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OPPSUMMERING

Mobbing og trakassering

• 13 % oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt
nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene.
• Det er flere eldre enn yngre som oppgir å ha blitt
mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12
månedene.
• I aldersgruppen 50-59 så oppgir 15 prosent å ha blitt
mobbet eller trakassert, noe som er høyere enn de
andre alderskategoriene og signifikant oftere enn
gjennomsnittet.
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OPPSUMMERING

Mobbing og trakassering - overrepresentasjon

• Respondenter over 50 år:

• 40.7 % av respondentene
• 44.3 % av rapportert mobbing/trakassering
• Respondenter under 50 år:

• 59 % av respondentene
• 55.6 % av mobbing/trakassering
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OPPSUMMERING

Seksuell trakassering

• Det er 299 respondenter som oppgir å ha blitt utsatt
for seksuell trakassering i sitt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Dette
utgjør 1.6 % av respondentene.
• 2.2 % kvinner og 0.9 % menn har blitt utsatt for
seksuell trakassering, og de er oftere yngre enn eldre.
• Stipendiater er gruppen som relativt sett oftest oppgir
å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.
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OPPSUMMERING

Seksuell trakassering - overrepresentasjon

• Kvinnelige respondenter:

• 60 % av respondentene
• 78.9 % av rapportert seksuell trakassering
• Respondenter under 40 år:

• 30.5 % av respondentene
• 51.2 % av rapportert seksuell trakassering
• Stipendiater:
• 12.5 % av respondentene
• 23.1 % av rapportert seksuell trakassering
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OPPSUMMERING

Seksuelle overgrep

Spørsmålet om seksuelle overgrep har blitt formulert på
følgende måte:
Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende
arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg
tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?

Ordlyden i spørsmålet ligner straffelovens paragraf 291 a-c
som omhandler voldtekt.
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OPPSUMMERING

Seksuelle overgrep

• Undersøkelsen registrerer 18 tilfeller av seksuelle
overgrep i forbindelse med respondentenes
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.
• Ytterligere 35 respondenter svarer vet ikke/usikker,
noe som indikerer at de har blitt utsatt for en
hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i
spørreskjemaet.
• Stipendiater oppgir oftere enn andre grupper å ha
blitt utsatt for seksuelle overgrep.
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OPPSUMMERING

Seksuelle overgrep – overrepresentasjon

• Stipendiater:

• 12.5 % av respondentene
• 39 % av rapporterte overgrep (7 av 18 tilfeller).
• Dette er en sterk overrepresentasjon.
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OPPSUMMERING

KONKLUSJONER

• Andelen som har blitt mobbet/trakassert er
betydelig, og peker på et problem ved akademia som
arbeidsplass som må tas på alvor.
• Det er relativt få som oppgir de ordinære
trakasseringsgrunnlagene (kjønn, etnisitet, legning,
etc.) som bakgrunn for trakasseringen.
• Dette indikerer at det finnes en rekke andre årsaker
til mobbing/trakassering i akademia som denne
undersøkelsen ikke har avdekket.
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OPPSUMMERING

KONKLUSJONER

• Undersøkelsen avdekker en generasjonsforskjell.

• Mobbing og trakassering rammer i noe større grad
eldre respondenter, og det gruppen over 50 år er
overrepresentert.
• Seksuell trakassering og overgrep rammer i langt større
grad rammer de yngre, og respondenter under 40
år/stipendiater er forholdsvis sterkt overrepresentert.
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OPPSUMMERING

KONKLUSJONER

• Tallene på både seksuell trakassering og seksuelle
overgrep viser at stipendiater er en spesielt utsatt
gruppe.
• Stipendiater er overrepresentert både i tallene på
seksuell trakassering og overgrep.
• Stipendiatene utgjør 12.5 % av respondentene, men
rapporterer
• 23.1 % av rapportert seksuell trakassering
• 38.9 % av rapporterte seksuelle overgrep
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Mobbing og trakassering
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MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?

13 % har blitt mobbet eller trakassert
•

13 % oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

•

•

Flere kvinner enn menn oppgir å ha blitt mobbet/trakassert.
•

Kvinner: 14 %

•

Menn: 10 %

29 % av personer som ikke definerer sitt kjønn binært har opplevd
mobbing eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene.

Q7: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 17984
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MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Flere eldre enn yngre oppgir å ha blitt mobbet/trakassert
•

Flere eldre enn yngre oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av
de siste 12 månedene.

•

•

50-59 år: 15 %

•

18-39 år: 10 %

Det er ingen betydelig forskjell på om respondenten har lederansvar
eller ikke.

Q7: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 17984
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt
nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?

Frekvens av mobbing eller trakassering
•

31 % (av 2276) har opplevd mobbing/trakassering månedlig eller oftere.
2 % har opplevd det daglig, og 13 % har opplevd det ukentlig.

