utbildningssamordnare har ansvar att undersöka och åtgärda om det sker (AFS 2001:1; 
AFS 2015:4; SFS, 2008:567). I ansvaret ingår också att skapa en arbetsmiljö fri från 
sexuella trakasserier samt en skyldighet att aktivt motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter. Sexuella trakasserier regleras av både diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen (Se figur 1. och se även Brottsbalken SFS, 1962:700). För att det ska kunna 
definieras som sexuella trakasserier i lagens mening behöver den som utsätts för sexuella 
trakasserier göra klart för den utsättande att beteendet är ovälkommet och oönskat, 
såtillvida att det inte är uppenbart.  

Sexuella trakasserier kan i relation till andra former av utsatthet ha delvis liknande symtom 
och konsekvenser vilket också hänger samman med att beteenden ofta förekommer där det 
råder ojämlika förhållanden mellan förövare och utsatt (Svensson 2020, s. 14). 

Begreppet kränkande särbehandling inbegriper konsekvenser i form av ohälsa och det 
hänger samman med själva grundsyftet med arbetsmiljölagstiftningen, att det är 
arbetsgivarens ansvar att förebygga och därigenom skydda arbetstagare mot ohälsa och 
olyckor samt att motverka kränkande särbehandling (Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, 2021). Kränkande särbehandling involverar socialt hälsoskadliga 
situationer i arbetet och kan riktas mot en eller flera personer. Det är ett paraplybegrepp 
som beskriver en arbetsmiljörisk vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om ingen 
åtgärd vidtas. Arbetsmiljöverkets utgångspunkt är tydlig (https://www.av.se/halsa-och-
sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/). Brister i det sociala samspelet 
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och organisatoriska förhållanden är en risk för förekomst av kränkande särbehandling i 
arbetslivet. Arbetsgivaren förväntas därför agera i tidigt skede för att motverka att 
kränkningarna blir systematiska och att problemen fördjupas (Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap, 2021). Det vill säga, att de utvecklas till mobbning, vilket är en 
eskalerad och allvarlig form av kränkande särbehandling. Vilket innebär att även om 
mobbning inte regleras i lagstiftningen utgör den en allvarlig form av kränkande 
särbehandling. I likhet med sexuella trakasserier ska även här den utsatta sagt ifrån så att 
den eller de utsättande förstår att agerandet är oönskat. 

I en svensk kontext skiljer man på allmän utsatthet eller om kränkningarna kan kopplas 
någon av diskrimineringsgrunderna - kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
och könsuttryck, religion, etnicitet, funktionsvariation eller ålder. Dessa sju grunder har ett 
särskilt skydd i diskrimineringslagstiftningen (se SFS, 2008:567). Arbetsmiljölagen är en 
skyddslagstiftning och diskrimineringslagen en rättighetslagstiftning men de kan 
överlappa varandra, exempelvis kan mobbning dölja bakomliggande orsaker såsom 
sexuella trakasserier. Arbetsrelaterad utsatthet regleras härigenom av båda 
lagstiftningarna samtidigt (se figur 1).  

 

Figur 1. En beskrivning av hur diskrimineringslag och arbetsmiljölag överlappar varandra (Myndigheten för 

arbetsmiljökunskap, 2021, s. 16)  
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Datamaterial och metod 
Studien bygger på en enkät som skickades ut till 122 000 slumpmässigt utvalda studenter, 
doktorander och anställda vid universitet och högskolor i Sverige under perioden maj-juni 
2021. För riket totalt är svarsfrekvensen cirka 32 procent. Föreliggande rapport bygger i 
sin tur på Umeå Universitets enkätsvar med en svarsfrekvens på cirka 37 procent (anställda 
52 procent, doktorander 38 procent, studenter 27 procent). Resultatredovisningen baseras 
på svaren från totalt 1766 individer och fördelas enligt Tabell 1 nedan. I studien, från 
Forsknings och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad 
utsatthet (Forsknings och samverkansprogrammet 2022), presenteras resultattabeller och 
andelsskattningar med felmarginaler (95% konfidensintervall). 

Juridiskt 
kön 

Anställda Umu Studenter Umu 

 Lä/fo (%) T/A (%) Doktorand (%) Samtliga (%) Samtliga (%) 

Kvinnor 230 (52) 231 (65) 140 (54) 601 (57) 433 (61) 

Män 211 (48) 122 (35) 121 (46) 454 (43) 278 (39) 

Totalt 441 (100) 353 (100) 261 (100) 1055 (100) 711 (100) 

 

När det gäller materialets representativitet ser vi att andelen T/A motsvarar andelen 
anställda i samma kategori vid Umu (34% av svaren och 33% av anställda). Gruppen 
lärare/forskare är däremot något underrepresenterade (42% av svaren och 53% av 
anställda), medan gruppen doktorander är överrepresenterade (25% av svaren och 13% av 
anställda).  

Tar vi hänsyn till kön så är kvinnor överrepresenterade med tre procentenheter bland de 
svarande totalt (57% jämfört med 54% vid Umu). Skillnaden är störst i gruppen T/A där 
andelen svar från kvinnor är åtta procentenheter större än andelen bland anställda (65% 
bland svaren och 57% av anställda vid Umu). Även bland lärare/forskare och doktorander 
har vi en viss överrepresentationen av kvinnor bland de svarande (lärare/forskare 4%, 
doktorander 3%). 

Materialet medger i övrigt ingen uppdelning inom respektive anställningskategori, på 
undergrupper eller organisationstillhörighet. 

Studien genomfördes trots pågående Coronapandemi. Denna har naturligtvis påverkat 
både arbetssituationen för anställda och studiesituationen för studenter. Vilken betydelse 
det haft för svarsmönstret är svårt att sia om. Den situation vi befunnit oss i vid tiden för 
undersökningen kan också medföra andra, eller nya, former av utsatthet som kanske inte 
skulle ha rapporterats under “normalsituationen”. Om så är fallet kan resultatet av 
kartläggningen ge oss nya kunskaper. 
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Enkät och variabelkonstruktioner 
Enkäten har tagits fram av forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet och 
omfattade totalt 126 respektive 127 frågor till anställda och doktorander respektive 
studenter (se vidare studien från Forsknings och samverkansprogrammet, 2022).  

Föreliggande rapport baseras på det urval av frågor som Umeå universitet fick möjlighet 
att ta del av (se bilaga, av denna framgår även svarsfrekvenser med felmarginaler). 

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
I enkäten ställdes ett antal frågor om upplevelsen av organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Frågorna (F8-F15) är hämtade ur instrumentet Copenhagen Psycho-Social Questionnaire 
(COPSOQ, se vidare Forsknings och samverkansprogrammet, 2022). Svarsskalan var 
femgradig med fasta svarsalternativ: “alltid”, “ofta”, “ibland”, “sällan”, “aldrig/nästan 
aldrig”. Av dessa åtta frågor skapades fyra summationsindex enligt nedan: 

- Känslomässiga krav: ”Hamnar du genom ditt arbete/dina studier i känslomässigt 
påfrestande situationer?” (F8) och ”Måste du hantera andra människors 
personliga problem i ditt arbete/dina studier?” (F9). 
 

- Kollegialt stöd: ”Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina 
kollegor/studiekamrater?” (F10) och ”Om du behöver, är dina 
kollegor/studiekamrater beredda att lyssna till dina problem med arbetet?”(F11). 
 

- Chefsstöd: ”Om du behöver, får du hjälp och stöd med ditt arbete från din 
närmaste chef/lärare/handledare?” (F12) och ”Om du behöver, är din närmaste 
chef/lärare/handledare beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete?” (F13). 
 

- Rättvisa: ”Behandlas du rättvist på arbetet/din studieplats? (F14) och 
”Uppmärksammar och uppskattar ledningen din arbetsinsats/dina 
lärare/handledare din studieinsats?” (F15) 

Ytterligare ett index skapades av samtliga åtta frågor ovan. Indexen har sedan delats in i 
tre grupper, ungefär vid första respektive tredje kvartilen och det är dessa som används i 
resultatredovisningen. Givet ett antagande om att en negativ upplevelse av den 
psykosociala miljön får konsekvenser för välbefinnandet få vi sålunda tre grupper: en ”hög 
risk”, en ”låg risk” och en däremellan. 

 

Våld, hot om våld, mobbning och kränkningar 
I enkäten ställdes fyra frågor, som också härrör från COPSOQ, inom rubricerat område 
(F16-17, F20-21). Samtliga inleddes med “Har du under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatt för …" 
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- fysiskt våld på din arbetsplats/studieplats? 
- hot om våld på din arbetsplats/studieplats? 
- mobbning på din arbetsplats/studieplats? 
- kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS? 

Svarsskalan var femgradig med fasta svarsalternativ: “ja, dagligen”, “ja, varje vecka”, “ja, 
varje månad”, “ja, några gånger”, “nej”. 

 

Ohövliga beteenden (workplace incivility - WIS) 
Ett antal frågor fokuserade på erfarenheterna av ohövliga beteenden från personer i 
respondentens arbets- eller studiemiljö (även dessa från COPSOQ, F25-36). Samtliga dessa 
inleddes med “Under de senaste 12 månaderna, har du befunnit dig i en situation där någon 
av dina chefer eller kollegor/dina lärare eller studiekamrater …" 

- Inte uppmärksammat dina uttalanden eller varit ointresserad av dina åsikter? 
- Ifrågasatt ditt kunnande i en fråga som du har ansvar för? 
- Gett dig fientliga blickar, stirrat eller hånlett åt dig? 
- Tilltalat dig på ett oprofessionellt sätt, inför andra eller privat? 
- Avbrutit eller “pratat över” dig? 
- Gett dig en sämre bedömning än du förtjänar på en utvärdering? 
- Skrikit eller svurit åt dig? 
- Fällt kränkande eller respektlösa kommentarer om dig? 
- Ignorerat dig eller undvikit att prata med dig? 
- Angripit dig med ilska eller vredesutbrott? 
- Ifrågasatt din kompetens? 
- Skämtat på din bekostnad? 

Svarsskalan var femgradig, med fasta svarsalternativ: “aldrig”, “en eller två gånger”, 
“ibland”, “ofta”, “många gånger”.  

 

Kännedom om att andra utsatts (eng. bystander)  
I enkäten ställdes två frågor om man hade fått kännedom om att andra utsatts för 
mobbning eller sexuella trakasserier (F42, F98): “Under de senaste 12 månaderna, har du 
fått kännedom om att någon annan blivit utsatt för …" 

- mobbning på ditt arbete/din studieplats? 

