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Sammanfattning 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka bedömningen av en situation som inbegriper sexuella 

trakasserier med genusidentitetens betydelse som central aspekt. En stor andel av den tidigare 

forskningen berör sexuella trakasserier på arbetsplatser, organisationer och liknande 

verksamheter. Forskning har även synliggjort skolan som en arena för beteende motsvarande 

sexuella trakasserier, en arena som även tycks öka i omfattning.  Ytterligare en generell trend 

inom den tidigare forskningen i ämnet är att utifrån teoretiska resonemang diskutera 

fenomenet i termer av genusnormer, makt och strukturer. 

I uppsatsen besvaras frågeställningar rörande dels hur attityden till sexuella trakasserier i 

skolmiljön kontextuellt kan variera beroende på de centrala aktörernas genusidentitet, dels 

med explorativa avsikter huruvida dessa attityder är kvantitativt mätbara. Via ett 

bekvämlighetsurval skickades en internetbaserad enkät ut till medlemmar i Lärarnas 

Riksförbund Stockholm och insamlat datamaterial genomgick statistiska analyser 

motsvarande ANOVA för upprepade mätningar samt Post Hoc-analyser.  

Resultaten visar att bedömningen av en situation inbegripande sexuella trakasserier skiljer sig 

beroende på de centrala aktörernas genusidentitet. Situationer där förövaren är en man 

uppfattas mer allvarliga än situationer där förövaren är en kvinna, oberoende av den utsattes 

genusidentitet. Resultatet diskuteras sedan utifrån teoretiska resonemang gällande socialt 

konstruerade strukturer och mönster. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Den vetenskapliga forskningen gällande sexuella trakasserier är relativt ny. För bara 30 år 

sedan rörde forskningen om sexuella trakasserier endast frågan huruvida det var ett 

tillräckligt stort problem för att studeras eller inte (Welsh, 1999). Sedan dess har forskningen 

genomgått en utveckling och fenomenet studeras och diskuteras idag inom ett flertal 

ämnesområden, som exempelvis inom juridiken, kriminologin samt sociologin.  

Sexuella trakasserier studeras i stor utsträckning med fokus på arbetsplatser, organisationer 

och andra liknande verksamheter som skola. Såväl lärare som elever i skolan tycks se en 

ökning av sexuellt färgade kommentarer, gester och handlingar i skolmiljön (Statens 

Folkhälsoinstitut 2005). Flertalet forskare menar även att bedömningen av sexuella 

trakasserier är problematisk då subjektivitet är av stor betydelse för uppfattningen och 

förståelsen av fenomenet (Osbeck m.fl., 2003; Karlsson, 2010). Kvinnor utsätts för 

trakasserier och ofredanden av sexuell natur i högre utsträckning än män (se exempelvis 

Tangri et. al., 1982; Osbeck m.fl., 2003; Statens folkhälsoinstitut, 2005; Witkowska, 2005) 

och kvinnor och män tycks också drabbas på olika vis (se exempelvis Statens 

Folkhälsoinstitut 2005).  

Dessa tydliga könsskillnader anses vara ett resultat av ett antal olika faktorer. Exempelvis kan 

sexuella trakasserier ses som ett uttryck för ojämlikhet mellan könen; den sexualiserade 

definitionen av manlighet är dominerande och den kvinnliga är underordnade vilket i sin tur 

medför förväntningar och uppfattningar om könsroller (Gutek & Morasch, 1982; Tangri 

m.fl., 1982; MacKinnon, 1989; Karlsson, 2010). Den heteronormativa uppfattningen av 

fenomenet kan därför vara av central betydelse för attityden till samt förståelsen för 

fenomenet.    

Även i Diskrimineringslagen (DiskL) kan utrymme för subjektiva tolkningar återfinnas. 

Sexuella trakasserier förstås och definieras där som: 

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 

värdighet (1 kap 4 § st. 5 DiskL) 
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Med utrymme för subjektiva tolkningar är sociala konstruktioner av betydelse att studera. 

Definitionen och förståelsen av begrepp som sexualitet, kränkning och värdighet bör utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv studeras i termer av subjektiva uppfattningar vad gäller 

begreppens betydelse. För att studera sexuella trakasserier är därför attityder och värderingar 

gällande sexualitet, värdighet och kränkning, samt hur dessa kontextuellt kan variera, av 

relevans att belysa. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida förståelsen och uppfattningen av 

sexuella trakasserier är beroende av förövarens och den utsattes genusidentitet. En 

omfattande och central betydelse av genusidentitet i konstruktionen av sexuella trakasserier 

bör anses problematiskt och vidare av relevans att studera.  

Vidare har studien två delsyften; dels att undersöka synen på förekomsten av sexuella 

trakasserier samt om aktörernas genusidentiteter inverkar på denna syn, dels att se huruvida 

detta är möjligt att synliggöra kvantitativt via en web-enkät med vinjetter. Flera studier utgår 

från den utsattes genusidentitet men få av dessa studier tar hänsyn till betydelsen av 

förövarens genusidentitet i uppfattningen av sexuella trakasserier. För kunskapsutveckling 

inom arenan för sexuella trakasserier är studiens mer specificerade frågeställningar följande: 

- Hur uppfattas förekomsten av beteenden motsvarande sexuella trakasserier i 

skolmiljön? 

- Är centrala aktörers genusidentiteter av betydelse för uppfattningen av fenomenet? 

- Är dessa uppfattningar och attityder kvantitativt mätbara via enkäter med vinjetter? 

1.3 Avgränsningar  

Med beaktande av studiens omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Som tidigare nämnts 

har forskning synliggjort skolan som en arena för beteende som motsvarar sexuella 

trakasserier, en arena som även tycks öka i omfattning. Nämnda resonemang ligger vidare till 

grund för studiens avgränsningar gällande sexuella trakasserier i skolmiljön. Den 

populationsmässiga avgränsningen har vidare gjorts till medlemmar i Lärarnas Riksförbund 

Stockholm. Med uppfattningen av sexuella trakasserier avses i denna studie lärares 

uppfattningar och bedömningar av situationer innehållande beteende motsvarande sexuella 

trakasserier. Centrala aktörer avser i denna studie personen som utsätts för sexuella 
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trakasserier samt personen som utsätter någon för sexuella trakasserier, vilka i resterande del 

av uppsatsen kommer att refereras till som utsatt respektive förövare. Med syfte att mäta 

betydelsen av aktörernas genusidentitet har maskulinitet och femininitet signalerats genom 

pronomen samt att aktörerna i vinjetterna getts typiskt feminina respektive maskulina namn.  

1.4 Disposition 

Inledningsvis presenteras studiens teoretiska förankring, tidigare forskning inom 

ämnesområdet samt hypoteser. I efterföljande avsnitt behandlas undersökningens urval, 

datainsamling och analysmetod samt resonemang kring studiens validitet. I resultatavsnittet 

presenteras studiens resultat och avslutningsvis diskuteras resultatet i relation till tidigare 

forskningsresultat och studiens teoretiska förankring.  
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2 Teori och tidigare forskning 

Ett av studiens delsyften är att synliggöra värderingar, subjektiva uppfattningar och attityder 

gällande sexuella trakasserier och ofredande, med betydelsen av genusidentiteten som central 

aspekt. Intresset är därmed att studera konstruktionen och konsekvensen av dessa subjektiva 

uppfattningar. För ökad förståelse för dessa sociala konstruktioner utgörs studiens teoretiska 

förankring av Peter Berger och Thomas Luckmanns (1991) teori ”The social construction of 

reality”.  

