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1.1. Syfte

Enkätfabriken har för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs räkning 
genomfört en enkät om diskriminering och trakasserier vid TekNat fakulteten 
i Uppsala. Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur de som 
läser vid TekNat fakulteten vid Uppsala universitet ser på olika frågor 
rörande diskriminering vid TekNat fakulteten. Frågorna i undersökningen 
har valts ut av Uppsala teknolog- och naturvetarkår med avsikten att fånga 
in de aspekter som är mest relevanta att mäta mot bakgrund av syftet med 
undersökningen.

Kontaktperson hos Uppsala teknolog- och naturvetarkår har varit:
Elin Olby, Studiesocialt ansvarig UTN
soc@utn.se

Projektledare för undersökningen har varit: 
Sanna Granqvist
0707-917335
sanna.granqvist@enkatfabriken.se

Kvantitativ analys och bearbetning av data har genomförts av:
Rasmus Hallén
rasmus.hallen@enkatfabriken.se

1.2. Genomförande

Undersökningen genomfördes under november 2017. Svaren samlades 
in via en webbenkät och inbjudan att delta sändes per e-post. Tre 
påminnelseutskick genomfördes till de som vid tidpunkten för de aktuella 
utskicken inte hade svarat färdigt på undersökningen. Det var även möjligt 
att besvara enkäten på engelska. 

tidpunkt

inbjudan 2017-11-02

1:a påminnelse 2017-11-09

2:a påminnelse 2017-11-15

3:e påminnelse 2017-11-17

undersökning stängd 2017-11-24

1. Bakgrund
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2. Svarsfrekvens

2.1. Urval och svarsfrekvens

Sammanlagt har 1595 av 4841 personer svarat på hela undersökningen, 
vilket ger en svarsfrekvensen om 33 procent.

2.2. Bortfallsanalys och bearbetningsfel

Svarsfrekvensen bland programmen är såpass lika att resultatet är 
representativt för hela populationen. En viss överrepresentation finns bland 
studenter på:

• Civilingenjörsprogrammet i energisystem (ES)
• Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (W)
• Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (F)
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3. Bakgrundsfrågor

54 procent av de som deltagit i enkäten uppger att de identifierar sig som 
män och är därmed något överrepresenterade i undersökningen. 

Vid frågan om biologiskt-/tilldelat kön svarar en något större andel man, 
vilket ger en andel om 56 procent män.

Vad är din könsidentitet?

54%	

43%	

1%	 2%	
0%	

20%	

40%	

60%	

Man	 Kvinna	 Annat/båda/inget	 Vill	ej	uppge	

Vad är ditt biologiska kön?

56%	

43%	

0%	 1%	
0%	

20%	

40%	

60%	

Man	 Kvinna	 Intersexuell/annat	 Vill	ej	uppge	

3.1. Kön
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Sett till ålder koncenteraras störst andel födda 1990 till 1997. Totalt 80 
procent uppger sig vara födda mellan dessa år. 

Vid frågan om huruvida man är född i Sverige anger en majoritet om 84 
procent att de är det, medan 16 procent svarar att de är födda utanför 
Sverige.

Vilket år är du född?

2%	
3%	

5%	

10%	 10%	

12%	 13%	 12%	 12%	
12%	

7%	

0%	
0%	

20%	

19
80
	el
ler
	.d
iga
re	

19
81
	.l
l	1
98
6	

19
87
	.l
l	1
98
9	

19
90
	.l
l	1
99
1	

19
92
	
19
93
	
19
94
	
19
95
	
19
96
	
19
97
	
19
98
	

Se
na
re	
än
	19
98
	

Är du född utanför Sverige?

16%	

84%	

Ja	
Nej	

3.2. Födelseår och ursprung
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72 procent har föräldrar födda i Sverige. 16 procent svarar att båda föräldrarna 
är födda utanför Sverige och 12 procent att en av föräldrarna är född utanför 
Sverige. 

Observera att det inte görs någon skillnad på utbytesstudenter och svenska 
studenter vad gäller utlandsfödda föräldrar i undersökningen. 
Bland de som angav att de föddes utanför Sverige ställdes en följdfråga om 

när i livet man kom till Sverige. Här svarar 45 procent att de kom som barn/
tonåring och en nästan lika stor andel, 44 procent, kom hit i vuxen ålder för 
att studera/doktorera. En liten andel om 10 procent kom till Sverige i vuxen 
ålder, men inte med studier eller doktorandtjänst som huvudsakligt skäl. 

Är någon av dina föräldrar födda utanför Sverige? När i livet kom du till Sverige?

16%	

12%	

72%	

Ja,	båda	föräldrarna	

Ja,	en	förälder	

Nej	

45%	

10%	

44%	

Kom	hit	som	barn/
tonåring	

Kom	hit	i	vuxen	ålder	
men	inte	i	huvudsak	för	
a>	studera/doktorera	

Kom	hit	i	vuxen	ålder	för	
a>	studera/doktorera	

3.3. Föräldrars ursprung och ankomst till Sverige
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Främst anger respondenterna att de är heterosexuella och endast en liten 
andel anger annan sexuell läggning. 

Vilken sexuell läggning har du?
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3.4. Sexualitet
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Totalt 8 procent svarar att de har någon funktionsnedsättning, 
funktionsvariation eller funktionshinder. 

Har du någon funktionsnedsättning, funktionsvariation 
eller funktionshinder?

8%	

92%	

Ja	
Nej	

3.5. Funktionsnedsättning/funktionsvariation/funktionshinder



11E N K ÄT FA B R I K E N   |   Diskrimineringsenkäten, december 2017

4. Studier

Klart störst andel som deltagit i enkäten anger att de studerar på grund-/
avancerad nivå vid TekNat fakulteten. Endast 2 procent svarar att de 
doktorerar eller forskar. 

Bland de som angett att de doktorerar redovisas vilken institution de är 
verksamma vid inom i diagrammet nedan. 

Vad är din roll vid TekNat fakulteten?
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2%	
Student	på	grund/
avancerad	nivå	

Doktorand/
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4.1. Roll vid TekNat
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Vad studerar du?
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n=998	

Störst andel, 63 procent, studerar till civilingenjör. Här framgår vidare att 
20 procent studerar Teknisk fysik, medan runt 14 procent studerar System 
i teknik och samhälle, Miljö- och vattenteknik respektive Energisystem. En 
andel om 10 procent eller mindre studerar övriga civilingenjörsutbildningar. 

4.2. Studier vid TekNat
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Vilket kandidatprogram?
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Vilken inriktning? (frågan ställdes endast till högskole-
ingenjörer)

39%	

26%	

35%	

0%	

20%	

40%	

Byggteknik	(H)	 Elektroteknik	(E)	 Maskinteknik	(H)	

n=96	

Av de 17 procent som angav att de studerar kandidatprogram studerar störst 
andel Biologi/molekylärbiologi (28%) respektive Datavetenskap (25%). 

I diagrammet nedan redovisas inriktningen bland de 6 procent som studerar 
till högskoleingenjör. 

4.3. Kandidatprogram och inriktning
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Vilket masterprogram?
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Bland de 12 procent som angav att de studerar ett masterprogram svarar 
flest att de studerar biologi (23%). 

4.4. Masterprogram



15E N K ÄT FA B R I K E N   |   Diskrimineringsenkäten, december 2017

5. TekNat fakulteten

I enkäten ställdes några frågor om respondenternas kännedom om de olika  
program, handlingsplaner, utskott m.m. som Uppsala universitet respektive 
TekNat fakulteten har. Vad som syns är att en övervägande andel inte har 
kännedom om detta. 

Främst syns en liten kännedom vid frågan om Uppsala universitets råd för 
lika villkor respektive TekNats utskott för lika villkor. 

Drygt hälften har däremot kännedom om TekNats samordnare för studenter 
i behov av särskilt stöd.

Innan den här undersökningen, kände du till att Uppsala 
universitet har en/ett:
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Innan den här undersökningen, kände du till att TekNat 
fakulteten har en/ett:
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5.1. Kännedom
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Gällande huruvida Uppsala universitet och TekNat fakulteten är tydliga med 
sitt arbete om diskriminering och lika villkor, utläses en stor andel som 
svarat ”Vet ej”. 27 procent har vidare svarat att båda är tydliga, medan 22 
procent inte anser att någon av dem är tydliga. 

En övervägande andel om 84 procent anser att frågorna är viktiga och att 
både Uppsala universitet och TekNat fakulteten borde arbeta med dem.

Anser du att Uppsala universitet och TekNat fakulteten 
är tydliga med sitt arbete om lika villkor och 
diskriminering?
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Anser du att det är viktigt att Uppsala universitet och 
TekNat fakulteten arbetar med frågor kring lika villkor 
och diskriminering?
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5.2. Tydlighet och uppfattning
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6. UTN

87 procent av de som medverkat i enkäten är medlemmar i Uppsala 
teknolog- och naturvetarkår (hädanefter kallat UTN). 

En stor andel har även deltagit vid UTN:s sociala arrangemang. Endast 
17 procent uppger att de inte deltagit. Störst andel, cirka 60 procent, har 
deltagit vid Utnarm och Teknolog- och datavetarmottagningen. 

Är du, eller har du, varit medlem i UTN?
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6.1. Medlemskap och deltagande
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Avseende utsatthet vid UTN:s sociala arrangemang utläses att en liten 
andel, under 5 procent, utsatts i flertalet arrangemang, medan något 
fler (6-8%) utsatts vid Teknolog- och datavetarmottagningen respektive 
Examensgasquen. Här uppger 67 procent vidare att de utsatts som 
arrangör/kommittémedlem. 

Vid Teknolog- och datavetarmottagningen där näst störst andel utsatts (6%) 
uppger 57 procent att de utsatts som deltagare.

Enkäten innehöll även en öppen följdfråga där de som utsatts hade 
möjlighet att beskriva vad som skett i fritext. På kommande sidor redovisas 
ett urval av de inkomna fritextsvaren. Observera att fritextsvaren redovisas 
i sin helhet, d.v.s. utan textbearbetning eller exkludering. 

Har du någon gång på ett av UTN:s sociala arrangemang 
känt dig exkluderad, kränkt, diskriminerad eller 
trakasserad?

5%	

8%	

1%	

0%	

4%	

1%	

2%	

1%	

6%	

2%	

95%	

92%	

99%	

100%	

96%	

99%	

98%	

99%	

94%	

98%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Basårsmo2agningen	

Examensgasquen	

Forsfes=valen	

Forsränningen	

Mo2agningen	för	master-	och	interna=onella	
studenter	

Naturvetarbalen	

Polhacks	

Rebusrallyt	

Teknolog-	och	datavetarmo2agningen	

Utnarm	

Ja	 Nej	

Skedde detta när du var deltagare, funktionär/volontär/
fadder eller arrangör/kommittémedlem?

