
Åtgärder efter enkäten? 
Kulturförändring i homogena grupper

Carin Jutterström
Samuel Heimann
Forsknings, utbildnings- och studentavdelningen (FUS)



Försvarshögskolans uppdrag

Försvarshögskolans uppdrag är att bidra till nationell och internationell 
säkerhet genom forskning och utbildning.

Utbildning Forskning Samverkan

Vi utbildar de militära 
och civila ledare som 
ska hantera dagens 
och morgondagens 
krissituationer och 
säkerhetsproblem.

Vi bedriver 
grundforskning och 
tillämpad forskning om 
såväl civila som militära 
aspekter av samhällets 
skydd och säkerhet.

Uppdragsutbildning, 
öppna evenemang, 
experter i media
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Uppdragsgivare Forskningsmedel Anslag civil 
högskoleutbildning

Anslag militär 
högskoleutbildning
Officersprogrammet

Militär
uppdrags-
utbildning

Civil 
uppdragsutbildning

Regeringen* 6,3

Utbildnings-
departementet 10,4 16,1 (utbildning)

8,1 (bibliotek)
Försvarsdepartementet*

45,2 145

Försvarsmakten*
23
3,1 155,1

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap,MSB

3,6 11,2

Övriga uppdrag 12,2 31,7

Bidrag

8,6 0,1

* FORBE= forskning för regeringens behov
* Forskningsmedel bl a FoT=forskning och teknikutveckling
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Program
• Kandidatprogram 

− statsvetenskap, krishantering och säkerhet

− militärhistoria

• Masterprogram Politik och krig: 

1. statsvetenskap, inriktning krishantering och 

säkerhet eller 2. krigsvetenskap

Utveckling av system för försvar och säkerhet

• Officersprogrammet: krigsvetenskap, 

militärteknik, nautik

• Högre officersprogrammet (militär 

uppdragsutbildning)



Studenterna

Officersprogrammet

Uppdragsutbildning, 
t ex högre officers-
programmet

Fristående kurser

Kandidatprogrammet,
inriktning statsvetenskap 
eller militärhistoriaMaster-

program i politik och 
krig

825
helårsstudenter Könsfördelning

73 % män och 27 % 
kvinnor

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



#Givaktochbitihop
• #MeToo inom försvarsmakten och högskolan

• Kännedom om sexuella trakasserier

− Vittnesmål i #Givaktochbitihop

− Enskilda ärenden

− Information om särbehandling av kvinnor

− Kvalitativ studie (2017) pekar mot skillnad i kultur mellan MHS K och DKV. MHS K’s kultur beskrivs

bl.a. som präglad av

• Sexism  – “endast män hör hemma i försvaret”

• Grabbig, homofob och sexistisk jargon

• Fysisk prestation värderas över teoretisk

• Översyn av hela likabehandlingsarbetet av extern expert 2018



Studiesocial enkät 2018 - Några utgångspunkter

• Återkoppla mot tidigare studier – bl.a. rörande MHS K

• Undersöka förekomst: övergripande bild av förekomst av
trakasserier/diskriminering. 

• Uppmärksamma och belysa: studenterna uppmärksammas på att
detta är en viktig och prioriterad fråga.

• Utveckla verktyg för att förebygga: analysera vår verksamhet och
skapa lämpliga åtgärder



Metod

• Enkät utformad av FHS.

• Enkät distribuerad och resultat sammanställt av Enkätfabriken.

• Anonym enkät till samtliga registrerade studerande HT 2018.

• Webbenkät distribuerades 15 januari 2019.

• Rapport färdig maj 2019.



Population, bortfall och svarsfrekvens

Population: totalt 797 studenter. 

I de fall där studenter var registrerade både på program och fristående
kurser premierades programregistreringar. 

• Svarsbortfall: 419

• Svarsfrekvens: 48 %

Anonymitet: För att säkra enskildas anonymitet redovisas ej resultat för
grupper under 35 personer.