2.1 Teori 

I bedömningen och uppfattningen av situationer gällande sexuella trakasserier och ofredande 

har socialt konstruerade uppfattningar en central och betydelsefull roll. Berger och Luckmann 

utgår från tre antaganden för att förklara den socialt konstruerade verkligheten. Samhället är 

en mänsklig produkt vilket innebär en externaliseringsprocess som rör människors förmåga 

att uttrycka sig samt intentioner. Dessa uttryck och intentioner genererar en produkt 

motsvarande samhället. Samhället ses även som en objektiv verklighet och inbegriper en 

objektifiering som sker då externaliseringen får en objektiv karaktär. Slutligen blir människan 

en samhällelig produkt som sker via internalisering då objektiva strukturer blir en del av 

människans subjektiva medvetande.  

Berger och Luckmann är fenomenologer och studerar därför vad som kallas livsvärlden. 

Livsvärlden betraktar samhället från enskildas perspektiv och består främst av vad som kallas 

vardagsverklighet. Individer i livsvärlden upplever verkligheten som en objektivt ”sann” 

verklighet. Livsvärlden är även en så kallad intersubjektiv värld, vilket innebär att subjektiva 

uppfattningar delas av dels samhället som helhet men även mindre grupper inom samhället. 

Detta i sin tur genererar intersubjektiva uppfattningar och förståelser av olika fenomen.  

Livsvärlden består av interaktioner och samspel, främst och av störst betydelse är 

interaktioner ansikte – mot – ansikte men även andra typer av interaktioner återfinns i 

livsvärlden. I livsvärlden sker även interaktioner med vad Berger och Luckmann kallar för 

”våra samtida”, vilka motsvarar relationer som utgörs av exempelvis olika medier och 

offentliga personer. Ytterligare en typ av samspel som sker är interaktionen med ”våra 

föregångare” vilka utgörs av tidigare generationer som påverkat nutidens generation, 

exempelvis med strukturer, uppfinningar samt normer. Samspel och interaktioner sker även 
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med personer i efterkommande generationer, även detta genom strukturer, uppfinningar samt 

normer.  

I livsvärlden används vad Berger och Luckmann benämner som typifieringar. Typifieringar 

är en inbyggd mekanism som gör att människor kategoriserar andra människor genom att 

betrakta dem som ”något”, vilket i sin tur genererar tillskrivningar av egenskaper. Med 

samhället som en objektiv verklighet menar Berger och Luckmann att typifieringar är av 

central betydelse för att möjliggöra samhället. Genom vanemässiga kategoriseringar befrias 

människan från att omdefiniera varje situation på nytt. Vidare uppstår ett ömsesidigt 

överenskommande gällande hur saker och ting ska göras, en process som i sin tur skapar 

sociala mönster i form av institutioner. 

Att institutionaliserade sociala mönster kvarstår och upplevs som objektivt verkliga i 

efterkommande generationer menar Berger och Luckmann beror på så kallade 

legitimeringsprocesser. Efterkommande generationer måste godkänna och legitimera dessa 

mönster. Legitimeringen är kopplad till kunskaper om hur världen ser ut och kan göras på 

följande vis. Sociala mönster finns inbyggda i språket, ordspråk och visdomsord, vilket 

betyder att när ett barn lär sig begrepp, visdomsord och ordspråk medföljer föreställningar 

tillhörande dessa begrepp. Ytterligare en nivå av legitimering sker via explicita teorier 

utvecklade av experter som efterkommande generationer legitimerar som ”sann” kunskap. 

Den sista nivån av legitimering utgörs av vad Berger och Luckmann kallar symboliska 

universum och motsvarar religioner, teoretiska traditioner och ideologier som ger mening och 

vägledning i de institutionaliserade strukturerna (Berger & Luckmann, 1991 s.110ff). 

Legitimeringen kan utmanas i generationer och en kris kan uppstå om två olika världsbilder 

möts. Utmanas eller ifrågasätts världsbilden blir så kallade experter avgörande för att försvara 

världsbilden genom vad Berger och Luckmann kallar ”Conceptual Machineries of universe-

maintenance”, vilket utgörs av två metoder. Första metoden är ”terapi” och utgörs av att 

personen som har en avvikande världsbild och ifrågasätter den existerande världsbilden 

”korrigeras”. Den andra metoden är ”nihilation” och innebär att företrädare för den 

existerande världsbilden argumenterar för att den avvikande är en ”extremist” eller icke-

mänsklig (Berger & Luckmann, 1991 s.122ff).  
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2.2 Tidigare forskning 

En stor andel av den tidigare forskningen berör sexuella trakasserier på arbetsplatser, 

organisationer och liknande verksamheter samt skolmiljön. Ytterligare en generell trend inom 

den tidigare forskningen i ämnet är att utifrån teoretiska resonemang diskutera fenomenet i 

termer av genusnormer, makt och strukturer. I följande avsnitt presenteras tidigare forskning 

gällande ojämlikheter i utsatthet mellan män och kvinnor samt teoretiska resonemang och 

perspektiv i syfte att öka förståelsen för fenomenet som social konstruktion. Slutligen 

presenteras tidigare forskning med fokus på mätning av attityder och uppfattningar av 

sexuella trakasserier. 

2.2.1 Ojämlikheter i utsatthet mellan män och kvinnor 

Statens Folkhälsoinstitut (2005) rapporterar att forskning tyder på att Sverige i internationella 

jämförelser tycks ha en låg förekomst av sexuella trakasserier. Trots detta upplever såväl 

lärare som ungdomar en ökning av färgade kommentarer, gester eller handlingar i den 

svenska skolmiljön (Witkowska, 2005). Forskning tyder även på att kvinnor i större 

utsträckning än män är utsatta för sexuella trakasserier (Tangri m.fl., 1982; MacKinnon, 

1989; Witkowska, 2005; Karlsson, 2010), något som synliggjorts på såväl arbetsplatser och 

inom organisationer (Gutek & Morasch, 1982; Tangri m.fl., 1982; Welsh, 1999; Witkowska, 

2005) som i skolmiljön (Osbeck m.fl., 2003; Folkhälsoinstitutet, 2005; Witkowska, 2005).  

Ytterligare ojämlikheter mellan män och kvinnor gällande sexuella trakasserier återfinns i 

vilken typ av trakasserier som förekommer. Witkowska (2005) konstaterar att flickor i 

svenska gymnasieskolor är mer utsatta än andra elevgrupper i skolan för alla typer av 

beteenden som undersökts, med undantag för homofobiska kommentarer, nedsättande 

kommentarer om kön och grövre fysiskt beteende. Witkowska påvisar även att det skiljer sig 

i hur flickor och pojkar betraktas utifrån en sexuell kontext. Flickor som upplevs sexuellt 

erfarna eller mogna får utstå svårigheter med att accepteras och att anses vara respektabla 

medan killar får utstå liknande svårigheter om de upplevs sexuellt omogna eller 

homosexuella (Witkowska, 2005). 

Osbeck m.fl. (2003) vittnar om liknande ojämlikheter och tillägger att uppfattningen av 

sexuella trakasserier är beroende av definitionen av företeelsen och utgår från definitionen 

där den utsatta ska ha ”brytt sig” om det inträffade. Kvinnor anges reagera starkare och 
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resultatet blir vidare ojämlikheter i rapporterade sexuella trakasserier (Osbeck m.fl., 2003 

s.107).  

