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Umeå Medicinska Studentkår har sedan 2013 genomfört en genomlysning av diskriminering vid 
fakultetens utbildningar. Denna genomlysning görs vartannat år och denna rapport baseras på 
enkätsvaren från våren 2017. Den rapporterade förekomsten av diskriminering generellt vid 
fakulteten ligger på ungefär samma nivåer som tidigare år, dock ses en tydlig trend i att de 
svarande i större utsträckning rapporterar könsdiskriminering.    
 
Tidigare år har sammanställningen av enkäten mötts av motstånd från fakulteten och därför 
samlades kommentarer och synpunkter in från fakulteten i samband med presentation av 
föregående enkät. Den enkät som skickades ut i våras hade därför en något annorlunda 
utformning. Vidare har stora ansträngningar gjorts för att öka antalet svarande och antalet har 
ökat jämfört med tidigare år. 
 
Vidare ser studentkåren mycket positivt på instiftandet av ett råd för lika villkor vid fakulteten. Vi 
har trots det några förslag på fortsatta fokusfrågor för fakulteten att arbeta med även under 
kommande två år. Vår förhoppning är dock att införandet av detta råd kan bidra till att minska 
förekomsten av diskriminering vid fakulteten i framtiden. 
 
Nytt i årets enkät är att fakultetens forskarutbildningsstudenter har fått svara på ett utökat 
frågebatteri, som syftar till att kartlägga hur deras arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen är 
generellt. De har även fått svara på frågor kring vilka konsekvenser de upplever att uppfattad 
diskriminering fått för till exempel lön och handledning. Vi ser detta som ett komplement till 
Umeå universitets avgångsenkät som enbart fångar upp detta i samband med examen.  
 
 

Kårstyrelsen genom, 
 
 
 
Stina Alm 
Kårordförande 
Umeå Medicinska Studentkår 
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1. 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 har generellt stor betydelse för ungdomars hälsa (“School, Learning and 
Mental Health”. Gustafsson, J.-E., 2010). Trakasserier har beskrivits vara den faktor med starkast 
samband till 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. 
 

https://medicinska.box.com/s/dperav0t43jxa3j7ngwt635kvatj3c64
https://lagen.nu/2010:800
https://lagen.nu/2010:800
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2. 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). 
 
2.1 Insamling av data 
Som tidigare nämnts har datainsamling skett via en enkätstudie, vilken skickats ut 3 gånger med 
start år 2013. Vid samtliga tillfällen spreds enkäten till studenterna på Medicinska Fakulteten via 
kårens adresslistor över registrerade studenter vid Medicinska Fakulteten. År 2015 och 2017 
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 i år likt 2015 tillgänglig både på svenska och engelska. För 
forskarstuderande har enkäten skickats direkt till studenterna som har en e-post registrerad med 
studentkåren, i övriga fall via doktorandsektionen och via institutionssekreterare.  
 
2.2 Enkätens uppbyggnad 
Brister i datainsamlingen påpekades av fakulteten efter 2015 års enkät. Bland annat så önskades 
fler bakgrundsvariabler så som kön, program och ålder. Vidare fanns också önskemål om att det 
är viktigt att ta reda på var diskrimineringen skett då det annars är svårt att jobba med frågorna, 
speciellt om diskrimineringen sker på platser utanför Umeå. Samtliga av dessa påpekade brister 
har åtgärdats till detta års upplaga. Ytterligare en brist som påpekades var bristande svarsunderlag, 
vilket har förbättrats i årets enkät. Vi har även lagt ett större fokus på hur doktorander upplever 
sin situation. 
  

I enkäten fick studenterna ange grund- eller forskarutbildning och vidare ombads de ange kön, 
ålder samt program (för forskarstuderande; institution) som bakgrundsinformation. Då detta kan 
vara känsligt för de som diskriminerats var frågorna frivilliga. Sedan ställdes frågor om de upplevt 
diskriminering vid Umeå universitet och i de fall diskriminering upplevts ställdes frivilliga 
följdfrågor rörande var diskrimineringen skett. För forskarstuderande fanns ytterligare frågor 
rörande om diskrimineringen påverkat lön, utbildning eller karriärmöjligheter. Möjligheten fanns 
också att ange om de upplevt att någon de känner diskriminerats för var och en av 
diskrimineringsgrunderna. Självfallet fanns också möjligheten att beskriva hur diskrimineringen 
gått till via inmatning av fri text, även detta var frivilligt. 
 