Övergripande frågeställningar

• Finns det sammanhang vid FHS där studenter upplever större
utsatthet/otrygghet?

• Är vissa grupper av studenter mer utsatt för kränkningar än andra? 

• Upplevs FHS agera på ett professionellt sätt när kränkningar uppstår?



Del i arbetet för aktiva åtgärder (DiskL)



Enkäten som delmängd data

Jämförelsemålgrupp HE-
sektor

FHS 
Studiesocial-

enkät

Kvalitativ
studie

Jämförelsemålgrupp
FM



Övergripande resultat
• Förekomst av kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier vid FHS och att 

kränkningar i hög grad kan relateras till personers kön, ålder, etnicitet och funktionsvariation. 

• Det finns skillnader i utsatthet beroende på var studenterna bedriver sina studier (DKV eller MHS K).

• Det finns skillnader mellan MHS K och DKV i frekvensen av olika former av trakasserier och i grad av 
utsatthet för kvinnor. 

• Särskilt tydligt är skillnaderna avseende sexuella trakasserier vid MHS K där andelen kvinnor är mer 
utsatta än män. 

• Kvinnor vid DKV upplever sig utsatta för kränkningar och trakasserier vid grupparbeten och i 
undervisningssituationer. Både medstudenter och lärare upplevs vara de som kränker. 

• Kvinnor vid MHS K upplever större utsatthet i samband med besök i mässen och vid kåraktiviteter. 

• Sexuella trakasserier i mässen på MHS K bör ses som ett viktigt resultat i enkäten. 

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



Q 20. Har du själv under det senaste året blivit utsatt för sexuella 
trakasserier?

Sammanställning: Samtliga respondenter exklusive OP (MHS K)

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



Sammanställning: OP (MHS K) exklusive övriga respondenter

Q 20. Har du själv under det senaste året blivit utsatt för sexuella 
trakasserier?

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



OP exkl. övriga resp

Q 19. Har det under det senaste året förekommit att anställda eller 
studenter utsatts för sexuella trakasserier på din utbildning? 

Total exkl. OP

Sammanställning: Jämförelse (OP) MHS K och DKV

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



Sammanställning: : OP (MHS K) exklusive övriga respondenter

Två Campus:
Drottning Kristinas väg = DKV
Militärhögskolan Karlberg = MHS K



Repetition – våra frågeställningar 

Finns det sammanhang vid FHS där studenter upplever större
utsatthet/otrygghet?

Svar: Ja, bl.a. i mässen och under grupparbeten

Är vissa grupper av studenter mer utsatt för kränkningar än andra? 

Svar: Ja, bl.a. kvinnor, personer med funktionsnedsättning
och personer med utländsk bakgrund.

Upplevs FHS agera på ett professionellt sätt när kränkningar uppstår?

Svar: Vet ej, men relativt få söker sig till FHS för stöd. 



Möjliga (del)förklaringar

• Institutioner är i olika grad präglade av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. I 

manligt dominerade verksamheter med traditionellt maskulint kodade uppgifter är trakasserier på 

grund av kön överrepresenterade (Hearn & Parkin 2001 ).

• MHS K och OP är manligt dominerade verksamheter som är starkt präglade av en militär 

organisation och de normer, värderingar och ideal som genomsyrar försvarsmakter (Linehagen

2018, Sundevall 2011). 

• Även akademin är på många sätt en patriarkal och hierarkisk verksamhet där kvinnor underordnas 

män. Organisationer är präglade av kön och makt. Trakasserier på grund av kön tar sig olika uttryck 

beroende på social kontext (Lundqvist & Bondestam 2018).

• De personer som avviker från de ideal (officiella och inofficiella) som en verksamhet eftersträvar är 

också de personer som i hög grad riskerar att utsättas för olika typer av kränkningar (Harris 2018, 

Sundevall 2011). 



Några frågor
• Organisationsklimat och toleransnivå (för trakasserier) bör undersökas vidare i relation till t.ex. 

samtalsklimat vid grupparbeten och i undervisning. 