Upplevelsen av och utsattheten för sexuella trakasserier tycks skilja sig mellan män och 

kvinnor, och nämnd forskning betonar betydelsen av genusidentitet i konstruktionen av 

sexuella trakasserier. För att undersöka och belysa attityder till sexuella trakasserier och dess 

aktörer är de strukturer och hierarkiska ordningar, som upprätthåller och reproducerar 

konstruktionen, av relevans att studera.   

2.2.2 Sexuella trakasserier – en social konstruktion och ett 

maktstrukturellt uttryck? 

Witkowska (2005) konstaterar att sexuella trakasserier är ett socialt och kulturellt konstruerat 

fenomen som bör studeras i termer av genus, sexualitet och makt – något som går i linje med 

ett flertal forskares resonemang (Gutek & Morasch, 1982; Tangri m.fl., 1982; MacKinnon, 

1989; Crenshaw, 1999; Karlsson, 2010). MacKinnon (1989) gör gällande att sexuella 

trakasserier bör beaktas som ett uttryck för ojämlikhet med syfte att objektifiera och 

avhumanisera kvinnor och är därmed en manifestation för kvinnors socialt konstruerade 

underordning. Detta yttrar sig vidare i tillskrivna maskulina och feminina sexualiserade 

egenskaper, genom att maskulinitet identifieras med dominerande och femininet identifieras 

med underordnat (MacKinnon, 1989). 

Skilda typer av sexualiserade uttryck gällande maskulinitet och femininitet återspeglas även i 

Witkowskas tidigare nämnda konstaterande att kvinnor i större utsträckning än män försöker 

undvika att klassas som sexuella (se även Ambjörnsson 2004). Vad gäller sexuella 

trakasserier på arbetsplatser, i organisationer och liknande verksamheter menar Gutek & 

Morasch (1982) att genusnormer och egenskaper förknippade med könsroller överförs till 

arbetsroller och påverkar förväntade egenskaper även där. Gutek & Morasch beskriver vidare 

att män kan använda sexuella trakasserier som en form av maktutövning för att på så vis 

påvisa en högre maktposition inom organisationen, något som går i linje med bland annat 

MacKinnons (1989) resonemang. 

Att synliggöra och diskutera sexuella trakasserier utifrån patriarkala maktstrukturer är även 

det inte helt oproblematiskt. Karlsson (2010) diskuterar män som utsätter andra män för 

sexuella trakasserier, samt den betydande rollen av genusnormer och heterosexistiska 

antaganden. Med definitionen och förståelsen av att sexuella trakasserier bör beaktas i termer 
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av strukturell och institutionaliserad makt riskerar män att exkluderas som utsatta. Karlsson 

poängterar att heterosexualitet innehar en central roll i den sociala konstruktionen av hur 

patriarkal dominans och underordning uppstår samt menar vidare att det finns en 

kunskapslucka i just mäns utsatthet för sexuella trakasserier (Karlsson, 2010). Vad som 

ytterligare kan noteras är att forskning som tar ett samlat grepp om kombinationen av 

förövaren och den utsattes genusidentitet är relativt begränsad.  

En central del i denna studie är att undersöka betydelsen av genusidentitet i konstruktionen av 

sexuella trakasserier. Utifrån nämnd forskning tycks det kvinnliga offret för sexuella 

trakasserier vara ett uttryck för patriarkala strukturer där kvinnor och mäns sexualitet 

framställs på olika vis. Den sexualiserade maskuliniteten framställs som dominerande och 

den sexualiserade femininiteten framställs som passiv och underordnad (Tangri m.fl., 1982; 

MacKinnon, 1989; Karlsson, 2010). I linje med detta pekar Osbeck m.fl. (2003) på att 

kvinnor och män reagerar olika på sexuella trakasserier och hänvisar till en definition där 

reaktionen är av stor betydelse för konstruktionen av fenomenet, samt att kvinnor tycks 

reagera starkare. Forskningen tyder på att sexuella trakasserier, dess innehåll och 

konsekvenser framställs på olika sätt beroende på förövarens och den utsattes genus (Tangri 

m.fl., 1982; Osbeck m.fl., 2003; Witkowska, 2005; Statens folkhälsoinstitut, 2005). För att 

knyta samman sociala konstruktioner och statistisk prövbar empiri är det därmed av relevans 

att mäta attityder till och värderingar av det aktuella fenomenet (Finch, 1987). 

2.2.3 Mätningar av attityder och uppfattningar 

Att empiriskt studera värderingar, attityder och normer har inom forskningen inte ansetts vara 

metodologiskt problemfritt. Problematiken rör inte uteslutande tekniska faktorer utan även 

teoretiska och filosofiska faktorer i termer av att sociala konstruktioner och strukturer har en 

central roll i problematiken. Med hänsyn till teoretiska resonemang rörande sociala 

konstruktioner uppstår utrymmet att ifrågasätta huruvida människor har förmågan att verbalt 

beskriva och reflektera över en verklighet som inbegriper attityder och normer (Finch, 1987). 

Björkman (1996) gör dock gällande att generella uppfattningar och tendenser kan synliggöras 

genom avgränsade och specifika händelser (Björkman, 1996 s. 6). Med språket och 

subjektiva uppfattningar, som är av betydelse för sexuella trakasserier som fenomen, är 

nämnda resonemang av relevans att beakta.  

Den tidigare forskningen gällande mätningar av uppfattningar och attityder kring just 

sexuella trakasserier är relativt begränsad. Ett forskningsexempel som går i linje med nämnda 
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resonemang är dock en studie av Tangri m.fl. (1982) som har studerat skillnader mellan män 

och kvinnors attityder gentemot beteenden motsvarande sexuella trakasserier. Studien 

genomfördes genom att respondenter fick ta ställning till ett antal påståenden och på en 

likertskala uppge i vilken utsträckning de höll med om påståendet. Respondenterna fick även 

uppge vilken typ av sexuella beteenden de upplevde som störande och vilken typ av sexuella 

beteenden de kategoriserade som sexuella trakasserier. Resultatet visade på skillnader i män 

och kvinnors attityder och uppfattningar av beteende motsvarande sexuella trakasserier 

(Tangri m.fl., 1982 s.50). 

2.2.4 Hypoteser 

Genusidentitet tycks ha en betydelsefull roll för hur sexuella trakasserier uppfattas. 

Forskningen pekar enhetligt på att kvinnor är mer utsatta än män och att bakomliggande 

orsaker kan återfinnas i heteronormativa och patriarkala strukturer. Något som kvarstår 

relativt outforskat är kombinationen av förövarens och den utsattes genusidentitet samt dess 

betydelse för uppfattningen av sexuella trakasserier. Med nämnd forskning i beaktning avser 

studien att bidra till kunskapsutvecklingen gällande den sociala konstruktionen av sexuella 

trakasserier och betydelsen av de centrala aktörernas genusidentitet. Utifrån teori och tidigare 

forskning har följande hypoteser formulerats: 

H1: En situation inbegripande sexuella trakasserier bedöms olika beroende på de 

centrala aktörernas genusidentitet. 

H2: En situation inbegripande sexuella trakasserier där förövaren är en man och en 

kvinna är utsatt bedöms som mest allvarlig, i jämförelse med övriga 

genuskombinationer.  

H3: Situationer där en kvinna är utsatt för sexuella trakasserier bedöms mer allvarligt, 

i jämförelser med situationer där en man är utsatt för sexuella trakasserier. 
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3 Data och metod 

Studien åsyftar att undersöka den sociala konstruktionen av sexuella trakasserier i skolmiljön 

och dess centrala aktörer samt betydelsen av genusidentitet. I följande avsnitt presenteras 

undersökningens urval, datainsamling och analysmetod samt resonemang kring studiens 

validitet. Avslutningsvis diskuteras undersökningens etiska överväganden. 

