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Sammanfattning 
Umeå Medicinska Studentkår (UMS) arbetar kontinuerligt för att förebygga diskriminering och 
kränkning. En förutsättning för att bedriva en sådan verksamhet är att undersöka i vilken 
utsträckning och i vilken form dessa händelser uttrycker sig. Därför lanserade vi 2013 en 
enkätstudie för samtliga studenter på Medicinska Fakulteten och uppföljning görs vartannat år. I 
år har vi har erhållit totalt 425 enkätsvar, vilket motsvarar ca 10 % av studentantalet.  
 
Svaren berättar att 22 % har upplevt någon form av diskriminering, att diskriminering sker på 
samtliga grunder i varierande utsträckning och att den vanligaste diskrimineringsgrunden är kön. 
Jämfört med UMS diskrimineringsenkät 2013, då prevalensen av upplevd diskriminering var 18 
%, är situationen relativt oförändrad. Vi uppmanar med denna rapport ansvariga på samtliga 
nivåer inom universitetet att arbeta än mer aktivt i dessa frågor och vill uttala vårt dedikerade stöd 
i detta arbete. 

 
Några problemområden är mer frekvent förekommande och vi önskar därför: 
att fakulteten arbetar för att ingen undervisning inom våra program genomsyras av 
 heteronormativ ton. 
att  fakulteten arbetar för att religion inte ska förminskas eller förlöjligas i förhållande till 
 vetenskapen i samband med undervisningen. 
att fakulteten arbetar för att förbättra informationen och/eller spridningen av information 
 om vilket stöd man  har rätt till om man har en funktionsnedsättning.   
att utbildningsstrategiska rådet tillsammans med PROR ser över rutiner för hur 
 diskrimineringsärenden hanteras. 
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Introduktion 
Umeå Medicinska Studentkår (UMS) anser att alla människor är lika mycket värda och förtjänar 
samma möjligheter och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen beskriver förenklat 
diskriminering som att någon missgynnas eller kränks i samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Diskriminering innebär därmed i sin själva definition en inskränkning 
av våra grundvärderingar.  
 
Förhållanden i skolan generellt har stor betydelse för ungdomars hälsa (“School, Learning and 
Mental Health”. Gustafsson, J.-E., 2010). Trakasserier har beskrivits som den faktor som visade 
det starkaste sambandet med psykosomatiska besvär på individnivå (“School climate and 
psychosomatic health: a multilevel analysis”. Modin och Östberg, 2009). Detta beskriver allvaret i 
sådana ärenden och föranleder att vi motverkar diskriminering och trakasserier i alla dess former, 
vilket står skrivet i UMS Likabehandlingspolicy. 
 
I diskrimineringslagen 1 kap §5 står att läsa: “Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen 
(2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något 
barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda 
och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom 
ramen för anställningen eller uppdraget.” Med detta i åtanke blir UMS och Medicinska 
Fakultetens arbete mot diskriminering viktigt även rent juridiskt. 
 
För att kunna utforma och följa upp det jämlikhetsarbete vi bedriver behövs en kunskapsbas av 
jämlikhetsdata (“Statistikens roll i arbetet mot diskriminering”. Yamam Al-Zubaidi, 2012). I avsikt 
att samla in denna data har vi gjort en enkätstudie. Detta innebär att vi mäter självrapporterad 
diskriminering, vilket är en bra indikator för att följa diskrimineringens utveckling och utbredning 
eftersom summan av upplevelserna synliggör strukturer som har samband med 
diskrimineringsgrunderna (“Diskriminering - ett hot mot folkhälsan”. Projektet Diskriminering 
och hälsa, 2006). Kartläggning av förekomsten av diskriminering och kränkning tycker vi utgör 
en tydlig grund för fortsatt arbete med dessa frågor. Denna undersökning tjänar därmed ett basalt 
och strukturellt utredande syfte snarare än att fånga upp enskilda incidenter. 
 

Arbetssätt 
Vi har valt att undersöka grunden till diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunder som 
definieras av lagens diskrimineringsförbud. De är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder (Diskrimineringslagen 1 kap § 4). 
 
Insamling av data 
Enkäten spreds till studenterna via kårens adresslistor över registrerade studenter vid Medicinska 
Fakulteten både 2013 och 2015. 2015 skickades enkäten också till de e-postadresser som 
uppgivits i samband med registrering på kåren. Utöver detta spreds enkäten i programgrupper 
och kårens sida på Facebook, samt kårens hemsida. Enkäten fanns år 2015 tillgänglig både på 
svenska och engelska. 
 
Enkätens uppbyggnad 
I enkäten fick studenterna ange om de upplevt diskriminering vid Umeå universitet samt hur ofta. 
Efter det fick de ange om de upplevt sig själv diskriminerad eller om någon de känner 
diskrimineras för var och en av diskrimineringsgrunderna. Vidare fanns också möjligheten att 
beskriva hur diskrimineringen gått till via inmatning av fri text. 
 
