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Prosjektinformasjon 

Om prosjektet 

Ipsos har på vegne av Universitetet i Agder gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger 

mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren. Formålet med undersøkelsen er å 

kartlegge omfang av og frekvens på mobbing og trakassering på arbeidsplassen, samt tilfeller av 

seksuell trakassering og seksuelle overgrep.  

Undersøkelsen ble sendt ut til 42778 ansatte ved 26 deltagende UH-institusjoner. Totalt ble 

undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 prosent. 

undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019.  

Undersøkelsen er en populasjonsundersøkelse hvor alle ansatte er invitert til å delta. Det er derfor ikke 

trukket et utvalg på forhånd, og vi har ikke spesifiserte kvoter på bakgrunnsvariabler hos de ansatte. 

Av denne grunn så gjøres det ingen generaliseringer til den øvrige populasjonen som ikke har svart. 

Om institusjonsrapporten 

Rapporten er utarbeidet av Ipsos v/Mads Motrøen på bakgrunn av Spørreundersøkelse om mobbing 

og trakassering i UH-sektoren på oppdrag fra Universitetet i Agder. Ved spørsmål vedrørende 

rapporten, send en e-post til mads.motroen@ipsos.com.  

Denne rapporten fremstiller svarene fra respondenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Det ble utsendt 

7918 intervjuforespørsler og registrert 2880 svar. Dette tilsvarer en svarprosent på 37 prosent og er 5 

prosent under gjennomsnittet på sektorbasis. 

Kommentarene som gis til de grafiske fremstillingene av tallene bemerker hvilke bakgrunnsvariabler 

som utmerker seg som viktige forskjeller i de avgitte svarene. Hvis det er signifikant flere kvinner enn 

menn som avgir et svar, så bemerkes dette i teksten. Det samme gjelder for alder, stillingskategori og 

lederansvar.  

I tillegg til prosentandeler så fremstilles også de absolutte tallene bak disse andelene. Dette gjøres 

etter følgende mønster: Absolutt antall respondenter innen relevant undergruppe/absolutt antall 

mailto:mads.motroen@ipsos.com


Mobbing og trakassering ved Universitetet i Oslo 

 

 

4 

 

 

respondenter i hele undergruppen. Eks: «16 % av kvinner (260/1670) har blitt mobbet eller 

trakassert.»  

Rapporten består av fire deler pluss en del med bakgrunnsvariabler som vedlegg. I tillegg leveres 

også en delvis tabell med nedbrytninger på kjønn og alder. Av anonymitetshensyn så oppgis ikke flere 

bakgrunnsvariabler, og deler av bakgrunnstall på kjønn og alder er også tilbakeholdt. Ipsos forsikrer 

om at alt av vesentlig informasjon er inkludert i rapporten via kommentarer til figurene. Ved ytterligere 

spørsmål om dette kan kunden kontakte Ipsos direkte. Rapporten leveres også med spørreskjema som 

eksternt vedlegg.  

Om spørreskjema 

Spørreskjemaet er utarbeidet av Ipsos i samarbeid med oppdragsgiver, og finnes som eksternt 

vedlegg til denne rapporten.  

Undersøkelsen stiller spørsmål om fire tema:  

1. Mobbing og trakassering 

2. Seksuell trakassering 

3. Seksuelle overgrep 

4. Kjennskap til og erfaring med varslingssystem 

Spørreskjemaet inneholder en rekke utdypende spørsmål om form, frekvens og avsender av de 

forskjellige formene for negativ oppmerksomhet, i tillegg til spørsmål om bakgrunnsvariabler som kjønn, 

alder og stillingsbeskrivelse. 

Om anonymitetshensyn 

Gitt undersøkelsens sensitive temaer så er det flere spørsmål hvor det kun oppgis total andel per 

svaralternativ, uten respondentenes bakgrunnsvariabler. Vi oppgir ikke bakgrunnsvariabler som kjønn, 

alder og stilling der hvor det er under 10 respondenter som har avgitt et svaralternativ i den hensikt å 

utelukke enhver mulighet til å utgi personidentifiserende data. Et unntak fra dette er i den nasjonale 

rapporten, hvor det ikke finnes noen referanser til hvilken institusjon respondenten tilhører.  
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Vi oppgir heller ikke svar på oppfølgingsspørsmål dersom basen består av færre enn 10 

respondenter. Dette gjøres fordi Ipsos ikke kan kjenne til interne forhold som gjør at respondentenes 

svar kan være personidentifiserende.  

Bakgrunnsvariabler er også tilbakeholdt der hvor det på tross av antallet respondenter kan være 

personidentifiserende informasjon.  

Dette er et valg som er truffet uavhengig av oppdragsgiver, og eventuelle spørsmål om disse 

vurderingene skal rettes til Ipsos.  

Metodiske utfordringer 

Det forekommer utfordringer ved alle spørreundersøkelser som kan påvirke resultatene. I denne 

undersøkelsen, som er en populasjonsundersøkelse, så er den viktigste utfordringen er at vi ikke kjenner 

karakteristika blant de som avstår fra å svare. Medlemmene av en populasjon som ikke svarer bør 

ideelt sett være normalfordelt og kun bestå av tilfeldige forskjeller på bakgrunnsvariabler.  

Vi at det er flere menn enn kvinner som har latt være å svare på undersøkelsen, med det resultat at 

andelen kvinner som har svart på undersøkelsen er høyere enn andelen kvinner som jobber i UH-

sektoren. Dette utgjør en skjevhet i utvalget, siden kvinnenes svar utgjør en større andel av totalen.  