75%	

57%	

100%	

100%	

50%	

100%	

59%	

67%	

13%	

14%	

67%	

25%	

25%	

19%	

13%	

100%	

14%	

33%	

8%	

5%	

14%	

0%	

5%	

5%	

25%	

3%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Basårsmo4agningen	(n=8)	

Examensgasquen	(n=2)	

ForsfesBvalen	(n=7)	

Forsränningen	(n=1)	

Mo4agningen	för	master-	och	
internaBonella	studenter	(n=3)	

Naturvetarbalen	(n=2)	

Polhacks	(n=4)	

Rebusrallyt	(n=6)	

Teknolog-	och	datavetarmo4agningen	
(n=61)	

Utnarm	(n=21)	

Deltagare	 FunkBonär/volontär/fadder	 Arrangör/kommi4émedlem	 Annat	 Minns	inte	

		

		

		

6.2. Utsatthet vid UTN:s sociala arrangemang
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• As International student, I would appreciate events held 

also in English, may be using translation service.

• Blev uthängd lite på grund av min ålder, tog illa vid mig. 

(Mottagningen)

• Det var bara en social struktur bland studenter. Ibland 

klickar man dåligt och jag tror ej att någon kunde märka 

det. Basårsmottagningen fungerade mycket bättre pga 

personlig kontakt med faddrarna.

• En fadder från ett annat program kallade mig för ett 

kränkande ord

• En student skällde ut mig för och kallade mig diverse 

saker. Dock stöttade både UTN och fakulteten mig när de 

såg detta.

• Exkluderad men mer pga av mina svårigheter med sociala 

situationer än för att någon gjorde något speciellt.

• Fick förklarat att jag inte skulle få samma ingångslön som 

en manlig kollega med motsvarande bakgrund

• Ingen tänkte igenom att hålla event på platser som är 

lättillgängliga med buss. Jag kunde inte delta då jag inte 

klarar av att gå/cykla längre sträckor pga sjukdom.

• jag hamnade i en faddergrupp där jag inte kände många och 

blev ganska utfryst i gruppen ( fick aldrig svar på frågor osv 

av just faddrar eller var helt enkelt ignorerad)  vilket ledde 

till att jag till slut inte alls ville vara med på mottagningen

• Jag har känt mig exkluderad på Utnarm i egenskap av 

naturvetare.

• Jag känner mig inte inkluderad då det inte finns fler mat 

alternativ som jag kan äta.

• Jag upplevde kulturen kring mottagningen som väldigt 

exkluderande i sig, speciellt med avseende på normer 

kring alkohol och vad som är ”roligt”, men det var förstås 

också enkelt för mig att välja bort att delta i mottagningen.

• På Td-mottagningen var det en del sittningar med sånger 

som inte kändes helt inkluderande. T.ex. Man cyklar för 

lite, där killarna och tjejerna ska ställa sig upp om vart 

annat och sjunga. Även om någon säger att man ska ställa 

sig upp enligt vilket kön man är attraherad av, så känns det 

inte helt bekvämt för de som inte är hetero. Även vissa 

sexrelaterade skämt/spex/sånger känns inte helt bekvämt 

när folk är fulla. T.ex. ett spex under Td-mottagningen där 

en sexdocka användes.

• Sexistiska sånger och aktiviteter.  Uppdelningar mellan män 

och kvinnor hela tiden. Starka normer om heterosexualitet 

och lekar kring detta.

• Studenter från andra program ifrågasatte mitt programs 

”viktighet” och att de som går det programmet inte är lika 

bra som de resterande ingenjörsprogrammen. Omoget 

och onödigt beteende, men det hindrade inte mig från att 

ta åt mig och känna mig illa till mods under Finalgasquen.

Vill du förklara situationen då det skedde?

6.3. Fritextsvar

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit vid följdfrågan   
”Vill du förklara vad som skedde?” som följde frågan, ”Har du någon 
gång på ett av UTN:s sociala arrangemang känt dig exkluderad, kränkt, 

diskriminerad eller trakasserad?”. Fritextsvaren har valts ut med syfte att 
representera helheten. Inga fritextsvar har justerats. 
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64 procent svarar att de inte, innan undersökningen, kände till vart man kan 
vända sig för hjälp och stöd rörande lika villkor och/eller diskriminering. 

Innan den här undersökningen, kände du till vart man 
kan vända sig för hjälp och stöd rörande lika villkor och/
eller diskriminering?

36%	

64%	

Ja	
Nej	

6.4. Kännedom om hjälp och stöd rörande diskriminering
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7. Könsfördelning

75 procent anser att alla behandlas lika oavsett kön, medan 13 procent inte 
tycker det. 12 procent har svarat att de inte vet huruvida alla behandlas lika 
oavsett kön på utbildningen. 

Ungefär hälften (51%) upplever att det är mer än 60 procent män på 
utbildningen. Var tredje respondent upplever vidare att könsfördelningen 
känns jämn, medan 14 procent tycker att det är mer än 60 procent kvinnor. 

På din utbildning, anser du att alla behandlas lika 

oavsett kön?

På din utbildning, känns det som att det är jämn 
fördelning mellan antal kvinnor och män?

75%	

13%	
12%	

Ja	
Nej	
Vet	ej	

34%	

51%	

14%	
Ja	

Nej,	mer	än	
60%	män	

Nej,	mer	än	
60%	kvinnor	

7.1. Likabehandling och könsfördelning
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En majoritet om 82 procent anser inte att könsfördelningen utgör ett 
problem. 18 procent svarar däremot ”Ja” vid samma fråga och anser 
därmed att könsfördelningen utgör ett problem. 

I diagrammet nedan till höger redovisas resultatet för hur respondenterna ser 
på könsfördelningen bland föreläsare, lektionshandledare, labbhandledare 
respektive handledare. Respondenterna upplever att det är fler män än 
kvinnor i synnerhet gällande föreläsare. Totalt 76 procent svarar att fler män 
än kvinnor föreläser. 

Vad beträffar Lektionshandledare och Labbhandledare har en något större 
andel svarat att könsfördelningen varit jämn (28%). En marginell andel 
svarar att kvinnor varit överrepresenterade. 

Motsvarande en fjärdedel har inte tagit ställning i frågan avseende 
handledare, då de ej har varit i kontakt med handledare.

På din utbildning, anser du att könsfördelningen utgör 
ett problem?

Hur har könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga 
... varit på de kurser du hittills läst på TekNat?

21%	
28%	 28%	 24%	

76%	 65%	 59%	

47%	

2%	
3%	

3%	

4%	

1%	 5%	 10%	
25%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Föreläsare	 Lek7onsledare	 Labbhandledare	 Handledare	

Jämn	(40-60%	av	vardera)	 Fler	män	än	kvinnor	
Fler	kvinnor	än	män	 Har	ej	varit	i	kontakt	

18%	

82%	

Ja	
Nej	

7.2. Uppfattning könsfördelning
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På din utbildning, känns det som att det är jämn fördelning mellan antal kvinnor 
och män?

Vad är din könsidentitet? Vad är ditt biologiska kön?

Man Kvinna
Annat/båda/

inget
Vill ej uppge Man Kvinna

Intersexuell/
annat

Vill ej uppge

Ja, könsfördelningen är ett problem 19% 16% 31% 15% 20% 17% - 20%

Nej, könsfördelningen är inget problem 81% 84% 69% 85% 81% 84% - 80%

På din utbildning, anser du att könsfördelningen utgör ett problem?

Vad är din könsidentitet? Vad är ditt biologiska kön?

Man Kvinna
Annat/båda/

inget
Vill ej uppge Man Kvinna

Intersexuell/
annat

Vill ej uppge

Ja 31% 39% 31% 23% 31% 39% - 33%

Nej, mer än 60% män 62% 37% 69% 58% 62% 37% - 47%

Nej, mer än 60% kvinnor 7% 24% 0% 19% 7% 24% - 20%

7.3. Uppdelning: Uppfattning könsfördelning
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8. Självupplevd utsatthet

En andel om 17 procent uppger att de känt sig diskriminerade eller 
trakasserade vid TekNat fakulteten. 

Den grupp som svarar att de känt sig diskriminerade eller trakasserade vid 
TekNat fakulteten anger att det är på avseende av kön i störst utsträckning, 
totalt 46 procent. Val av utbildning utmärker sig som den näst mest 
förekommande diskrimineringsgrunden med en andel om 24 procent. 

Har du någon gång under dina studier på TekNat 
fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad?
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Med avseende på vadå (frågan ställdes endast till de som 
svarat ja på föregående)?

17%	

81%	

2%	

Ja	
Nej	
Inget	svar	

8.1. Totalresultat
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• Blev kallad ett kränkande ord under mottagningen av en 

fadder från ett annat program .Då jag var ny student tog 

jag det inte vidare eftersom jag inte visste vart jag skulle 

vända mig.

• Det finns en förväntan att jag inte har samma kunskap/

förståelse som mina manliga klasskompisar vad gäller 

IT-kurser. Jag har inte kontaktat någon angående det här 

eftersom det inte handlar om en specifik händelse utan 

något som genomsyrar många olika situationer.

• Det känns som att kvinnor har många exklusiva sittningar/

föreningar/event bara för det könet jämfört med män.

• Det var specifikt en föreläsare som jag upplevde inte tog 

mig och mina åsikter på allvar. Jag kontaktade dessvärre 

inte men jag önskar att jag hade gjort det! Jag ryckte helt 

enkelt att det var för jobbigt att ens tänka på föreläsaren 

och hans beteende. Jag koncentrerade mig på tentan och 

när den var över ville jag inte tänka på kursen igen. Hur 

långt efter en händelse går det att anmäla?

• En manlig lärare på en projektledingskurs som har verkar 

ha problem med ”kvinnligt ledarskap”. Har uttryckt sig 

med orden ”Female leadership is a black area” och jag 

har behövt be honom att inkludera kvinnor i hans exempel 

- vilket jag tydligt ser att han tycker är svårt. Men jag har 

mailat den kvinnliga huvudläraren och hon har agerat.

• En manlig äldre kursansvarig som under en föreläsning 

refererade till en labbhandledare som ”den lilla söta tjejen” 

när hon var en av de absolut bästa labbhandledare jag haft. 

Ingen kontaktades, inget hände.

• föreläsare och lab-lärare har uttryckt saker som att ”kvinnor 

kan mindre än män”. Sexuella och kvinnoförnedrande 

skämt förekommer. Lablärare har flörtat och raggat på 

samtliga tjejer i klassen, varav många tydligt var obekväma 

med situationen.