Uppbyggnaden av enkäten mellan åren 2013 och 2015 skiljer sig inte markant. Dock valdes att 
enbart använda ett fält för inmatning av fritext i enkäten 2015 till skillnad från 2013 där det fanns 
ett fält för varje diskrimineringsgrund. I båda enkäterna var samtliga frågor utom 

https://medicinska.box.com/s/dperav0t43jxa3j7ngwt635kvatj3c64
https://lagen.nu/2010:800
https://lagen.nu/2010:800
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fritextinmatningen obligatoriska vilket innebar att de krävdes ett svar för att man skulle kunna gå 
vidare. 
 
En diskrimineringsgrund har bytt namn från funktionsnedsättning till funktionshinder, men 
innebörden är densamma.  

 

Sammanställning 
Enkätens spridning 
UMS nyhetsbrev var den primära metoden för marknadsföring av enkäten och skickades ut båda 
åren. Skillnaderna mellan åren belyses i tabell 1. Andelen som mottagit nyhetsbrevet har ökat från 
2013 till 2015 och likaså har frekvensen ökat för öppnande av det mottagna meddelandet. Båda 
åren användes också Facebook som marknadsföringskanal. Här syns en rejäl ökning i antalet klick 
och antalet som sett inlägget mellan åren. 
 

 2013 2015 

Antal mottagare 3750 4844 

Frekvens - öppnande av e-post  25,7 % 32 % 

Frekvens - öppnande av enkät 8 % 7,9 % 

Antal som sett på Facebook 1075 3873 

Antal som klickat på Facebook 13 67 

Tabell 1. Antal som tillsänts och interagerat med enkäten 
 
Båda åren använde UMS sin egen hemsida som bas för insamlande av enkätsvar. Som ses i tabell 2 
kan ingen större förändring ses i antalet svar från 2013 till 2015 utan det ligger på ungefär samma 
nivå som föregående år. Detta trots att enkäten gjorts mer tillgänglig via en engelsk variant och 
att fler faktiskt klickat på länken än tidigare år. 

 
 
 
 
 

Tabell 2. Antal som faktiskt besvarat enkäten 
 
Resultat av kvantitativa frågor 
Båda åren ligger andelen som svarat att de själv eller att någon de känner blivit utsatt för 
diskriminering i något sammanhang på Umeå universitet på ungefär samma nivå. Den ligger på 
18 % respektive 22 %. Tydligt är också att samtliga diskrimineringsgrunder förekommer och att 
könsdiskriminering är den klart mest vanligt förekommande formen av diskriminering som 
studenterna utsätts för. En kraftig ökning har även skett i form av rapporterad diskriminering på 
grund av ålder som 2015 är den tredje vanligaste upplevda formen av diskriminering.  
 

 2013 2014 

Antal svar 456 425 
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Bild 1. Hur stor andel av de som besvarat enkät upplever att de utsatts för diskriminering fördelat på de olika 
diskrimineringsgrunderna. 
 
Andelen som angett att de aldrig upplevt diskriminering sjönk något mellan åren och andelen i 
gruppen “det har hänt” ökade. Övriga grupper som systematiskt utsätts för diskriminering varje 
termin, varje vecka eller dagligen ligger på ungefär samma nivå 2015 som 2013. 
 

 
Bild 2. Hur ofta upplever studenterna diskriminering? 
 
De studenter som varje vecka eller oftare utsätts för diskriminering är lyckligtvis få till antal, men 
där är det även kön och etnisk tillhörighet samt ålder som utmärker sig. Detta illustreras i bild 3. 
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Bild 3. Studenter som utsätts diskriminering varje vecka eller oftare 
 
 

Bild 3. Diskriminering varje vecka eller varje dag. 
 

 
Resultat från fritext 
Könsdiskriminering är det mest förekommande som angetts men är inte så väl beskrivet i 
fritexten. Det rör sig om könsdiskriminering av båda könen och framförallt favorisering eller 
nedlåtande och/eller opassande kommentarer. 
 
Exempel på könsdiskriminering: 

- Casehandledaren kallade alla kvinnor för Karin medan männen fick sina riktiga namn. 
- Kliniska handledare kallar kvinnliga kandidater för ”lilla gumman” eller ”lilla kandidaten” 
- Kliniska handledare har kommit med opassande kommentator kring mitt utseende. 
- Manliga doktorander har fått datorer & konferenser bekostade trots att de producerar mindre än de 

kvinnliga som inte erhåller samma förmåner. 
 
Missnöje över heteronormer i utbildningen uttrycks ett flertal gånger. Ibland förekommer 
återkommande öppet hån mot homosexuella och beskrivs påverka alla studenter genom att 
förvärra normer och diskriminerande strukturer utöver att vara direkt diskriminerande. 
 
Exempel på detta: 

- Föreläsaren beskrev homosexuella som annorlunda från oss, utan en tanke på att det fanns flera 
homosexuella i publiken 

- Föreläsaren proklamerade bisexuella så väl som personer med könsöverskridande identitet inte fanns och 
att ”hen” var ett ord som hörde hemma i papperskorgen. 