Det kan være flere grunner til denne skjevheten. For det første vet vi at kvinner – i gjennomsnitt – har 

en høyere responsrate på spørreundersøkelser. For det andre så kan tematikken være avgjørende. 

Hvis det er slik at en gruppe oftere blir utsatt for mobbing og trakassering, eller seksuell trakassering 

eller overgrep, så kan denne gruppen være mer tilbøyelig til å ville svare på undersøkelsen. Det kan 

også forholde seg motsatt, at grupper som sjeldnere blir utsatt for dette ikke føler det nødvendig å la 

sin stemme bli hørt.  

Disse vurderingene er avgjørende når man skal bedømme svarenes representativitet. Hvis det ikke er 

noen systematiske forskjeller mellom gruppen som har svart og gruppen som ikke har svart, så kan vi 

generalisere svarene til å gjelde hele populasjonen. Hvis dette ikke er tilfelle, så kan vi ikke si noe mer 

om populasjonen enn det som begrenser seg til utvalgets svar. I utvalgsundersøkelser, der hvor man 

trekker et randomisert utvalg av populasjonen på forhånd, så vekter vi svarene i etterkant etter kjente 

karakteristika i populasjonen som helhet. Dette gjøres ikke i denne undersøkelsen av flere grunner:  
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Dette er en populasjonsundersøkelse, og ikke en utvalgsundersøkelse som trekker et utvalg fra en liten 

del av populasjonen med den hensikt å generalisere svarene til den øvrige populasjonen. Denne 

undersøkelsen skal derimot kartlegge forekomst av mobbing/trakassering, seksuell trakassering og 

seksuelle overgrep. Formålet er derfor ikke å generalisere funnene til hele populasjonen, men å 

kartlegge hvor mange som har opplevd det undersøkelsen spør om. Det ville også vært uheldig å vekte 

svarene til de som har rapportert om for eksempel seksuelle overgrep på bakgrunn av kjønnsbalansen 

i utvalget.  

Konsekvensen av dette er at vi benytter formuleringen «X prosent av respondentene har opplevd…» 

kontra «X prosent av ansatte i UH-sektoren har opplevd». Det er viktig å være klar over forskjellen 

mellom disse to, men med en responsrate på 42 prosent av hele populasjonen så er vi også sikre på at 

vi har avdekket generelle tendenser uten at hele populasjonen har avgitt svar. 

Vi mener derfor at undersøkelsen gir oss viktig innsikt i UH-sektoren uten at vi behøver å vekte 

resultatene.  
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Oppsummering 

Mobbing og trakassering 

• Litt over 1 av 10 (13 prosent) svarer at de har blitt mobbet eller trakassert i deres nåværende 

arbeidsforhold de siste 12 måneder.  

• Blant de som har vært utsatt for mobbing eller trakassering, har litt over 1 av 10 opplevd 

dette ukentlig  

• Nesten 9 av 10 svarer andre årsaker som bakgrunn for hvorfor de har blitt mobbet eller 

trakassert i løpet av de siste 12 måneder.  

• 41 prosent svarer at mobbingen/ trakasseringen kom fra en sideordnet kollega, mens 39 

prosent svarer at det kom fra deres leder/sjef. 1 av 3 har svart en overordnet kollega. 

Seksuell trakassering 

• 1.6 prosent at de har opplevd seksuell trakassering de siste 12 måneder. Dette utgjør 46 

personer.  

• 11 prosent av dem som har vært utsatt for seksuell trakassering har opplevd dette daglig eller 

ukentlig. 

• 63 prosent blant de som har opplevd seksuell trakassering har opplevd dette i form av verbal 

trakassering. 43 prosent opplevde det i form av ikke-verbal trakassering,  

• 28 prosent opplevde det i form av fysisk trakassering, mens 13 prosent opplevde seksuell 

trakassering digitalt via SMS, e-post eller lignende.  

• Nesten halvparten (48 prosent) opplevde seksuell trakassering fra en sideordnet kollega.  

• I 83 prosent av tilfellene var personen som utøvet seksuell trakassering en mann, mens kvinner 

stod for 13 prosent. 

Seksuelle overgrep 

• Av totalt 2880 personer som har besvart undersøkelsen, er det 6 personer som svarer at de 

har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller at de 

har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang. 8 personer svarer vet ikke/usikker. 
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Varsling 

• Nesten 3 av 5 (58 prosent) vet hvor de finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon. 

En fjerdedel (25 prosent) har svart nei.  

• Kjennskap til varslingssystem øker med alder.  

• Totalt har 7 prosent meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem i deres 

nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder. 

• 6 prosent har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn dem selv. Det er 

særlig personer med lederansvar som har anmeldt slike forhold. 
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1. Mobbing og trakassering 

I denne delen har vi stilt respondentene spørsmål om mobbing og trakassering, og om/hvor ofte de har 

opplevd dette. Spørsmålet begrenses til å omhandle situasjoner som har skjedd i forbindelse med 

respondentens arbeidsforhold, og er tidsavgrenset til 12 måneder.  

Spørsmål 1.1 

Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 

månedene?  

Blant respondentene ved Universitetet i 

Oslo (UiO) så er det 13 prosent som 

svarer bekreftende på dette spørsmålet. 

Dette utgjør i absolutte tall 377 av 2880 

respondenter. Blant disse så er det en 

større andel kvinner enn menn.  