•

Som andel av totalen blant alle respondenter i undersøkelsen, så er det
derfor ca. 4 % av utvalget som har opplevd mobbing og trakassering
månedlig eller oftere gjennom det siste året.

•

Q8: Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?
Base: 2277 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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Det er ingen undergrupper som utmerker seg på dette spørsmålet

MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse
grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?

Oftest andre årsaker til mobbing/trakassering
•

Blant respondentene som spesifiserer en årsak, så er det kjønn som
oftest blir trukket frem. 13 % av de som har blitt mobbet/trakassert
nevner dette, og av disse så er det 15 % kvinner og 7 % menn.

•

26 % av respondentene mellom 18-29 år som har blitt
mobbet/trakassert oppgir kjønn som bakgrunn, og andelen er synkende
med økt alder.

•

22 % av stipendiater som har blitt mobbet/trakassert oppgir kjønn som
bakgrunn.

Q9: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2277 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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MOBBING OG TRAKASSERING
Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende
arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse
grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?

Mobbing/trakassering på bakgrunn av alder for yngste og eldste
•

8 % av de som har blitt mobbet/trakassert oppgir alder som grunnlag.

•

Her er både de yngste (20-29 år – 22 %) og de eldste (60+ år – 14 %)

overrepresentert.
•

Det er også 7 % av de som har blitt mobbet/trakassert som oppgir
etnisitet som bakgrunn.

•

16 % i aldersgruppen 20-29 som har blitt mobbet/trakassert oppgir
etnisitet som bakgrunn.

•

De fleste respondentene (87 %) som har blitt mobbet/trakassert oppgir
andre grunner enn de som spørreskjema har oppgitt som alternativer.

Q9: Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold med bakgrunn i ett eller flere av disse grunnlagene i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2277 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du
blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste
12 månedene?

Verbal trakassering vanligst
•

Verbal trakassering er den vanligste formen, og forekommer i 73 % av
hendelsene.
•

75 % av kvinner som har blitt trakassert oppgir dette,

mot 69 % av menn.
•

Ikke-verbal trakassering forekommer i 34 % av hendelsene og omfatter
blant annet stygge blikk og utfrysning.

•

Digital trakassering, i form av e-post, SMS, sosiale medier etc.,
forekommer i 24 % av tilfellene. Fysisk trakassering er den minst vanlige
formen og representerer 3 % av tilfellene.

Q10: Hvilken eller hvilke former for mobbing og trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2277 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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MOBBING OG TRAKASSERING
Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt
nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?

Oftest mobbing og trakassering fra kolleger
•

Av respondentene som har blitt utsatt for mobbing eller trakassering så
har de fleste opplevd det fra en sideordnet kollega. Dette blir oppgitt av
45 % av respondentene som har blitt mobbet eller trakassert.

•

31 % av respondentene som har blitt mobbet/trakassert oppgir at
overordnede kollegaer står bak, mens 37 % oppgir sin leder/sjef. Noen
færre (8 %) oppgir underordnede kollegaer, 4 % oppgir studenter og 3 %
eksterne samarbeidspartnere.

•

Det er ingen kjønnsforskjeller på dette spørsmålet

Q11: Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 2277 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder)
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Seksuell trakassering
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SEKSUELL TRAKASSERING
Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende
arbeidsforhold i de siste 12 måneder?

1.6 % har blitt utsatt for seksuell trakassering
•

Det er 299 respondenter, eller 1.6 % av alle respondentene, som oppgir
å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene. Dette gjelder 2.2 % av kvinner og 0.9 %

av menn.

299

•

De utsatte er oftere yngre enn eldre. Over halvparten av tilfellene
oppgis av personer mellom 18 og 39 år, og denne gruppen utgjør 30.5 %
av respondentene.

•

Stipendiater er gruppen som relativt sett oftest oppgir å ha blitt utsatt
for seksuell trakassering.

Q12: Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 17984
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt
nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene?

Frekvens på trakassering
•

Blant de 299 respondentene som har blitt utsatt for seksuell
trakassering, så har 19 % opplevd det månedlig eller oftere.

•

Halvparten av disse har opplevd det en sjelden gang, mens 30 % svarer
noen ganger.

•

Noen flere stipendiater opplever seksuell trakassering månedlig eller
oftere enn gjennomsnittet.

Q13: Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 299 (Filter: Respondenter som har blitt sextrakassert de siste 12 månedene)
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt
utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12
månedene?

Verbal trakassering vanligst
•

Seksuell trakassering i UH-sektoren foregår i stor grad verbalt, men det
er også en betydelig andel fysisk seksuell trakassering.

•

63 % av de som har blitt utsatt for seksuell trakassering har opplevd det
i verbale former, og det er liten forskjell mellom kjønnene.

•

Det er relativt sett flere menn som har opplevd fysiske former for
seksuell trakassering. 50 % av alle menn som har opplevd seksuell
trakassering har opplevd i fysiske former, mot 32 % av kvinnene.