3.1 Urval 

Studien syftade alltså till att undersöka lärares uppfattningar av sexuella trakasserier samt 

genusidentitetens betydelse för denna uppfattning. Urvalet motsvarade ett 

bekvämlighetsurval vilket innebar att urvalet avgränsades i termer av tillgänglighet, varför 

resultatet inte kunde generaliseras till en större population (Feber, 1977; Marchall, 1996). 

Bekvämlighetsurval medför såväl fördelar som nackdelar, med begränsade ekonomiska och 

tidsmässiga resurser samt med hänsyn till studiens delsyfte att explorativt undersöka 

enkätkonstruktioner ansågs bekvämlighetsurval vara lämpligt (Feber, 1977).  

Med skolmiljön som en växande arena för sexuella trakasserier fanns, som tidigare nämnts, 

intresset att undersöka lärares attityder gentemot förekomsten av uppträdande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet. Förfrågan om deltagande i den internetbaserade 

enkätundersökningen bifogades därför i ett ordinarie medlemsutskick av Lärarnas 

Riksförbund Stockholm. Utskicket gick via mail ut till ca 5100 medlemmar. Samtliga, med 

undantag för ett fåtal pensionärer, var yrkesverksamma lärare. Totalt besvarade 157 personer 

enkäten, majoriteten i det insamlade datamaterialet bestod av kvinnor, vilket går i linje med 

könsfördelningen i Lärarnas Riksförbund Stockholm1. 

3.2 Datainsamling 

Med studiens syfte att bland annat synliggöra attityder och värderingar utgjordes 

datainsamlingen av ett internetbaserat enkätutskick. Att respondenterna besvarade enkäten på 

internet medförde fördelar då informationen sparades digitalt och därmed underlättades 

kodningen i analysstadiet, vad som framförallt är av relevans i undersökningar med 

begränsade tidsresurser (Kaplowitz m. fl., 2004; Wright, 2005). Fördelar kan även återfinnas 

                                                 

1 Någon exakt könsfördelning över medlemmarna i Lärarnas Riksförbund Stockholm existerar inte men enligt 
uppgifter är majoriteten av medlemmarna kvinnor (Holmeros, 2016). 
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i det faktum att internetbaserade studier kräver betydligt lägre ekonomiska resurser, i 

jämförelse med exempelvis brevutskick (Kaplowitz  m. fl., 2004). Då såväl förfrågan om 

deltagande som besvarande av enkät var beroende av internet återfanns viss problematik i 

termer av begränsad tillgänglighet, för att delta i studien krävdes därmed teknik som 

exempelvis dator, smartphone, surfplatta eller dylikt (Wright, 2006).   

Att empiriskt studera värderingar, attityder och normer har inom forskningen inte ansetts vara 

metodologiskt problemfritt. Problematiken rör inte uteslutande tekniska faktorer utan även 

teoretiska och filosofiska faktorer som i termer av sociala konstruktioner och strukturer har 

en central roll i problematiken. Med hänsyn till teoretiska resonemang rörande sociala 

konstruktioner uppstår utrymmet att ifrågasätta huruvida människor har förmågan att verbalt 

beskriva och reflektera över verkligheten inbegripande attityder och normer (Finch, 1987). 

Med studiens syfte att synliggöra attityder till sexuella trakasserier konstruerades 

vinjettfrågor (se bilaga 2.Vinjett) Vinjettfrågor är korta fiktiva scenarier eller berättelser som 

respondenten tar ställning till genom att besvara en eller flera frågor och lämpar sig vid 

mätningar av värderingar och attityder (Alexander & Becker 1978; Finch, 1987; Lau m. fl., 

2016).  

3.3 Variabler och operationaliseringar 

I följande avsnitt redogörs för de ingående variablerna2 i analysen. I analysen utgör 

uppfattningen av sexuella trakasserier den beroende variabeln och genusidentitet den 

oberoende variabeln. 

Uppfattningar och attityder 

För att synliggöra attityder och värderingar konstruerades, som nämndes i avsnittet om 

enkätkonstruktionen, vinjettfrågor. Enkäten bestod av totalt fyra vinjettfrågor innehållande 

scenarier med förekomsten av beteende motsvarande sexuella trakasserier. Dessa fiktiva 

scenarier utvecklades i samråd med en juridisk rådgivare3 för att de i möjligaste mån skulle 

återspegla ett händelseförlopp som innehöll i juridisk mening trakasserier av sexuell art. 

Utifrån de markerade stegen i händelseförloppet fick sedan respondenten uppge var ett 

                                                 

2 För mer information gällande variablernas fördelning se bilaga 1. Deskriptiv tabell. 

3 Rådgivning via www.juristresursen.se (2016-03-10). 
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eventuellt ingripande ansågs vara av relevans, alternativt att situationen inte krävde ett 

ingripande.  

Datamaterialet bestod av dels bakgrundsvariabler som respondentens kön och ålder, dels 

variabler motsvarande bedömningar av och ställningstagande till de fiktiva scenarierna. 

Samtliga vinjetter avslutades med frågan ”Var i händelseförloppet känner du att du skulle 

vilja ingripa?” med efterföljande svarsalternativ motsvarande: ”Steg 1”, ”Steg 2”, ”Steg 3” 

samt ”Jag känner att situationen inte kräver mitt ingripande”. Då händelseförloppen 

konstruerades på så sätt att trakasserierna ökade gradvis i allvarlighetsgrad, motsvarade ”Steg 

1” en mildare form av sexuella trakasserier och ”Steg 3” en grövre form av sexuella 

trakasserier.   

Respondenten fick i efterföljande fråga bedöma allvarlighetsgraden i händelseförloppets 

samtliga tre steg med hjälp av likertskalor. För att undvika ett neutralt alternativ samt uppnå 

det rekommenderade antalet svarsalternativ (se exempelvis Allen & Seaman, 2007) innehöll 

likertskalorna sex svarsalternativ, från ”mycket allvarlig” till ”inte alls allvarlig”.  

Variablerna motsvarande bedömningar av stegens allvarlighetsgrad summerades av 

analytiska skäl till index4. Summeringen resulterade i totalt fyra index motsvarande samlade 

bedömningar av enkätens vinjetter5. 

Genusidentitet 

För att synliggöra genusidentitetens betydelse för bedömningen av sexuella trakasserier 

konstruerades fyra identiska vinjettfrågor, utöver variationen av de centrala aktörernas 

genusidentitet. För att hålla scenarierna korta uttrycktes genusidentitet endast genom att 

presentera de centrala aktörernas pronomen samt namn, feminina respektive maskulina namn. 

Att endast uttrycka genusidentitet med namn och pronomen innebar en något begränsad 

genusanalys men med studiens omfattning och syfte fyller de sin funktion.  

Synen på sexuella trakasserier har därmed operationaliserats dels med när eller om 

respondenten uppgett att ett ingripande var lämpligt, dels genom att respondenten uppgett en 

bedömning av situationens allvarlighetsgrad.  Vad som vidare synliggjorts var därmed 

respondentens uppfattning om vad som är acceptabelt beteende och inte. Genom att variera 

genusidentiteten i vinjettfrågorna möjliggjordes vidare utrymmet att synliggöra skillnader i 

                                                 

4 För mer utförlig beskrivning av nämnda analytiska skäl, se kommande avsnitt ”Metod”. 

5 IndexManKvinna, IndexManMan, IndexKvinnaMan samt IndexKvinnaKvinna. 
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uppfattningen av vad som är acceptabelt beteende eller inte, beroende på de centrala 

aktörernas genusidentitet.  