Undersøkelsen viser at 16 prosent 

(260/1670) av de kvinnelige 

respondentene har oppgitt å ha blitt 

mobbet eller trakassert i løpet av de siste 

12 månedene, mens 10 prosent 

(117/1205) av de mannlige 

respondentene svarer det samme.  

Hos UiO er det 5 respondenter som ikke definerer sitt kjønn binært, og disse har ikke rapportert om at 

de har opplevd mobbing eller trakassering.  

Respondentenes alder utgjør også en forskjell i de avgitte svarene. De eldre respondentene svarer 

oftere at de har blitt mobbet eller trakassert enn de yngre. For aldersgruppen mellom 50-59 år er 

andelen spesielt høy – her er det 18 prosent (116/661) som svarer bekreftende. Når vi grupperer 

respondentene i over og under 50 år, så er det 15 prosent av respondentene over 50 år (163/1056) 

som oppgir å ha blitt mobbet/trakassert, mot 12 prosent blant de under 50 år (214/1824).  

Figur 1 Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet 
av de siste 12 månedene?  
Base: 2880 
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Respondenter med fulltidsstilling har opplevd å bli mobbet eller trakassert noe oftere (14 prosent, 

348/2512) sammenlignet med gjennomsnittet. Disse respondentene utgjør også 87 prosent av utvalget, 

og de resterende ansatte er for få til å si noe om systematiske forskjeller..  

Det finnes ingen signifikante variasjoner mellom ulike ansettelseskategorier eller hvorvidt man har 

lederansvar.  

Spørsmål 1.2 

Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 

månedene? 

De ytterligere spørsmålene i del 1 som omhandler mobbing og trakassering er oppfølgingsspørsmål 

som er stilt til den delen av respondenter som svarte bekreftende på forrige spørsmål, altså de som har 

blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Totalt 

utgjør dette 377 respondenter.  

Respondentene har her 

mulighet til å indikere hvor 

ofte mobbing og/eller 

trakassering har 

forekommet i deres tilfelle, 

og svaralternativene 

strekker seg fra En sjelden 

gang og noen ganger til 

daglig. Undersøkelsen viser 

at 29 prosent (110/377) av de som har blitt mobbet eller trakassert har opplevd dette minst 

månedlig. 12 prosent svarer ukentlig (47/377) og 2 prosent (6/377) svarer at de har blitt utsatt for 

mobbing eller trakassering daglig de siste 12 månedene.  

7 av 10 blant respondentene som har blitt mobbet eller trakassert svarer at de har opplevd det noen 

ganger eller en sjelden gang (267/377). Frekvensen på mobbing og trakassering hos UiO er derfor 

relativt likt som frekvensen av de som blir mobbet på sektorgjennomsnittet.  

Figur 2 Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 
månedene? 
Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder) 
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Når vi ser på respondentenes ansettelseskategori, så ser vi at stipendiater oftere er utsatt for mobbing 

hvis vi slår sammen daglig og ukentlig. Ingen stipendiater har oppgitt å bli utsatt for mobbing daglig, 

men 21 prosent av stipendiatene som har blitt utsatt for mobbing og trakassering (14/68) har blitt det 

ukentlig. Dette er vesentlig høyere enn i de andre ansettelseskategoriene. For respondenter ansatt 

innen undervisning og forskning er det samme tallet 9 prosent (12/130), og for teknisk/administrative 

stillinger er tallet 15 prosent (27/179). Det er ingen signifikante variasjoner mellom andre 

undergrupper på dette spørsmålet, som kjønn, alder eller lederansvar.  

Spørsmål 1.3  

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? 

Spørreskjema er satt opp for å kunne fange opp de ordinære grunnene til diskriminering i arbeidslivet, 

og spør om respondentene har blitt mobbet eller trakassert på bakgrunn av kjønn, alder, 

religion/livssyn, funksjonsnedsettelse, etnisitet eller seksuell legning. Det er også mulighet for å krysse 

av på andre årsaker.  

Et gjennomgående og viktig funn i både nasjonale og lokale tall er at bakgrunnen for mobbing og 

trakassering i UH-sektoren er mer sammensatt, og 87 prosent (329/377) oppgir andre årsaker som 

bakgrunn for at de ble mobbet eller trakassert. Dette er samme andel som sektorgjennomsnittet.  

Blant de som oppgir noen av 

bakgrunnene som var spesifisert i 

skjemaet, så er det kjønn som 

nevnes av de fleste respondentene 

som har blitt utsatt for mobbing 

eller trakassering. 12 prosent 

nevner dette, noe som utgjør 46 

personer. Det er en høyere andel 

kvinner (15 prosent, 38/260) enn 

menn (7 prosent, 8/117) som 

oppgir kjønn som bakgrunn. Det er 

også en langt høyere andel yngre 

respondenter som velger dette. 

Figur 3 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: 377 (Filter: 
Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 måneder) 
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Blant respondenter mellom 18-29 år så har 31 prosent (11/35) av de som har blitt mobbet eller 

trakassert oppgitt kjønn som bakgrunn.  

Den nest største kategorien av bakgrunnene som er spesifisert, er alder. Her er det 7 prosent (27/377) 

som bekrefter at de har blitt mobbet eller trakassert på bakgrunn av sin alder, og denne gruppen 

består også i stor grad av yngre respondenter. 26 prosent av respondentene som har blitt mobbet 

eller trakassert og er mellom 18-29 år oppgir alder som bakgrunn (11/35).  