• Föreläsare som förlöjligat kvinnor, målat upp en stereotyp 

bild av jobbiga, överkänsliga kvinnor.

• Föreläsare/lektionsledare som antar att man inte 

kan någonting för att man är kvinna. Ofta äldre män. 

Kommunikation i labbgrupper där partnern varit 

nedsättande och tagit över. De som mansplainar allt, pekar 

på datorskärmen som att man är ett barn - fastän man har 

fått högsta betyg i programmering osv osv.

• Föreläsare/lektionsledare som behandlade kvinnors 

frågor annorlunda till skillnad från männens. En del tjejer 

fick bland annat frågan om de var ”dumma i huvudet” 

medan killar, som ställde samma fråga, fick ett rimligt 

svar. Flera studenter kontaktade UTN och uttryckte detta 

i kursvärderingen. Ingenting hände. Idag är läraren i fråga 

studierektor, vilket jag finner mycket märkligt med tanke på 

omständigheterna kring lärarens beteende och agerande 

mot studenterna...

• Har hänt flera gånger, men en gång tog jag faktiskt tag i 

det då det kändes systematiskt och som att jag inte kunde 

utföra mina studier pga det. Då kontaktade vi utn och hade 

möte med avseende lärare där en representant från utn 

var med som stöd och pratade med oss om hur det kändes 

efter mötet, sedan pratade vi även med studievägledaren 

som inte hjälpte alls och sedan hade vi även möte 

med kursansvarig och ordförande för jämnställdhets 

kommittén(tror jag det var), då fick vi höra våra rättigheter 

som studenter, som att vi tex kunde begära en annan som 

rättar/granskar vårt arbete ifall vi kände att det inte skulle 

göras rättvist. Slutligen gjorde vi faktiskt ingenting, men 

det blev bättre, antagligen pga möterna och att vi (och 

andra studenter) lyfte att vi kände oss utsatta.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på kön...

8.2. Fritextsvar: Med avseende på kön

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på kön. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Har vid flertalet tillfällen under studietiden blivit kallad ”lilla 

gumman”, ”blonda bruden” eller liknande av föreläsare/

lektionsledare. Kontaktade ingen för visste väl inte direkt 

vem jag skulle kontakta. Dock pratade jag i vissa fall med 

personen samt skrev på kursutvärderingen som tips att 

tänka på hur man uttrycker sig.

• Hänt en gång bara, vilket ju är skönt: Var en (manlig) labass 

som inte kollade någon tjej i ögonen (förtydligande: han 

kollade på våra bröst istället). En av mina kursare sa till 

kursledare, labassen blev tillsagd och slutade med sitt 

beteende. Vet ej om han fortsatte vara labass efter att 

kursen var slut.

• Jag har under en fest blivit tagen på av en medstudent på 

ett vis som inte var okej, jag kontaktade ingen, jag hade en 

vän på plats.

• Jag har upplevt att lärare och föreläsare i flera teknik-tunga 

kurser, främst på institutionerna för teknikvetenskaper och 

fysik, har diskriminerat mig, och mina kvinnliga kursare, just 

för att vi är kvinnor. Dels att grundinställningen är att vi inte 

kan lika mycket (vilket i praktiken ju kan vara fördelaktigt 

att få mer hjälp utan att be om det, men i de flesta fall 

är en förolämpning), vilket leder till lilla-gumman-attityder 

i labb-sammanhang när man väl ber om hjälp (suckar som 

att ens egen kompetens bekräftar att kvinnor inte kan lika 

mycket), och att det krävs mer av oss till en början för att 

bevisa på muntliga framställningar och andra icke-anonyma 

examinationer att vi förtjänar att plugga tekniskt.

• Jag har även upplevt att jag i programråd och i TUN har 

tagits på mer allvar när det gäller administrativa saker på 

utbildningen (lärarkvalitet, strukturer på kursplaner), men 

mindre när det gäller faktiskt innehåll, svårighetsgrad på 

utbildning och vad vi bör lära oss. Sedan också av manliga 

kursare som många gånger (omedvetet, I’m sure) antar 

att vi kan mindre än våra manliga kursare. En hamnar 

i någon slags underdog-situation: att vi har mycket att 

bevisa i början, men när vi väl kommer över tröskeln och 

andra förstår att vi kan så ses vi som ”extra imponerande” 

eftersom vi är kvinnor. Det skapar en press där man 

stämplas att vara sämre, eller bättre, inte bara som man 

är. Jag upplever det som svårare att vara en good enough 

(mediocre) student som kvinna. Jag har dock inte anmält 

något .

• Jag har upplevt att vissa lärare har behandlat mig 

annorlunda på grund av mitt kön vid muntliga examination 

och att de inte förväntar att jag kan lika mycket eller är lika 

intresserad. Sen kan jag också känna att jag i grupparbeten 

med andra studenter ofta förväntas ta mer ansvar kring 

våra arbeten än killarna. Typ att jag är den som ska anteckna 

eller boka grupprum och koordinera allt. Det är inget som 

jag har gått vidare med eller kontaktat någon om men jag 

försöker vara tydlig i grupparbeten med att alla måste bidra 

och att alla måste hjälpa till med koordinering av arbetet.

• Lärare/föreläsare som behandlar och bemöter mig och 

andra kvinnor annorlunda än dom bemöter männen i 

samma klass. Jag kontaktade ingen eftersom lärarna 

är dom som betygsätter, så man försöker bara le och 

smeka medhårs för att lyckas klara sin kurs, och inte 

skapa konflikter som kan avseglas negativt på ens betyg/

bedömningar av uppgifter.

• Medstudenter och handledare tar en på mindre allvar. Bra 

exempel är när man säger något, och en annan snubbe 

säger exakt samma sak, men ingen lyssnade på en. 

Har tom varit med om manliga labpartners som sagt åt 

handledarna att de precis sagt samma sak som mig. I 

övrigt en allmän tro att man inte är tillräckligt intresserad 

eller kompentent och allt man lyckas med är bara någon 

pk-konspiration. T.ex om man får jobb inom IT ”de tog dig 

bara för att du är tjej”.

• Nej ingen bryr sig när män bli diskriminerade

• När manliga studenter eller handledare talat till mina 

manliga studenter i samma grupp och inte mig. Där min 

kunskap inte setts som lika bra pga av mitt kön. Jag känner 

ofta att män lyssnar mer på andra män särskit i tekniska 

sammanhang.

• Sexism finns överallt, även på min utbildning. Jag har dock 

inte kontaktat någon eftersom jag har lågt förtroende för de 

som säger att de ska hjälpa när sånt här händer. (Eftersom 

det sällan händer någonting när man väljer att berätta)

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på kön...

8.3. Fritextsvar: Med avseende på kön (forts.)
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• Småsaker händer hela tiden, t.ex labbhandledare som står 

med ryggen mot en och förklarar något för ens manliga 

labbpartner, saker som folk inte tänker på att de gör.

• Som kvinna blir man ofta överröstad och sedd ner på och 

det är ibland svårt att bli tagen på allvar

• Teknats sångbok innehåller flera sånger som är väldigt 

sexistiska. Jag har känt mig väldigt obekväm under 

gasquer där de sångerna har sjungits. Dessutom, för de 

som inte identifierar sig som kvinna eller man måste det 

kännas väldigt exkluderande när allt är indelat efter de 

två könskategorierna. Jag har kollat upp om inte utvalet 

av sånger kan ändras men de säger bara att man nyligen 

har uppdaterat boken så man kan inte göra det igen så 

snart inpå.En sak som jag tycker är ett stort problem på 

mitt program och som jag vet förekommer på fler program 

är ”herrmiddag” och ”dammiddag”. För det första är det 

den uppdelningen mellan kön som är väldigt problematisk, 

personer som inte har könsidentiteten man eller kvinna har 

ingen middag att gå på... Det är väldigt exkluderande. För 

det andra tenderar dessa middagar att bli väldigt sexistiska 

i tonen. Jag vet tex en herrmiddag där vi tjejer som skulle 

servera killarna i vår klass skulle vara utklädda till änglar 

som senare under kvällen förvandlades till djävular. Jag 

kopplar det till ett slags madonna/hora-tänk där kvinnor 

bara kan ha de två rollerna. Givetvis skulle utklädnaden 

vara lite sexig också. Eftersom jag är emot konceptet 

med könsuppdelade middagar från början så har jag 

aldrig deltagit men jag har sett hur det har planerats och 

diskuterats på sociala medier.

• Tjejer blir i hög grad favoriserade, varit med om många fall 

där jag inte fått lika behandling som tjejer jag känner.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på kön...

8.4. Fritextsvar: Med avseende på kön (forts.)
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• as a fee paying student, i feel a lot of stress especially before 

having exams.i hate the fact that i might be suspended 

form studying only because of financial reasons where 

others wont.paying for housing, for the university and for 

living ... briefly, i feel insecure!

• Blev utskälld av en annan student för att jag frågade frågor 

under föreläsningen

• De allmänna svårigheterna med att i normativa miljöer vara 

aningen annorlunda på några/flera små sätt. Inte självklart 

inkluderas. Exkluderas genom för stark normativitet. Det 

vanliga problemet.

• Inte lika vid rättning av tentor. Vet föreläsaren att en person 

är duktig behandlas dem bättre map tenta/betygssättning. 

Speciellt om personen anses vara doktorandmaterial.

• Jag upplever att en del studenter som redan läst ett eller 

flera år behandlar nya studenter osjysst.

• Jag vet inte om mitt fall egentligen stämmer överrens  

med det ni är ute efter i enkäten men jag skriver det ändå. 

Jag har celiaki och äter vegetariskt vilket restaurangen inte 

kunde leva upp till när jag skulle köpa mat en dag. Så jag 

fick betala fullpris för att äta potatis med sallad.

• Jobbigt med Alkohålkulturen bland studenter om man inte 

själv vill dricka

• Kontaktade inte. Blir upprepat trakasserad för att vara 

skåning med saker som att jag ska spotta ut gröten, åka 

tillbaka till danmark etc etc.

• Language, everthing is focussen on swedish students

• Lider av ångest och social fobi, och har därför svårt att delta i 

vissa gruppaktiviteter och arbeten. Har frågat kursansvarig 

om det skulle gå att lösa på annat sätt, men har alltid fått 

ett nej. Har pga detta missat en del obligatoriska moment. 

Kontaktade ingen mer efter det, då det ändå inte känns 

som att mina problem tas på allvar.

• Med avseende på att man har varit nybörjare på labbet. 

Många labb assistanter behandlar de nya, dvs. ettorna, 

väldigt illa!!

• Om folk kommer från andra delar i Sverige, är det väldigt 

vanligt att man får kommentarer angående det.