- icke önskvärd sexuell uppmärksamhet? 

Svarsskalan var femgradig med fasta svarsalternativ: “ja, dagligen”, “ja, varje vecka”, “ja, 
varje månad”, “ja, några gånger”, “nej”. 
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Stress och utmattning samt självskattad hälsa 
Ett antal frågor riktades mot stress och utmattning, även dessa ingår i COPSOQ (F64-67). 
Samtliga inleddes med ”Hur ofta har du under de senaste 4 veckorna …”: 

- haft svårt att koppla av? (F64) 
- varit lättretlig? (F65)  
- varit anspänd? (F67) 
- varit känslomässigt utmattad? (F66) 
- varit fysiskt utmattad? (F68) 
- saknat ork och energi?” (F69) 

För samtliga frågor ovan användes en femgradig svarsskala med fasta svarsalternativ: 
”Hela tiden”, ”En stor del av tiden”, ”En del av tiden”, ”En liten del av tiden”, ”Inte alls”.  

Av de tre första skapades ett index och av de tre senare ytterligare ett. Respektive index har 
sedan delats in i tre grupper, ungefär vid första respektive tredje kvartilen och det är dessa 
indelningar som används i resultatredovisningen. Givet ett antagande om att känslan av 
stress och utmattning får konsekvenser för välbefinnandet få vi även här tre grupper: en 
”hög risk”, en ”låg risk” och en ”mellangrupp”. 

Därtill ställdes en fråga där respondenten ombads skatta sin hälsa: 

- ”I allmänhet, hur skulle du säga att din hälsa är” (F70) 

Även till denna användes en femgradig skala med fasta alternativ: ”utmärkt”, mycket god”, 
”god”, ”någorlunda” och ”dålig”. I resultatredovisningen nedan slogs de två första 
respektive de två sista svarsalternativen samman. 

 

Sexuella trakasserier och genusbaserat våld 
I enkäten ställdes ett antal frågor om konkreta beteenden som kan uppfattas som oönskad 
sexuell uppmärksamhet, trakasserier och våldsutsatthet (F71-81, se vidare studien från 
Forsknings och samverkansprogrammet, 2022). Samtliga inleddes med “I ditt arbete/dina 
studier, har det hänt att någon …: 

- ställt frågor om ditt privatliv på ett obekvämt eller obehagligt sätt? 
- tittat på dig på ett obekvämt eller obehagligt sätt? 
- gjort sexuella anspelningar på ett obekvämt eller obehagligt sätt? 
- fällt kommentarer om ditt utseende eller ålder på ett obekvämt eller obehagligt 

sätt? 
- gjort sexuella inviter eller bett om att träffas utanför arbetet/studierna på ett 

obekvämt eller obehagligt sätt? 
- skickat, gett eller visat dig sexuella bilder, fotografier eller presenter på ett 

obekvämt eller obehagligt sätt? 
- blottat sin kropp för dig? 
- visat dig pornografiska bilder eller filmer? 
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- skickat sexuellt innehåll via mail, sms eller meddelanden på sociala medier på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt? 

- kontaktat dig via mail, sms eller meddelanden på sociala medier på ett obekvämt 
eller obehagligt sätt? 

- tagit i dig på ett sexuellt sätt t.ex. genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama eller 
smeka på ett obekvämt eller obehagligt sätt? 

Här anges alltså ingen tidsperiod inom vilken detta ska ha hänt. Svarsskalan var femgradig 
med fasta alternativ: “många gånger”, ”ofta”, ”ibland”, ”en eller två gånger” eller ”aldrig”.  

Därtill ställdes en separat fråga: “Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för 
icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet/på din studieplats? (F87). Även här var 
svarsskalan femgradig med fasta svarsalternativ: “ja, dagligen”, “ja, varje vecka”, “ja, varje 
månad”, “ja, några gånger”, “nej”.  

Huruvida statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper och kategorier föreligger har 
prövats med Chi 2-test. I figurerna anges med * där signifikanta skillnader föreligger 
(p<0,05). 

 

Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och varje avsnitt avslutas med en kort 
sammanfattning. Inledningsvis beskrivs anställda och studenternas erfarenhet av sexuella 
trakasserier, därefter redogörs för dess samband med psykosocial och organisatorisk 
arbetsmiljö samt hälsa. Därefter följer anställdas och studenternas upplevelse av 
mobbning, nätmobbning, våld/hot om våld och ohövligt beteende. Därtill följer ett avsnitt 
om dess samband med psykosocial samt organisatorisk arbetsmiljö och hälsa.  

 

Sexuella trakasserier, arbetsmiljö och hälsa 
Som ovan nämnts under avsnittet Begrepp och lagstiftning så innefattar sexuella 
trakasserier olika beteenden på ett kontinuum av verbala, icke-verbala och olika fysiska 
former av sexuella trakasserier. Den juridiska definitionen av sexuella trakasserier är ett: 
“uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet” (SFS, 2008:567).  

 

Sexuella trakasserier: direkt fråga 

När personer svarar på enkätfrågor som rör sexuella trakasserier så återfinns ett tydligt 
mönster i att enkätresultatet skiljer sig åt beroende på hur frågan om sexuella trakasserier 
ställs. När frågan bryts ner i specifika handlingar eller situationer såsom “har någon tittat 
på dig på ett obekvämt eller obehagligt sätt” eller “har någon fällt kommentarer om ditt 
utseende eller din ålder på ett obekvämt eller obehagligt sätt” så svarar fler respondenter 
att de varit utsatta för ovälkomna beteenden än när frågan uttrycks i mer direkta termer av 
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sexuella trakasserier. Varför vet man inte riktigt, men samma mönster återfinns i en rad 
andra studier (se t.ex. Fedina m.fl. 2018).  

På den direkta frågan “Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd 
sexuell uppmärksamhet på arbetet/på din studieplats?” svarar totalt 2,2 procent bland 
anställda att det hänt under de senaste 12 månaderna (23 personer av 1055 svarande). 
Ungefär var femte av dessa, eller 0,4 procent av totalen, anger att det hänt ”dagligen”, 
övriga att det hänt ”några gånger”. Prevalensen, alltså förekomsten, är drygt en 
procentenhet högre bland kvinnorna (2,7%) jämfört med männen (1,5%), en skillnad som 
inte är statistiskt signifikant (p=0,32). Vi ser också att det både bland männen och 
kvinnorna finns de som svarar att detta skett dagligen under de senaste 12 månaderna.  

Som Figur 1 nedan visar så är andelen utsatta för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på 
arbetet högst bland doktoranderna, 3,8 procent, vilket är betydligt fler än bland Teknisk 
och administrativ personal (T/A) eller bland Lärare/forskare (Lä/Fo) (p=0,01). Samtliga 
utsatta doktorander svarar att detta skett ”några gånger” men ingen svarar att det skett 
”dagligen”. Även om siffrorna är lägre bland T/A-personal och Lä/Fo, så är det framförallt 
i den senare gruppen vi finner de individer som svarat att detta skett dagligen under de 
senaste 12 månaderna. 

 

 

 
Som framgår av Figur 2 nedan är det betydligt fler bland studenterna som svarat att de 
under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på 
sin studieplats jämfört med motsvarande siffra för anställda och arbetsplats. 6,4 procent 
av de svarande studenterna delar denna uppfattning (45 av 711 svarande). Siffran är högre 
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Figur 1: Andelen svarande bland anställda som anger att de under de 
senaste 12 månaderna blivit utsatta för icke önskvärd sexuell 

uppmärksamhet på arbetet (F87). Procent (n=1055).
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bland kvinnorna (7,0%) jämfört med männen (5,5%), det finns dock ingen statistiskt 
signifikant skillnad (n=0,46). Vi ser också att det bland studenterna, jämfört med anställda, 
är vanligare att detta skett dagligen och i det avseendet är skillnaden mellan könen 
marginell. 

 

 

 

Sammanfattning av sexuella trakasserier på direkt fråga 

• På den direkta frågan rapporterar fler kvinnor (både anställda och studenter) att de 
blivit utsatta för sexuella trakasserier under de senaste 12 månaderna jämfört med 
männen (4,5% jämfört med 3,0%). 

• På den direkta frågan rapporterar fler studenter (totalt 6,4%) att de under de 
senaste 12 månaderna varit utsatta för sexuella trakasserier jämfört med de 
anställda (totalt 2,2%). 

• Bland anställda kvinnor rapporterar 2,7 procent att de upplevt sexuella trakasserier 
på den direkta frågan medan förekomsten bland männen är 1,5 procent.  

• På den direkta frågan i gruppen studenter rapporterar 7,5 procent av kvinnorna 
upplevelse av sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna och 5,5 procent av 
männen. Alltså betydligt högre siffror för studenterna jämfört med gruppen 
anställda.  

• I gruppen doktorander har fler varit utsatta jämfört med övriga anställda (3,8%, 
jämfört med 2,3% bland T/A och 1,2% bland Lä/Fo). Samtidigt som färre bland T/A 
och Lä/Fo varit utsatta är det här vi finner de individer som varit utsatta dagligen. 
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Figur 2: Andelen svarande bland studenter som anger att de under de 
senaste 12 månaderna blivit utsatta för icke önskvärd sexuell 

uppmärksamhet på sin studieplats (F87). Procent (n=711).
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Sexuella trakasserier: utifrån frågor om konkreta situationer 

Det är uppenbart att när frågor om sexuella trakasserier formuleras utifrån mer konkreta 
situationer och händelser så får vi en annan bild. I Figur 3 och 4 nedan redovisas svaren på 
de mer konkreta frågorna (F71-81) om sexuella trakasserier som ställdes i enkäten. Viktigt 
att notera är att dessa frågor om konkreta situationer ej inkluderade formuleringen “under 
de senaste 12 månaderna” vilket medför att dessa erfarenheter kan ha en annan tidsaspekt.  

I Figur 3 och 4 (fördelat på kön) och Figur 5 (fördelat på anställningskategorier) nedan har 
svarsalternativen där man angivit att någon av de listade situationerna hänt slagits ihop, 
vilket innebär att siffrorna anger andelen som angett att det hänt minst en eller två gånger 
(“i ditt arbete” alternativt “i dina studier”). De allra flesta av de utsatta har för övrigt också 
svarat just ”en eller två gånger” när det gäller samtliga typer av trakasserier. 