Dette er et gjennomgående trekk. Den yngste aldersgruppen (18-29 år) utmerker seg ikke blant 

andelen som har opplevd mobbing eller trakassering, men de som oppgir det har i langt høyere grad 

enn sine eldre kolleger blitt utsatt for dette på bakgrunn av en eller flere av de mest kjente 

diskrimineringsgrunnlagene. Totalt så er det 35 respondenter mellom 18 og 29 år som har opplevd 

mobbing eller trakassering i løpet av de siste 12 månedene.  

Respondentene som svarer andre årsaker øker sterkt med alder. Blant den nevnte, yngste gruppen er 

det 69 prosent (24/35) som oppgir dette, mot 94 prosent blant respondenter mellom 50-59 år 

(109/116). Sistnevnte gruppe er også den største i undersøkelsen, og utgjør 661 respondenter hvorav 

116 oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert. 109 av disse 116 svarer derfor andre årsaker. 

Spørsmål 1.3 

Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du blitt utsatt for i ditt 

nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene? 

Når det kommer til mobbingen og 

trakasseringens form så er det den 

verbale formen som er mest utbredt, 

både på UiO og i sektoren som helhet. 

72 prosent (271/377) av respondentene 

som har blitt mobbet eller trakassert i 

løpet av de siste 12 månedene har 

opplevd verbal trakassering. Den yngste 

aldersgruppen (18-29 år) har opplevd 

dette oftere enn gjennomsnittet, og 91 

prosent (32/35) oppgir dette. Merk at 

Figur 4 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: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet eller trakassert de siste 12 
måneder) 
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det er her snakk om 91 prosent av de som har blitt mobbet eller trakassert; i absolutte tall dreier dette 

seg om 32 respondenter.  

Ikke-verbal trakassering er formen nest flest har opplevd, og her er andelen 37 prosent (139/377). 

Det er ingen undergrupper som utmerker seg på dette svaralternativet.  

Fysisk trakassering er oppgitt av 3 prosent (10/377) blant de som har opplevd mobbing og 

trakassering, og dette er så pass få respondenter at variasjoner i undergrupper ofte vil være 

tilfeldige. Dette dreier seg om 10 respondenter totalt.  

Digital trakassering, som kommer via e-post, meldinger eller sosiale medier oppgis oftere av 

aldersgruppen 30-39 år (33 prosent, 31/94) og sjeldnere av andre aldersgrupper. Når det ikke er en 

klar trend over flere aldersgrupper så kan slike utslag ofte være rene statistiske tilfeldigheter, selv om 

forskjellen er signifikant.  

Spørsmål 1.4 

Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av 

de siste 12 månedene? 

Som i resten av UH-sektoren så er 

det oftest kollegaer som står bak 

mobbing og trakassering av sine 

kolleger, enten overordnede eller 

sideordnede kolleger. Det er også et 

viktig funn at relativt få opplever 

dette fra underordnede kolleger. 

Det viktigste funnet er likevel at 

ledere/sjefer står for nesten like 

mye av mobbingen og 

trakasseringen som respondentenes 

kolleger. Hovedgrunnen til dette er 

at en gitt respondent i de fleste 

tilfellene har langt flere kolleger, 

Figur 5 Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold 
i løpet av de siste 12 månedene? Base: 377 (Filter: Respondenter som har blitt mobbet 
eller trakassert de siste 12 måneder) 
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både overordnede og sideordnede, enn vedkommende har ledere/sjefer.  

Tallene viser også at det er respondenter i aldersgruppen 18-29 år og stipendiater (disse gruppene er 

høyt korrelerte; i aldersgruppen 18-29 år er 52 prosent stipendiater) som oftest blir utsatt for mobbing 

og trakassering fra overordnede kollegaer. 63 prosent av begge undergruppene oppgir dette. Dette 

utgjør 22 av 35 i gruppen mellom 18-29 år, og 43 av 68 stipendiater som har blitt utsatt for mobbing 

eller trakassering.  

Menn svarer oftere enn kvinner at mobbingen/trakasseringen kom fra en underordnet kollega, og 

andelene er henholdsvis 15 prosent (17/117) og 6 prosent (16/260). Mobbing/trakassering som 

kommer fra ledere/sjefer viser ingen forskjell på bakgrunnsvariablene, og heller ikke blant de som 

svarer sideordnede kollegaer.  
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2.  Seksuell trakassering 

I del 2 har vi stilt respondentene spesifikke spørsmål om seksuell trakassering. Dette er definert som 

uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves å være krenkende, skremmende, fiendtlig, 

nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme både verbalt, ikke-

verbalt og fysisk, i tillegg til digital trakassering i form av tekst og/eller bilder som er tilsendt 

respondenten via digitale medier mot respondentens vilje. Spørsmålet begrenses til å omhandle 

situasjoner som har skjedd i forbindelse med respondentens arbeidsforhold, og er også tidsavgrenset til 

12 måneder. 

Spørsmål 2.1  

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i de siste 12 

måneder? 

På spørsmål om respondenten har blitt utsatt for 

seksuell trakassering i sitt nåværende 

arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene 

så er det 1.6 prosent som svarer bekreftende 

(avrundet til 2 prosent i figur). Dette utgjør 46 

personer. Det er 2 prosent av de kvinnelige 

respondentene som svarer bekreftende (34 

tilfeller blant 1670 kvinner) mot 1 prosent av de 

mannlige respondentene (12 tilfeller blant 1205 

menn). Det er ingen blant respondentene som 

ikke definerer sitt kjønn binært som oppgir å ha 

blitt utsatt for seksuell trakassering.  

Både aldersgruppene under 40 år og ansettelseskategorien stipendiater er overrepresentert i tallene. 