• Väldigt många gånger för att jag är vegetarian (men det 

blir mindre och mindre, vilket är toppen!) och för att jag är 

nykterist. Även av universitetsanställda (speciellt gällande 

vegetarianismen).

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på annat...

8.5. Fritextsvar: Med avseende på annat

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på annat. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Så du går tjejutbildningen? vid många tillfällen, vilket 

iofs är lite (tragi)komiskt eftersom X har en rätt jämn 

könsfördelning.

• Allting anpassas efter ingenjörer, kandidatprogram 

kommer i andra hand

• Det är väldigt generellt exempel, kanske mer som ett 

odödligt skämt. Det handlar om att vi som läser STS ofta 

drivs med som ”fikalinjen” eller fejkingenjörer. Det kan 

vara roligt att skämta om ibland, men samtidigt känns det 

inte så jätteroligt... och det är typ ständigt återkommande. 

Det känns som att folk har så dålig koll på vad vi faktiskt 

läser och att det driver på skämtet.

• Eftersom man läser en kandidatutbildning och inte 

en civilingenjör så har det varit många studenter 

(civilingenjörer) som tycker sig ha rätt att tycka att de är 

bättre. Jag har inte kontaktat någon ang detta då det är 

allmänt känt på min utbildning.

• Föreläsare och lektions-/laborations-ledare har kritiserat 

mitt val av utbildning, och smutskastat den.

• Hörde senast förra veckan en grupp människor som satt 

och pratade ganska högt om hur studenter på E är ”så jävla 

konstiga” och att ”det går inte att prata med dem” osv. 

Kändes som en konstig generalisering.

• Ibland kan jag uppfatta det som att de som inte studerar 

vid fakulteten inte förstår att det inte bara finns tekniska 

utbildningar på fakulteten.

• if you pick a course rather than your field, sometimes 

teachers can behave like you wont be able to comprehend 

the issues covered. however this is not the case. i think 

students should be free to choose lectures. if they fail, 

they fail anyway.

• Jag går ju ”lek- och plaskprogrammet”. Inte konstigt att du 

har tid att engagera dig/gå på event/ha ett liv, du pluggar 

ju ingenting och är inte någon ”riktig ingenjör”. Det är 

kommentarer jag har fått genom åren. Nej, jag har inte 

kontaktat någon.

• Jag känner mig diskriminerad när jag tänker på att 

personer som läser ingenjörsutbildningar får plussa (göra 

om tentor för att få bättre betyg) men inte vi som läser 

naturvetenskapliga utbildningar

• Jag studerar civilingenjörsutbildningen STS och där har 

många fördomar att vi inte är riktiga ingenjörer och valt den 

utbildningen för att vi är sämre på tekniska ämnen.

• min Utbildning ska förbereda mig för både industri men 

även en möjlig forskarutbildningen, men jag har fått 

kommentarer att om jag pluggar F så har jag ingen framtid 

på universitetet, vilket känns jobbigt.

• På UTNARM ville dem int ha så mkt med miljö och vatten 

studenter att göra

• Vet inte om det klassas som diskriminering men upplevde 

att utställare på Utnarm sällan vill prata med de från 

kandidatprogrammen pga att de söker civilingenjörer. 

Upplever att Utnarm inte är ett event för oss kandidater, 

vilket känns rätt tråkigt. Vi kommer ju i många fall ha 

samma arbetsgivare som ingenjörerna men kanske med 

olika arbetsuppgifter.

• Vi är många biologer men för att vi studerar på annat 

område än borta vid ångströms blir vi förbisedda. Verkar 

som att folk inte vet att vi existerar och tillhör utn

• X-programmet består främst av kvinnor. Detta har lett till 

att vi fått höra nedvärderande saker från andra program/

sektioner med avsikt på just kön, t.ex en ”hejaramsa” då 

man säger ”Inget sex utan X”. Kontaktade ingen angående 

detta, tyvärr!

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på val av utbildning...

8.6. Fritextsvar: Med avseende på val av utbildning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på val av utbildning. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• A Swedish student thought all asian students look the 

same, and an other swedish student thinks Chinese know 

nothing about politics because we only have dictatorship.

• Att komma från en fattig familj utgör vissa studiesociala 

problem

• Blir regelbundet kallad nazist för att jag är vit cis man som 

finner nordisk mytologi spännande. Har inte kontaktat 

någon

• Blivit kallad för kommunist, för att jag stödjer Vänsterpartiet

• Folk driver med mig ibland för att jag kommer från en 

överklasskommun. Folk fäller kommentarer angående 

att jag får pengar hemmifrån som gör att jag slipper ta 

studielån. De har förutfattade meningar och säger folk 

saker som ”ska du hem och be tjänstefolket städa?”.

• För att jag inte är vänster om moderaterna så får man 

utstå saker. Man gör bäst i att hålla käften, annars kommer 

man att få skit, och bli invald i något arrangemang kan 

man säga adjö till så fort man yttrar en åsikt mer höger 

än socialdemokraterna. Jag har lärt mig genom åren att 

politik pratas inte med någon, speciellt inte inom hierakin 

i Uppsala teknolog och naturvetarkår för då är det tack och 

god natt med allt socialt liv inom kåren. Har inte kontaktat 

någon inom UTN, för de håller varandra om ryggen för alla 

är vänner där och ingen skulle tycka något negativt om 

någon annan i UTN.

• Min far kommer från ett annat land och jag har en annan 

social bakgrund än de flesta som läser på universitet. Jag 

klär mig på ett annat sätt och jag prata med en annan 

dialekt. Ibland känner jag som om jag behandlas på ett 

annat sätt (det är mest andra studenter men även vissa 

rektorer).

• Well, feminism är inte uppskattat i mitt program. Det är 

diskriminerande mot män typ... många blir griniga så fort 

man påpekar att något kanske kunde bli bättre för en grupp 

eller annan.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på politisk uppfattning eller social bakgrund...

8.7. Fritextsvar: Med avseende på politisk uppfattning eller social bakgrund

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på politisk uppfattning eller social 
bakgrund. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Det gäller egentligen både map ålder och utbildning. Jag 

har upplevt att jag inte tagits på allvar i vissa situationer 

pga att jag varit ung och i ett tidigt stadie i min utbildning.

• Det har hänt att människor väljer att inte umgås med mig 

på grund av att jag är yngre än de flesta men det är svårt att 

dömma om det ska klassas som diskriminering.

• Eftersom att jag började på universitet direkt efter 

gymnasiet har det hänt ett antal gånger att andra elever 

inte tagit mig lika seriöst som andra äldre elever.

• För att jag är äldre än alla andra studenter och därför ingen 

vill kommunicera med mig.

• Got Called ”freshmeat” several times

• Har fått kommentarer om att det är konstigt att börja läsa 

direkt efter gymnasiet.

• Ibland upplever jag att vissa lärare tar en översittarroll 

och att de tydligt vill markera att de är ”över oss” som är 

studenter. Det är klart att en lärare ansvarar för kursen och 

också har mycket inflytande i hur kursen är utformad men 

det tråkiga är när lärare är ovilliga att ha en konversation 

kring saker som kanske inte funkar så bra på en kurs för 

att de har mer ”makt” och vet mer än oss. Jag vet inte 

om detta beror på en ålderskillnad men jag kan tänka mig 

att det kan vara en faktor. I sådana situationer har jag och 

andra studenter försökt nå ut till vår programchef för hjälp.

• Jag blev kallad gammal av ett par klasskamrater för att jag 

var 4 år äldre än dem. Det hände typ 2 ggr och även om 

jag blev ledsen kände jag att det var en sån grej där jag 

får säga ifrån själv. Det kändes onödigt att kontakta kåren.

• jag känner mig inte välkommen. EB studievägledare sa till 

mig att jag håller på att bli gammal, när vimdiskutierade 

min studieplan.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på ålder...

8.8. Fritextsvar: Med avseende på ålder

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på ålder. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Diskriminerad är väl lite att ta i men i vissa sånger vid 

gasquer kan det kännas som man tvingas ”outa” sin 

sexuella läggning. Ingen har dock reagerat negativt över 

huvud taget när detta gjorts men det är ändå rätt jobbigt 

med heteronormen.

• Ja, eftersom att jag är bisexuell och heteronormativiteten 

ligger som ett tungt täcke över hela världen tycker jag att 

det kan kännas lite tufft mest hela tiden. Folk tar inte mitt 

samkönade förhållande på allvar, tänker att det bara är ”en 

fas”. Jag är egentligen inte alls bisexuell utan ”vill bara vara 

lite sexig”. Nej, jag kontaktade ingen.

• Under en kurs har homosexualitet målats upp som 

ett medicinskt problem. Föreläsare har pratat om 

homosexuella med ett tydligt vi-och-dom-perspektiv, 

som att det vore otänkbart att någon i klassrummet var 

homosexuell.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på sexuell läggning...

8.9. Fritextsvar: Med avseende på sexuell läggning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på sexuell läggning.  

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Dåliga handlingsplaner för hur man går tillväga med stöd 

när man har ett funktionshinder. Verkar inte vara någon 

plan framtagen programvis. Många salar som är dåligt 

utrustade

• Har haft en föreläsare som sagt att det är förbjudet att 

lämmna föreläsningen under pågående föreläsning. Det 

gjorde mig som har stora besvär med magen obekväm ty 

om jag skulle få ett avföringsläckage under föreläsningen 

så måste jag kunna lämmna föreläsningen.

• Jag blev förlöjligad av en föreläsare under en föreläsning 

när jag sa att det var mycket text på en dugga(ca 3/4 A4 

löpande text). Jag är dyslexiker och tog det hårt.

• Jag har en funktionsnedsättning som heter visual snow, 

vilket bland annat ger lässvårigheter. En gång påpekade 

jag för en grupp personer att jag tycker att det är orättvist 

att jag inte kan få hjälp, till exempel extra skrivtid på tentor, 

bara för att min funktionsnedsättning är så pass okänd, 

när alla med dyslexi kan få förlängd tentamenstid oavsett 

hur mycket eller lite lässvårigheter de har. Visst, detta kan 

förstås tolkas som att jag tycker att det är fel att personer 

med dyslexi får hjälp, men det är inte så jag menade, 

jag menade att jag också skulle behöva hjälp. En person 

(motsvarande soc eller utb i sin sektion) i den grupp jag 

nämnde mitt problem för sa att personer med dyslexi 

åtminstone har en riktig diagnos och att bara för att jag har 

svårt att läsa så ska jag inte ha rätt till att få hjälp. Kändes 

rätt så oförstående av hen.

• Jag upplevde under kursen industriell projektledning att 

föreläsaren pratade nedvärderande om psykisk ohälsa, 

och jag som medicinerat för utmatningssymptom kände 

mig utsatt. Jag kontaktade studiebevakarna, men gjorde 

det anonymt, så vet inte om åtgärder vidtogs.

