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KTH:S JÄMSTÄLLDHETS-, MÅNGFALDS- OCH 
LIKABEHANDLINGSARBETE 
Inledning 
Tekniska högskolans studentkår (THS) anser att det finns brister i KTH:s arbete med 
jämställdhet-, mångfald- och likabehandlingsfrågor (JML). KTH:s JML-arbete har sedan 
länge fokuserat på KTH:s fakultet och inte andra anställda eller studenter. Det saknas, på 
central nivå, ett forum där strategiskt JML-arbete diskuteras och utarbetas. Arbetet ligger 
i dagsläget på enskilda individer där ingen har ett uttalat ansvar för att arbeta med dessa 
frågor, undantag är frågor rörande presumtiva studenter. Detta har lett till ett lidande 
likabehandlingsarbete och en avsaknad av långsiktiga åtgärder för att förbättra KTH. Det 
finns stora fördelar med en organisation som kan stötta en mångfald och fånga upp 
frågor som är viktiga för organisationens utveckling.  

Undersökningens syfte och metod 
Detta material har arbetats fram genom direkta erfarenheter från THS Chefer för 
utbildningsinflytande samt THS Studiesocialt ansvarig, vetenskapliga rapporter 
utformade inom området, genom det material som utformats inom KTH rörande ämnet, 
genom samtal med KTH:s personal och KTH:s ledning samt KTH:s studenter. Alla 
personer studentkåren arbetar med som har någon form av uppdrag involverande 
jämställdhet, mångfald, likabehandling, diskriminering eller trakassering har intervjuats 
och varit en del av diskussionerna kring problem samt lösningar.  

Syftet är att presentera en tydlig bild av hur KTH idag arbetar med jämställdhets-, 
mångfald- och likabehandlingsfrågor och presentera hur arbetet kan förbättras. Målet är 
att på ett bra sätt vidga KTH:s jämställdhet-, mångfald- och likabehandlingsarbete för att 
inkludera alla som rör sig på KTH:s Campus.   
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Likabehandling – en fråga om kvalitet 
Likabehandlingsarbete leder till bättre kvalitet, både i utbildning, forskning och 
samverkan samt förvaltningsverksamhet. Ett ledande universitet kräver innovation och 
nya idéer, vilket uppkommer i högre grad där olika erfarenheter, bakgrunder och synsätt 
möts. För att kunna utveckla framtidens teknik krävs nya perspektiv och en förståelse för 
alla människor. Att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet är det drivande 
målet för KTH och för att kunna göra detta på ett bra sätt krävs en mångfald och 
öppenhet. Detta slås fast så väl i KTH:s värdegrund [1] som Vision2027.  

Varför behövs det gemensamma krafttag på KTH? 
Att arbeta med frågor som innebär ett försök till kulturförändring kräver att alla 
sammarbetar och att allas perspektiv lyfts. JML är ett högaktuellt ämne som ständigt 
diskuteras i omvärlden och som krävs för excellens i utbildning, forskning och 
samverkan. Kunskapen i samhället om fördelarna med JML-arbete ökar ständigt och 
därmed även vetskapen om vikten av detta arbete. Med denna vetskap uppkommer en 
ökad efterfrågan från antagna och presumtiva studenter – vi kräver idag att detta arbetas 
med. 

Rättighet 
Att vara student på ett universitet kommer med en mängd rättigheter och skyldigheter, 
där ett fungerande likabehandlingsarbete är en rättighet. Universitetet ska, i enlighet med 
diskrimineringslagen, bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter 
och möjligheter för de studenter som deltar i eller söker till verksamheten.1 Även 
anställda har rätt till likabehandlingsplan och ett målinriktat arbete kräver att 
dubbelarbete undviks.  

Kultur 
Kulturen på KTH är enligt studentkåren det som förhindrar ett progressivt arbete. Som 
nyexaminerad student på KTH vill du ha haft en positiv och utvecklande upplevelse. 
Samhörigheten till ditt universitet skapas under studietiden, och i en miljö där alla känner 
sig välkomna vill också fler bidra. Studentkåren vill se en gemenskap mellan alla på KTH, 
en ständig utveckling och en glädje i arbetet som utförs. För att detta ska hända behöver 
alla på campus vara med och arbeta mot samma mål.  