For aldersgruppen 18-29 år så er det 3.5 prosent (9/261) som har blitt seksuelt trakassert, og i 

aldersgruppen 30-39 år er andelen 2.7 prosent (20/745). Andelen synker så til 1.2 prosent for 

respondenter mellom 40-49 år (10/818), 0.8 prosent for aldersgruppen 50-59 år (5/661) og 0.5 

prosent for respondentene som er over 60 år (2/395).  

Figur 6 Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende 
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?  
Base: 2880 
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Blant stipendiater som gruppe så er det 3.5 prosent som har blitt utsatt for seksuell trakassering. I 

absolutte tall så utgjør dette 16 stipendiater blant de 454 stipendiatene som har avgitt svar i 

undersøkelsen.  

Spørsmål 2.2  

Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold de 

siste 12 månedene? 

De ytterligere spørsmålene i del 2 som omhandler seksuell trakassering er oppfølgingsspørsmål som er 

stilt til den delen av respondenter som svarte bekreftende på forrige spørsmål, altså de som har blitt 

utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Totalt 

utgjør dette 46 respondenter, eller 1.6 prosent av utvalget.  

Dette spørsmålet 

er stilt for å gi 

respondentene 

en mulighet til å 

indikere hvor 

ofte den 

seksuelle 

trakasseringen 

har skjedd. 

Tallene viser at 

11 prosent 

(5/46) har opplevd at trakasseringen har forekommet daglig eller ukentlig gjennom det siste året. 

Dette er isolert sett litt høyere enn landsgjennomsnittet, hvor den samme andelen er 9 prosent. 

Ytterligere 11 prosent (5/46) har opplevd trakassering månedlig, mens et stort flertall har opplevd 

dette noen ganger eller en sjelden gang (78 prosent, 36/46).  

Det er ingen forskjeller på hverken kjønn, alder eller ansettelseskategori blant de forskjellige 

svaralternativene.  

  

Figur 7 Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 
månedene?  
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene) 
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Spørsmål 2.3  

Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende 

arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene?  

I likhet med spørsmål 

om former på 

mobbing og 

trakassering i forrige 

kapittel, så er det 

verbal trakassering 

som også er vanligst 

når trakasseringen 

har et seksuelt 

element. 63 prosent 

(29/46) har opplevd 

at den seksuelle 

trakasseringen har 

hatt denne formen, 

mot 43 prosent 

(20/46) som oppgir 

ikke-verbal 

trakassering. Denne formen for seksuell trakassering er mer subtil, og kan for eksempel innebære 

uønskede blikk, etc. 28 prosent (13/46) har opplevd at trakasseringen tok fysiske former, som 

innebærer berøring, fastholding eller annen kroppskontakt. Det er også verdt å notere at 

respondenten hadde tilgang til å gi flere svaralternativer, og vi ser derfor at summen av alle formene 

for trakassering ikke utgjør 100 prosent.  

Det er ingen bakgrunnsvariabler som utmerker seg på dette spørsmålet, hverken på kjønn, alder eller 

stillingsbeskrivelse.    

  

Figur 8 Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende 
arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene? Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert 
de siste 12 månedene) 
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Spørsmål 2.3  

Hvem utsatte deg for dette? 

Halvparten av respondentene som har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste 12 månedene har 

opplevd at det var en sideordnet kollega som sto bak. Blant disse er andelen menn høyere enn 

andelen kvinner. Blant menn som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert så er det 75 prosent (9/12) som 

har opplevd det fra en sideordnet kollega. Dette utgjør 9 mannlige respondenter i absolutt antall. Den 

samme andelen kvinner er 38 prosent og utgjør 13 av 34 respondenter.  

41 prosent (19/46) har 

opplevd at den seksuelle 

trakasseringen ble gjort 

av en overordnet 

kollega. Her er det ingen 

signifikant forskjell 

mellom menn og kvinner, 

men nesten alle 

respondentene mellom 

18-29 år oppgir en 

overordnet kollega (8/9). 

Den samme andelen er 

også stor blant 

stipendiatene som oppgir 

å ha blitt trakassert, og 

75 prosent (12/16) av 

denne gruppen svarer 

overordnet kollega.  

15 prosent (7/46) oppgir at det var deres leder/sjef som sto bak den seksuelle trakasseringen, og her 

er det en høyere andel menn enn kvinner. 33 prosent (4/12) av menn som er utsatt for seksuell 

trakassering har blitt det av sin leder mot 9 prosent (3/34) av kvinnene. Det er igjen viktig å huske på 

at det absolutte antallet respondenter er lavt, spesielt blant mannlige respondenter; 33 prosent utgjør 

4 menn og 9 prosent utgjør 3 kvinner, så man kan ikke generalisere disse funnene.  

Figur 9 Hvem utsatte deg for dette?  
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene) 
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Det har også forekommet seksuell trakassering av de ansatte fra studenter. Totalt er det registrert 3 

tilfeller av dette og det er kun menn som ble utsatt for seksuell trakassering fra studenter.  

Spørsmål 3.4 

Var den som utsatte deg for dette [kjønn]: 

Dette oppfølgingsspørsmålet ble gitt respondentene for at de kunne oppgi hvilke kjønn de som seksuelt 

trakasserte dem hadde. Respondentene hadde mulighet til å svare mann, kvinne, har opplevd det fra 

flere kjønn og/eller ønsker ikke å oppgi. Samtlige av respondentene oppgav svar på spørsmålet, og 

ingen svarte at de ikke ønsket å oppgi kjønn.  