• Stamning, om man talar om intervvjuer eller liknande, 

har jag innan jag tog hand om den större delen av min 

stamning känt att man inte direkt kunnat få något utav 

intervjuer eller presentationer etc. Samt på sociala event, 

specifikt på nationer etc, då man kan ses mycket fullare 

fastän man inte direkt är full, pga stamning som pågår 

generellt.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på funktionsnedsättning eller -hinder...

8.10. Fritextsvar: Med avseende på funktionsnedsättning eller -hinder

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på funktionsnedsättning eller -hinder.  

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• en gask hade ”kyrktema” och vissa skämt gick lite för 

långa

• Ingen hemlighet att muslimer är mest utsatta. Speciellt 

tjejer med huvudbonad.

• Jag är ateist, vilket får folk att kalla mig rasist...

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på religion eller annan trosuppfattning...

8.11. Fritextsvar: Med avseende på religion eller annan trosuppfattning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på religion eller annan trosuppfattning.

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Det var en vaktmästare på Uppsala universitet som var 

väldigt otrevlig mot mig när jag råkade sitta i kaféet på 

lunchen. Det var knappt någon där som skulle äta och jag 

var helt inne i en inlämning som skulle lämnas in samma 

dag. Han kommer fram till mig och trycker upp en skylt i 

mitt ansikte där tiden står för kaféets lunchgäster, och så 

säger han att han hoppas att jag kan svenska och är väldigt 

otrevlig senare, men säger inget till dem andra, bara 

mig, och det kändes nog för att jag har en annan etnisk 

tillhörighet.

• Efter en stund så slutar man bry sig om spydiga 

kommentarer som har lite rasistiska drag. Har inte 

kontaktat någon angånde det för då skulle jag helt plöttsligt 

ha väldigt mycket att göra.

• En ignorant medstudent sade något rasistiskt av den 

vardagliga formen. Jag sa till personen direkt.

• In a lab with international students a professor choose 

to answer questions to Swedish students in swedish 

language and not in english. I note that in the evaluation 

form after the course finished.

• Jag blev sämre behandlat genom labb tillfällena nämligen 

bara för att jag är invandrare. Jag betraktas som att jag 

kommer från andra planet och alla undviker mig.

• Lite same som ovan. I allmänhet är ju arbetet för 

jämställdhet ”white feminist TM”. Om man har problem 

med en vit kvinna får man höra att man ju ska stötta 

varandra. Also faktum att folk kan skämta runt om ras (dvs 

de behöver inte tänka på mina känslor), men så fort man 

skojar tillbaka är det en jävla kalabalik. Kan fan inte säga 

ett piss.

• Titta bara matsalen, invandrare sitter mest för sig själva. 

Det där med anonymitet vid tentaskrivning är spel för 

gallerian, kursansvarig ser vem som står bakom koden 

innan slutpoäng ges. Jag har träffat många, däribland 

jag själv, där tentamen rättats efter etnisk tillhörighet. 

”Misstagen” som gjorts vid rättning av mina tentor är 

för många och jag har aldrig fått vettigt svar varför det 

blivit så. Jag har konfronterat ansvariga men inga svar. 

Istället fick jag bestraffning. Alla ser men ingen bryr sig. 

Sen kan universitetet säga vad de vill. KRÄNKNING! 

YNKRYGGARNA KOM INTE TILL BOXNINGSKLUBBEN. 

De valde att gömma sig. Istället försökte de smuts kasta 

mig via nätet med mera, nu sopar man bort bevisen när 

rykten går om deras vidriga gärningar. Och dessa får betalt 

av universitet. Jag kan outa 4-5 namn som jag tagit med 

handen i kakburken om det är så de vill sen kan de ta det 

till rätten om det vill. Jag välkomnar det. 

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på etnisk tillhörighet...

8.12. Fritextsvar: Med avseende på etnisk tillhörighet

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på etnisk tillhörighet.

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Föreläsare inom statistik som talade om hur det bara finns 

två kön. Allt annat var socialy påhitt. Kontaktade ingen

• Förlöjligande av ordet ”hen”, och folk som är ”mittemellan”, 

genom dåliga skämt av föreläsaren.

• Mest antaganden, till exempel ”Du, som är tjej, [...]”

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad? 
Med avseende på könsidentitet- eller uttryck...

8.13. Fritextsvar: Med avseende på könsidentitet- eller uttryck

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de utsatts med avseende på könsidentitet- eller uttryckt

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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I den här delen följer en sammanfattning av vad som framgår i det nedbrutna 
resultatet vid frågan ”Har du någon gång under dina studier vid TekNat 
fakulteten känt dig diskriminerad eller trakasserad?”. Nedbytningen har 
gjorts på följande bakgrundsvariabler:

• Könsidentitet
• Biologiskt kön 
• Ålder
• Ursprung
• Funktionshinder/funktionsvariation/funktionsnedsättning

• Utbildning

Syftet är att se vilka bakgrundsvariabler som korrelerar med upplevelsen 
av utsatthet vid TekNat. Observera att grupper med färre än fem svar inte 
redovisas på uppdelad nivå av anonymitetsskäl. 

KÖN

Som konstateras på sida 25 uppger 17 procent av respondenterna att de 
någon gång under studierna vid TekNat fakulteten känt sig diskriminerade 
eller trakasserade. Totalt 46 procent av de som upplevet diskriminering/
trakasserier, uppger vidare att de utsatts med avseende på kön. I 
nedbrytningen på sidan 29 utläses att kvinnor, både sett till könsidentitet 
och biologiskt kön, svarar att de utsatts i dubbelt så hög grad jämfört med 
män, 24 procent respektive 12 procent. 

Vidare har en femtedel av gruppen med könsidentiteten ”Annat/båda/inget“ 
respektive gruppen som inte vill uppge könsidentitet utsatts. Sistnämnda 
två grupper är dock betydligt mindre till antalet, varför de inte redovisas 
per diskrimineringsgrund. Resultateten bör tolkas med viss försiktighet, då 
färre svar inkommit i dessa grupper. 

Bland de 12 procent utsatta som identifierar sig som män, svarar 20 procent 
att de utsatts på grund av kön. Motsvarande siffra för kvinnor är klart högre, 
64 procent. Män har däremot utsatts med avseende på etnisk tillhörighet 
(24%) och politisk uppfattning eller social bakgrund (34%) i högre grad än 
kvinnor. Ungefär lika andelar män och kvinnor, 22-25 procent, svarar att de 
utsatts på grund av val av utbildning. 

Sammanfattningsvis framgår således att respondenter som identifierar sig 
som män utsatts i lägre grad än kvinnor. Detta samtidigt som män uppger 
mer spridda diskrimineringsorsaker än kvinnor, som i störst omfattning 
utsatts på grund av kön. 

Överlag utläses endast marginella skillnader gällande biologiskt-/tilldelat 
och könsidentitet. 

Andra grupper som i högre grad uppgett kön som orsak till diskriminering/
trakasserier är Civilingenjörer, varav 55 procent (av de 17 procent 
Civilingenjörer som utsatts) uppger kön som orsak. 

8.14. Sammanfattning av uppdelning
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En större andel könsdiskriminerade utläses även bland respondenter födda 
mellan 1990-1994, varav omkring hälften (av de närmare 20 procent som 
utsatts) svarar att det skedde med avseende på kön. Respondenter som 
är bisexuella/pansexuella svarar i större omfattning att diskriminering/
trakasserier förekommit på grund av kön. 66 procent (av de 25 procent 
bisexuella/pansexuella som utsatts) har angett kön som orsak. 

UTBILDNING

Närmare var fjärde respondent, av de som utsatts för diskriminering/
trakasserier, har utsatts med avseende på val av utbildning. Vid en 
granskning av nedbrytningen utläses ingen tydlig trend där en särskild 
grupp utmärker sig avsevärt. En andel mellan 15-25 procent, som angett val 
av utbildning som orsak till diskriminering, återfinns i flertalet grupper. Där 
det förekommer högre andelar utsatthet pga. val av utbildning återkommer 
främst mindre grupper, varför det i och med lågt antal respondenter är 
svårt att dra några säkra slutsatser. Exempelvis har 25 procent av gruppen 
bisexuella/pansexuella uppgett utsatthet, varav 50 procent svarat med 
avseende på val av utbildning. Återigen bör man ha i åtanke att gruppen är 
mycket liten till antalet.

Bland gruppen som studerar en Masterutbildning har 18 procent svarat att 
de utsatts för diskriminering eller trakasserier under sina studier. Av dessa 
uppger 35 procent att det skedde med avseende på val av utbildning. 
Masterstudenter utmärker sig därmed med en större andel utsatta 
förekommit val av utbildning. 

I uppdelningen per ålder syns att vissa åldersgrupper uppger val av 
utbildning som diskrimineringsorsak i högre grad. Resultatet är dock spritt 
mellan olika åldrar och i och med att antalet svarande är få är det svårt att 
dra några direkta slutsatser.

URSPRUNG

Totalt 15 procent, av de 17 procent som utsatts, anger etnisk tillhörighet 
som orsak. I nedbrytningen kan konstateras att 18 procent av respondenter 
födda i Sverige utsatts, medan motsvarande siffra för respondenter födda 
utanför Sverige är 16 procent. Bland de som är födda utanför Sverige uppger 
en stor andel, 51 procent, att orsaken var deras etniska tillhörighet, medan 
9 procent födda i Sverige angett detsamma. 

Politisk uppfattning och social bakgrund är också en diskrimineringsgrund 
som anges i högre grad (26%) av respondenter med båda föräldrarna födda 
utomlands jämfört med övriga (15-16%). 

Bland äldre respondenter, födda 1989 eller tidigare, framgår att en större 
andel anger etnisk tillhörighet som diskrimineringsgrund. Respondenter 
födda 1989 eller tidigare är dock betydligt färre, varför resultatet bör tolkas 
med viss försiktighet.

8.15. Sammanfattning av uppdelning (forts.)
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ÅLDER

Totalt 19 procent av de 17 procent som utsatts för diskriminering eller 
trakasserier under sina studier vid TekNak, anger ålder som orsak. I 
uppdelningen av totalresultatet per ålder, på sida 31, framgår att äldre 
respondenter (födda 1980 eller tidigare) utsatts i klart högre grad (39%). 50 
procent anger vidare att orsaken var ålder. Återigen bör nämnas att gruppen 
är liten till antalet (endast 2 procent totalt är födda 1980 eller tidigare och 
endast 10 procent är födda 1989 eller tidigare). Samma tendens syns hos 
de yngre åldersgrupperna. Exempelvis svarar 31 procent av respondenterna 
födda 1998 att de utsatts på grund av ålder. Även detta är en något mindre 
grupp (7%) sett till åldersfördelningen i stort. 