3.3.2 Social önskvärdhet  

Med studiens ämnesområde och enkätkonstruktion i beaktning är det av vikt att 

problematisera kring fenomenet social önskvärdhet. Den sociala önskvärdheten rör 

problematiken avseende respondenten som en partisk angivare av dess egna attityder och 

värderingar, något som i sin tur kan resultera i bristande validitet (Björkman, 1979). 

Vinjetterna var som nämnt identiskt utformade med undantag för de centrala aktörernas 

genus. Detta innebär att respondenterna som tog ställning till vinjetterna med säkerhet 

uppfattade syftet att undersöka eventuella skillnader i bedömningen av scenarierna, vilket i 

sin tur kan ha påverkat respondenternas svar. Den sociala önskvärdheten kan resultera i att 

respondenter uppger ett svar som går i enlighet med hur de skulle vilja handla, snarare än hur 

de verkligen skulle handlat om de befunnit sig i situationen scenariona beskriver (Finch, 

1987).  

Respondenterna bestod uteslutande av lärare, en faktor som respondenten var väl medveten 

om då förfrågan om deltagande i studien som nämnt bifogades i ett medlemsutskick från 

Lärarnas Riksförbund Stockholm. Med anledning av att respondenterna med säkerhet 

uppfattade syftet att undersöka skillnader i bedömningen av situationen beroende på 

genusidentitet bör hänsyn tas till möjligheten att respondenten tog ställning till vinjetterna 

utifrån hur de som lärare bör agera6. Det kan alltså finnas en viss osäkerhet huruvida svaren 

speglar respondenternas egna värderingar alternativt värderingar som anses förknippade med 

lärarrollen, något som i sin tur kan resultera i bristande validitet. För att i möjligaste mån 

förebygga denna problematik introducerades scenarierna med en uppmaning om att 

respondenterna skulle uppge hur de tror att de skulle reagerat snarare än hur de bör reagera. 

Det finns dock skäl att tro att effekter av social önskvärdhet kvarstår.  

3.4 Metod 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en parametrisk variansanalys med 

ANOVA för upprepade mätningar samt relevanta förberedande analytiska tester med hjälp av 

                                                 

6 I de yrkesetiska principer som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund antog tillsammans 2001 står det 
bland annat att lärare förbinder sig till ”att alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet 
samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier” samt att ”inte diskriminera någon med 
avseende på kön, sexuell integritet…” (Lärarnas yrkesetiska råd 2014). 
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statistikprogrammet SPSS version 22. Variablerna som genomgick variansanalysen var 

bedömningarna av de fyra vinjetternas allvarlighetsgrad. I följande avsnitt redogörs för och 

resoneras kring studiens samtliga analytiska steg och moment.  

Bedömningen av vinjetternas allvarlighetsgrad mättes som tidigare nämnts med hjälp av 

likertskalor. För att kunna göra jämförelser av variablernas medelvärden användes envägs 

ANOVA med upprepade mätningar. Detta innebar dock en viss problematik då metoden 

förutsätter att de ingående variablerna är kontinuerliga, då analysen alltså bygger på 

variablernas medelvärden (Grandin, 2003). Därför undersöktes förutsättningarna att summera 

lämpliga variabler i index, då en summering av vinjetternas likertskalor skulle öka antalet 

värden och möjliggöra variationer variablerna kunde inta (Allen & Seaman, 2007).  

För att undersöka variablernas förutsättningar att summeras i index genomfördes 

inledningsvis skalreliabilitetstest med hjälp av Cronbach’s Alpha. För att ett antal variabler 

ska anses lämpliga att summera i ett index bör värdet på Cronbach’s Alpha överstiga 0,7 (se 

exempelvis Reynaldo & Santos, 1994). Samtliga tänkta index uppvisade godtagbara 

Cronbach’s Alpha-värden7. Summeringen av lämpliga variabler resulterade i fyra index 

motsvarande bedömningar av de fyra vinjetternas allvarlighetsgrad: IndexManKvinna, 

IndexManMan, IndexKvinnaMan samt IndexKvinnaKvinna. För att vidare undersöka 

analysens konstruerade index genomfördes univariata analyser.  

Envägs ANOVA med upprepade mätningar används vanligen vid upprepade mätningar på 

samma individer eller objekt, exempelvis före och efter en behandling (Grandin, 2003; 

Doncaster & Davey, 2007). Fördelen med att analysera mätningar på samma individer är 

minskade krav på populationens (Kherad-Palouh & Renaud, 2015) och analysarbetets 

omfattning (Girden, 1992). Utöver kravet för kontinuerliga variabler är förutsättningarna för 

ANOVA med upprepade mätningar att mätningarna på samma objekt är oberoende av 

varandra, att data är normalfördelad eller åtminstone approximativt normalfördelade samt har 

homogena varianser för alla differenser – vad som kallas sfäricitet (Grandin, 2003; Field 

2013). Effekten av heterogena varianser för differenserna är risken för ett typ 2-fel, dvs. 

risken att behålla en falsk nollhypotes (Field, 2013) – varför det testades att variansen i 

differenserna var homogen med hjälp av Mauchly´s test of sphericity. För att differenserna 

ska anses homogena bör testet inte uppvisa ett signifikant värde (Ibid). Mauchly’s test för 

                                                 

7 Cronbach’s Alpha-värden: IndexManKvinna = 0,768; IndexManMan = 0,756; IndexKvinnaMan = 0,809; 
IndexKvinnaKvinna = 0,801. 
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sfäriskhet uppvisade signifikanta värden och det kunde därmed fastställas att kravet på 

sfäricitet inte uppfylldes, dvs. att variansen i differenserna inte var homogen. För att undvika 

risken med ett typ 2-fel och möjliggöra vidare analyser, trots fastställd problematik avseende 

sfäriskhet, korrigerades frihetsgraderna med hjälp av Huynh-Feldt-metoden. Korrigeringen av 

frihetsgraderna syftade till att minska risken för slumpmässiga signifikanta värden. Vilken 

typ av korrigeringsmetod som bör användas är mycket omdebatterat (se exempelvis Muller & 

Barton, 1989; Abdi, 2010) men generellt tycks Huynh-feldt-metoden vara att föredra då 

denna anses minst konservativ, dvs. minst risk för typ 2-fel (se exempelvis Abdi, 2010). 

För att närmare undersöka relationerna mellan variablerna genomfördes ett Post Hoc-test. Vid 

hanteringen av ett större antal signifikansvärden i Post Hoc-analysen uppstod även risken för 

så kallad massignifikans. Massignifikans är ett begrepp som vanligen används för att beskriva 

att det vid signifikansprövningar av ett flertal värden finns en risk för att felaktigt förkasta en 

eller fler sanna nollhypoteser, dvs. risken för typ 1-fel (Borg & Westerlund, 2006). En bra 

metod för att hantera massignifikansproblemet är en så kallad Bonferronikorrektion som 

genom att sänka risknivån för varje enskilt test säkerställer att den totala risken för typ 1-fel 

trots allt inte blir större än 5 procent (Borg & Westerlund, 2006 s.482). 