For 83 prosent (38/46) av 

respondentene så var det 

kun menn som sto bak den 

seksuelle trakasseringen. For 

13 prosent (6/46) av 

respondentene var det kun 

kvinner, mens det er 4 

prosent (2/46) av 

respondentene som har 

opplevd det fra flere kjønn.  

Samtlige kvinner som har blitt utsatt for seksuell trakassering har oppgitt at det var kun menn som 

utsatte dem for det. For menn er bildet mer sammensatt. Blant de mannlige respondentene som har blitt 

utsatt for seksuell trakassering så oppgir 33 prosent (4/12) at det var kun menn som har stått bak, for 

50 prosent (6/12) så var det kun kvinner og i 17 prosent (2/12) av tilfellene var det flere kjønn.  

Det er ingen ytterligere forskjeller mellom aldersgrupper eller ansettelseskategorier.  

  

Figur 10 Var den som utsatte deg for dette:   
Base: 46 (Filter: Respondenter som har blitt seksuelt trakassert de siste 12 månedene) 
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3.  Seksuelle overgrep 

I del 3 har vi stilt respondentene spørsmål om de har blitt utsatt for seksuelle overgrep i sitt nåværende 

arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Spørsmålet er formulert med utgangspunkt i 

straffelovens §2911, men inneholder i tillegg ordene «tvang» og «press». Spørsmålsteksten lyder:  

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? 

Blant UiOs 2880 respondenter så er det 6 respondenter som svarer bekreftende på spørsmålet. 

Ytterligere 8 respondenter svarer at de er usikre/ikke vet. Sistnevnte kategori kan indikere at 

respondentene har blitt utsatt for handlinger som ligner eller minner om handlingene som er beskrevet i 

spørsmålsteksten. Vi bemerker at det ikke er spurt om frekvens på overgrep, og at undersøkelsen ikke 

skiller mellom et eller flere seksuelle overgrep.  

Av strenge anonymitetshensyn så rapporterer vi kun generelle bemerkninger om disse respondentenes 

bakgrunnsvariabler og svar på oppfølgingsspørsmål.  

Både menn og kvinner oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det er ingen aldersgrupper som 

utmerker seg, og overgrepene er jevnt fordelt over respondenter i alle de tre ansettelseskategoriene. I 

motsetning til den nasjonale rapporten så kan vi derfor si at stipendiater eller yngre ansatte ikke er 

overrepresentert. Respondentene har opplevd seksuelle overgrep fra både sideordnede og 

                                                 

1 Straffeloven § 291 - Voldtekt:  

Med fengsel inntil 10 år straffes den som 
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, 
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, 
eller 
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som 
svarer til seksuell omgang med seg selv. 
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overordnede ansatte, sin leder/sjef, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Ingen oppgir å ha 

politianmeldt forholdet.  

4.  Kjennskap til varslingsrutiner 

Siste del av spørreundersøkelsen kartlegger respondentenes kjennskap til varslingssystem og erfaring 

med å melde fra om kritikkverdigeforhold. Det første spørsmålet har ikke den samme 

tidsavgrensningen som foregående spørsmål, mens spørsmål om respondentene har meldt fra om 

kritikkverdige forhold er stilt på samme møte som de øvrige spørsmålene. Ingen av spørsmålene 

inneholder filtreringer, og er derfor stilt til alle de 2880 respondentene.  

Spørsmål 4.1  

Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon? 

Kjennskapen til varslings-/si ifra-systemet blant UiOs ansatte er godt over gjennomsnittet på 

sektorbasis. 58 prosent (1670/2880) svarer bekreftende, mens 25 prosent (721/2880) svarer nei. 17 

prosent (489/2880) svarer at de er usikre eller ikke vet. Svar på sistnevnte alternativ er vanskelig å 

tolke, siden man kunne forventet at spørsmålet ble tolket binært og at respondentene enten kjente til 

systemet eller ikke. Det er mulig at respondentene som har hørt om varslings-/si ifra-systemet, men ikke 

vet hvor de finner det har krysset av på dette alternativet. Det mest fornuftige er uansett å fokusere 

på andelen som svarer ja, og sammenligne undergruppene på dette svaralternativet.  

Som i sektoren for øvrig, så 

øker kjennskapsnivået 

tydelig med alder. Den 

laveste kjennskapen finner 

vi blant respondenter i 

aldersgruppen 18-29 år, 

hvor 42 prosent 

(110/261) kjenner til 

systemet. Den høyeste 

andelen som kjenner til systemet finner vi blant respondenter som er over 50 år, hvor 66 prosent 

Figur 11 Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon? 
Base: 2880 
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(702/1056) vet hvor de finner varslingssystemet. Det er ingen forskjell på svarene ut fra 

respondentenes kjønn.  

Det er også en høyere andel som kjenner til systemet blant respondenter med lederansvar, og da 

spesielt de som har personalansvar. Her er det 79 prosent (351/445) som svarer bekreftende. Selv om 

denne andelen er den høyeste blant alle undergruppene, så bør det likevel understrekes at 2 av 10 

ledere med personalansvar ikke vet hvor de finner eller kjenner til varslingssystemet ved UiO.  

Det er også stor forskjell mellom respondenter i forskjellige ansettelseskategorier. Blant respondentene 

som jobber med undervisning og forskning er det 51 prosent (551/1090) som kjenner til systemet, og 

dette er signifikant lavere enn gjennomsnittet. Det samme gjelder andelen stipendiater som kjenner til 

systemet, hvor andelen er 29 prosent (130/454). Motsatt er det for respondenter som jobber i 

teknisk/administrative stillinger hvor 74 prosent (989/1336) kjenner til systemet.  