Respondenter födda 1993 har också angett ålder som diskrimineringsorsak 
i något högre grad än övriga, 25 procent.

8.16. Sammanfattning av uppdelning (forts.)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Man 12% 88% 20% 4% 24% 7% 10% 10% 16% 34% 22% 19%

Kvinna 24% 76% 64% 6% 9% 2% 5% 4% 15% 6% 25% 15%

Intersexuell/annat - - - - - - - - - - - -

Vill ej uppge 20% 80% - - - - - - - - - -

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Man 12% 88% 20% 4% 24% 7% 10% 10% 16% 35% 22% 18%

Kvinna 24% 76% 64% 4% 9% 3% 4% 3% 14% 6% 25% 14%

Annat/båda/inget 19% 81% - - - - - - - - - -

Vill ej uppge 19% 81% - - - - - - - - - -

Könsidentitet

Biologiskt kön

8.17. Uppdelning (Könsidentitet & biologiskt kön)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Civilingenjör 17% 83% 55% 6% 10% 2% 6% 5% 16% 16% 21% 17%

Högskoleingenjör 14% 87% 31% 0% 15% 8% 0% 0% 15% 23% 23% 31%

Kandidatprogram 16% 84% 32% 5% 16% 2% 7% 9% 14% 9% 25% 14%

Masterutbildning 18% 82% 32% 0% 24% 12% 9% 6% 21% 35% 35% 9%

Övrigt 24% 76% 30% 10% 50% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 40%

Utbildning

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, jag har en funktionsvariation 32% 68% 33% 8% 15% 8% 38% 13% 15% 15% 23% 18%

Nej, jag har ingen funktionsvariation 16% 84% 49% 5% 15% 3% 1% 5% 16% 18% 24% 17%

Funktionsnedsättning, funktionsvariation eller funktionshinder

8.18. Uppdelning (Utbildning & funktionsvariation)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

1980 eller tidigare 39% 61% 17% 8% 42% 8% 0% 8% 50% 25% 17% 33%

1981 till 1986 20% 80% 10% 10% 50% 10% 20% 0% 20% 40% 10% 20%

1987 till 1989 23% 77% 40% 5% 35% 0% 10% 10% 5% 20% 10% 15%

1990 till 1991 17% 83% 54% 14% 7% 4% 4% 4% 11% 18% 18% 25%

1992 19% 81% 65% 7% 13% 7% 0% 3% 16% 23% 32% 19%

1993 20% 80% 58% 5% 10% 3% 8% 5% 25% 8% 18% 13%

1994 23% 77% 47% 0% 6% 2% 13% 2% 9% 15% 19% 17%

1995 18% 82% 40% 6% 6% 3% 6% 14% 14% 17% 40% 9%

1996 15% 85% 48% 0% 19% 4% 0% 7% 4% 11% 26% 11%

1997 6% 95% 46% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 46% 27%

1998 11% 89% 31% 8% 23% 15% 15% 8% 31% 39% 23% 15%

Senare än 1998 - - - - - - - - - - - -

Födelseår

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, båda föräldrarna är födda utomlands 18% 82% 23% 6% 57% 11% 2% 2% 17% 26% 11% 21%

Ja, en förälder är född utomlands 14% 87% 40% 4% 16% 4% 8% 8% 20% 16% 36% 36%

Nej, ingen förälder är född utomlands 18% 82% 53% 5% 5% 3% 7% 6% 15% 15% 25% 13%

Ursprung föräldrar

8.19. Uppdelning (Födelseår & ursprung föräldrar)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Heterosexuell 16% 84% 45% 4% 16% 5% 6% 3% 15% 20% 24% 17%

Homosexuell 23% 77% 50% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 50% 0%

Bisexuell/pansexuell 25% 75% 66% 7% 7% 0% 17% 24% 3% 0% 21% 10%

Asexuell 11% 89% - - - - - - - - - -

Annat 11% 89% - - - - - - - - - -

Vet ej/vill ej uppge 19% 81% 18% 18% 18% 0% 0% 0% 55% 27% 27% 27%

Sexuell läggning 

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

känt dig diskriminerad eller 

trakasserad?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, jag är född utanför Sverige 16% 85% 23% 0% 51% 8% 5% 0% 18% 23% 15% 13%

Nej, jag är inte född utanför Sverige 18% 83% 50% 6% 9% 3% 7% 7% 15% 16% 25% 17%

Ursprung

8.20. Uppdelning (Ursprung och sexuell läggning)
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9. Bevittnad utsatthet

Drygt var femte respondent svarar att de sett någon annan diskrimineras 
eller trakasseras på TekNak fakulteten. 

Det mest förekommande skälet är återigen kön, vilket 58 procent anger 
som orsak till diskriminering/trakasseri. Runt 20 procent anger vidare etnisk 
tillhörighet, ålder respektive val av utbildning. 

Har du någon gång under dina studier på TekNat 
fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras?

Med avseende på vadå (frågan ställdes endast till de som 
svarat ja på föregående)?
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9.1. Totalresultat
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• Bara att titta i UTN:s sångbok... ”käften kvinna” och 

”kärringar” är några exempel på ord som förekommer i 

sånger.En gång jämförde en föreläsare killar och tjejer med 

materia och antimateria, vilket känns väldigt problematiskt. 

Att hen dessutom drog det vidare med att när materia och 

antimateria möts så händer det spännande saker och att 

materia är den som oftast vinner, vilket hen jämförde med 

att killar oftast är starkare än tjejer. Samma föreläsare har 

också sagt saker som ”Nu behöver jag två starka killar som 

kan hjälpa mig att bära det här bordet.”

• Det finns personer(klasskamrater) som är väldig öppna 

med objektifera kvinnor vilket är väldigt obekvämt.

• En av mina föreläsare har uttryckt sig väldigt olämpligt 

angående könsfördelningen på programmet. An annan 

verkade tycka att de få kvinnor som läste kursen inte borde 

göra det.

• En föreläsare har sagt nedvärderande kommentarer om 

kvinnor och uttryckt att de inte kan göra ett lika bra jobb 

eller jobba lika hårt som män.

• En kille kallade mina kompisar för horor. Vad jag vet gjordes 

inget förutom att utomstående vänner talade med denna 

person.

• Folk har uttryckt sig negativt gällande kvinnors förmåga att 

klara studierna.

• Har upplevt att vissa (manliga) föreläsare har varit mer 

negativt inställda till och dumförklarat kvinnliga studenter, 

samt rättat icke anonyma uppgifter olika.

• inte första hand, men kvinnliga klasskamrater vittnar om 

hur särskilt en kille i klassen ständigt drar sexistiska skämt, 

ofta riktat mod dem, och hur de inte förstår matteuppgifter 

etc pga deras kön.

• Jag har ett flertal kompisar som också fått opassande 

kommentarer från bl.a. lärare och andra om att de är tjejer.

• Jag har generellt noterat att det är mycket lättare för mig 

som kille att få tala på t.ex seminarier än det verkar vara 

för tjejer. De blir väldigt ofta avbrutna på ett sätt som jag 

inte ser killar bli.

• Kvinnliga föreläsare och lektionsledare har generellt sett 

inte blivit behandlade med samma respekt. Det händer ofta 

att studenter inte lyssnar, småpratar eller har ett allmänt 

mindre respektfullt beteende mot kvinnliga auktoriteter. 

Detta märktes speciellt bland de nyare studenterna(på en 

kurs jag gått, kan ej prata för alla kurser)

• Kvinnliga lektionsledare och anställda blir ofta mer 

kritiserade och hårdare dömda än manliga.Opassande 

kommentarer om kvinnor förekommer

• Kvinnor fick inte lika mycket hjälp under kemilaborationerna. 

Togs upp i kursutvärderingen.

• Många gånger får tjejer nedlåtande kommentarer eller 

långa och utförliga förklaringar på ja/nej frågor. Ett exempel 

är när jag och en annan tjej i min klass bad en lärare om 

hjälp för en specifik rad kod, det slutade med att läraren 

i fråga spenderade två timmar för att förklara för oss vad 

uppgiften var, att vår kod var ful, hur mam borde tänka kring 

lösningen osv, flera gånger påpekade vi och bar honom 

förklara problemet vi kommit för att få hjälp med, efter 

två timmar hade han fortfarande inte förklarat det, och när 

vi påpekat det så var svaret att han inte visste. Samma 

lärare la även kommentarer som ”ni kan inte koda” när han 

skulle förklara saker för oss, utan något belägg för det (vårt 

fjärde år som it ingenjörer)

• Många tjejer tas inte på lika stort allvar gällande sina svar i 

grupparbeten. Många manliga studenter frågar hellre killar 

än tjejer. Tjejer får ofta överbevisa sin kompetens för att 

bli accepterad av gruppen (om gruppen är till störst del av 

manligt kön).

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på kön...

9.2. Fritextsvar: Med avseende på kön

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på kön

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• När någon ställer en fråga tenderar den att lyssna mer på 

en killes svar än det som en tjej säger. Har upplevt flera 

gånger att tjejen inte tas lika seriöst.

• På en föreläsning om konflikthantering togs väldigt 

könsstereotypa exempel upp, det var t.ex. bara män som 

arbetade och kvinnor som gjorde hushållsarbete. När detta 

under rasten påpekades av min kompis till föreläsaren blev 

han sur, tog inte kritiken på allvar och sa att det ”var en 

slump”.  Upplevdes som att han tyckte hon var en ”gnällig 

brud som fokuserar på fel saker”.

• Strukturell, snarare än personlig, diskriminering. Kvinnliga 

kurskamrater som fått blanka nej på förfrågningar om 

praktikmöjligheter och projektarbeten medan manliga fått 

höra att det nog ska gå att ordna, eller i extrema fall fått 

platser de uppenbarligen ej varit kvalificerade för. Manliga 

kurskamrater som ges mer utrymme på seminarium och 

diskussioner. En avsaknad av kvinnliga föreläsare och 

professorer trots att detta är ett av få ämnen inom teknat 

som har en övervikt av kvinnliga alumner.I en kurs mötte 

jag även en föreläsare som hävdar att kvinnors intelligens 

är lägre än mäns och använder sexistiskt språkbruk samt 

förlöjligande och sexistiska föreläsningsbilder. Även om 

jag själv ej anmälde saken till institutionen uppgav flera av 

mina kurskamrater att de gjort det, och föreläsaren blev 

efter kursen omplacerad till administrativt arbete inom 

institutionen, men arbetar alltjämt kvar.