3.5 Etik 

I studiens samtliga moment har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humaniora 

och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2011) beaktats. I informationstexten som bifogades 

i medlemsutskicket delgavs respondenterna information om studiens syfte, respondentens 

anonymitet och att deltagande var frivilligt. Kontaktuppgifter till ansvarig för studien och 

institutionsanknytning presenterades med uppmaning om kontakt vid eventuella frågor som 

kan tänkas uppkomma före eller efter respondentens deltagande. Med dessa resonemang i 

beaktande bör informationskravet samt samtyckeskravet anses uppfyllt. Det skedde ingen 

registrering av personliga uppgifter och respondenterna var därmed inte identifierbara. I 

informationstexten delgavs även respondenterna informationen att datamaterialet endast 

kommer att användas för beskrivet ändamål. Vidare bör även konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet anses uppfyllda.  
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4 Resultat 

Med syfte att undersöka studiens hypoteser genomfördes ANOVA med upprepade mätningar 

för att undersöka skillnader i allvarlighetsbedömningarnas medelvärden. I efterföljande 

analytiska steg genomfördes ett post hoc-test med Bonferroni-justering för att närmare 

analysera variablernas relationer. I följande avsnitt presenteras analysens samtliga moment 

med tillhörande resultatredovisning. 

För att fastställa huruvida det existerade statistiskt signifikanta skillnader i bedömningen av 

de fiktiva scenariona genomfördes som nämnts ett envägs ANOVA för upprepade mätningar. 

För att undersöka huruvida kravet för sfäricitet uppfylldes genomfördes inledningsvis 

Mauchly’s test för sfäricitet. 

Tabell 1. Mauchly’s test of Sphericity. 

    

Within-Subjects 

Effect 

Approx. Chi Square df Sig. 

Genus 90,130 5 ,000 

 

Då detta test uppvisade signifikanta värden kunde det fastställas att kravet på sfäricitet inte 

uppfylldes, dvs. att variansen i differenserna inte var homogen. För att undvika risken med ett 

typ 2-fel och möjliggöra vidare analyser, trots fastställd problematik avseende sfäriskhet, 

korrigerades frihetsgraderna med hjälp av Huynh-Feldt-metoden då denna ansågs minst 

konservativ. Med frihetsgraderna korrigerade undersöktes i efterföljande steg huruvida det 

existerade en signifikant skillnad i variablernas medelvärden med hjälp av ett envägs 

ANOVA för upprepade mätningar.  
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Tabell 2. Medelvärden samt envägs ANOVA för upprepade mätningar – 

varierade genusidentiteter. Mauchly’s test för sfäricitet uppvisade 
signifikans (p <0,05), Huynh-Feldt användes för korrigering av 

frihetsgrader. 

Medelvärden 1. Man utsätter 

kvinna. 

2. Man utsätter 

man. 

3. Kvinna 

utsätter man. 

4. Kvinna 

utsätter kvinna. 

Bedömning 

allvarlighetsgrad  

15.40 15.03 14.40 14.86 

St.d 2.20 2.39 2.73 2.63 

N 155 155 155 155 

     

Envägs ANOVA 

för upprepade 

mätningar 

df F Sig.  

Sphericity 

Assumed 

3 15,739 ,000  

Huynh-Feldt 2,167 15,739 ,000  

 

Då kravet för sfäricitet inte uppfylldes avlästes istället signifikansvärdet i Huynh-Feldt-

korrigeringen. Då korrigeringen uppvisade ett signifikant värde kunde det konstateras att det 

existerade en signifikant skillnad mellan variablernas medelvärden, dvs. att bedömningen av 

vinjetternas allvarlighetsgrad skiljer sig beroende på de centrala aktörernas genusidentitet. 

Utifrån ANOVA-testet kunde det dock inte fastställas mer än att det fanns en signifikant 

skillnad mellan variablerna. För att vidare undersöka mellan vilka variabler det skiljer dig, 

dvs. vilken genuskombination som kunde sägas uppfattas som allvarligare än någon annan, 

genomfördes en i efterföljande steg ett Post Hoc-test. För att hantera eventuell 

massignifikansproblematik tillämpades Bonferronikorrektion. 
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Tabell 3. Bedömning av allvarlighetsgrad. Post Hoc-test med 

Bonferronikorrektion. Kombination av genusidentitet enligt följande: 

1=Man utsätter kvinna, 2=Man utsätter man, 3=Kvinna utsätter man, 

4=Kvinna utsätter kvinna. Standardavvikelse i parenteser. 

(I)Genusidentitet (J)Genusidentitet Mean Difference (I-J) 

1 2 ,368* (,093) 

 3 ,703* (,136) 

 4 ,542* (,131) 

2 1 -,368* (,093) 

 3 ,335** (,102) 

 4 ,174 (,087) 

3 1 -,703* (,136) 

 2 -,335** (,102) 

 4 -,161 (,085) 

4 1 -,542* (,131) 

 2 -,174 (,087) 

 3 ,161 (,085) 

*** p < 0,10 ** p < 0,05 * p < 0,001 

I tabell 4 presenteras medelvärdeskillnader i bedömningens allvarlighetsgrad, ett högt värde i 

variabeln innebar att situationen bedömdes som mer allvarlig och ett lågt värde innebar att 

situationen bedömdes som mindre allvarlig. 

I den parvisa jämförelsen mellan variabel 1 och variabel 2 kunde det fastställas signifikanta 

medelvärdesskillnader motsvarande 0,368 (p < 0,001). Detta innebar att allvarlighetsgraden 

skattades i genomsnitt 0,368 högre i situationen där förövaren var en man och den utsatta var 

en kvinna, i jämförelse med situationen där förövaren var en man och den utsatta var en man.  

I den parvisa jämförelsen mellan variabel 1 och variabel 3 kunde det fastställas signifikanta 

medelvärdesskillnader motsvarande 0,703 (p < 0,001). Detta innebar att allvarlighetsgraden 

skattades i genomsnitt 0,703 högre i situationen där förövaren var en man och den utsatta en 

kvinna, i jämförelse med situationen där förövaren var en kvinna och den utsatta var en man.   
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I den parvisa jämförelsen mellan variabel 1 och variabel 4 kunde det fastställas signifikanta 

medelvärdesskillnader motsvarande 0,542 (p < 0,001). Detta innebar att allvarlighetsgraden 

skattades i genomsnitt 0,542 högre i situationen där förövaren var en man och den utsatta var 

en kvinna, i jämförelse med situationen där förövaren var en kvinna och den utsatta var en 

kvinna. 

I den parvisa jämförelsen mellan variabel 2 och variabel 3 kunde det fastställas signifikanta 

medelvärdesskillnader motsvarande 0,335 (p < 0,05). Detta i sin tur innebar att 

allvarlighetsgraden skattades i genomsnitt 0,335 högre i situationen där förövaren var en man 

och den utsatta var en kvinna, i jämförelse med situationen där förövaren var en kvinna och 

den utsatta var en kvinna.  

I den parvisa jämförelsen mellan variabel 2 och variabel 4 uppmättes en medelvärdesskillnad 

motsvarande 0,174. Detta innebar att allvarlighetsgraden skattades i genomsnitt 0,714 högre i 

situationen där förövaren var en man och den utsatta var en man, i jämförelse med situationen 

där förövaren var en kvinna och den utsatta var en kvinna. I den parvisa jämförelsen mellan 

variabel 3 och variabel 4 uppmättes en medelvärdesskillnad motsvarande -0,161. 

Allvarlighetsgraden skattades alltså i genomsnitt 0,161 lägre i situationen där förövaren var 

en kvinna och den utsatta en man, i jämförelse med situationen där förövaren var en kvinna 

och den utsatta var en kvinna. Nämnda parvisa jämförelser uppvisade dock inga signifikanta 

medelvärdesskillnader.  