Som framgår av Figur 3 nedan är prevalensen särskilt hög bland anställda för några av de 
trakasseriformerna som listades. Det gäller i första hand de första fyra i figuren: att någon 
(1) ställt frågor om ditt privatliv på ett obekvämt eller obehagligt sätt, (2) tittat på dig på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt, (3) gjort sexuella anspelningar på ett obekvämt eller 
obehagligt sätt samt (4) fällt kommentarer om ditt utseende eller ålder på ett obekvämt 
eller obehagligt sätt.  

I samtliga dessa fall har vi också tydliga skillnader mellan könen (p<0,05). Det gäller inte 
minst erfarenheten av att ”någon tittat på dig på ett obekvämt eller obehagligt sätt”, vilket 
rapporteras av 29,1 procent bland kvinnorna jämfört med 8,2 procent bland männen. Den 
högsta siffran totalt finner vi när det gäller ”kommentarer om ditt utseende eller ålder på 
ett obekvämt eller obehagligt sätt”, totalt 26,7 procent (33,7% bland kvinnorna och 17,5% 
bland männen). Notera att 8 procent av anställda kvinnor också rapporterar situationen 
där någon “tagit i dig på ett sexuellt sätt t.ex. genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama 
eller smeka på ett obekvämt eller obehagligt sätt”. 
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Noterbart är att precis som för svaren på frågan om utsatthet för icke önskvärd sexuell 
uppmärksamhet på arbetet (Figur 3 ovan), så finner vi för flertalet av indikatorerna de 
högsta siffrorna i gruppen doktorander. Var tredje doktorand har erfarenhet av att ”… 
någon fällt kommentarer om ditt utseende eller ålder på ett obekvämt eller obehagligt sätt” 
i arbetet. 

Även bland studenterna har vi de högsta siffrorna för de fyra första indikatorerna. Här 
rapporteras den högsta förekomsten när det gäller erfarenheten att ”någon tittat på dig på 
ett obekvämt eller obehagligt sätt” och här är det också en avsevärd skillnad mellan könen. 
Bland kvinnorna är det 30,7 procent som svarar att detta hänt minst en eller två gånger, 
jämfört med 13,8 procent bland männen. Notera att 7 procent av kvinnor som är studenter 
liksom anställda kvinnor rapporterar situationen där någon “tagit i dig på ett sexuellt sätt 
t.ex. genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama eller smeka på ett obekvämt eller obehagligt 
sätt”. 

En statistiskt signifikant skillnad ser vi även när det gäller frågan om ”någon kontaktat dig 
via mail, sms eller meddelanden på sociala medier på ett obekvämt eller obehagligt sätt”. 
Här ligger prevalensen på 10,0 procent bland kvinnorna och 5,4 procent bland männen, 
dvs. samma nivå som bland anställda. 
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Figur 3: Andelen svarande bland anställda som någon gång utsatts för olika 
typer av sexuella trakasserier (F71-81). Procent (n=1055).
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I Figur 5 nedan redovisas svaren uppdelade på kön och anställning för de sju frågorna med 
högst prevalens. Noterbart är att prevalensen är högre bland kvinnorna i samtliga tre typer 
av anställning. Den högsta prevalensen ser vi bland kvinnliga doktorander och kvinnliga 
Lä/Fo. Skillnaderna är genomgående statistiskt signifikanta inom respektive yrkesgrupp, 
med några få undantag. När det gäller doktorander är skillnaden mellan könen vad gäller 
“sexuella inviter” icke-signifikant, och när det gäller TA-personal finns det signifikanta 
skillnader mellan könen enbart när det gäller erfarenheten av att någon ”tittat på dig på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt” samt ”någon har gjort sexuella anspelningar på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt”. 
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Figur 4: Andelen svarande bland studenterna som någon gång  utsatts för 
olika typer av sexuella trakasserier (F71-81). Procent (n=711).
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Sammanfattning om sexuella trakasserier utifrån direkt fråga och konkreta 
situationer 

• Vid frågor om konkreta situationer bland anställda är rapporterad förekomst av 
sexuella trakasserier högre jämfört med rapporterad förekomst utifrån den direkta 
frågan, och prevalensen är högre för kvinnor oavsett anställningsform. 

• Bland kvinnor är anställda i gruppen doktorander och lärare särskilt utsatta.  
• Vid frågor om konkreta situationer bland studenter är rapporterad förekomst av 

sexuella trakasserier högre jämfört med rapporterad förekomst utifrån den direkta 
frågan, och prevalensen är högre för kvinnor jämfört med män.  

• Bland både anställda och studenter är de vanligaste trakasseriformerna att någon: 
“...ställt frågor rörande ditt privatliv på ett obekvämt sätt”,”...tittat på dig på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt”, “...fällt kommentarer om ditt utseende eller ålder 
på ett obekvämt eller obehagligt sätt” samt “...gjort sexuella anspelningar på ett 
obekvämt eller obehagligt sätt”. 

 

Omfattning av sexuella trakasserier 

En relativt stor andel av de respondenter som svarat att de utsatts för någon av de listade 
trakasseriformerna har utsatts för mer än bara en av dessa. Av Figur 6 nedan framgår hur 
vanligt det är bland anställda att man utsatts för en eller flera typer av trakasserier. Bland 
anställda har drygt hälften av kvinnorna (51,3%) utsatts för minst en av de listade 
trakasseriformerna, jämfört med 29,7 procent bland männen (p<0,05). Bland kvinnorna 
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Figur 5: Andelen svarande bland anställda som någon gång utsatts för olika 
typer av sexuella trakasserier (F71-75, F80-81). Procent (n=1055).
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har ungefär hälften av dessa varit utsatta för tre eller flera trakasseriformer (totalt 25,9%). 
Bland männen är det mer ovanligt (totalt 8,3%). 

Noterbart är att 10,3 procent av kvinnorna svarat att de utsatts för minst fem av de listade 
trakasseriformerna, jämfört med knappt 2,7 procent bland männen. Skillnaden mellan 
anställningskategorierna är däremot liten. 

 

I Figur 7 nedan redovisas svaren bland studenterna, uppdelat på kön. Det är fler bland 
kvinnorna som rapporterar trakasserier, men skillnaden mellan könen är inte alls lika 
uttalad bland studenterna som bland anställda. Differensen mellan könen är endast sex 
procentenheter bland studenterna jämfört med 22 procentenheter bland anställda.  
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Figur 6: Andelen svarande som angett att man någon gång utsatts för 1, 2-4, 
5 eller fler typer av sexuella trakasserier (F71-81). Procent (n=1055).
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Sammanfattning av de vanligaste formerna av sexuella trakasserier  

• Bland de anställda har hela 51 procent av kvinnorna utsatts för minst en av de ovan 
listade trakasserierna i sitt arbete, jämfört med 29 procent bland männen. 

• I gruppen anställda har 10 procent av kvinnorna svarat att de utsatts för minst fem 
av de listade trakasseriformerna i sitt arbete, jämfört med knappt 3 procent bland 
männen.  

• Bland studenterna har 16 procent av kvinnorna rapporterat att de utsatts för minst 
en av de ovan listade trakasseriformerna under sina studier, jämfört med 9 procent 
av männen. 

• Bland studenterna har 8 procent av kvinnorna utsatts för minst fem av de listade 
trakasseriformerna under sina studier, jämfört med 4 procent av männen. 

 

Anställda och studenter som får kännedom om sexuella trakasserier 

I enkäten ställdes också frågan till respondenterna om de fått kännedom om att någon 
annan blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på sitt arbete/i sina studier.  

Som framgår av Figur 8 nedan är det betydligt fler som svarar att de fått kännedom om att 
någon annan har blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de senaste 
12 månaderna, än att man själv blivit utsatt (Figur 1 ovan). Bland anställda är det totalt 7,0 
procent. De allra flesta av dessa svarar att de ”några gånger” fått kännedom om detta under 
de senaste 12 månaderna. Även om skillnaden mellan könen är liten, så kan man notera att 
här råder den omvända ordningen jämfört med erfarenheten av att själv vara utsatt, dvs. 
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Figur 7: Andelen svarande bland studenter som angett att de utsatts för 1, 2-
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att det är fler bland männen som svarar att de fått kännedom om att någon annan varit 
utsatt (7,8% bland män och 6,4 % bland kvinnor). Även mellan anställningskategorierna är 
skillnaderna relativt små.  

 

I likhet med anställda så är det fler bland studenterna som svarar att man fått kännedom 
om att någon annan utsatts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet, än att man själv har 
den erfarenheten. Som framgår av Figur 9 nedan, så svarar totalt 11,5 procent att så är fallet 
och de flesta av dessa svarar att detta har hänt ”några gånger”. Siffran är några 
procentenheter högre jämfört med anställda och även bland studenterna är den något 
högre bland männen (12,0% jfr med 11,1% bland kvinnorna, n.s.). 
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Figur 8: Andelen svarande bland anställda som anger att de under de 
senaste 12 månaderna fått kännedom om att någon annan har blivit utsatt 

för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på arbetet (F98). Procent 
(n=1055).
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Sammanfattning av kännedom om sexuella trakasserier 

• Det är vanligare bland både studenter och anställda att man svarar att man fått 
kännedom om att någon annan utsatts för sexuella trakasserier än att man själv 
varit utsatt.  

• Det finns en mindre könsskillnad, dock icke-signifikant, att fler män än kvinnor får 
kännedom om sexuella trakasserier och det gäller både bland anställda och 
studenter. 

 

Sexuella trakasserier och psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö  

I detta avsnitt redogörs för sexuella trakasserier och dess relation till psykosocial och 
organisatorisk arbetsmiljö såsom upplevelse av känslomässiga krav, kollegialt stöd, stöd 
från chef samt upplevd organisatorisk rättvisa. I Figur 10 nedan jämförs hur svaren fördelas 
i gruppen som svarat att de i olika omfattning utsatts för sexuella trakasserier på arbetet 
med de som inte utsatts alls. Vi använder de konkreta frågorna om sexuella trakasserier 
som är kopplade till specifika situationer för att se om vi finner något mönster (F71-81).  

I figuren redovisas svaren rörande den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön 
bland de som inte alls utsatts för någon form av trakasserier med de som utsatts för 1-2 
typer och de som utsatts för 3 eller fler typer av sexuella trakasserier. Den klart mest 
positiva bilden av den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön får vi bland anställda 
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Figur 9: Andelen svarande bland studenterna som anger att de under de 
senaste 12 månaderna fått kännedom om att någon annan har blivit utsatt 

för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i studierna (F98). Procent (n=711).

Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, några gånger



 

Rapport 

Dnr FS 1.6.2-1012-22 

  

2022-05-19 
Sid 29 (64)  

 

 Umeå centrum för genusstudier (UCGS) 901 87 Umeå www.umu.se   

 

som överhuvudtaget inte erfarit någon typ av sexuella trakasserier under de senaste 12 
månaderna.  

Genomgående ser vi ett samband mellan omfattningen av sexuella trakasserier och 
upplevelsen av den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön, på så sätt att de som 
utsatts för tre eller fler typer av trakasserier oftare återfinns i “hög risk-gruppen”, dvs. en 
exponering för negativa faktorer i arbetsmiljön.  

Bland de som utsatts för tre eller fler typer av trakasserier hamnar 63,0 procent i kategorin 
som upplever höga känslomässiga krav, jämfört med 27,5 procent bland de som inte alls 
utsatts för någon form av trakasserier. Relationen är av samma karaktär när det gäller 
kollegialt stöd, chefsstöd liksom upplevelsen av att vara rättvist behandlad. Även om det är 
vanskligt att utifrån detta material fastställa någon orsaksriktning, om nu någon sådan 
föreligger, kan man konstatera att utsatthet för trakasserier och upplevelsen av psykosocial 
och organisatorisk arbetsmiljö går “hand i hand”. 

 

Bilden är densamma bland studenterna, med ett undantag (Figur 11 nedan). Det som 
avviker är hur man upplever stödet från studiekamraterna, där vi har något fler kritiska 
röster (31,5 %) bland de som inte har utsatts för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet i 
jämförelse med de som upplevt sig utsatta tre gånger eller fler (27,5 %). Skillnaden mellan 
grupperna är förvisso försumbar, men sambandet går inte i förväntad riktning. 

När det gäller de andra tre faktorerna går relationen i förväntad riktning, dvs. att det är fler 
som utsatts för kränkningar bland de som upplever höga känslomässiga krav, bristfälligt 
stöd från lärare eller bristfällig rättvisa. 
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Figur 10: Psykosocial och organisatorisk abetsmiljö och utsatthet för olika 
typer av sexuella trakasserier bland anställda. Procent (n=1055).
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Sammanfattning sexuella trakasserier och arbetsmiljö 

• Anställda som varit utsatta för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet under de 
senaste 12 månaderna uttrycker stort missnöje när det gäller olika aspekter av den 
psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön i jämförelse med de som inte utsatts.  

• Bilden är likartad bland studenterna. Upplevelsen av den psykosociala och 
organisatoriska arbetsmiljön är mer negativ i de flesta avseenden mellan de 
studenter som under de senaste 12 månaderna utsatts för icke önskvärd sexuell 
uppmärksamhet jämfört med de som inte varit utsatta. 

• Det som avviker är det stöd man upplever från studiekamraterna, där vi har något 
fler kritiska röster bland de som inte har utsatts för icke önskvärd sexuell 
uppmärksamhet i jämförelse med de som utsatts.  

• Även om det är vanskligt att utifrån detta material fastställa någon orsaksriktning, 
om nu någon sådan föreligger, kan man konstatera att utsatthet för trakasserier och 
upplevelsen av psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö går “hand i hand”. 

 

Stress, utmattning, hälsa och sexuella trakasserier 

Även när det gäller sexuella trakasserier och upplevelsen av stress, risk för utmattning och 
självrapporterad hälsa är bilden samstämmig med vad vi redovisat ovan om psykosocial 
och organisatorisk arbetsmiljö. Betydligt fler anställda känner sig stressade, löper risk för 
utmattning samt skattar sin hälsa sämre bland de som varit utsatta för sexuella 
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Figur 11: Psykosocial och organisatorisk studiemiljö och utsatthet för olika 
tydper av sexuella trakasserier bland studenter. Procent (n=711)
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trakasserier, särskilt bland de som utsatts för flera typer av trakasserier. De anställda som 
upplevt 1-2 typer av sexuella trakasserier ligger mellan de båda ytterligheterna. (Figur 12 
nedan) 

För de anställda som inte blivit utsatta alls för sexuella trakasserier under de senaste 12 
månaderna hamnar 23,9 procent i hög stress-gruppen, 22,7 procent i gruppen som 
signalerar utmattning och 14,4 procent i gruppen som skattar sin hälsa lågt. Bland de 
anställda som rapporterat mer än två typer av sexuella trakasserier är andelen betydligt 
högre; 48,9 procent i hög stress-gruppen, 45,0 procent bland de som signalerar utmattning 
och 21,2 procent i gruppen som skattar sin hälsa lågt.  

 

Bilden är densamma bland studenterna (Figur 13 nedan). Även här ser vi klara samband 
mellan förekomst av sexuella trakasserier och stress, utmattning och självskattad hälsa. 

För de studenter som inte blivit utsatta för sexuella trakasserier återfinner vi 34,0 procent 
i hög stress-gruppen, 34,3 procent bland de som signalerar risk för utmattning och 14,6 
procent bland de som skattar sin hälsa lågt. Bland studenter som varit utsatta för mer än 
två typer av sexuella trakasserier är andelen betydligt högre och 58,8 procent hamnar i hög 
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Figur 12: Stress, utmattning, självskattad hälsa och utsatthet för olika typer 
av sexuella trakasserier bland anställda. Procent (n=1055).
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stress-gruppen, 59,8% procent signalerar risk för utmattning och 26,2 procent skattar sin 
hälsa lågt. 

 

Sammanfattning sexuella trakasserier och hälsa 

• Bland de som varit utsatta för flera typer av trakasserier är det betydligt fler som 
upplever hög stress och riskerar utmattning, jämfört med de som inte utsatts för 
trakasserier. Samma relation finns när det gäller skattning av den egna hälsan. 
Detta gäller såväl anställda som studenter. 

• Det är svårt att utifrån detta material fastställa någon orsaksriktning, om nu någon 
sådan föreligger, men man kan konstatera att utsatthet för trakasserier och 
upplevelsen av stress, risk för utmattning och den egna hälsan går “hand i hand”. 

 

Mobbning/Nätmobbning, våld, ohövligt beteende, 
arbetsmiljö och hälsa bland anställda och studenter 
Som ovan nämnt under avsnittet Begrepp och lagstiftning så innefattar mobbning en 
asymmetrisk relation. För att beteendet ska definieras som mobbning måste 
kränkningarna ha skett upprepade gånger och pågått under en längre tid. Begreppet 
kränkande särbehandling är, till skillnad mot begreppet mobbning, ett juridiskt begrepp 
och definieras som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande 
sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” 
(AFS 4 § 2015:4). Ohövlighet definieras som ett lågintensivt aggressivt beteende, där avsikt 
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Figur 13: Stress, utmattning, självskattad hälsa och utsatthet för olika typer 
av sexuella trakasserier bland studenter. Procent (n=711).
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är att skada och där beteendet strider mot de normer som finns på arbetsplatsen (egen 
översättning från Cortina m.fl. 2001). 

  

Mobbning och kränkande särbehandling 

Totalt anger 10,8 procent av de anställda att de under de senaste 12 månaderna utsatts för 
mobbning på sin arbetsplats (Figur 14 nedan). För det stora flertalet gäller att det 
förekommit varje månad eller några gånger. För ett fåtal svarande (0,7 %) har det hänt 
varje dag eller varje vecka under samma period. Andelen som utsatts för mobbning är 
dubbelt så stor bland kvinnor (13,7%) som bland män (6,8%) och det gäller både gruppen 
som svarar varje dag/vecka och de som svarar att det förekommer mer sällan (p=0,00). 
Skillnaden mellan anställningskategorierna är mer blygsam.  

Om vi beaktar kön och anställningskategori samtidigt, ser vi att andelen mobbade bland 
kvinnor är betydligt större inom varje anställningskategori. Bland Lä/Fo är den till och med 
större än så. Vi ser också att det finns de som svarar att de utsätts för mobbning dagligen. 

 

 

Andelen som svarar att de utsatts för mobbning är betydligt lägre bland studenterna 
jämfört med anställda, 5,8 procent (se Figur 15 nedan). Inte heller har vi här den skillnad 
mellan könen som vi såg bland anställda, utan här är den snarare försumbar, (en halv 
procentenhet högre bland männen). Noterbart är att ingen student svarar "dagligen” eller 
”varje vecka”. 
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Figur 14: Andelen anställda som svarar att de under de senaste 12 
månaderna blivit utsatt för mobbning på sin arbetsplats. Procent (n=1055).
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Sammanfattning mobbning och kränkande särbehandling 

• Bland de anställda anger knappt 11 procent att de under de senaste 12 månaderna 
utsatts för mobbning på sin arbetsplats. 

• Andelen av de anställda som utsatts för mobbning är dubbelt så stor bland 
kvinnorna jämfört med männen och det gäller både gruppen som svarar varje 
dag/vecka och de som svarar att det förekommer mer sällan (p=0,002). 

• Bland studenterna är andelen som svarar att de utsatts för mobbning betydligt lägre 
(5,8%) jämfört med anställda (10,8%). Noterbart är att ingen student svarar 
"dagligen” eller ”varje vecka”. Här är också fler män utsatta än kvinnor. 

 

Nätmobbning 

Erfarenheterna av kränkningar på sociala medier är betydligt mer begränsade än de som 
sker i rummet. Bland anställda har totalt knappt fem procent varit med om det under de 
senaste 12 månaderna. En viss variation finns mellan de olika anställningskategorierna, 
men inga statistiskt signifikanta skillnader. 

När det gäller kränkningar på sociala medier finns en högre rapportering bland kvinnor 
inom samtliga anställningskategorier. Skillnaden mellan könen är särskilt stor i gruppen 
doktorander (6,5% bland kvinnorna, 2,5% bland männen). Samtidigt ser vi att det bland 
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Figur 15: Andelen studenter som svarar att de under de senaste 12 
månaderna blivit utsatta för mobbning på sin studieplats. Procent (n=711).
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manliga doktorander finns de som är utsatta mer frekvent, medan samtliga kvinnor svarar 
“några gånger”. 

 

 

Även när det gäller kränkningar på sociala medier, via e-pst eller SMS, har vi dels en lägre 
rapportering bland studenterna totalt (3,2%) jämfört med anställda (4,8%), dels en högre 
rapportering bland männen. Inte heller i studentgruppen har vi några som anger mer 
frekvent förekomst. 
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Figur 16: Andelen svarande bland anställda som under de senaste 12 
månaderna blivit utsatta för kränkningar på sociala medier (t.ex. Facebook), 

via e-post eller SMS. Procent (n=1055),
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Sammanfattning nätmobbning 

• Bland de anställda är erfarenheterna av kränkningar på sociala medier (4,8%) 
betydligt mer begränsade till skillnad från mobbning på arbetsplatsen (10,8%). 