Aktuellt 
De senaste två åren har det har på KTH skett en betydande ökning av FUNKA-
studenter. Dessa studenter kräver i dagsläget extraresurser då undervisningen inte redan 
är tillgänglig. Det fanns heller ingen gällande likabehandlingsplan för studenter före 
november 2013 och inte heller under första halvåret 2014, något som måste finnas enligt 
lag. 2[2] 

                                                 

1 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-hogskolor/  
2 http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-hogskolor/ 

http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-hogskolor/
http://www.do.se/sv/Forebygga-diskriminering/Utbildning/Likabehandlingsarbete-vid-universitet-och-hogskolor/
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Enligt ”Hur mår teknologen?”3[3], en enkät som skickats ut till alla teknologer i Sverige 
via studentkårerna, anser 11% av de tillfrågade kvinnorna och hela 35% av männen att 
könsfördelningen är ett problem.  Andelen kvinnor som någon gång upplevt att de blivit 
orättvist behandlade är 20% och andelen kvinnor som känt att de blivit diskrimminerade 
eller trakasserade är 14%. För män uppgår dessa siffror till 12% som känt sig orättvist 
behandlade respektive 5% som känt sig diskriminerade eller trakasserade. Detta påvisar 
att studenterna känner av att miljön inte är optimal. 

Prestationsgrad 
Ett likabehandlingsarbete attraherar de som inte faller under ingenjörsnormen, de som 
har ett driv och fortfarande har potentialen att bli en utmärkt ingenjör, men som idag 
tyvärr ej söker sig till KTH. Det leder till samma möjligheter för alla oavsett 
förutsättningar och ett likabehandlingsarbete gör att duktiga individer inte faller på saker 
som ej är relaterat till dennes kompetens.  

En mångkulturell miljö leder till en ökad inlärning och förståelse för fler individer än den 
i den direkta närheten och på sikt kan det leda till en ökad vilja att ta sig igenom sina 
studier och att göra sitt arbete på ett bra sätt.  

Framtiden 
Ett gott JML-arbete kommer på lång sikt gynna KTH likväl internt som externt. KTH 
kan bidra till ett bättre samhälle och bli ett socialt hållbart universitet som tillåter att ge 
perspektiv till alla på alla campi. Ett universitet som ständigt utvecklas är ett attraktivt 
universitet som många vill ta del av, som student, anställd likväl som alumn. KTH kan i 
framtiden bidrar till att bryta normen för vad som är en ingenjör och på det sättet öka 
mångfalden på arbetsmarknaden ökar och inkludera fler idéer. Arbetet leder också till en 
bättre arbetsmiljö för alla, från rektor till fastighetsskötare till lektor till student. 

Situationen idag 
I dagsläget saknar KTH en funktion med uppdraget att driva JML-arbetet mot studenter 
över hela KTH4[4]. Detta medför att drivkraften för en förbättrad situation för alla på 
KTH saknas och att JML-arbetet splittras. Några av KTH:s skolor har och driver JML-
råd där frågorna diskuteras på den lokala nivån. Här finns representanter från olika 
verksamheter däribland studentkåren, men detta arbete saknas på central nivå och binds 
inte samman. 

Rektor har ett huvudansvar för det övergripande JML-arbetet5[5]. Det finns en vice 
rektor som driver jämställdhetsarbete inom fakulteten. Hen leder future faculty nätverket 

                                                 

3 Finns att tillgå vid förfrågan från THS. 
4 Universitetsstyrelsen, k. t. (2014-01-17). Arbetsordning för kungliga teknsika högskolan. 
5 Universitetsstyrelsen, k. t. (2014-01-17). Arbetsordning för kungliga teknsika högskolan. 
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som består av en ansvarig på varje skola. Studenterna ingår inte i detta nätverk då det 
betraktas som ett forum där ärenden med enskilda individer behöver diskuteras.6[6] 