Sammanfattningsvis kunde det med Post Hoc-testet konstateras att i jämförelse med samtliga 

övriga genuskombinationer, bedömdes situationen där en man utsatte en kvinna som mest 

allvarlig. Den största signifikanta medelvärdesskillnaden återfanns mellan variabel 1 och 

variabel 3, dvs. mellan situationen där förövaren var en man och den utsatta var en kvinna 

och situationen där förövaren var en kvinna och den utsatta var en man. Vidare kunde det 

fastställas att av betydelse för bedömningen av en situation är genusidentiteten hos personen 

som utför de sexuellt trakasserande handlingarna. Situationen bedömdes allvarligare i de 

situationer en man utförde de sexuellt trakasserande handlingarna, oberoende av den utsattes 

genusidentitet, i jämförelse med de situationer en kvinna utförde samma handlingar, 

oberoende av den utsattes genusidentitet. 
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5 Diskussion 

I följande del diskuteras de resultat studien genererat i relation till tidigare forskningsresultat 

och resonemang samt studiens teoretiska förankring. Slutligen presenteras kritiska 

reflektioner samt förslag på vidare forskning inom ämnesområdet.  

Med ANOVA för upprepade mätningar kunde medelvärdeskillnader i 

allvarlighetsbedömningarna mellan enkätens vinjetter fastställas. Studiens resultat tyder 

därmed på att det finns en skillnad i uppfattningen av sexuella trakasserier beroende på de 

centrala aktörernas genusidentitet och därmed kunde den första hypotesen gällande om en 

situation som inbegriper sexuella trakasserier bedöms olika beroende på de centrala 

aktörernas genusidentitet bekräftas. Inom den tidigare forskningen kunde inga resultat i linje 

med studiens resultat återfinnas men forskningen antydde emellertid att genusidentitet 

innehar en central roll i fråga vem som blir utsatt. Tidigare studier pekar på skillnader i 

utsatthet mellan män och kvinnor (se exempelvis Tangri m.fl., 1982; MacKinnon, 1989; 

Witkowska, 2005; Karlsson, 2010), något som sannolikt kan påverka synen på sexuella 

trakasserier i allmänhet. Forskning visar även att kvinnor tycks reagera starkare, något som i 

sin tur resulterar i ojämlikheter i rapporterade sexuella trakasserier (Osbeck m.fl., 2003). 

Fastställda skillnader i utsatthet samt skilda reaktioner baserat på genusidentitet kan 

eventuellt vara bakomliggande faktorer vad gäller skillnader i bedömningen av 

allvarlighetsgraden gällande situationer inbegripande sexuella trakasserier.  

Den andra hypotesen som avsåg att testa om en situation som inbegriper sexuella trakasserier 

där förövaren är en man och den utsatta är en kvinna bedöms som mer allvarlig än övriga 

genuskombinationer kunde också bekräftas. Post Hoc-testet visade att en situation där en man 

utsatte en kvinna för sexuella trakasserier bedömdes som mest allvarlig, i jämförelse med 

övriga genuskombinationer. Att situationer där en man utsatte en kvinna för sexuella 

trakasserier bedömdes som mest allvarlig kan sannolikt delvis förklaras av teoretiska 

resonemang rörande sociala strukturer. Idén om sexuella trakasserier som ett resultat av 

sociala maktstrukturer är något som går i linje med ett flertal forskares resonemang (se 

exempelvis Gutek & Morasch, 1982; Tangri m.fl., 1982; Crenshaw, 1999; Karlsson, 2010). 

En trend inom den tidigare forskningen i ämnet är att utifrån teoretiska resonemang diskutera 

fenomenet i termer av makt och strukturer.  
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MacKinnon (1989) gör gällande att sexuella trakasserier bör beaktas som ett uttryck för 

ojämlikhet med syfte att objektifiera om avhumanisera kvinnor, något som vidare yttrar sig i 

tillskrivna maskulina och feminina sexualiserade egenskaper, genom att maskulinitet 

identifieras med dominans och femininitet identifieras med underordnat. Karlsson (2010) 

menar att heteronormativa strukturer och genusnormer är av betydande roll gällande sexuella 

trakasserier, samt menar vidare att dessa heteronormativa antaganden riskerar att exkludera 

män som utsatta. Studiens resultat tyder emellertid på att det inte uteslutande är den utsattes 

genusidentitet som är av betydelsen för uppfattningen av sexuella trakasserier. Genom att 

analysera olika kombinationer gällande genusidentitet kunde studien påvisa att även 

förövarens genusidentitet är av betydelse.  

Den initiala föreställningen var, i linje med hypotes tre som testade om situationer där en 

kvinna är utsatt för sexuella trakasserier bedöms mer allvarligt än om det är en man som 

utsätts – att det främst var den utsattes genusidentitet som var av betydelse för synen på 

sexuella trakasserier. Resultaten genererade från Post Hoc-analysen visade att situationer där 

förövaren var en kvinna, oberoende av den utsattes genusidentitet, bedömdes som mindre 

allvarliga än situationer där förövaren var en man, oberoende av den utsattes genusidentitet. I 

jämförelse med Karlssons (2010) observationer visar resultatet vidare att det främst är 

kvinnor som riskerar att exkluderas som förövare, snarare än att män riskerar att exkluderas 

som utsatta.  

Vidare tyder forskning på att kvinnor tycks reagera starkare vilket i sin tur resulterar i 

ojämlikheter i rapporterade sexuella trakasserier. Av intresse är vidare relationen mellan den 

utsattes reaktion och betraktarens bedömning av situationen, en relation som med fördel kan 

diskuteras utifrån Berger och Luckmanns teori (1991) om den socialt konstruerade 

verkligheten.  

Samhället är en mänsklig produkt vilket innebär en externaliseringsprocess som vidrör 

människors förmåga att uttrycka sig samt intentioner. Dessa uttryck och intentioner genererar 

en produkt motsvarande samhället. Samhället ses även som en objektiv verklighet och 

inbegriper en objektifiering som sker då externaliseringen får en objektiv karaktär. Slutligen 

blir människan en samhällelig produkt som sker via internalisering då objektiva strukturer 

blir en del av människans subjektiva medvetande.  

Relationen mellan den utsattes reaktion och betraktarens allvarlighetsbedömning kan vara en 

yttring av Berger och Luckmanns (1991) idé om konstruktionen av den sociala verkligheten. 
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Såväl den utsattes reaktion samt betraktarens allvarlighetsbedömning av situationen kan ligga 

till grund för de intersubjektiva uppfattningar som skapar och reproducerar sociala mönster 

och institutioner. Dessa sociala mönster och institutioner genererar sedan intersubjektiva 

förståelser av fenomenet. Att situationer sedan uppfattas olika beroende på genusidentitet kan 

därför vidare bero på en externalisering som sker då dessa intersubjektiva förståelser av hur 

fenomen uppfattas får en objektiv karaktär.  

Av betydelse för denna relation är även begreppet som Berger och Luckmann (1991) 

benämner som typifieringar. Typifieringar är en inbyggd mekanism som gör att människor 

kategoriserar andra människor genom att betrakta dessa som ”något”, vad som i sin tur 

genererar tillskrivningar av egenskaper. För denna studie kan typifieringar vara av intresse att 

resonera kring då genusidentiteten kan symbolisera detta ”något” som tillskrivs egenskaper.  

Vetskapen att kvinnor är mer utsatta än män, det faktum att kvinnor tycks reagera starkare 

samt den ojämlika allvarlighetsbedömningen kan i sin tur generera genusidentiteter som 

tillskrivs värderingar i situationer med förekomsten av sexuella trakasserier. De tillskrivna 

genusidentiteterna resulterar vidare i att en situation med förekomsten av sexuella trakasserier 

där förövaren är en kvinna inte uppfattas och bedöms som allvarlig i samma utsträckning, i 

jämförelse med en manlig förövare.  