Uppbyggnaden av enkäten mellan åren 2013, 2015 och 2017 skiljer sig inte markant. Vi har i 2017 
års upplaga, efter återkoppling från fakulteten, försökt undersöka var diskrimineringen skett. 
Detta har delats upp i klinik/praktik i Umeå eller på annan ort, föreläsning, annan kontakt med 
universitetet, raster och fritiden. För forskarstuderande har vi också valt att fördjupa frågorna 
något för att vidare utröna om studenten upplever att det påverkats deras forskarkarriär eller 
möjligheter. 
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3. Enkätens spridning 
UMS nyhetsbrev var den primära metoden för marknadsföring och spridning av enkäten i år, 
liksom under tidigare år. Skillnaderna mellan åren belyses i tabell 1. Andelen som mottagit 
nyhetsbrevet ökade från 2013 till 2015, men sjönk till 2017. Detta då vi valde att enbart 
presentera utfallet för de e-postadresserna som fanns tillgängliga i de registerfiler som skickats till 
oss från universitetet, även om kårens medlemsregister också använts för att kommunicera ut 
enkäten. Detta då det är svårt att konstatera hur många unika individer som nåtts. Utöver detta 
skickades programspecifika påminnelser ut innan enkätens avslut. Alla tre åren användes också 
Facebook som marknadsföringskanal. Värt att nämna är att öppnande av enkät-frekvensen enbart 
representerar de studenter som klickat sig vidare från länken i mailet till enkäten, och missar de 
studenter som t.ex. använder länk på hemsida eller sökmotorer. 
 

 2013 2015  2017  

Antal mottagare 3750 4844  3041 

Frekvens - öppnande av e-post  25,7 % 32 %  51,6 % 

Frekvens - öppnande av enkät 8 % 7,9 %  9,0 % 

Antal som sett på Facebook 1075 3873  2014 

Antal som klickat på Facebook 13 67  19 

Tabell 1. Antal som mottagit och interagerat med enkäten 
 
Samtliga år har UMS sin egen webplattform för att samla in enkätsvar. Som ses i tabell 2 ligger 
antal svaranden i år i ungefär samma storleksordning som tidigare år, även om årets enkät har 
flest svarande. 

 
 
 
 
 

Tabell 2. Antal som faktiskt besvarat enkäten 
 

 2013 2014  2017 

Antal svar 456 425  518 
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4. Resultat 
Resultatet från årets enkätstudie tyder på att diskriminering är ungefär lika vanligt på fakulteten 
idag som det var år 2015 och 2013. När enskilda diskrimineringsgrunder studeras ses en tydlig 
trend med ökande rapportering av könsdiskriminering. Vad gäller övriga diskrimineringsgrunder 
ses ungefär samma nivåer som år 2015, men med mindre variationer från år till år (figur 1). 
. 

 
Figur 1. Andel studenter i procent som upplevt diskriminering baserat på samtliga diskrimineringsgrunder. På 
samtliga diskrimineringsgrunder har andelen studenter som upplevt diskriminering ökat vid jämförelse mellan år 
2013 (blå) och år 2017 (grå).  
 
Enkätsvaren antyder att majoriteten av studenterna aldrig har utsatts eller upplevt diskriminering 
under sin tid som studenter på universitetet. Vidare ses också att en majoritet av de som utsätts 
för diskriminering har utsatts för diskriminering inom ramarna för en diskrimineringsgrund, även 
om det förekommer att enskilda studenter utsätts för diskriminering inom ramarna för flera 
diskrimineringsgrunder. De studenter (26 st) som valde att svara på frågor rörande diskriminering 
i sin omgivning hade samtliga upplevt att personer i deras omgivning diskriminerats rörande 
nästan alla diskrimineringsgrunder. 
 