Fram till 2004 fanns det på KTH ett jämställdhetsråd direkt under rektor som drev 
startegiska JML-frågor7[7]. Det finns inget beslut om nedläggning av detta råd, men 
genom dialog har det framgått att det fasades ut[8].8Den centrala samverkansgruppen, 
jämställdhetskommittén (CSG-JMK), tog över arbetet, dock bedriver de endast 
beredande arbete och uppdraget involverar inte att driva utvecklings- eller projektarbete. 
I CSG-JMK är endast facken och studentkåren en del av arbetet, inte fakulteten.[9] 9 

Det finns en jämställdhetssamordnare på KTH som sitter på personalavdelningen. Hen 
driver ensam, eller med tillfälligt sammankallade arbetsgrupper, JML-arbetet mot future 
faculty nätverket, CSG JMK samt till viss del arbetet med studenterna. Detta JML-arbete 
är ett väldigt stort arbetsområde som varit negligerat under många år och som innebär 
för mycket arbete för en ensam anställd att utföra. En person kan inte prata eller 
diskutera mångfaldsfrågor. Det direkta utredningarbetet kring diskrimenerings- och 
trakasseringsärenden som sker på KTH görs av personalavdelningen, men de utför inget 
av det strategiska arbetet.  

Utifrån detta framgår det att ett drivande och strategiskt arbete saknas på KTH. Att 
JML-frågor behandlas utifrån enskilda ärenden och med skilda perspektiv på fakulteten, 
anställda och studenter resulterar i bristande kvalité på det arbete som utförs. Det medför 
också att stora gruppers behov samt samspelet mellan dem försvinner ur perspektiven. 

Exempel från andra universitet 
Det finns universitet utanför KTH som idag har ett välstrukturerat strategiskt arbete 
kring JML-frågor. Studentkåren ser gärna att dessa används som inspirationskälla, även 
om de självfallet bör kopplas till den egna verksamheten. Här följer två exempel på 
fungerande strukturer.  

Linköpings universitet 
På Linköpings universitet går JML-arbetet under namnet “lika villkor”. Det övergripande 
ansvaret för ett målinriktat arbete ligger direkt under rektor och drivs av en strategigrupp. 
Strategigruppen tar fram förslag till en årlig handlingsplan och universitetsstyrelsen 
beslutar om denna. I strategigruppen ingår fakultetsrepresentanter, 
studeranderepresentanter samt sakkunniga från resursgrupper. [10]10 

                                                 

6 Rektorsbeslut. (2010-05-28). nr 0288, dnr V-2010-0324, doss 13 
7 Rising, M. E., & Vänje, A. (2013). från ord till handling - forskningsbaserad utveckling av jämställdhetsarbete vid 
teknisk fakultet. Stockholm: KTH. 
8Framgått från dialog med registrator och jämställdhetssamordnare. Mail finns att tillgå hos THS.  
9 Rising, M. E., & Vänje, A. (2013). från ord till handling - forskningsbaserad utveckling av jämställdhetsarbete vid 
teknisk fakultet. Stockholm: KTH. 
10 Strategigruppen för lika villkor och dess resursgrupper. (den 9 12 2013). Ett LiU för lika villkor. 
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Uppsala universitet 
Även på Uppsala universitet går JML-arbetet under parollen ”lika villkor”. På 
universitetet finns tre centrala kommittéer som är rådgivande till rektor i frågor som rör 
det långsiktiga arbetet. De är sammansätta av representanter från verksamhetens olika 
delar samt studeranderepresentanter. Utöver detta finns en enhet för lika villkor vid 
personalavdelningen med uppdrag att bidra till att skapa förutsättningar för, synliggöra, 
komplettera och samordna universitetets övriga arbete. [11]11 

Återkommande problem 
Det som tydligast lyfts upp som rådande problem till THS är av två typer: Händelser 
relaterade till bemötande och händelser relaterade till profilering. Något som är ständigt 
återkommande är användning av språk som upplevs som distanserand och uteslutande, 
exempelvis att prata om ”män och flickor”. Ett annat exempel är att det inte alltid är 
självklart att använda teknik som finns tillgänglig, exempelvis hörslingor, utan direkt 
uppmaning. Vilka åtgärder som krävs i de olika fallen är varierande, men det måste 
utvecklas en tillåtande kultur där det är möjligt att diskutera problemen och möjliga 
lösningar.  