Att empiriskt studera värderingar och attityder har inom forskningen inte ansetts vara 

metodologiskt problemfritt. Ett av studiens delsyfte var därför att undersöka huruvida 

uppfattningar av sexuella trakasserier var möjliga att kvantitativt synliggöra via vinjetter. 

Studiens resultat indikerade att det finns skillnader i bedömningen av situationer 

inbegripande sexuella trakasserier beroende på de centrala aktörernas genusidentiteter. Ett 

simplifierat svar på studiens frågeställning blir därmed att dessa attityder är möjliga att 

kvantitativt synliggöra med vinjetter, frågan bör dock besvaras med omfattande hänsyn till 

validitet och social önskvärdhet. Social önskvärdhet vidrör problematiken avseende 

respondenten som en partisk angivare av dess egna attityder och värderingar, något som i sin 

tur kan resultera i bristande validitet (Björkman, 1979). Frågeställningen avser vidare frågor 

huruvida uppmätta attityder speglar respondenternas verkliga attityder, vilket bland annat 

diskuteras i efterföljande avsnitt.  
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5.1 Kritiska reflektioner 

Vid kritiska reflektioner gällande studiens genomförande är det av relevans att diskutera 

rollen som forskare. För att generera tillförlitlig empiri är det en grundläggande faktor att som 

forskare anta ett objektivt förhållningssätt. Personliga erfarenheter och teoretiska resonemang 

kan sannolikt ligga till grund för förväntningar på de resultat studien skulle generera. Risken 

finns vidare att val av studiens ämnesområde, frågeställningar och val av datainsamling och -

hantering skett med beaktning till dessa förväntningar och i sin tur påverkat resultatet i den 

förväntade riktningen.  

Ytterligare kritiska reflektioner rör studiens begränsningar gällande operationaliseringen av 

genusidentitet. Genusidentitet operationaliserades genom att signaleras via pronomen samt 

maskulina och feminina namn i enkätens vinjettfrågor. Att uteslutande signalera 

genusidentitet med namn kan anses något begränsat då genusidentitet som fenomen är 

betydligt mer omfattande och komplext. Valet att endast uttrycka genusidentitet med namn 

och pronomen grundade sig främst i ambitionen att inte inkludera omfattande vinjettfrågor i 

enkäten.  

Kritiska reflektioner bör även lyftas kring studiens analytiska moment. För att undersöka 

medelvärdesskillnader genomfördes ANOVA för upprepade mätningar följt av ett Post Hoc-

test. Datainsamlingen bestod av ett bekvämlighetsuraval vilket begränsar studiens 

generaliserbarhet. Att vidare genomföra statistiska analyser avsedda för att testa just 

generaliserbarhet kan därmed ifrågasättas. I beaktande av studiens urvalsmetodik har inga 

slutsatser avseende resultatets generaliserbarhet utanför den svarande gruppen dragits.  

I termer av sociala konstruktioner är det utifrån studiens teoretiska förankring och tidigare 

forskning gällande attitydmätningar av relevans att diskutera kring huruvida ”riktiga” 

attityder och värderingar är mätbara. Finch ifrågasätter människors förmåga att verbalt 

beskriva och reflektera över verkliga attityder och normer (Finch, 1987). Eventuell kritik kan 

riktas åt huruvida respondenterna uppgav hur de egentligen skulle agerat eller huruvida 

respondenten snarare uppgav ett svar i linje med hur de skulle vilja agera, exempelvis med 

anledning av social önskvärdhet. Social önskvärdhet rör problematiken avseende 

respondenten som en partisk angivare av dess egna attityder och värderingar, något som i sin 

tur kan resultera i bristande validitet (Björkman, 1979). Med en urvalsgrupp bestående av 

uteslutande lärare och det faktum att förfrågan om deltagande bifogades i ett medlemsutskick 

i Lärarnas Riksförbund Stockholm finns anledning att misstänka att respondenter även 
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besvarat frågorna i linje med hur de som lärare borde agerat i de fiktiva situationerna. Med 

hänsyn till nämnda resonemang är studiens nivå av validitet möjlig att ifrågasätta.  

5.2 Vidare forskning 

Studiens övergripande syfte var att undersöka huruvida genusidentiteten hade en betydande 

roll för förståelsen och uppfattningen av sexuella trakasserier. Vidare hade studien två 

delsyften: dels att undersöka förståelsen av och attityden gentemot sexuella trakasserier samt 

om de centrala aktörernas genusidentitet inverkar på denna syn, dels att se huruvida dessa 

attityder och förståelser var möjliga att synliggöra. Resultaten indikerar att genusidentiteten 

har en betydande roll i förståelsen för och attityden gentemot sexuella trakasserier samt att 

dessa attityder tycks vara kvantitativt möjliga att synliggöra. Då studien åsyftar vara en 

explorativ studie är förhoppningen dock att dessa resultat kan agera verktyg för vidare 

kunskapsuppbyggning.  

Att genusidentiteten är av betydelse för uppfattningen av sexuella trakasserier bör anses 

problematiskt. Studien hade som tidigare nämnt vissa begränsningar vad gäller genusanalys 

då genusidentitet uteslutande uttrycktes med pronomen samt feminina respektive maskulina 

namn. För en ökad förståelse för just genusidentitetens betydelse, bakomliggande faktorer 

samt konsekvenser kan därför en mer djupgående genusanalys av fenomenet vara av relevans 

att vidare studera.  

Med hjälp av ett bekvämlighetsurval besvarade totalt 157 medlemmar i Lärarnas Riksförbund 

Stockholm studiens enkät. På grund av urvalsmetodiken har ingen generaliserbar empiri 

genererats. För möjligheten att producera generaliserbar empiri inom ämnesområdet bör 

förslagsvis liknande studier med ett omfattande OSU genomföras. 
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Bilaga 1. Deskriptiv tabell  

Variabel n Internt bortfall Medelvärde Median Typvärde 

Kön 157 0 --- --- Kvinna 

Ålder 154 3 40,26 40 --- 

Ingripande 1. 

Man utsätter 

kvinna 

157 0 --- 1 1 

IndexManKvinna 155 2 15,40 16,00 --- 

Ingripande 2. 

Man utsätter man 

157 0 --- 1 1 

IndexManMan 156 1 15,05 15,00 --- 

Ingripande 3. 

Kvinna utsätter 

man 

157 0 --- 1 1 

IndexKvinnaMan 155 2 14,70 15,00 --- 

Ingripande 4. 

Kvinna utsätter 

kvinna 

157 0 --- 1 1 

IndexKvinnaKvin

na 

155 2 14,86 15,00 --- 

Summa 157     
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Bilaga 2. Vinjett 

Ett gäng gymnasieelever i 18 års ålder står i korridoren på en gymnasieskola. 1) En kille/tjej, 

____, säger till en av killarna/tjejerna, ____, ”fan vilken snygg rumpa du har, den skulle man 

vilja se utan kläder på!” och gör sedan rörelser med kroppen för att gestikulera en sexuell 

handling. ____ reaktion tyder på att hon/han inte uppskattar det ____ precis uttryckt. 2) ____ 

går sedan fram till ____ och klämmer honom/henne på rumpan, ____ fortsätter att visa sitt 

missnöje. 3) Trots ____ uppvisade missnöje gör ____ sedan ett försök att kyssa ____ mot 

hans/hennes vilja. 