Könsuppdelade analyser visar på att kvinnor oftare blir utsatta för diskriminering, framförallt 
könsdiskriminering, än män. Analyserna visar också att fördelningen mellan de olika 
diskrimineringsgrunderna är ganska lika mellan könen. Bortsett från ålder som utmärker sig med 
en mycket högre frekvens bland kvinnor och diskriminering kring sexuell läggning som är 
vanligare bland män. (Figur 1 och 2) 
 
Sammanlagt svarade 168 män på enkäten, vilket utgör 32% av de svarande på enkäten. På 
fakulteten utgör män 32,8 % av studenterna. Bland männen var könsdiskriminering den 
vanligaste förekommande (15,5%) diskrimineringen. Figur 2, visar med vilken frekvens de olika 
typerna av diskriminering förekommer bland totalt, kvinnor och män.  
 
Sammanlagt svarade 325 kvinnor på enkäten, vilket utgör 63% av de svarande på enkäten. På 
fakulteten utgör kvinnor 67,2% av studenterna. Bland kvinnor var könsdiskriminering (25,2%) 
och ålder (15,4%) de vanligast förekommande formerna av diskriminering. Figur 3, visar med 
vilken frekvens de olika typerna av diskriminering förekommer bland kvinnor.  
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Figur 2. Visar andel kvinnor och män som angett att de diskriminerats på respektive diskrimeringsgrund. 
 
Sammanlagt svarade 2 individer som angett annat kön på enkäten, vilket utgör 0,4 % av de 
svarande på enkäten. Ingen kartläggning av förekomsten av annat kön finns på fakulteten och 
således finns detta inte presenterat i denna rapport. Ytterligare 4 personer valde att inte ange sitt 
kön i enkäten, dessa är således inte inkluderade i könsuppdelade analyser. Bland dessa personer 
uppger 50% att de utsatts för diskriminering relaterat till kön och könsöverskridande identitet 
eller utryck. En av dem beskriver följande: ”Jag får ofta kommentarer kring hur jag som mamma kunde 
välja att läsa till läkare. Inte är som en mamma borde vara – dvs hemma med sina barn.”  
 
 

4.1 Grundutbildning 
 

Enkätsvar från studenter på grund- och avancerad nivå visar att på universitetet eller i kontakt 
med detta, så är det vanligast att bli utsatt för diskriminering på avdelning i Umeå. Dock visar 
enkäten att det är vanligast att studenter utsätts för diskriminering utanför universitetets 
verksamhet (Figur 3).   
 

 
Figur 3. Visar antalet grundutbildningsstudenter per plats som angett att de utsatts för diskriminering. 
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När inrapporterad diskriminering bland grundutbildningsstudenterna fördelas utifrån 
diskrimeringsgrund och plats (figur 4) faller kön fortsatt ut som den vanligaste formen av 
diskriminering i samband med utbildning, även om ålder på avdelning på annan ort och vid 
annan kontakt med universitetet ligger mycket nära. Vad gäller under raster så är ålder den 
vanligaste formen av diskriminering. Även etnisk tillhörighet förekommer frekvent så väl på 
avdelning som på föreläsningar och i annan kontakt med universitetet. 
 

 
Figur 4. Antal som anger att de utsatts för diskriminering fördelat per diskrimineringsgrund och uppdelat på 
plats. 

 
Om diskrimineringen delas upp utifrån utbildningsprogram visar det att bland de svarande på 
Biomedicinprogrammet och Mastersprogrammen så har ingen angett att de utsatt för 
diskriminering på någon grund. Tandteknikerprogrammet har endast en svarande och ingår 
därför inte i analysen. För övriga program presenteras diskrimineringen i andel (figur 5) och antal 
(figur 6).  
 
Generellt är könsdiskriminering den mest rapporterade formen av diskriminering på de flesta 
program med undantag av tandhygienistprogrammet där ingen angett att de utsatts för detta. 
Även åldersdiskriminering rapporteras frekvent på vissa program. Vidare ses det att etnisk 
tillhörighet är en diskrimineringsgrund som utmärker sig på några program, där ibland 
arbetsterapeutprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, tandhygienistprogrammet, 
tandläkarprogrammet och tränarprogrammet. 
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Figur 5. Procentuell andel som anger att de utsatts för diskriminering per program. 
 

