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Jag läste en valbar kurs och kände inte några 
studenter i kursen. 

Jag bad den manlige föreläsaren om hjälp att hitta 
en labbpartner och fick till svar ”Fina flickor som du 
auktionerar vi ut på rasten!”. 

Jag tackade nej till ”erbjudandet” och kände mig 
olustig på alla föreläsningar resten av läsperioden. 
Det var 2-3 kvinnor av ca 100 studenter som läste 
kursen.



Jag var ny som studieadministratör på institution, jag 
var 24 då. En dag hade jag rött läppstift och lockat 
hår till jobbet. 

När jag kommer till fikarummet börjar äldre kollega, 
man ~50 att stirra. Jag kollar frågande på honom. 
Han slickar sig om läpparna och säger: 

”Läckra läppar du har där. Och lockigt hår också. 
Är det så du fångar in pojkarna?”

Han gör en till kommentar som jag inte hör och nån 
annan säger skrattandes att det var lika bra att jag 
inte hörde. Jag slutade använda läppstift på jobbet 
efter det, och minskade egentligen ner på sminket 
helt för att undvika uppmärksamheten.



Ifrågasättande av mig som transperson är min 
vardag på campus. 

Blivit hånad för mitt pronomen, fått alldeles för 
privata frågor om mitt kön från i princip främmande 
människor, blivit tafsad på, exotifierad och fått 
sexuella inviter från CIS-män som ska ”omvända” 
min sexualitet. 



Det var en gång…. 



…. två modiga studenter 



”De fritextsvar jag har tagit del av gör mig oerhört 
besviken, då de pekar på en osund och grabbig 
kultur som både lärare och studenter är del av. ”

Stefan Bengtsson, rektor



…#metoo



…campusberättelser



teamwork



Initierat av kåren och rektor
Stefan Bengtsson.

Lösningsorienterat och 
proaktivt

Alla ska involveras – studenter
och anställda



CHALMERS MOT SEXISM

20192018

KARTLÄGGNING
Vad är problemet?

REALISERING
Vad gör vi åt det?

GENOMFÖRANDE
Hur använder vi det?







Fokus 
jämställdhet

Rutiner för 
rekrytering i 

akademin

GENIE

Chalmers 
mot 

sexism

Ledarskaps-
utbildning 

för 
anställda

Jämställdhets
integrering



GENIE
Gender Initiativ for Excellens

Öka andelen kvinnliga professorer från 16 till 40 %

Tillsammans med institutionerna identifiera 
och undanröja strukturella och kulturella hinder 

Pernilla Wittung Stafshede, professor vid kemisk biologi/biologi och 
bioteknik, leder satsningen operativt



Vad händer nu?



JÄMSTÄLLDHET PÅ SCHEMAT 
STUDENTER OCH ANSTÄLLDA

• Vill ha något proaktivt
• Reflekterande
• Fokus på eget tankesätt



TRYGG PÅ CHALMERS



UTREDA TRAKASSERIER
GEMENSAMT ARBETSSÄTT PÅ CHALMERS

Ta emotTa emot UtredaUtreda Ta beslut och 
informera om åtgärd

Ta beslut och 
informera om åtgärd

Ge stöd & vidta åtgärderGe stöd & vidta åtgärder
EQUALITY@CHALMERS.SE





STUDENTBAROMETERN 
DINA ÅSIKTER PÅVERKAR

6 – 20 februari
Email från chalmers.studentbarometer2019@mail.quicksearch.se
Garanterad anonymitet och sekretess
5-10 minuter att besvara (kortare än förra året)



SÅ ARBETAR VI – STUDIEMILJÖ 

Kartlägga Analysera Åtgärda Uppföljning 

RONDENBAROMETER

SYSTEMATISKT LIKABEHANDLINGSARBETE



SÅ ARBETAR VI - DISKRIMINERING

Missgynnas Gynnas

Kön

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

Ålder



KÅRENS EGNA ARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Påverkansarbete

Utbildningar för aktiva

Engagemang (Jämlikhetsgrupper, jämK osv)
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www.menti.com, kod 68 42 54
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