Spørsmål 4.2 

Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende 

arbeidsforhold de siste 12 måneder? 

Dette spørsmålet er 

generelt og kan ikke 

knyttes til temaer eller 

hendelser som er dekket i 

andre deler av denne 

rapporten. Vi har kun spurt 

om det er noen 

kritikkverdige forhold som 

har berørt respondenten og 

som respondenten har 

meldt fra om. Likevel så ser vi en klar overrepresentasjon blant respondentene som har svart 

bekreftende på et eller flere av de tre hovedspørsmålene (hhv. Spørsmål 1.1, 2.1 eller 3.1).  

Totalt er det 7 prosent (189/2880) som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem. 

Når vi ser på hvor mange som har meldt fra om kritikkverdige forhold og har blitt utsatt for negative 

hendelser, så er andelene langt høyere. Blant respondenter som har blitt utsatt for mobbing eller 

Figur 12 Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende arbeidsforhold 
de siste 12 månedene? 
Base: 2880 
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trakassering i løpet av de siste 12 månedene, så er det 34 prosent (129/377) som har meldt fra om 

kritikkverdige forhold som har berørt dem. Blant respondentene som har blitt utsatt for seksuell 

trakassering er andelen 24 prosent (11/46), og blant de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep er 

andelen 33 prosent (2 av 6 respondenter i denne gruppen).  

Det er også en svak kjønnsforskjell. 8 prosent (130/1670) av de kvinnelige respondentene har meldt 

fra mot 5 prosent (59/1205) av de mannlige respondentene. Blant respondentene som ikke definerer 

sitt kjønn binært så er det ingen som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem.  

Det er ingen forskjeller blant respondenter innenfor de forskjellige ansettelseskategoriene, og det er 

heller ingen aldersforskjell.  

Spørsmål 4.3 

Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende 

arbeidsforhold de siste 12 måneder? 

Marginalt færre har 

meldt fra om 

kritikkverdige forhold 

som har berørt andre 

enn dem selv, og dette 

gjelder 6 prosent 

(183/2880) av alle 

respondentene.  

Vi ser det samme 

mønsteret som i spørsmål 4.2. Blant respondentene som har opplevd mobbing/trakassering, seksuell 

trakassering og/eller seksuelle overgrep så er andelen vesentlig høyere. Blant respondentene som har 

blitt mobbet og/eller trakassert så har 21 prosent (80/377) meldt fra på andres vegne. Andelen blant 

de som har blitt utsatt for seksuell trakassering er 24 prosent (11/46), og andelen blant de som har 

blitt utsatt for seksuelle overgrep er 33 prosent (2/6).  

På dette spørsmålet så er det ingen forskjell på hverken alder, kjønn eller ansettelseskategori. Det er 

derimot en forskjell blant respondenter med og uten lederansvar. Blant respondenter i en lederstilling 

er det 9 prosent (96/1085) som har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre. Dette 

Figur 13 Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende 
arbeidsforhold de siste 12 månedene? 
Base: 2880 
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gjelder både ledere med og uten personalansvar. Blant respondenter uten lederansvar er andelen 5 

prosent (87/1795).  
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Figur 14 Hvilket kjønn har du? 

Figur 15 Hvor gammel er du? 
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Figur 16 Hvor stor er din stilling? 
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Figur 17 Har du fast eller midlertidig stilling? 
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Figur 19 Hvilken ansettelseskategori er du ansatt i? 

Figur 18 Har du lederansvar? 
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Vedlegg 2: Tabeller 

          
Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold  
i løpet av de siste 12 månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 13 % 16 % 10 % 0 % 13 % 13 % 10 % 18 % 12 % 

Nei 87 % 84 % 90 % 100 % 87 % 87 % 90 % 82 % 88 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvor ofte har du blitt mobbet eller trakassert i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 377 260 117 0 35 94 85 116 47 

Daglig 2 % 2 % 2 % 0 % 0 % 1 % 0 % 3 % 2 % 

Ukentlig 12 % 12 % 14 % 0 % 11 % 16 % 13 % 12 % 6 % 

Månedlig 15 % 15 % 15 % 0 % 9 % 14 % 21 % 16 % 9 % 

Noen ganger 46 % 45 % 48 % 0 % 46 % 40 % 45 % 50 % 51 % 

En sjelden gang 25 % 26 % 21 % 0 % 34 % 29 % 21 % 18 % 32 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Frekvens på mobbing/trakassering 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 377 260 117 0 35 94 85 116 47 

Månedlig eller oftere 29 % 28 % 31 % 0 % 20 % 31 % 34 % 32 % 17 % 

Sjeldnere enn månedlig 71 % 72 % 69 % 0 % 80 % 69 % 66 % 68 % 83 % 
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 Share of total: 16% 

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?  Jeg har blitt mobbet/trakassert på grunnlag av: 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 377 260 117 0 35 94 85 116 47 

kjønn 12 % 15 % 7 % 0 % 31 % 17 % 7 % 4 % 17 % 

alder 7 % 8 % 6 % 0 % 26 % 9 % 1 % 3 % 11 % 

funksjonsnedsettelse 4 %          

etnisitet 8 %         

seksuell legning eller seksuell orientering 2 %         

religion/livssyn 1 %         

andre årsaker 87 % 86 % 90 % 0 % 69 % 87 % 89 % 94 % 81 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvilken eller hvilke former for mobbing eller trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold 
 i løpet av de siste 12 månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 377 260 117 0 35 94 85 116 47 