• Dock finns en högre rapportering bland kvinnor inom samtliga 
anställningskategorier. 

• Skillnaden mellan könen är särskilt stor i gruppen doktorander (6,5% bland 
kvinnorna, 2,5% bland männen). 

• Bland studenterna finns en lägre rapportering av kränkningar i sociala medier 
(3,2%) jämfört med anställda (4,8%), dock en högre rapportering bland männen. 

 

Kännedom om mobbning 

I enkäten ställdes också frågor till respondenterna om man fått kännedom om att någon 
annan på ens arbete eller i sin studiemiljö blivit utsatt för mobbning.  

Av figur 18 nedan framgår att det bland anställda är betydligt vanligare att man erfar att 
någon annan utsatts för mobbning än att man själv utsatts. Andelen som svarar att man 
känner till att någon annan utsatts är dubbelt så hög (21,6%) som andelen som anger att 
man själv utsatts (10,8%). Vi ser också att det är fler kvinnor (24,9%) som uppmärksammat 
att någon annan utsatts för mobbning under de senaste 12 månaderna jämfört med 
männen (17,2%, p=0,04)). Skillnaden mellan olika anställningskategorier är däremot 
försumbar. 
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Figur 17: Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkningar 
på sociala medier (t.ex. Facebook), via e-post eller SMS? Procent (n=711).
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Liksom i fallet om man själv utsatts för mobbning, är andelen svarande som anger att man 
fått kännedom om att någon annan blivit utsatt för mobbning, betydligt mindre bland 
studenter (14,0%) jämfört med anställda (21,6%). Skillnaden är särskilt stor bland kvinnor, 
där siffran bland studenter (14,5%) är betydligt lägre jämfört med anställda (24,9%). 
Däremot skiljer det bara en procentenhet mellan män och kvinnor i studentgruppen. 
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Figur 18: Andel svarande bland anställda som under de senaste 12 
månaderna fått kännedom om att någon annan har blivit utsatt för 

mobbning på sin arbetsplats. Procent (n=1055).
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Sammanfattning nätmobbning 

• Det är vanligare bland både anställda och studenter att man svarar att man fått 
kännedom om att någon annan utsatts för mobbning än att man själv är utsatt. 

• Andelen studenter (14,0%) som anger att man fått kännedom om att någon annan 
blivit utsatt för mobbning är betydligt mindre jämfört med anställda (21,6%). 

• Bland både anställda och studenter är det fler kvinnor som uppmärksammat att 
någon annan utsatts för mobbning i jämförelse med män. 

 

Fysiskt våld och hot om våld 

I enkäten fanns även en fråga om fysiskt våld och en om hot om våld. Erfarenheter av det 
förstnämnda är ovanligt, även om det förekommer. Bland anställda svarar totalt 0,7 
procent att de har utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna och det är fler 
bland männen än bland kvinnorna som utsatts (dock ingen statistiskt signifikant skillnad). 
Man kan notera att ingen i gruppen lärare/forskare svarar att de varit utsatta. Även om det 
är ovanligt med fysiskt våld så finns det individer som svarar att de varit utsatta varje vecka 
under de senaste 12 månaderna. 
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Figur 19: Andelen svarande bland studenterna som under de senaste 12 
månaderna fått kännedom om att någon annan har blivit utsatt för 

mobbning på sin studieplats. Procent (n=711).
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Erfarenheter av hot om våld förekommer i större utsträckning än faktiskt våld. Bland 
anställda rapporteras det av 1,4 procent av de svarande, dvs. dubbelt så många som 
erfarenheter av faktiskt våld. Den högsta rapporteringen finner vi bland doktoranderna (ej 
statistiskt signifikant). 

Bilden är inte densamma som i fallet med faktiskt våld, utan här är skillnaden mellan könen 
tämligen marginell. Vi noterar dock att det bland män som är doktorander finns enstaka 
individer som svarar att de dagligen varit utsatta för hot om våld under de senaste 12 
månaderna. 
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Figur 20: Andelen anställda som någon gång under de senaste 12 
månaderna utsatts för fysiskt våld på sin arbetsplats. Procent (n=1055).
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Faktiskt våld, men även hot om våld är en mer ovanlig företeelse bland studenter, 
framförallt bland kvinnorna. Bland männen finns dock signifikant fler med erfarenheter av 
hot om våld, 1,8% jämfört med endast 0,2% bland kvinnorna. 
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Figur 21: Andelen anställda som under de senaste 12 månaderna utsatts för 
hot om våld på sin arbetsplats. Procent (n=1055). 
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Figur 22: Andelen studenter som någon gång under de senaste 12 
månaderna utsatts för fysiskt våld respektive hot om våld på sin studieplats. 

Procent (n=711).
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Sammanfattning fysiskt våld och hot om våld 

• Våld och hot om våld bland anställda och studenter under de senaste 12 månaderna 
är ovanligt men det förekommer. Både våld men även hot om våld är ovanligare 
bland studenter jämfört med anställda. 

• Bland både anställda och studenter är det vanligare med hot om våld än faktiskt 
våld. 

• Bland både anställda och studenter är det fler män än kvinnor som rapporterar 
upplevelse av såväl fysiskt våld som hot om våld.  

• Bland doktorander finns det enstaka män som svarar att de dagligen varit utsatta 
för hot om våld under de senaste 12 månaderna. 

 

Mobbning/nätmobbning, psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö 

I detta avsnitt redogörs för mobbning/nätmobbning och hur det relaterar till psykosocial 
och organisatorisk arbetsmiljö såsom upplevelse av känslomässiga krav, kollegialt stöd, 
stöd från chef samt upplevd organisatorisk rättvisa.  

Som framgår av Figur 23 nedan finns ett klart samband mellan upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön och förekomsten av mobbning, både bland män och kvinnor 
(p<0,05). Bland kvinnor som upplever en bristfällig psykosocial arbetsmiljö svarar var 
fjärde att man utsatts för mobbning vid minst ett tillfälle under de senaste 12 månaderna. 
Som redovisats ovan (Figur 14) rapporteras mobbning av betydligt fler bland kvinnorna 
jämfört med männen (totalt 13,7% jämfört med 6,8%). 

Erfarenheter av nätmobbning ligger på en betydligt lägre nivå, men bilden liknar den för 
mobbning. Skillnaden är inte lika tydlig, och för kvinnorna inte heller statistiskt signifikant. 
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Erfarenhet av mobbning ligger på en betydligt lägre nivå bland studenterna och det 
förklaras av att bägge könen bland studenterna ligger på ungefär samma nivå som anställda 
män, dvs. att det är bland anställda kvinnor vi har en avvikande hög rapportering. Något 
samband med den psykosociala och organisatoriska studiemiljön kan man inte se, förutom 
att man kan konstatera att ingen bland männen i kategorin som upplever en bra 
psykosocial studiemiljö har erfarenhet av vare sig mobbning eller nätmobbning någon gång 
under de senaste 12 månaderna. Inte heller när det gäller erfarenheter av nätmobbning kan 
man se något samband med bra studiemiljön. 
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Figur 23: Andelen svarande bland anställda som någon gång under de 
senaste 12 månaderna utsatts för mobbning respektive nätmobbning efter 

hur man upplever den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Procent (n=1055).
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Sammanfattning mobbning och psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö 

• Ett samband mellan anställdas upplevelse av den psykosociala och organisatoriska 
arbetsmiljön och förekomsten av mobbning är tydlig både bland män och kvinnor 
(p=<0,05). 

• Bland anställda kvinnor som rapporterar en bristfällig arbetsmiljö anger var fjärde 
(24%) att de utsatts för mobbning, betydligt fler än bland männen (14%). 

• Erfarenheterna bland anställda vad gäller nätmobbning följer samma mönster som 
mobbning men är mindre vanligt förekommande. 

• Bland studenterna är upplevelsen av mobbning betydligt lägre jämfört med de 
anställda.  

• Det finns inget samband med den psykosociala och organisatoriska studiemiljön 
och mobbning eller nätmobbning bland studenterna.  

• Ingen bland männen i gruppen studenter och som upplever en bra studiemiljö 
under de senaste 12 månaderna rapporterar att de utsatts för mobbning eller 
nätmobbning. 

 

Mobbning/nätmobbning och hälsa 

Som framgår av Figur 25 nedan finns det ett tydligt samband mellan självskattad hälsa och 
erfarenheten av mobbning, på så sätt att det är betydligt fler bland de som erfarit mobbning 
som skattar sin hälsa sämre än de som inte har någon sådan erfarenhet och omvänt ser vi 
att mobbning är ovanligt bland de som skattar sin hälsa som relativt god. Skillnaden är 
särskilt tydlig bland anställda män. Bland de med erfarenhet av mobbning skattade 38,7 
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Figur 24: Andelen svarande bland studenter som någon gång under de 
senaste 12 månaderna utsatts för mobbning respektive nätmobbning efter 

hur man upplever den psykosociala och organisatoriska studiemiljön. 
Procent (n=711). 
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procent sin hälsa lågt jämfört med 12,8% bland de som saknade den erfarenheten. Bilden 
är densamma bland kvinnorna men skillnaderna är mindre.  

 

Bilden är liknade när det gäller erfarenheten av att ha varit utsatt för nätmobbning, men 
här är skillnaden icke-signifikant bland männen, men signifikant för kvinnorna liksom för 
totalgruppen.  
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Figur 25: Självrapporterad hälsa bland anställda som svarat att de utsatts för 
mobbning under de senaste 12 månaderna jämfört med de som inte utsatts 

för mobbning. Procent (n=1055).
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Bland studenterna är det primärt bland männen vi ser ett samband liknande det vi ser 
bland anställda, dock ej statistiskt signifikant (p=0,09). 
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Figur 26: Självrapporterad hälsa bland anställda som svarat att de utsatts för 
nätmobbning under de senaste 12 månaderna jämfört med de som inte 

utsatts för mobbning. Procent (n=1055).
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Figur 27: Självrapporterad hälsa bland studenter som svarat att de utsatts 
för mobbning under de senaste 12 månaderna jämfört med de som inte 

utsatts för mobbning. Procent (n=711).
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När det gäller nätmobbning är det däremot bland de kvinnliga studenterna vi har ett 
samband mellan nätmobbning och hälsa (p=0,05). 