THS åtgärdsförslag 
Tidigare har JML-arbetet varit mer eller mindre individberoende och inte invävt i 
strukturerna och det löpande arbetet på universitetet[12]. 12För att få en långsiktig hållbarhet 
bör det istället knytas till uppdrag och mandat.  

THS vill se att någon eller några formella instanser äger frågorna strategiskt samt uttalat 
och arbetar aktivt med förbättringsarbete. Detta arbete ska inte innefatta direkta 
diskriminering- och trakasseringsfall. För att KTH ska vara ett universitet i framkant bör 
JML-arbetet genomsyra det dagliga arbetet. Då måste frågorna diskuteras och lyftas, 
vilket kräver någon som talar, någon som lyssnar och ett levande forum. För att 
möjliggöra ett gott strategiskt arbete för att förändra hela den rådande kulturen på KTH 
föreslår studentkåren följande lösningar. 

Ge frågorna mandat i universitetsledningen 
Det krävs ett tydligt mandat att driva frågorna, något som på KTH idag fås genom 
personliga mandat. THS föreslår därför någon av följande förändringar för att skapa 
förutsättningar för ett utvecklat arbete: 

1. Bredda vice rektors uppdrag.  
Att bredda nuvarande vice rektors med ansvar för fakultetsförnyelse och jämställdhet till att 
tydligt omfatta hela arbetet med JML-frågor för alla individer för KTH skulle ge ett tydligt 
ägandeskap och ledarskap i frågan. 
 

                                                 

11 Uppsala Universitet. (2010). Program för lika villkor. 
12 Rising, M. E., & Vänje, A. (2013). från ord till handling - forskningsbaserad utveckling av jämställdhetsarbete vid 
teknisk fakultet. Stockholm: KTH. 
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2. Rektor eller prorektor driver frågan.  
Rektor eller rektors ställföreträdande har möjlighet att i rollern av sina uppdrag ta på sig ett tydligt 
ägandeskap över frågorna. Det skulle ge ett klart ägandeskap, ledarskap och mandat till frågornas 
vikt för KTH. 

Skapa en struktur för arbetsprocessen 
Utöver en ägande person i KTH:s ledning krävs en aktiv och levande grupp för löpande 
dialog i frågorna så att arbetet kan utvecklas och inte försvinner från KTH:s agenda. Det 
är inte gångbart att en person ensamt ska arbeta med frågorna. THS föreslår därför 
följande förändringar för att skapa förutsättningar för ett levande och beständigt arbete: 

1. Styrgrupp har ett ansvar och äger frågan. 

En strategisk styrgrupp skapas under ägande instans i universitetsledningen eller rektor med 
representanter för KTH:s olika verksamheter och studenter som aktivt arbetar och utvecklar ett 
inkluderande arbete med JML-frågor för hela KTH.  

2. Arbetsgrupp från de olika skolorna.  
Ett beständigt strategiskt råd med skolornas respektive ansvariga för det lokala arbetet inom JML-
frågor samt representanter för KTH:s olika verksamheter och studenter. Gruppen ska samordna 
och likrikta skolornas arbete och ta ett strategiskt ansvar för JML-frågornas plats på hela KTH. 

Utöver detta krävs resurser för att möjliggöra arbetet. Resursfrågan är ständigt 
återkommande, men detta arbete är något som prioriterats ner alldeles för länge och som 
ligger till grund för många frågor flera på campi ser som problem. Dagens 
jämställdhetssammordnare skulle genom en ändring i stukturen kunna fortsätta arbetet 
hen bedriver med stöd från verksamheten i övrigt.  

För att kunna ta tag i startegiska frågor och skapa möjligheter att lösa de problem som 
idag finns på KTH krävs ett gemensamt krafttag där arbetet inkluderar alla. Detta kräver 
ett uttalat ansvar och ett forum där arbetet med frågor kan ske.  
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