• Tidigare nämnda situation. Kopierar in igen: Var en (manlig) 

labass som inte kollade någon tjej i ögonen (förtydligande: 

han kollade på våra bröst istället). En av mina kursare sa 

till kursledare, labassen blev tillsagd och slutade med sitt 

beteende. Vet ej om han fortsatte vara labass efter att 

kursen var slut.

• Tjejer har ofta kritiserats hårdare än killar på flera kurser. 

Detta brukar tas upp med kursledningen.

• Under ett möte i början av programmet uppstod en väldigt 

snubbig stämning där två män hetsade varandra till att 

vara olämpliga, och bl.a. fällde väldigt objektifierande 

kommentarer om en kvinnlig lektionsledare. Såvitt jag vet 

gjordes inget åt det.

• Vet om kvinnliga medstudenter som blivit ifrågasatta om 

det var ”deras egen kod” i programmeringskurs. Vet ej om 

det togs vidare.

• Vi hade en föreläsare i beräkningsvetenskap som var 

extremt elak och nedvärderande mot kvinnor. Frågor som 

kvinnor ställde fick svar som ”är du dum i huvudet” , 

medan män som ställde samma frågor fick pedagogiska 

och hjälpsamma svar.

• Vi hade en föreläsare med inställningen ”tjejer kan inget”, 

så det sken igenom i väldigt mycket denne sa och gjorde, 

vilket en del tjejer tyckte var jobbigt. Vet inte om någon 

kontaktades, men föreläsaren sågades längs fotknölarna i 

en kursutvärdering.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på kön...

9.3. Fritextsvar: Med avseende på kön (forts.)
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• En nära vän utsatt för grova stalker situationer. Polisen, 

studievägledare, programansvarig samt utn studiesocialt 

ansvarig kontaktades.

• Kan inte komma på någon specifik situation, men jag 

har ofta bevittnat trakasserier mot personer som är 

vegetarianer eller nykterister.

• Om någon har en annorlunda personligen t.ex. under 

td-mottagningen märks det extra tydligt och tyvärr 

förekommer exkluderande händelser för dessa personer.

• Vanligt att skämta o snacka skit om folk som är ”dumma” 

eller inte klarar kurser osv bakom ryggen på dem.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på annat...

9.4. Fritextsvar: Med avseende på annat

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på annat.

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Alla naturvetare förtrycks av ingenjörer

• Bland många studenter och även lärare råder en hierarki 

mellan olika utbildningar. Vid ett tillfälle för flera år sedan 

under en matematikföreläsning inför en fullsatt aula ställde 

en student en fråga, varpå läraren frågade vilket program 

studenten läste, studenten svarade W och lärare gav ifrån 

sig ett menande ”ah” och fortsatte utan att besvara frågan.

• Det finns en ohyggligt fientlig attityd bland många program 

gentemot STS där STS-studenter hävdats vara sämre 

studenter, inte lika värda som andra ingenjörer och att de 

inte riktigt platsar på Ångström. Detta har verkligen varit 

genomgående hela tiden jag studerat här.

• Det finns en viss elitism bland en del studenter och 

föreläsare inom de program jag har läst (kandidat- samt 

masterprogram i matematik), där man ser ner på de som 

läser exempelvis tekniska program och andra program 

som inte läser lika mycket matematik. Detta har lett till 

konfrontationer mellan studenter och lärare. Jag har inget 

vetskap om ärendet togs vidare.

• DN föreläsare som fler gånger tydligt antytt att vi som läser 

högskole- inte är lika ”smarta” som civilarna.

• Ett synsätt om att tekniska utbildningar är svårare än övriga 

och därmed borde ha större andel csn etc. Även inom den 

tekniska fakulteten finns en syn att vissa program ses som 

flummiga och därmed inte väger lika tungt.

• Föreläsare och lektions-/laborations-ledare har kritiserat 

andras val av utbildning, och smutskastat den.

• Mycket snack om att ”hårda” vetenskaper är bättre än 

”mjuka”

• Ofta när någon tjej går ett civilingenjörsprogram där det 

finns många tjejer. Då antas det ofta att utbildningen är 

lättare och att personen i fråga också är sämre på tekniska 

ämnen.

• Personen fick höra att den inte passar in i utbildningen av 

en bekant på grund av att personen ”låg efter” i studierna. 

Problemet löstes på plats av de inblandade personerna 

och ingen kontakt med någon annan togs.

• STS benämns ibland som ”fikaprogrammet”. W och X 

benämns ofta som ”tjejprogrammet”. Finns fördom om att 

alla på W är vegetarianer.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på val av utbildning...

9.5. Fritextsvar: Med avseende på val av utbildning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på val av utbildning

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• En person som uttryckt tillhörighet till SD. Många var tydligt 

mer kyliga mot denne efter att det framgick. Är medveten 

om att jag själv pratat mindre med personen sedan dess.

• Föreläsare som uttryckt sig angående partiers åsikter om 

kärnkraft

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på politisk uppfattning eller social bakgrund...

9.6. Fritextsvar: Med avseende på politisk uppfattning eller social bakgrund

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på politisk uppfattning 
eller social bakgrund.

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• En kursare till mig hade ännu inte fyllt 18 när det var 

mottagning, så hen fick inte vara med på nästan några 

grejer alls (eftersom det är så mycket fokus på alkohol, 

vilket är ett problem i sig...). De mottagningsansvariga 

kunde inte lösa det med att till exempel de som jobbade 

kunde få se hur personen såg ut och lova att inte servera 

alkohol till hen eller någon liknande lösning. Jag förstår att 

det är svårt att komma fram till en bra lösning som inte 

riskerar att någon köper ut till hen, men det kändes trist att 

det var så många saker hen inte fick vara med på.

• Folk uttrycker sig kritiskt om de som väljer att börja direkt 

efter gymnasiet

• I kurser där äldre studenter deltagit och där studenter 

själva förväntas formera grupper uppfattar jag att dessa 

ofta har exkluderats.

• Vissa äldre blev inte ens inbjudna till allt som hände 

under de första veckorna på vissa utbildningar för att det 

förväntades att de inte ville gå eftersom de var äldre

• Äldre personer inte lika välkomna i klassgrupper

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på ålder...

9.7. Fritextsvar: Med avseende på ålder

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på ålder

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Folk som säger hemska och felaktiga saker om människor 

som inte är heterosexuella. Frågan togs upp i ett fall 

åtminstone, men det är ju sådant som mest bara pågår 

som ”mikroagressioner” hela tiden. Vilket väl egentligen 

gäller för de flesta diskrimineringsgrunderna.

• Skämtas mycket om sexuell läggning, speciellt 

homosexuell läggning vilket upplevs otrevligt

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på sexuell läggning...

9.8. Fritextsvar: Med avseende på sexuell läggning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på religion eller 
annan trosuppfattning

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Dåliga exkursionsalternativ för rullstolsburen och hjälp till 

och från platser. Vet ej om någon kontaktades

• En labbhandledare skämtade om OCD i en av 

kommentarerna i rättningen av en labbrapport, olämpligt 

tycker jag.

• Inte riktat mot någon specifik, men många säger saker 

som ”Jag är lite schizofren.” när det gäller triviala saker 

som att till exempel gilla både Coca Cola och Pepsi. Rätt 

tragikomiskt också att ordet ”schizofren” används på det 

här viset när det inte har med multipla personligheter att 

göra. Andra saker jag har hört, som är riktat mot specifika 

personer som är deprimerade eller liknande, är ”Alla är lite 

nere ibland.” eller ”Du får sluta vara så pessimistisk så blir 

det bra.”

• Ja, en rullstolsburen person skulle aldrig kunna ha en 

heltidsarvoderad post på kåren t ex när det inte finns 

någon hiss upp till kontoret.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på funktionsnedsättning eller -hinder...

9.9. Fritextsvar: Med avseende på funktionsnedsättning eller -hinder

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som angett 
att de sett någon annan utsättas med avseende på funktionsnedsättning 
eller -hinder. 

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Ateist = Rasist i många läger.

• En djupt religiös person kränkte en annan persons 

annorlunda religiösa trosuppfattning. Ingen kontaktade 

någon.

• Har många gånger hört saker i stil med ”Du som tror på 

[...], hur kan du läsa den här utbildningen?” eller ”Hur 

kan du läsa [X, KandBio eller liknande] om du inte tror på 

evolution?” (även om personen inte har sagt att hen inte 

tror på evolution).

• Muslim studenter börjas att bli isolerad för att det finns ett 

allmänt hat om deras trosuppfattning.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på religion eller annan trosuppfattning...

9.10. Fritextsvar: Med avseende på religion eller annan trosuppfattning

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på religion eller 
annan trosuppfattning

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• En afghan vid återupprepade tillfällen kallats för 

våldtäcktsman av kursare.

• En examinator inom en kurs med rapportskrivning sa till en 

person av bosniskt ursprung att det ”märktes att svenska 

inte var dennes förstespråk” trots att hens modersmål är 

svenska. Enbart på grund av etnisk tillhörighet.

• Invandrare ignoreras i vissa tillfällen.

• Jag har upplevt att det finns/ har funnits en kultur bland 

studenter där studenter  gör sig roliga över lärares etnicitet. 

Jag minns särskilt ett fall där studenter förminskat en lärare 

genom att imitera dennes brytning. Det uppstod även ett  

”drev” mot denna lärare, vilket jag upplever delvis kan ha 

berott på dennes etnicitet.  Det senare upplever jag ofta 

har varit fallet, att studenter varit extra hårda i sin inställning 

mot lärare och personal pga. deras etniciteter.

• Rasistisk kommentarer från annan student om min 

klasskompis angående hens etniska tillhörighet. Hen sa 

det till mig, vet inget mer.

• Strukturell diskriminering

• We had a racist lecturer

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på etnisk tillhörighet...

9.11. Fritextsvar: Med avseende på etnisk tillhörighet

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på etnisk tillhörighet

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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• Det har varit herr- och damsittningar som känns onödigt 

binära. Har sett ETT sådan evenemang där de skrev ”och 

hen” eller ”och andra”

• Hört med ”skämt” eller ifrågasättande av transpersoner

• Många spex förnedrar folk med avvikande könsidentitet.

Har du någon gång under dina studier på TekNat fakulteten sett någon annan diskrimineras eller 
trakasseras? Med avseende på könsidentitet- eller uttryck...

9.12. Fritextsvar: Med avseende på könsidentitet- eller uttryck

Nedan redovisas ett urval av de fritextsvar som inkommit bland de som 
angett att de sett någon annan utsättas med avseende på könsidentitet- 
eller uttryck

Fritextsvaren har valts ut med syfte att representera helheten. Inga 
fritextsvar har justerats. 
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I enkäten ställdes även en fråga om man sett någon annan diskrimineras 
eller trakasseras under sina studier på TekNak. Som redovisas på sida 33 
utmärker sig kön som den främsta grunden, vilket totalt 58 procent angett. 
Andelen som sett någon annan utsättas är således högre än andelen som 
uppger att de utsatts själva avseende kön. I övrigt speglar dock resultaten 
varandra i flera avseenden, vilket även återkommer i nedbrytningarna per 
bakgrundsvariabler. 