 

Sammanfattning mobbning/nätmobbning och hälsa 

• Bland anställda föreligger ett tydligt samband mellan självskattad hälsa och 
erfarenheter av mobbning. De som erfarit mobbning skattar sin hälsa sämre än de 
som inte har någon sådan erfarenhet. 

• Mönstret är särskilt tydlig bland anställda män. Av de män med erfarenhet av 
mobbning skattar 38,7 procent sin hälsa som låg. Motsvarande siffra bland 
kvinnorna är 28,4 procent. 

• Bland anställda är mönstret detsamma vad gäller upplevelsen av nätmobbning. Här 
är könsmönstret det motsatta. Bland kvinnor med erfarenhet av nätmobbning 
skattar 31,3 procent sin hälsa som relativt låg. Bland männen är motsvarande siffra 
23,5 procent. 

• Bland studenter är sambandet mellan självskattad hälsa och erfarenheten av 
mobbning tydlig. För de som erfarit mobbning upplevs den egna hälsan som sämre 
jämfört med de som inte har någon sådan erfarenhet. 

• I gruppen studenter är mönstret särskilt tydlig bland män. Av de män med 
erfarenhet av mobbning rapporterade 41,2 procent sin hälsa som låg jämfört med 
kvinnor där 16,7 procent rapporterade låg hälsa. 

• I gruppen studenter vad gäller nätmobbning är könsmönstret det motsatta. Av de 
kvinnor med erfarenhet av nätmobbning rapporterade 45,5 procent sin hälsa låg 
jämfört med männen där 25,0 procent rapporterade låg hälsa. 
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Figur 28: Självrapporterad hälsa bland studenter som svarat att de utsatts 
för nätmobbning under de senaste 12 månaderna jämfört med de som inte 

utsatts för mobbning. Procent (n=711).
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Ohövliga beteenden  

I enkäten fick respondenten även svara på frågor kring ohövliga beteenden. I Figurerna 29 
och 30 nedan redovisas svaren på de 12 frågor som rörde denna typ av beteenden. De 
vanligast förekommande erfarenheterna bland anställda är att ens chef eller kollegor ”inte 
uppmärksammat dina uttalanden eller varit ointresserade av dina åsikter” eller ”avbrutit 
eller ‘pratat över dig’”, erfarenheter som delas av ungefär hälften av de svarande. I samtliga 
fall svarar man att det hänt ”en eller två gånger”, men vi ser också att det finns de som 
svarar att det hänt “ofta” eller “många gånger” under de senaste 12 månaderna. Den största 
skillnaden mellan könen är att betydligt fler bland männen, 35,4 procent jämfört med 21,7 
procent bland kvinnorna, inte har erfarenhet alls av något av de ohövliga beteenden som 
listades medan andelen som har erfarenhet av fem eller flera är betydligt större bland 
kvinnorna, 37,8 procent jämfört med 23,8 procent (p=0,01). Ser man till vart och ett av de 
listade beteendena så rapporteras de av fler kvinnor med undantag för ”skämtat på din 
bekostnad”, vilket rapporteras av något fler män.  

 

Även bland studenterna är de vanligaste erfarenheterna att studiekamrater ”inte 
uppmärksammat dina uttalanden eller varit ointresserade av dina åsikter” eller ”avbrutit 
eller ‘pratat över dig’”. Däremot finns det inga skillnader i svaren när man jämför män och 
kvinnor. När det gäller andelen som inte har någon erfarenhet alls av något av de listade 
beteendena så skiljer det mindre än en procentenhet (26,4% bland männen och 27,0% 
bland kvinnorna). Erfarenhet av minst fem av beteendena rapporteras av 31,3 procent av 
männen och 33,1 procent bland kvinnorna. 
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Figur 29: Andelen svarande bland anställda som varit utsatta för otrevligt 
bemötande av arbetskamrater eller chefer (Workplace Incivility Scale, F25-

36). Procent (n=1055).
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Som framgår av Figur 31 nedan, så finns det ett tydligt samband mellan erfarenheter av 
ohövligt bemötande och erfarenheter av trakasserier av sexuell karaktär, både bland män 
och kvinnor. Bland de som inte alls har erfarenhet av ohövligt bemötande är det relativt 
ovanligt att man har erfarenhet av sexuella trakasserier. Fem procent har utsatts för minst 
tre typer av trakasserier och ytterligare 10,4 procent för en eller två typer, medan resterande 
84,6 procent inte har någon erfarenhet alls av sexuella trakasserier. Bland de som har 
rapporterat erfarenheter av minst fem typer av ohövlighet de senaste 12 månaderna har 
39,2% också erfarenhet av minst tre typer av sexuella trakasserier. Mönstret är detsamma 
bland både män och kvinnor, men rapporteringen ligger på en högre nivå hos de senare. 
Bland kvinnor med relativt omfattande erfarenhet av ohövligt beteende har närmare 
hälften (45,5%) också erfarenhet av mer än fyra typer av sexuella trakasserier och 
ytterligare 29,6% erfarenhet av 1-4 typer av sexuella trakasserier. 
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Figur 30: Andelen svarande bland studenter som varit utsatta för ohövligt 
beteende från studiekamrater (Workplace Incivility Scale, F25-36). Procent 

(n=1055).
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Bilden är i stort sett identisk bland studenterna. I likhet med anställda är det relativt 
ovanligt att erfarenheter av sexuella trakasserier rapporteras bland de som inte har några 
alls erfarenhet av ohövliga beteenden.  Bland de som har mer omfattande erfarenhet av 
ohövligt bemötande har närmare 39,4 procent utsatts för minst tre typer av trakasserier av 
sexuell karaktär och ytterligare 29,8 procent har utsatts för 1-4 typer av kränkningar. Även 
bland studenter är mönstret detsamma bland både män och kvinnor, men rapporteringen 
ligger på en högre nivå hos de senare. 
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Figur 31: Sambandet mellan ohövliga beteenden (WIS) och trakasserier av 
sexuell karaktär bland anställda. Procent (n=1055).
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Det finns även ett tydligt samband mellan erfarenheter av ohövligt beteende och utsatthet 
för mobbning. I Figur 33 nedan kan vi utläsa att bland anställda som inte erfarit någon som 
helst form av ohövligt beteende är utsatthet för mobbning ytterst ovanligt (1,1%), medan 
hela 29,1 procent varit utsatta bland de som har erfarenhet av mer än fyra typer av ohövliga 
beteenden. 
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Figur 32: Sambandet mellan ohövliga beteenden (WIS) och trakasserier av 
sexuell karaktär bland studenter. Procent (n=711).
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Resultatet är i stort sett detsamma bland studenterna. Men notera att allt ligger på en lägre 
nivå. Här är andelen som utsatts för mobbning i gruppen med erfarenhet av flera typer av 
ohövliga beteenden hälften så stor som bland anställda, 14,3 procent jämfört med 29,1 
procent. 
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Figur 33: Sambandet mellan beteenden (WIS) och mobbning bland anställda. 
Procent (n=1055)
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Med utgångspunkt i Figur 33 och 34 ovan är det kanske inte särskilt förvånande att det 
också finns ett samband mellan ohövliga beteenden och självrapporterad hälsa. Bland de 
som inte alls har erfarenheter av ohövligt bemötande hamnar bara 10,0 procent i kategorin 
som skattar sin hälsa relativt dåligt, medan motsvarande siffra bland de som har mer 
omfattande erfarenheter av ohövligt beteende är 25,5 procent. Noterbart är också att vi här 
har yttersta små skillnader mellan män och kvinnor.  
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Figur 34: Sambandet mellan ohövliga beteenden (WIS) och mobbning 
bland studenter. Procent (n=711).
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Även här får vi närapå en identisk bild bland studenterna. Bland de som inte alls har 
erfarenheter av ohövligt bemötande hamnar bara 10,0 procent i kategorin som skattar sin 
hälsa relativt dåligt, medan motsvarande siffra bland de som har mer omfattande 
erfarenheter är knappt 25 procent. Även när det gäller studenterna har vi ytterst små 
skillnader mellan könen. 
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Figur35: Sambandet mellan ohövliga beteenden (WIS) och självrapporterad 
hälsa bland anställda. Procent (n=1055).
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Sammanfattning av ohövliga beteenden 

• Bland anställda har drygt hälften rapporterat att chef eller kollegor ”inte 
uppmärksammat dina uttalanden eller varit ointresserade av dina åsikter” och att 
de ”avbrutit eller ‘pratat över dig’”. Dessa är också de vanligaste formerna av 
ohövligt beteende som de anställda erfar. 

• Det är betydligt fler bland de anställda männen (35%) än bland kvinnorna (22%) 
som inte varit utsatta för ohövliga beteenden överhuvudtaget. 

• Ett tydligt mönster bland anställda är att kvinnor genomgående har erfarenhet av 
samtliga listade ohövliga beteenden med undantag för ”skämtat på din bekostnad” 
där män oftare varit utsatta. 

• Bland både bland män och kvinnor finns ett samband mellan erfarenheter av 
ohövligt bemötande och erfarenheter av oönskad sexuell uppmärksamhet. Samma 
mönster påvisas bland studenterna.  

• Det finns ett klart samband mellan erfarenheter av ohövligt beteende och utsatthet 
för mobbning, detta gäller för både anställda och studenter, om än i lägre 
utsträckning bland studenterna.  

• Det finns även ett samband mellan ohövliga beteenden och självrapporterad hälsa 
bland både anställda och studenter. Ju högre utsatthet för ohövligt beteende desto 
sämre hälsa.  
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Figur 36: Sambandet mellan ohövliga beteenden (WIS) och självrapporterad 
hälsa bland studenter. Procent (n=711).
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Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion kring studiens resultat och konsekvenser. Vidare 
reflekterar vi kring metodologiska spörsmål samt behov av ytterligare kunskap. 