 
Figur 6. Antal som anger att de utsatts för diskriminering per program 
 
Vid analys av fritextsvaren ses en tydlig trend av att könsdiskrimineringen består av förminskande 
kommentarer associerade till kön så som ”lilla gumman”, men också oönskade kommenatarer 
och närmande relaterade till utseende och kön. Vidare ses också flera fall där studenter ignorerats 
eller blivit förbisedda på grund av kön så som ”handledaren talade bara med mina manliga 
kurskamrater”. 
 
Diskriminering rörande könsöverskridande identitet har skett genom att lärare gjort antagande 
om kön baserat på yttre faktorer så som kroppsform eller klädval. 
 
Vid analys av fritextsvaren rörande etniskt tillhörighet berör svaren att handledare förutsatt att 
personer med utomsvensk bakgrund inte talar svenska alt. talar dålig svenska eller att de 
favoriserat studenter med ljus hy och blont hår. 
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Fritextsvaren rörande religon handlar framförallt om situtationer som uppstått i samband med 
föreläsningar där föreläsare antagit att ingen i publiken är troende utan att alla är ateister, samt 
flera fall där lärare påstått att vetenskap och relgion inte kan gå ihop. Vidare berör fritextsvaren 
till stor del diskriminering studenter emellan, framförallt studenter som kännt sig illa behandlade 
av sina kurskamrater med annan religion än de själva. Några studenter uppger också att de 
behandlats dåligt av adminsitrativ personal på grund av kläder och religös utsmyckning. 
 
De fritextsvar som rör sexuell läggning är framförallt att diskriminering skett av medstudenter i 
undervisningsitutationer, där studenterna sagt att de inte vill behandla homosexuella eller uttryckt 
sig nervärderande om homosexuella. Detta har sedan inte kommenterats eller berörts av 
handledare/lärare. Finns även kommentarer rörande likande uttalanden från lärare. 
 
Fritextsvar rörande åldersdiskriminering  innehåller såväl unga studenter som fått sina åsikter 
avfärdade av lärare på grund av låg ålder, som att studenter med hög ålder avfärdats. En student 
menar på att alla som inte är mellan 25-33 år avfärdas pga av ålder. Vidare beskrivs det att 
lärare/handledare blivit mycket obekväma av att behöva handleda studenter som är äldre än de 
själva och därför inte gett samma möjlighet till utveckling eller stöd som till studenterna som är 
yngre. Vidare beskriver studenterna att högre krav ställs på äldre studenter rörande förväntningar 
på att komma i tid, städa och allmänt sköta sig i undervisningssituionen medan förväntningarna 
är lägre på yngre studenter. 
 

4.3 Forskarutbildning 
Årets enkät är den första som har ett tydligt fokus på forskarutbildningsstudenter, därav finns 
inga jämförande siffror med föregående enkäter. I detta avsnitt redovisas enbart 
forskarutbildningsstudenternas svar, alltid uppdelat på kön, och i löpande text kommenteras om 
någon institution eller åldersgrupp utmärker sig.  
 
På Medicinska Fakulteten finns enligt senaste Fokus 402 doktorander, varav 203 kvinnor och 199 
män.  
 
I figur 8 visas samma information som i figur 1, fast enbart en ögonblicksbild. Till skillnad från 
när grundutbildningsstudenternas svar är medräknade så är det diskriminering på grund av etnisk 
tillhörighet som har flest svar, tätt följt av köns- och åldersdiskriminering. Även för 
forskarutbildningsstudenterna utbrutet gäller samma mönster där det främst är kvinnor som 
utsatts för köns- och åldersdiskriminering.  