• Varför uppmärksammar så få män trakasserier och sexuella trakasserier? Frågan om sk. Bystanders. 
Att många inte ser problemet innebär indirekt att de sanktionerar de kränkningar som förekommer 
(Lundqvist & Bondestam 2019). 

• Varför arbetar vi inte kunskapsbaserat i dessa frågor? Vi har forskningskompetens inom relevanta 
ämnesområden som kan bidra i arbetet.

• Frågor om machokultur, objektifiering av kvinnor och alkoholkonsumtion bör belysas ytterligare i 
organisatorisk kontext.



Åtgärdsarbete

•Machokultur – hegemonisk maskulinitet måste 
belysas och bemötas. Utbildning, information och 
rutiner är inte tillräckligt.

•Organisatoriskt ansvarstagande – både FHS och 
Försvarsmakten behöver se sitt ansvar och sin del i 
att reproducera  kultur.

Föredragshållarens namn/Föreläsningens titel (Ändra via Infoga>Sidhuvud/sidfot, Använd för alla) 22



Utgångspunkter för våra åtgärder
• Inhämta mer kunskap – genomför kvalitativa studier såsom fokusgrupper och/eller intervjuer med 

studenter och anställda. 

• Arbeta med åtgärder i befintliga strukturer – låt lämpliga arbetsgrupper jobba med enkätresultatet i 
nära anslutning till utbildning och med studenterna. 

• Sätt tydliga mål för arbetet
− Kort sikt: Högre andel trakasserier uppmärksammas, färre kvinnor lämnar OP/FHS, ökad samverkan med FM.

− Lång sikt: Lägre andel trakasserier, ökad andel kvinnor inom OP, gemensamt arbete med FM.

• Utforma åtgärder i relation till mål
− Kort sikt: Informera och utbilda om vad trakasserier är, arbeta med grupputveckling och gruppens gemensamma ansvar för studiemiljön, 

diskutera och genomför åtgärder tillsammans med FM.

− Lång sikt: Rutin i introduktion av nya studenter, integrera grupputvecklingsmoment i samtliga utbildningsprogram, gemensamma 
arbetssätt med FM.

• Följ upp och utvärdera arbetet – studiesocial enkät återkommer regelbundet och med ett väl 
utformat arbetssätt för analys och åtgärder (enligt ovan). 



Åtgärder

Vid MHS K

1. Obligatoriska värdegrundsworkshops för samtliga studenter. 
Diskussioner utifrån Försvarsmaktens värdegrund, könsroller och 
vad som krävs för en inkluderande studiemiljö.

2. Enskilda samtal med de studerande som förespråkar ett 
”machoideal” i utbildning och yrkesroll. 

3. Utbildningsinsatser om trakasserier, jämställdhet och 
likabehandling.

4. Fortsatt arbete att integrera Res. 1325 i utbildningsmoment. 

5. Utveckla ny introduktion för OP-studenter där frågor om 
ledarskap och grupputveckling ställs i relation till frågor om kön 
och makt.

Generella åtgärder vid FHS

1. Regelbunden studiesocial enkät

2. Arbetsgrupper i utbildningar

3. Kvalitativa studier som komplement till enkät

4. Utbilda lärare/personal/studenter

5. Utveckla information om stöd och resurser  

6. Stärkt utredningsförfarande och tydliga konsekvenser för den 
som utsätter andra för sexuella trakasserier eller på annat sätt 
kränker.

7. Utveckla introduktion och grupputveckling för att motverka 
machokultur.

8. Skärpt alkoholpolicy



Några öppna frågor

•Vad tycker ni? 

•Hade ni gjort annorlunda?

•Tänker vi ”rätt”? 

•Vad missar vi?



Tack!

Kontakt: 

Carin Jutterström

E-post: carin.jutterstrom@fhs.se

Samuel Heimann

E-post: samuel.heimann@fhs.se
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