 

Förekomst av sexuella trakasserier och genusbaserad 
utsatthet 
Vad kan vi då säga om förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet vid 
Umeå universitet och vilka lärdomar kan vi dra av denna studie? Vad vi kan konstatera är 
att resultaten följer andra prevalensstudier (Bondestam & Lundqvist, 2018) och att 
resultatet här liksom i andra studier skiljer sig åt beroende på hur frågorna ställs. På en 
direkt fråga om man blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på sitt 
arbete/sin studieplats så rapporterar totalt 2,2 procent av de anställda och 6,4 procent av 
studenterna att de blivit utsatta under de senaste 12 månaderna. I jämförelse med 
högskolesektorn i Sverige som helhet är siffran 2 procent för anställda och 5 procent för 
studenter (Forsknings och samverkansprogrammet, 2022). I den studien framkommer 
vidare att män är överrepresenterade bland de som utsätter andra för sexuella trakasserier. 
I gruppen anställda (både kvinnor och män) är det främst medarbetare/kollegor som utsatt 
andra. I gruppen student svarar kvinnor att det främst är lärare/handledare som utsatt dem 
medan män oftast rapporterar att “annan” utsatt dem (ibid, s.40). Vidare rapporterar unga, 
kvinnor och studerande högst utsatthet. Vår studie vid Umeå universitet bekräftar detta 
mönster vad gäller kvinnor och studenter men vi har inte data om ålder och förövare. 
Däremot kan vi anta att mönstret är detsamma när även tidigare prevalensstudier visat att 
män vanligen är de utsättande (Bondestam & Lundqvist, 2018) och att unga oftare är 
utsatta i jämförelse med äldre (Fedina m.fl., 2018; Voth Schrag, 2017). 

Utifrån vår studie så kan vi också konstatera att när det kommer till sexuella trakasserier 
så är doktorander som är kvinnor särskilt utsatta bland de anställda. Bland doktoranderna 
har 3,8 procent svarat att de utsatts. Detta kan möjligtvis förklaras med doktorandernas 
utsatta position och lägre ålder. En doktorandtjänst är en tillfällig anställning och en låg 
position inom den akademiska hierarkin som är starkt beroende av handledare och andra 
seniora personers stöd och välvilja. Prevalensen är dock än högre bland studenter där 
kvinnorna är 7 procent och dessutom är utsatta män också vanligare bland studenter 
jämfört med anställda. 

När frågan om sexuella trakasserier istället bryts ner i frågor om konkreta situationer och 
handlingar stiger siffrorna betydligt, uppemot hela 51 procent av kvinnorna svarade 
jakande på frågan om de utsatts för minst en av de uppräknade situationerna och bland 
männen har 29 procent utsatts i sitt arbete. De listade frågorna hade ej tillägget ”under de 
senaste 12 månaderna” och tidsperioden kan därför vara en annan jämfört med den direkta 
frågan. Noterbart är här att nivåerna för anställda kvinnor vid Umeå universitet är betydligt 
högre i jämförelse med högskolesektorn som helhet där 43 procent bland anställda 
kvinnorna och 31 procent av männen erfar minst en eller flera av de listade beteendena 
(Forsknings och samverkansprogrammet, 2022). Bland studenterna för högskolesektorn 
som helhet är nivån 40 procent för kvinnorna och 31 procent för männen. Vid Umeå 
universitet är motsvarande siffror dock lägre vid frågor om konkreta situationer och 
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handlingar där 16 procent av kvinnorna och 9 procent av männen blivit utsatta under sin 
studietid. Sammantaget måste detta ses som ett högt antal individer och det bör tas på stort 
allvar. 

Könsskillnader är även noterbara i avseende på mobbning där andelen anställda som 
utsatts för mobbning är dubbelt så stor bland kvinnorna jämfört med männen samt att 
kvinnorna rapporterar högre frekvens. Bland studenterna rapporterar dock män en högre 
utsatthet vad gäller mobbning. Vad gäller ohövligt beteende så är det betydligt fler bland 
de anställda kvinnorna än bland männen som varit utsatta.  

 

Bortfall  
Varför man tenderar att svara olika beroende på hur frågan är ställd kan ha flera olika svar. 
Ibland vet man kanske inte vad som räknas som sexuella trakasserier då det kan upplevas 
som en lagteknisk definition och andra forskare har argumenterat för att många inte vill se 
sig själva som ett offer för just sexuella trakasserier, men också att det kanske inte är helt 
enkelt att veta om man råkat ut för sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller 
mobbning. Enkätens tema kan påverka viljan att svara. Det kan väcka obehag att delta och 
svara på frågor kring sexuella trakasserier och mobbning om man befinner sig i en utsatt 
situation. Men bortfall kan även tolkas tvärtom, om man inte varit utsatt kanske man 
känner att det inte har någon betydelse om man deltar eller inte.  

Ett annat noterbart resultat är att man tenderar att uppmärksamma och svara att man sett 
andra råka ut för sexuella trakasserier eller mobbning i en högre utsträckning än vad som 
rapporteras av utsatta individer. Även detta kan ha flera olika orsaker. Fler personer kan 
bevittna eller få kännedom om att en individ råkar ut för oönskat beteende. Det kan också 
vara så att man är mer benägen att uppmärksamma andras utsatthet än att vilja erkänna 
eller uppmärksamma sin egen. Ulrika Dahl (2015, s. 56) menar att sexism är så pass vanligt, 
en del av vardagen, att det härigenom uppfattas som normalt och ibland till och med kan 
gå under benämningen “sunt förnuft,” en del av “verkligheten”. De strukturer som stödjer 
och upprätthåller sexism är därför inte alltid enkla att uppfatta när man själv blivit utsatt 
och man kan känna skam och ta på sig skuld för vad som hänt. Viktigt är också att det kan 
finnas fler skäl att uppmärksamma sina privilegier och status snarare än vad som hindrar 
och begränsar. Därför kan det vara lättare att se när sexism eller andra former av orättvisa 
förhållanden såsom mobbning riktas och upplevs genom andra kroppar. Vi ser att det 
händer men att det handlar om “någon annan” och vi tenderar dessutom att anpassa oss 
och omtolka situationer. Sexism som ämne är svårt eftersom det berör förhållandet mellan 
de personliga erfarenheterna och det strukturella.  

Studien har genomförts under Covid-19 pandemin, när både undervisning, forskning och 
administration genomförts på distans. I likhet med studien av högskolesektorn som helhet 
visar föreliggande studie inte några större skillnader vad gäller utsatthet. I Forsknings och 
samverkansprogrammet rapport (2022) skriver man att en framtida studie skulle kunna 
mäta eventuella skillnader. 
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Upprepande organisatoriska (köns)mönster och dess 
konsekvenser 
Här vill vi återkoppla till rapportens inledning där vi lyfte vikten av att förstå sexuella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet som ett medel för akademins reproduktion 
(Franklin, 2015). Utifrån en sådan förståelseram blir det systematiska och upprepande 
mönstret en av de beståndsdelar som återskapar akademins hierarkiska strukturer och 
akademin som arbetsplats. Vanligt förekommande erfarenheter av ohövliga beteenden är 
att ens chef eller kollegor, lärare eller studiekamrater inte uppmärksammat uttalanden 
eller varit ointresserade av vilka åsikter personen ifråga har samt ifrågasatt dennes 
kunnande i en fråga som hen har ansvar för. Könsmönstret bland anställda är att kvinnor i 
högre utsträckning erfarit samtliga av de listade ohövliga beteendena förutom “skämtat på 
din bekostad” där män svarat med en högre grad av erfarenhet. Vidare vet vi att de vanligast 
rapporterade händelserna utifrån de listade frågorna som speglar konkreta situationer av 
sexuella trakasserier bland både anställda och studenter är att någon: ställt frågor om ditt 
privatliv, tittat på dig på ett obehagligt eller obekvämt sätt, gjort sexuella anspelningar samt 
att någon fällt kommentarer om utseende eller ålder. Könsskillnader är, som redan nämnts, 
tydliga, där kvinnor är mer utsatta än män. Viktigt att uppmärksamma är att bland kvinnor 
har 8 procent av anställda och 7 procent av studenterna svarat att: “någon tagit i dig på ett 
sexuellt sätt t.ex. genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama eller smeka på ett obekvämt 
eller obehagligt sätt?”. Denna typ av beteende skulle kunna jämföras med det som går 
under benämningen “sexuellt ofredande” och som regleras av brottsbalken (SFS, 
1962:700).  

Anmärkningsvärt är att det, både vad gäller anställda och studenter, sällan bara handlar 
om en form av oönskat beteende utan att sexuella trakasserier och andra former av 
kränkningar sker systematiskt och vid upprepade tillfällen: det finns alltså ett mönster. En 
genusbaserad utsatthet. Dessa ovälkomna händelser kan alltså förstås som institutionella 
mekanismer och beteenden som kanske inte uppmuntras men emellanåt ignoreras eller 
banaliseras och på så vis också normaliseras. Sammantaget blir alla sådana beteenden en 
del av de medel som underhåller reproduktionen av akademins hierarkier och 
arbetsplatser.  

Rapporten utforskar prevalensen av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet – 
men vad kan vi säga om konsekvenserna gällande dess samband med arbetsmiljö och hälsa 
bland anställda och studenter vid Umeå universitet? Arbetsmiljö är ett begrepp som 
involverar de fysiska villkor ett arbete har men även de organisatoriska och sociala 
förutsättningarna, vilka arbetskrav och resurser som finns i arbets- eller studiemiljön 
(Bakker & Demerouti, 2007). En arbets- och studiemiljö som präglas av sexuella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet kan vara grogrund för stress och ohälsa. Allt för 
höga krav i arbetet påverkar stress och ohälsa negativt (jfr Bakker och Deerouti 2001). 
Resurser som finns i arbete och studier kan då fungera som en buffert mot arbetskrav men 
också bidra till att öka motivation och engagemang. Resurser kan exempelvis vara stöd, 
upplevelse av meningsfullhet, gemensamma värden, engagemang, tydliga mål, rättvisa och 
i denna studie har anställda och studenter svarat på frågor om upplevelse av emotionella 
krav och resurser i form av stöd samt organisatorisk rättvisa. 

Vi kan inte uttala oss om orsaksriktning men tydligt är att de som inte har erfarenhet av 
sexuella trakasserier upplever en bättre psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö jämfört 
med de som svarat att de utsatts. Vad vi kan konstatera är att resultaten är i linje med 
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tidigare studier. Det är väldokumenterat att sexuella trakasserier och andra former av 
genusbaserad utsatthet såsom mobbning får allvarliga konsekvenser för människors hälsa 
och välbefinnande (EU, 2014; Henning m.fl. 2017; Lundgren, 2001; MacKinnon, 1979; 
McDonald, 2012; Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2021; NCK, 2014; Nielsen & 
Einarsen, 2012; Thomas, 2005; Watts, m.fl., 2016; WHO, 2014, 2018). Av de anställda som 
blivit utsatta för sexuella trakasserier upplever 62 procent högre känslomässiga krav 
jämfört med 27 procent bland de som inte utsatts. Motsvarande siffra bland studenter är 
lägre, 50 procent bland utsatta och 21 procent bland de som inte varit utsatta. Vidare är det 
även tydligt att resurser såsom kollegialt stöd bland anställda eller kamratligt stöd bland 
studenter, men även stöd från chef respektive stöd från lärare, upplevs mer negativt för de 
som svarat att de utsatts för sexuella trakasserier. Från ett arbetsmiljöperspektiv borde det 
vara tvärtom. När det gäller stöd avviker studenter på en punkt: de som utsatts svarar att 
de har bättre stöd av studiekamrater jämfört med de icke utsatta. Det tyder på att 
förutsättningarna skiljer sig åt mellan grupperna anställd och student, att det finns en 
strukturell och/eller kulturell skillnad dem emellan. Den akademiska kontexten och den 
vetenskapliga karriären karaktäriseras av konkurrens och individualism vilket skulle 
kunna vara en organisatorisk faktor som påverkar det kollegiala stödet negativt. Det kan 
även spilla över i negativa beteenden gentemot anställda inom T/A. Under Covid-19 
pandemin har studenter i lägre utsträckning umgåtts, varken fysiskt eller online och det 
skulle också kunna förklara varför deras svar avviker. 