Verbal trakassering 72 % 73 % 68 % 0 % 91 % 69 % 76 % 71 % 57 % 

Ikke-verbal trakassering 37 % 37 % 37 % 0 % 31 % 36 % 33 % 41 % 40 % 

Fysisk trakassering 3 % 2 % 3 % 0 % 0 % 7 % 1 % 2 % 0 % 

Digital trakassering (Via e-post, SMS, 
sosiale medier) 

23 % 24 % 21 % 0 % 20 % 33 % 24 % 19 % 15 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvem utsatte deg for mobbing eller trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold  
i løpet av de siste 12 månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 377 260 117 0 35 94 85 116 47 

En underordnet kollega 9 % 6 % 15 % 0 % 3 % 3 % 6 % 14 % 17 % 

En sideordnet kollega 41 % 42 % 41 % 0 % 40 % 45 % 45 % 40 % 34 % 

En overordnet kollega 33 % 32 % 35 % 0 % 63 % 39 % 32 % 22 % 26 % 

Din leder/sjef 39 % 37 % 44 % 0 % 29 % 30 % 41 % 46 % 45 % 

En student 3 % 3 % 3 % 0 % 6 % 4 % 2 % 2 % 2 % 

En ekstern samarbeidspartner 5 % 6 % 3 % 0 % 6 % 12 % 6 % 2 % 0 % 

Andre 7 % 7 % 7 % 0 % 0 % 16 % 2 % 6 % 6 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold  
de siste 12 måneder? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 1,6 % 2 % 1 % 0 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 

Nei 98,4 % 98 % 99 % 100 % 97 % 97 % 99 % 99 % 99 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvor ofte har du blitt utsatt for seksuell trakassering i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 46 34 12 0      

Daglig 2 % 0 % 8 % 0 %      

Ukentlig 9 % 6 % 17 % 0 %      

Månedlig 11 % 12 % 8 % 0 %      

Noen ganger 37 % 41 % 25 % 0 %      

En sjelden gang 41 % 41 % 42 % 0 %      
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 Share of total: 16% 

Hvilken eller hvilke former for seksuell trakassering har du blitt utsatt for i ditt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 
månedene? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 46 34 12 0      

Verbal trakassering muntlig eller skriftlig 63 % 65 % 58 % 0 %      

Ikke-verbal trakassering 43 % 47 % 33 % 0 %      

Fysisk trakassering 28 % 21 % 50 % 0 %      

Digital trakassering (Via e-post, SMS, 
sosiale medier) 

13 % 15 % 8 % 0 %      
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvem utsatte deg for dette? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 46 34 12 0      

En underordnet kollega 4 % 3 % 8 % 0 %      

En sideordnet kollega 48 % 38 % 75 % 0 %      

En overordnet kollega 41 % 44 % 33 % 0 %      

Din leder/sjef 15 % 9 % 33 % 0 %      

En student 7 % 0 % 25 % 0 %      

En ekstern samarbeidspartner 15 % 18 % 8 % 0 %      

Andre 13 % 15 % 8 % 0 %      
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Var den som utsatte deg for dette: 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 46 34 12 0      

Mann 83 % 100 % 33 % 0 %      

Kvinne 13 % 0 % 50 % 0 %      

Har opplevd det fra flere kjønn 4 % 0 % 17 % 0 %      

Ønsker ikke å oppgi 0 % 0 % 0 % 0 %      
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

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? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 0,2 %                 

Nei 99,4 %                 

Vet ikke/usikker 0,3 %                 

Ønsker ikke å oppgi 0,1 %                 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Hvem utsatte deg for dette? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 6                 

En underordnet kollega 0 %                 

En sideordnet kollega 50 %                 

En overordnet kollega 33 %                 

Din leder/sjef 17 %                 

En student 33 %                 

En ekstern samarbeidspartner 33 %                 

Andre 17 %                 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Var den som utsatte deg for dette: 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 6                 

Mann 67 %                 

Kvinne 33 %                 

Har opplevd det fra flere kjønn 0 %                 

Ønsker ikke å oppgi 0 %                 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

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? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

<*>No. of cases 6                 

Ja 0 %                 

Nei 67 %                 

Ønsker ikke å oppgi 33 %                 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Vet du hvor du finner varslings-/si ifra-systemet på din UH-institusjon? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 58 % 58 % 57 % 60 % 42 % 47 % 62 % 67 % 66 % 

Nei 25 % 24 % 27 % 40 % 40 % 32 % 25 % 17 % 17 % 

Vet ikke/usikker 17 % 18 % 16 % 0 % 18 % 21 % 13 % 16 % 17 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 måneder? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 7 % 8 % 5 % 0 % 7 % 8 % 5 % 8 % 5 % 

Nei 93 % 92 % 95 % 100 % 93 % 92 % 95 % 92 % 95 % 
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Filter: Universitetet i Oslo 
 Share of total: 16% 

Har du meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn deg i ditt nåværende arbeidsforhold de siste 12 
måneder? 

Cell content: 
 Column% 
 Chi2 level(W):5 

  Hvilket kjønn har du? Alder 

Total Kvinne Mann Annet 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

No. of cases 2880 1670 1205 5 261 745 818 661 395 

Ja 6 % 6 % 6 % 0 % 5 % 6 % 7 % 8 % 6 % 

Nei 94 % 94 % 94 % 100 % 95 % 94 % 93 % 92 % 94 % 

 

 