 
Figur 7. Antal som anger att de utsatts för diskrimiering, per diskrimineringsgrund 
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Gällande åldersdiskriminering har de som angett att de upplevt detta en medelålder på 39,8 år 
och en medianålder på 41 år. Medelåldern för kvinnor och män som upplevt åldersdiskriminering 
skiljer sig dock, där kvinnornas medelålder är 9 år yngre än männens. Diskriminering utifrån 
etnisk tillhörighet var vanligare hos män än kvinnor, och mer den vanligaste diskriminering enligt 
figur 9 där förhållandet i procent redovisas. Religion eller annan trosuppfattning ligger på ungefär 
samma förhållande som i studentpopulationen som helhet. En student som upplevt 
diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning beskriver det såhär. 
 
“I am an atheist, but have a name associated with certain religion, so there have been obvious discriminations at all 

levels which are not verbal but quite obvious.” 
 
 

 
Figur 8. Andel i procent som anger att de utsatts för diskriminering, per diskrimineringsgrund 
 
De som har upplevt diskriminering har också fått svara på frågor om det har påverkat deras lön, 
arbetsmiljö, handledning eller karriärmöjligheter. De tio forskarutbildningsstudenter som upplevt 
könsdiskriminering har i fem fall angett att det påverkat deras arbetsmiljö och i tre fall att det 
påverkat lön respektive handledning. Av de elva som upplevt diskriminering utifrån etnisk 
tillhörighet har fyra sagt att det påverkat deras lön, och fem att det påverkat deras 
karriärmöjligheter. Slutligen, för de åtta som angett åldersdiskriminering har 3 uppgett att det 
påverkat deras arbetsmiljö och en att det påverkar handledning och karriärmöjligheter.  
 
Forskarutbildningsstudenterna fick svara på fler frågor rörande sin arbetsmiljö generellt än 
grundutbildningsstudenterna, och dessa svar redovisas nedan. Vid jämförelse mellan kvinnor och 
män så finns det en viss svarsskillnad men generellt trivs 70% av forskarstudenterna bra eller 
mycket bra på sin arbetsplats.  
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Figur 9. Hur trivs du på din arbetsplats? Visas i antal. 
 

 
Figur 10. Hur skulle du skatta den psykiska arbetsmiljön på din arbetsplats? Visas i antal. 
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Figur 11. Hur skulle du skatta kvalitén på din handledning? Visas i antal. 
 
 

 
Figur 12. Har du upplevt kränkande eller orättvis behandling av din handledare? Visas i antal. 
 
En forskarutbildningsstudent har skrivit följande gällande sin handledning 

 
”Jag upplever att jag blir bemött på ett bra sätt från alla jag möter och att alla tar sig tid att engagera sig i mina 

projekt, svara på frågor och finnas tillgängliga.” 
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Figur 13. Har du upplevt kränkande eller orättvis behandling av din chef/prefekt? 
 
Generellt är de flesta forskarutbildningsstudenter nöjda med sin arbetsmiljö, handledning, 
handledare och chef/prefekt. Det framkommer dock i enkätens frisvarsmöjligheter några 
övergripande kommentarer gällande lönesättning och särbehandling.  
 

“Det som jag upplever som en sorts diskriminering är att om man har en annan grundutbildning än den till 
läkare blir det ibland en diskriminering i lön för doktorander. Exempel: Min grundutbildning var 5 år lika som 

läkarutbildningen tog för en kollega. Min kollega har inte samlad på sig någon klinisk tjänstgöring än. Som 
doktorander med samma handledare har vi samma arbetsuppgifter och lika stora krav på oss. Ändå har min 
kollega en betydligt högre lön än jag har. Jag får lön enligt universitetets doktorandtrappa, han får lön enligt en 

lönetabell för läkare. Vi båda är anställd på universitetet. Jag är inte missnöjd men min lön, jag tycker bara att 
man ska få lika mycket i lön om man har samma förutsättningar och samma arbetsuppgifter.” 

 
”Det är uppenbart att positiv särbehandling av doktorander med handledande i ledande position inom universitet 

är mera regel än undantag.” 
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5. Diskussion 
5.1 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. Vi ser dock uppmuntrande på att en kommitté för Lika villkor även kommer att bildas 
lokalt på fakulteten och har stora förhoppningar att när dessa frågor får ett större fokus kommer 
även diskrimineringen minska framgent.  
 