Q14: Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?
Base: 299 (Filter: Respondenter som har blitt sextrakassert de siste 12 månedene)
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SEKSUELL TRAKASSERING
Hvem utsatte deg for dette?

Trakassering fra studenter retter seg oftere mot menn
•

49 % oppgir sideordnet kollega som ansvarlig for den seksuelle
trakasseringen. 14 % svarer sin leder/sjef og 29 % svarer en overordnet
kollega.

•

Det er 6 % som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert av en student, og
blant disse så er det flere menn enn kvinner, både relativt og absolutt.
12 menn svarer at de har blitt seksuelt trakassert av en student mot 5
kvinner som svarer det samme.

Q15: Hvem utsatte deg for dette?
Base: 299 (Filter: Respondenter som har blitt sextrakassert de siste 12 månedene)
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SEKSUELL TRAKASSERING
Var den som utsatte deg for dette:

Mest sextrakassering fra menn
•

Menn står bak 79 % av den seksuelle trakasseringen.

•

Blant kvinnene som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering er

det 94 % som svarer at det var en mann som sto bak.
•

Blant menn som har blitt seksuelt trakassert så oppgir 23 % at en annen
mann sto bak, og 71 % oppgir en kvinne.

Q16: Var den som utsatte deg for dette:
Base: 299 (Filter: Respondenter som har blitt sextrakassert de siste 12 månedene)
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Seksuelle overgrep
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SEKSUELLE OVERGREP
Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende
arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg
tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?

4 av 10 seksuelle overgrep rammer stipendiater
•

Undersøkelsen i sin helhet avdekker 18 tilfeller av seksuelle overgrep.
Ytterligere 35 er usikre på om hendelsen kan beskrives som et seksuelt
overgrep.

18

•

Blant de 18 som oppgir å ha blitt utsatt for seksuelt overgrep så er det
11 kvinner og 7 menn.

•

Blant de som er usikre så er det 16 kvinner, 17 menn og 2 som ikke
definerer sitt kjønn binært.

•

Stipendiater er oftere utsatt for seksuelle overgrep enn gjennomsnittet.
Stipendiatene utgjør 12.5 % av respondentene, men rapporterer 39 %
av tilfellene av seksuelle overgrep.

Q17: Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell
omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?
Base: 17984
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SEKSUELLE OVERGREP
Hvem utsatte deg for dette?

Ingen klare mønster i gjerningsperson
•

Kollegaer står bak de fleste seksuelle overgrep i akademia, og 39 % av de
som har blitt utsatt for dette oppgir en sideordnet kollega. 33 % oppgir
en overordnet kollega.

•

Alle som har oppgitt leder/sjef som gjerningsperson er kvinner. Dette
utgjør 4 tilfeller.

•

Alle som oppgir en student som overgriper er menn. Dette utgjør også 4
tilfeller.

Q18: Hvem utsatte deg for dette?
Base: 18 (Filter: Respondenter som har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem med bruk av vold, tvang, eller press.)
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SEKSUELLE OVERGREP
Var den som utsatte deg for dette:

Relativt jevn fordeling
•

Av de 18 respondentene som oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle
overgrep svarer 50 % at overgriper var en mann (9 tilfeller).

•

Samtlige kvinner som har blitt utsatt for seksuelle overgrep oppgir at en
mann var gjerningsperson.

•

39 % (7 tilfeller) oppgir at en kvinne sto bak overgrepet, og av disse så
var 1 respondent kvinne og 6 var menn.

Q19: Var den som utsatte deg for dette:
Base: 18 (Filter: Respondenter som har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem med bruk av vold, tvang, eller press.)
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SEKSUELLE OVERGREP
Handlingene som er beskrevet i forbindelse med seksuell
omgang er straffbart i henhold til straffeloven og skal
håndteres av politiet. Har du anmeldt forholdet til politiet?

Ingen oppgir å ha anmeldt overgrepene
•

Undersøkelsen påpeker at handlingene beskrevet i spørsmålet om vold,
tvang eller trussel i forbindelse med seksuell omgang er straffbare i
henhold til straffeloven og skal håndteres av politiet. Deretter spør vi

om forholdet har blitt anmeldt til politiet.
•

Her svarer ingen av de 18 respondentene som har blitt utsatt for
voldtekt at de har anmeldt forholdet. 28 % av disse (5 respondenter)
ønsker ikke å oppgi svar, mens 72 % (13 respondenter) oppgir å ikke ha
anmeldt forholdet.

Q19: Handlingene som er beskrevet i spørsmålet om bruk av vold, tvang eller trussel i forbindelse med seksuell omgang er straffbart i
henhold til straffeloven og skal håndteres av politiet. Har du anmeldt forholdet til politiet?
Base: 18 (Filter: Respondenter som har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem med bruk av vold, tvang, eller press.)
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