 
Vanligt förekommande beskrivningar är att studenter med funktionsnedsättningar som 
hörselskador eller dyslexi upplever att de inte får det stöd de behöver för att få samma 
förutsättningar som övriga studenter. Det berör enkla saker så som att lärare inte använder 
hörselslingor, mikrofoner eller att salarna inte är utrustade med dessa. Exempel på detta 
innefattar även att studenter fått kämpa varje föreläsning för att få spela in föreläsningarna trots 
att studenten har rätt till detta.  
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Exempel på andra typer av diskriminering från frisvaret: 
- En grupp studenter fick en utskällning för att de pratade arabiska på kliniken med motiveringen att det 

skrämmer patienterna. 
- Föreläsare på Vetenskaplig metodik förklarade att religion bara var okej för de som ville ha en 

förklaring, men inte räcker om man vill veta sanningen. 
- Utländska studenter har fått höra att de kommer få problem att få jobb på grund av sin bakgrund. 

 

Diskussion 
Bedömning av resultat 
De senaste åren har Umeå universitetets arbete för lika villkor inte förändrats på ett sådant vis att 
vi förväntar oss någon statistisk förändring av incidensen diskriminering och kränkning av 
studenter. Detta bekräftas av undersökningens resultat. Den ökningen med 4 procentenheter av 
det totala antalet rapporterade fall av diskriminering från 2013 till 2015 kan mycket väl vara utan 
statistiskt signifikans. Viktigt är att vi fortsätter att följa detta även kommande år för att kunna 
göra en riktigare bedömning. 
 
Den påtagliga ökningen av diskrimineringsfall på grund av ålder kan vi inte förklara. Är detta 
början på en negativ trend är det självklart något vi måste utreda vidare. Värt att notera är även 
ökningen av könsdiskriminering. 
 
Sammantaget kan vi konstatera att diskriminering fortfarande förekommer på Medicinska 
Fakulteten. Det är vanligt och sker på samtliga grunder, även om könsdiskriminering är fortsatt 
vanligast. 
 
Felkällor 
Totalt svarade 425 studenter på denna enkät som riktade sig till alla studenter på Medicinska 
Fakulteten, som har ca 4000 studenter inklusive forskarstuderande. 
 
En selektionsbias skapades då enkäten i högre grad fått spridning internt inom 
tandläkarprogrammet, framförallt via Facebook. Av svaren i fritext framgår att studenter från 
tandläkarutbildningen stod för en högre andel av svaren än de andra programmen var för sig. En 
annan möjlig selektionsbias är att studenter som utsatts för diskriminering kan vara mer benägna 
att svara på enkäten. 
 
Även om enkäten spreds i specifika forum framgår det av svaren i fritext att även personer 
utanför universitetet, dock tidigare studenter, svarat på enkäten. Det gäller 2 personer, ett så lågt 
antal att vi bedömer dess påverkan på resultatet som irrelevant. 
 
Sammantaget bedömer vi att studien väl representerar förekomsten av diskriminering av 
studenter på Medicinska Fakulteten. Viktigt att notera är dock att eftersom enkätstudien mäter 
självrapportering så avspeglar den inte egentlig diskriminering utan endast diskriminering och 
kränkning som medvetandegjorts. Detta innebär enligt vår mening en stor källa till 
underskattning av antalet fall. 
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Rekommendation till fakulteten 
Av denna enkätundersökning framgår att diskriminering på alla definierade grunder är vanligt 
förekommande på Medicinska Fakulteten. Detta går emot Umeå universitetets nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter. Vi har full förståelse 
för svårigheterna som arbetet för lika villkor innebär men vill betona vikten av detta arbete med 
hänvisning till det stora antalet fall av diskriminering som påvisas. Vissa av fallen ligger också 
bortom universitetets kontroll när de berör patienters bemötande vid klinisk placering. Vi är 
övertygade om att ni delar våra vision om ett jämlikt universitetet och ser fram emot ett fortsatt 
samarbete mot detta mål. 
 
Några problemområden är mer frekvent förekommande och vi önskar därför: 
att fakulteten arbetar för att ingen undervisning inom våra program genomsyras av 
 heteronormativ ton. 
att  fakulteten arbetar för att religion inte ska förminskas eller förlöjligas i förhållande till 
 vetenskapen i samband med undervisningen. 
att fakulteten arbetar för att förbättra informationen och/eller spridningen av information 
 om vilket stöd man  har rätt till om man har en funktionsnedsättning.   
att utbildningsstrategiska rådet tillsammans med PROR ser över rutiner för hur 
 diskrimineringsärenden hanteras 

 
Universitetets Rådet för Lika Villkor arbetar aktivt för dessa värderingar, och är mitt i arbetet att 
omarbeta universitetets plan för Lika Villkor. Detta med små medel och ingen egentlig uttalad 
befogenhet. Vi vill uppmärksamma det arbete rådet bedriver och den tillgång rådet innebär för 
oss. Vi hoppas att rådet i framtiden ges resurser att utvecklas ännu mer! 