Resultatet av enkäten tyder inte på någon nedgång i andelen studenter som upplever 
diskriminering. Umeå Medicinska Studentkår förespråkar en nollvision i diskriminering och för 
att vi ska nå det målet finns det fortfarande ett stort arbete att göra så väl internt inom 
universitetet men också på ett mer samhälleligt plan, då svaren antyder en hög frekvens av 
diskriminering även på fritiden och studenter emellan. Viktigt är att vi fortsätter att följa detta 
även kommande år för att kunna ge en mer korrekt och uppdaterad bedömning av aktuell 
förekomst och förändring av diskriminering inom Medicinska Fakulteten. Eftersom enkäten görs 
vartannat år är det självfallet så att några av de studenter som rapporterat diskriminering vid 
tidigare enkäter fortfarande finns kvar vid universitetet. Lika så finns troligen lärare, handledare 
och annan administrativ personal troligen också kvar. 
 
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. 
 
5.2 Felkällor 
Totalt svarade 518 studenter på denna enkät som riktade sig till alla studenter på Medicinska 
Fakulteten, som har ca 4000 studenter inklusive forskarstuderande. Det utgör ca 13% av 
studenterna vid fakulteten och utgör en stor andel av studenterna vid fakulteten. Svarsfrekvensen 
är mycket låg från vissa program om detta beror på att förekomsten av diskriminering är låg eller 
om det beror på att de är rädda att deras svar ska kunna härledas till individ på grund av 
studentgruppens storlek är oklart. 
 
Att göra generella frågor applicerbara på samtliga studenter är mycket svårt då studentgruppernas 
utbildningsvardag skiljer sig mycket då vissa av utbildningarna har ett mer teoretiskt fokus medan 
andra mer kliniskt eller laborativt. Det skiljer sig också inom programmen. Detta är något som 
kommer behöva beaktas till kommande enkäter och ett mer omfattande arbete bör göras med 
utformningen av frågorna. 
 
5.3 Övrigt 
En av de besvarande studenterna upplevde att enkäten uppmuntrade studenterna till att svara nej 
på frågan om diskriminering då de erbjuds att utveckla sitt svar i fritext och ange var 
diskrimineringen skett. Dessa frågor lades till för att tydligare kunna peka på var arbetet bör ligga 
för att motverka diskriminering. Förekomsten av studenter som svarat ”ja” eller ”kanske” utan 
vidare utveckling i fritext är dock majoriteten, de flesta har dock valt att ange var den skett. 
Vidare har nästan alla som besökt enkäten också besvarat enkäten. Vi väljer dock att belysa denna 
aspekt då det kan ha påverkat utfallet genom att begränsa andelen som vågat svara ja. Detta tas 
med i beaktan till kommande enkäter. 
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6. Rekommendation till fakulteten 
Av denna enkätundersökning framgår att diskriminering enligt 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 och även 
delvis när det sker studenter emellan. Vi är övertygade om att ni delar vår vision om ett jämlikt 
universitet 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 alla handledare och lärare utbildas i och har ett normkritiskt 
 förhållningsätt framförallt i den kliniska handledningssituationen. 
att fakultetens råd för lika villkor får goda resurser och möjligheter att driva dessa frågor  
 
Studentkåren ser mycket positivt på fakultetens nya resurstilldelning till dessa frågor och hoppas 
att det kommer bidra till en minskning av antalet fall till kommande enkät. 
 
 
 
Kårstyrelsen genom, 
 
 
 
Stina Alm 
Kårordförande 
Umeå Medicinska Studentkår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till: 
Andre Lundgren (studiesocialt ansvarig, 2016/2017) och Tora Dunås (doktorandombud, 
2016/2017) för arbetet med utformningen av enkätfrågor.  
 
Vi tackar också Fakultetsnämnden och Utbildningsstrategiska rådet för deras återkoppling och 
förbättringsförslag.  
 
Slutligen vill vi tacka alla studenter som svarat, utan er vore vårt arbete inte möjligt. 
 