Både bland anställda och studenter är de som utsatts för sexuella trakasserier i betydande 
högre utsträckning negativa till den organisatoriska rättvisan jämfört med icke utsatta. 
Anställdas upplevelse av den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön samt 
förekomst av mobbning/nätmobbning visar liknande resultat. För de kvinnor som 
upplever en bristfällig arbetsmiljö har 24 procent utsatts för kränkande särbehandling 
minst en gång under de senaste 12 månaderna och motsvarande procent bland männen är 
14. Här skiljer sig studenterna återigen från gruppen anställda där vi inte ser några 
samband mellan bristfällig studiemiljö och mobbning eller nätmobbning.  

Att stöd och upplevelse av organisatorisk rättvisa skattas negativt samtidigt som anställda 
och studenter erfar utsatthet är en situation att ta på största allvar. Ett gott stöd, men även 
rättvisa som organisatorisk resurs, kan dämpa de höga känslomässiga krav de som utsätts 
för sexuella trakasserier upplever (Bakker & Demerouti, 2007). Ett resultat som tydligt 
framträder i denna studie är att av anställda som varit utsatt för minst tre eller fler typer av 
sexuella trakasserier har så många som 49 procent högre grad av stress, 44 procent högre 
grad av utmattning och 21 procent bedömer sin hälsa som lägre. Bland studenterna är 
nivåerna ännu högre när hela 59 procent har högre grad av stress, 60 procent högre grad 
av utmattning och 26 procent bedömer sin hälsa som lägre.  

Även bland de som svarat att de är utsatta för mobbning jämfört med de som inte varit 
utsatta är hälsan sämre. Här är könsskillnaden den motsatta från tidigare, där 39 procent 
av anställda i gruppen män med erfarenhet av mobbning svarar att de har dålig hälsa 
jämfört med 29 procent av kvinnorna. Mönstret är detsamma vad gäller upplevelsen av 
nätmobbning, dock inte lika tydligt. Här är könsskillnaderna återigen till kvinnornas 
nackdel där kvinnorna med erfarenhet av nätmobbning upplever lägre hälsa jämfört med 
män. Studenterna uppvisar samma resultat, för de som utsatts för mobbning upplevs 
hälsan lägre jämfört med de som inte utsatts. Även här är könsmönstret det omvända till 
männens nackdel, där 41 procent av de studenter som är män och som utsatts för mobbning 
samtidigt har låg hälsa, jämfört med kvinnorna där 15 procent svarar att de har låg hälsa. 
När det gäller nätmobbning bland studenterna blir könsmönstret återigen till kvinnornas 
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nackdel där de utsatta rapporterar betydligt lägre hälsa jämfört med männen. Därtill finns 
också ett samband mellan ohövliga beteenden och självrapporterad hälsa bland både 
anställda och studenter. Desto högre utsatthet för ohövligt beteende, desto sämre skattas 
hälsan. Även om vi ser att förekomsten av mobbning, nätmobbning och ohövligt beteende 
hänger samman med hur man upplever den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön, 
så kan kränkningar även förekomma i goda arbetsmiljöer. 

Som resultaten visar så finns det en variation när det gäller hur ofta man har varit utsatt. 
Även om det är relativt vanligt att man blivit utsatt vid något eller några tillfällen under det 
senaste året, eller under en längre tidsperiod än så, ser vi att det finns de som är, mer eller 
mindre, konstant utsatta. Man anger att man kränks dagligen eller varje vecka, vilket måste 
innebär en ohållbar situation. Därtill kan givetvis en enstaka händelse under en längre 
tidsperiod i sig vara av grov karaktär.  

 

En ständig rörelse som kräver hårt arbete  
Forskning har visat att ett av problemen med sexuella trakasserier inom akademin är att 
de är i ständig rörelse (Whitley och Page, 2015). Genom olika makttekniker förflyttas 
problemet runt mellan olika instanser och försvinner. På så vis döljs sexism, sexuella 
trakasserier eller genusbaserad utsatthet genom dess ständiga rörelse, de försvinner och 
framstår aldrig riktigt som ett problem med just sexuella trakasserier. Istället blir det till 
något annat, ett problem med kränkta kvinnor eller ett problem med någons skadade 
akademiska rykte. De organisatoriska praktiker som finns för att adressera och ta hand om 
sexuella trakasserier, såsom konfidentialitet och utredningsansvar tenderar att distansera 
organisationen från dess ansvar, vilket i förlängningen också ofta döljer själva händelserna. 
Att göra sin röst hörd i ett ärende om sexuella trakasserier eller genusbaserad utsatthet 
kräver därför mycket av den utsatta (se även Ahmed, 2021). Det räcker sällan med att 
berätta en gång, utan eftersom ärendet flyttas runt, processer avstannar, så krävs mycket 
arbete för att hålla ärendet aktuellt och i gång (Whitley och Page 2015, se också Bacchi, 
1999). En anmälningsprocess påverkar således både den utsatta och misstänka förövare 
men även de som hanterar frågan i sin profession (exempelvis HR, jurister, prefekter eller 
dekaner) eller andra som tar ställning för och stöttar den utsatta vilka riskerar att fara illa 
(Keisu & Regnö 2021).  

Ytterligare en faktor som försvårar arbetet mot sexuella trakasserier (eller andra former av 
genusbaserad utsatthet) är att det enbart behandlas som ett individuellt och juridiskt 
problem och inte som ett organisatoriskt problem och därför också ofta omgärdas av 
tystnad och konfidentialitet (Whitley och Page, 2015). Eftersom sexuella trakasserier sällan 
ses som ett organisatoriskt problem, utan ett individuellt, blir organisationen frånkopplad 
och fokus tenderar istället att hamna på hur akademin bäst implementerar policyer som 
bäst förhindrar ett individuellt och felaktigt beteende (Bacchi 1999:76). I studien för 
högskolesektorn framkom det att endast 12 procent av de utsatta kvinnorna gör en formell 
rapportering och den vanligaste orsaken till att de inte anmäler är att "det kunde varit 
värre" medan män oftare säger "jag hanterar det själv" (Forsknings och 
samverkansprogrammet, 2022). Kvinnorna svarade också att de inte tror att det skulle 
gjort någon skillnad om de anmälde och att de var rädda för hur det skulle påverka deras 
karriär (jfr Keisu & Regnö, 2021). Detta synliggör bristande förtroende för organisationen 
och en tystnadskultur. I linje med Bacchi (1999) argumenterar vi för att centrera 
utredningar om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet till berörd institution och 
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benämna det som ett organisatoriskt problem, ett problem som (åter)skapas i en viss 
arbetskultur. På så vis kan det ses som ett symtom på ett större problem. Då finns en 
möjlighet att också synliggöra vilka förhållanden och praktiker som möjliggör sexuella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet. Det finns även en möjlighet för tydligare 
ansvarsgörande, att visa att det både är ett arbetsmiljöproblem och ett maktmissbruk. 

  

Ytterligare kunskapsbehov 
Utifrån denna studie argumenterar vi för att det behövs fler kvalitativa studier på området. 
Genom åren har ett antal prevalensstudier genomförts, både inom akademin och utanför. 
Således vet vi en hel del om problemets förekomst och frekvens. Men när sexuella 
trakasserier och genusbaserad utsatthet ska undersökas så behöver vi veta mer om och 
komma åt de rutinmässiga metoderna och praktikerna som reproducerar dessa beteenden 
år ut och år in. Vad som rättfärdigar vissa oönskade beteenden, vilka villkor, medvetna 
såväl som omedvetna, som möjliggör och upprätthåller sexistiska strukturer och kulturer 
inom akademin.  

Här argumenterar vi i linje med Franklin (2015) om att en framtida undersökning om 
sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inte bör stanna vid ett fokus på vissa 
individers handlingar utan försöka fånga den bakomliggande logiken till varför vissa 
beteenden förbises och tillåts trots att så många säger sig bevittna eller ha kännedom om 
dess förekomst och framförallt varför det inte finns ett kollektivt motstånd mot den sexism 
och de sexuella trakasserier och den genusbaserad utsatthet som uppenbarligen sker och 
finns i akademin. En sådan kvalitativ studie bör sätta de utsattas berättelser och de 
personliga erfarenheterna i centrum (Ahmed, 2015). Genom att sätta fokus på berättelser 
om erfarenheter synliggörs kultur, struktur, maktförhållanden och det kollektiva i de 
individuella erfarenheterna, men även vad berättandet har för pris (Ahmed 2021). Sara 
Ahmed (2021) har, genom att samla och lyssna på sådana berättelser satt fokus på hur 
utsatta kvinnors klagomål tagits emot och hanterats inom akademin. Hennes 
undersökning visar att när en kvinna väljer att formellt anmäla sexuella trakasserier inom 
akademin så centreras problemet till kvinnan snarare än till förövaren (eller 
organisationen). Inte sällan blir förhållandet mellan den anklagade och den utsatta i 
ärendehanteringen omvänd, där den som anklagas för sexuella trakasserier eller andra 
former av genusbaserad utsatthet ses om den utsatta och vice versa (Bacchi 1999: 76).  

Avslutningsvis, resultaten av denna studie visar att sexuella trakasserier och genusbaserad 
utsatthet är ett angeläget och närvarande problem inom akademin, så även vid Umeå 
universitet. Det finns en risk att detta problem blivit en normaliserad ojämlikhet. Vi vill 
därför betona vikten av att uppmärksamma och åtgärda den sexism som vanligen döljs i de 
vardagliga processer vilka tillsynes oupphörligen återskapar akademins ojämlika 
strukturer och arbetsplatser.  
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