Kvinnor svarar i något högre grad att de sett någon annan utsättas, 24 
procent att jämföra med 18 procent bland män. Av de män och kvinnor som 
angett att de sett någon utsättas har störst andel (56-59%) angett att det 
var på grund av kön. Både vad gäller biologiskt kön och könsidentitet. 

Av de 22 procent Civilingenjörer, som svarar att de sett någon utsättas, 
anger 67 procent att det var på grund av kön, vilket är högre än övriga 
utbildningar. 

Av de 13 procent Högskoleingenjörer, som svarar att de sett någon utsättas, 
anger 50 procent att det varpå grund av val av utbildning, vilket är i högre 
grad än övriga utbildningar.

Andelen med utlandsfödda föräldrar svarar i högre grad att de sett någon 
utsättas på grund av etnisk tillhörighet, jämfört med respondenter med 
svenskfödda föräldrar. Bland de 17-19 procent respondenter med minst en 
förälder född utomlands anger 36-40 procent att de sett någon annan utsattas 

på grund av etnisk tillhörighet. Motsvarande siffra bland respondenter med 
svenskfödda föräldrar är 15 procent. 

9.13. Sammanfattning av uppdelning
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten sett 

någon annan diskrimineras eller 

trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Man 18% 82% 56% 9% 23% 8% 9% 10% 19% 14% 29% 12%

Kvinna 25% 75% 59% 9% 18% 9% 10% 7% 17% 11% 17% 12%

Intersexuell/annat 0% 100% - - - - - - - - - -

Vill ej uppge 20% 80% - - - - - - - - - -

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten sett 

någon annan diskrimineras eller 

trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Man 18% 82% 56% 9% 23% 8% 9% 10% 20% 14% 28% 13%

Kvinna 24% 76% 59% 8% 17% 7% 9% 6% 16% 11% 17% 11%

Annat/båda/inget 31% 69% - - - - - - - - - -

Vill ej uppge 19% 81% - - - - - - - - - -

Könsidentitet

Biologiskt kön

9.14. Uppdelning (Könsidentitet & biologiskt kön)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten sett 

någon annan diskrimineras eller 

trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Civilingenjör 22% 78% 67% 11% 19% 7% 9% 12% 20% 12% 22% 11%

Högskoleingenjör 13% 88% 17% 8% 25% 8% 0% 0% 8% 25% 50% 17%

Kandidatprogram 19% 81% 41% 8% 16% 6% 8% 0% 10% 6% 24% 22%

Masterutbildning 25% 75% 47% 4% 23% 17% 15% 6% 28% 21% 23% 4%

Övrigt 21% 79% 33% 11% 56% 11% 11% 0% 11% 11% 11% 33%

Utbildning

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten sett 

någon annan diskrimineras eller 

trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, jag har en funktionsvariation 23% 77% 43% 7% 18% 11% 18% 14% 25% 14% 18% 29%

Nej, jag har ingen funktionsvariation 21% 79% 59% 9% 21% 8% 9% 8% 18% 12% 23% 11%

Funktionsnedsättning, funktionsvariation eller funktionshinder

9.15. Uppdelning: (Utbildning och funktionsvariation)



59E N K ÄT FA B R I K E N   |   Diskrimineringsenkäten, december 2017

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten sett 

någon annan diskrimineras eller 

trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

1980 eller tidigare 39% 61% 58% 8% 42% 33% 8% 17% 33% 33% 17% 17%

1981 till 1986 22% 78% 55% 0% 36% 9% 46% 9% 27% 18% 9% 9%

1987 till 1989 29% 71% 56% 20% 48% 12% 16% 8% 20% 24% 8% 16%

1990 till 1991 26% 75% 55% 12% 29% 17% 10% 7% 17% 10% 21% 12%

1992 28% 72% 56% 7% 9% 11% 7% 13% 27% 16% 27% 11%

1993 25% 75% 69% 6% 14% 6% 8% 8% 16% 8% 22% 4%

1994 25% 75% 53% 4% 18% 6% 6% 6% 20% 6% 20% 14%

1995 21% 79% 71% 15% 15% 5% 7% 12% 15% 7% 42% 15%

1996 16% 84% 48% 3% 14% 0% 10% 7% 10% 14% 21% 14%

1997 10% 90% 50% 20% 5% 0% 5% 10% 15% 5% 25% 10%

1998 10% 91% 46% 9% 36% 9% 9% 0% 18% 36% 18% 27%

Senare än 1998 - - - - - - - - - - - -

Födelseår

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

sett någon annan diskrimine-

ras eller trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, båda föräldrarna är födda utomlands 19% 82% 44% 6% 40% 15% 8% 8% 15% 13% 13% 10%

Ja, en förälder är född utomlands 17% 83% 61% 13% 36% 16% 10% 7% 19% 16% 16% 13%

Nej, ingen förälder är född utomlands 22% 78% 60% 9% 15% 7% 10% 9% 20% 12% 26% 13%

Ursprung, föräldrar

9.16. Uppdelning (Könsidentitet & biologiskt kön)
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Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

sett någon annan diskrimine-

ras eller trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Heterosexuell 20% 80% 58% 8% 21% 9% 9% 7% 19% 13% 24% 11%

Homosexuell 23% 77% 83% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 50% 0%

Bisexuell/pansexuell 29% 71% 55% 15% 12% 6% 18% 18% 12% 3% 9% 21%

Asexuell 11% 89% - - - - - - - - - -

Annat 11% 89% - - - - - - - - - -

Vet ej/vill ej uppge 26% 74% 60% 27% 27% 13% 7% 20% 33% 27% 33% 7%

Sexuell läggning

Har du någon gång under dina 

studier på TekNat fakulteten 

sett någon annan diskrimine-

ras eller trakasseras?

Med avseende på vadå?

Ja Nej Kön
Könsidentitet- 
eller uttryck

Etnisk tillhörig-
het

Religion eller 
annan trosupp-

fattning

Funktionsned-
sättning eller 

-hinder
Sexuell läggning Ålder

Politisk uppfatt-
ning eller social 

bakgrund

Val av utbild-
ning

Något annat

Ja, jag är född utanför Sverige 19% 81% 44% 2% 25% 4% 13% 8% 8% 10% 15% 15%

Nej, jag är inte född utanför Sverige 21% 79% 60% 10% 19% 9% 9% 9% 21% 13% 24% 12%

Ursprung

9.17. Uppdelning (Ursprung och sexuell läggning)
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10. Självskattning 

67 procent tror inte att de någon gång under sina studier diskriminerat, 
trakasserat, kränkt eller exkluderat någon annan person. 10 procent svarar 
vidare att de gjort det, medan 23 procent inte vet. 

Tror du att du någon gång under dina studier på TekNat har 
diskriminerat, trakasserat, kränkt eller exkluderat någon?

10%	

67%	

23%	
Ja	
Nej	
Vet	inte	

10.1. Totalresultat
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I nedbrytningen av frågan om man själv tror sig ha diskriminerat, trakasserat, 
kränkt eller exkluderat någon annan person under sina studier vid TekNat (i 
vilken 10 procent svarar ”Ja”) utläses att respondenter som identifierar sig  
som män i högre grad svarar att de tror sig ha utsatt någon annan (13%). 
Motsvarande siffra bland respondenter som identifierar sig som kvinnor är 
7 procent. Sett till biologisk-/tilldelat kön är resultatet detsamma. 

9 procent fler med funktionsnedsättning/funktionsvariation/funktionshinder 
svarar att de utsatt någon annan för diskriminering/kränkning/exkludering, 
jämfört med de som inte har funktionsnedsättning/funktionsvariation/
funktionshinder. 

Sett till sexuell läggning utläses att 9 procent fler i gruppen homosexuella 
svarar att de utsatt någon annan för diskriminering/kränkning/exkludering, 
än heterosexuella. 

I nedbrytningen gällande ålder utmärker sig respondenter födda 1980 eller 
tidigare med en större andel som svarat ”Ja”. Respondenter födda 1990-92 
ligger också strax över totalresultatet, 16 procent jämfört med 10 procent. 
Yngre respondenter, födda 1997 eller senare har svarat att de utsatt andra 
under sina studier i mycket liten grad (1-3%). 

Avseende utbildning och ursprung framgår inga relevanta skillnader i 
uppdelningen. 

10.2. Sammanfattning av uppdelning
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Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Man 13% 62% 26%

Kvinna 7% 74% 19%

Annat/båda/inget - - -

Vill ej uppge - - -

Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Man 13% 61% 26%

Kvinna 7% 74% 19%

Intersexuell/annat - - -

Vill ej uppge - - -

Könsidentitet Biologiskt/tilldelat kön

Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Ja 19% 49% 32%

Nej 10% 68% 22%

UtbildningFunktionsnedsättning, funktionsvariation eller 
funktionshinder

Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Civilingenjör 10% 66% 24%

Högskoleingenjör 9% 72% 19%

Kandidatprogram 11% 68% 21%

Masterutbildning 11% 68% 21%

Övrigt 5% 71% 24%

10.3. Uppdelning (Könsidentitet, biologiskt kön, funktionsvariation & utbildning)
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Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

1980 eller tidigare 19% 71% 10%

1981 till 1986 10% 63% 28%

1987 till 1989 9% 59% 32%

1990 till 1991 16% 54% 30%

1992 16% 59% 25%

1993 14% 58% 28%

1994 10% 68% 21%

1995 12% 66% 23%

1996 8% 75% 17%

1997 3% 78% 19%

1998 1% 83% 16%

Senare än 1998 - - -

Födelseår Ursprung föräldrar
Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Ja, båda föräldrarna 9% 74% 17%

Ja, en förälder 7% 66% 27%

Nej 11% 65% 24%

Ursprung

Sexuell läggning

Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Ja, jag är född utanför Sverige 8% 73% 19%

Nej, jag är inte född utanför Sverige 11% 66% 24%

Tror du att du någon gång under dina studier har 

diskriminerad, kränkt eller exkluderat någon?

Ja Nej Vet inte

Heterosexuell 10% 68% 22%

Homosexuell 19% 54% 27%

Bisexuell/pansexuell 10% 60% 30%

Asexuell - - -

Annat - - -

Vet ej/vill ej uppge 9% 53% 39%

10.4. Uppdelning (Födelseår, ursprung, ursprung föräldrar & sexuell läggning)
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