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Avdelning

Juridiska avdelningen
Handläggare

Sofia Tiberg
08-563 088 38
sofia.tiberg@uka.se

Disciplinärenden – kvinnor och män
Bakgrund
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter under vissa förutsättningar enligt
10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100). De disciplinära åtgärderna är varning
och avstängning enligt 10 kap. 2 § högskoleförordningen.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tidigare uppmärksammat frågan om kvinnor
och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika sätt. Inom ramen
för UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering har ämbetet därför undersökt frågan
närmare.
Remissen
UKÄ har skickat en remiss till tio utvalda lärosäten, där de ombads besvara ett antal
frågor angående beslut om disciplinära åtgärder fattade under 2017, se bilaga 1. Om
det förekom en konstaterbar skillnad mellan kvinnor och män i något avseende
ombads lärosätena kommentera skillnaden.
Lärosätenas remissvar
Samtliga tio lärosäten har besvarat remissen. För en sammanställning av lärosätenas
remissvar och kommentarer, se bilaga 2.
Statistik
Nedan redovisas antalet varningar och avstängningar, uppdelat på kvinnor och män.
Tabell 1. Antalet varningar 2017.
Kvinnor

Män

Totalt

Samtliga tio lärosäten

47

70

117

Uppsala universitet

14

7

21

Lunds universitet
Stockholms universitet

3
14

1
7

4
21

Umeå universitet
Kungl. Tekniska högskolan

6
4

28
13

34
17

Luleå tekniska universitet
Linnéuniversitetet

0
2

4
4

4
6

Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad

2
-

4
-

6
-

Mälardalens högskola

2

2

4
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Tabell 2. Antalet avstängningar 2017.
Kvinnor

Män

Totalt

198

175

373

Uppsala universitet

16

15

31

Lunds universitet
Stockholms universitet

23
47

35
31

58
78

Umeå universitet
Kungl. Tekniska högskolan

6
11

4
29

10
40

Luleå tekniska universitet
Linnéuniversitetet

5
22

6
10

11
32

Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad

12
9

10
5

22
14

Mälardalens högskola

47

30

77

Samtliga tio lärosäten

Figur 1. Disciplinära åtgärder 2017, samtliga tio lärosäten.
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Lärosätenas kommentarer
Uppsala universitet anför att anledningen till att det är fler kvinnor än män som har
varnats är att en institution har anmält ett antal studenter för förseelser som avsett
examinerande moment av begränsad omfattning. Vid institutionen är de flesta studenter
kvinnor.

Lunds universitet konstaterar att det finns en viss skillnad mellan kvinnor och män. Fler
män än kvinnor anmäldes, men av de kvinnor som anmäldes fälldes fler kvinnor jämfört
med män.
Stockholms universitet konstaterar att det är en högre andel kvinnor (62 procent) jämfört
med män (38 procent) som blev varnade eller avstängda. Men skillnaden motsvarar väl
den fördelning av kvinnor (63 procent) respektive män (37 procent) som var helårsstudenter vid universitetet under 2017. Universitetet anser att det inte går att dra några
direkta slutsatser av de övriga skillnader mellan kvinnor och män som framgår av
sammanställningen.
Umeå universitet konstaterar att det föreligger en noterbar skillnad mellan kvinnor och
män avseende hur många som har blivit varnade med anledning av medförd mobiltelefon.
Män från utbildningar inom naturvetenskap och teknik utgör den klart största gruppen.
Någon annan skillnad mellan kvinnor och män har inte kunnat noteras.
Kungl. Tekniska högskolan anför att andelen kvinnor av det totala antalet helårsstudenter
vid lärosätet är 34 procent och andelen män är 66 procent. För avstängningar är andelen
kvinnor 27 procent och andelen män 73 procent. För varningar är andelen kvinnor
24 procent och andelen män 76 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män som blivit
föremål för disciplinära åtgärder speglar med någon avvikelse andelen kvinnor och män
som är helårsstudenter vid lärosätet.
Luleå tekniska universitet uppger att samtliga varningar avsåg brytande av universitetets
ordningsregler, eftersom studenterna haft sina avstängda mobiltelefoner i byxfickan i
stället för på anvisad plats. Samtliga ärenden avsåg män.
Linnéuniversitetet har inte lämnat några särskilda kommentarer.
Högskolan Dalarna upplever att det inte föreligger någon konstaterbar skillnad mellan
kvinnor och män i sammanställningen.
Högskolan i Halmstad har inte lämnat några särskilda kommentarer.
Mälardalens högskola uppger att högskolans disciplinnämnd hanterade 89 anmälningar
under 2017. Av dessa anmälningar avskrevs misstanken om vilseledande för 39 personer,
varav 16 var kvinnor och 23 var män.
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UKÄ:s slutsatser
Höstterminen 2017 var det totala antalet registrerade studenter vid landets universitet och
högskolor 345 500 studenter, varav 208 110 var kvinnor och 137 390 var män. Den
procentuella fördelningen mellan registrerade kvinnor och män i landet totalt och på de
tio lärosätena framgår av tabell 3. (Källa: UKÄ)
Tabell 3. Könsfördelningen bland registrerade studenter höstterminen 2017.
Kvinnor

Män

Totalt

60 %

40 %

Uppsala universitet
Lunds universitet

59 %
55 %

41 %
45 %

Stockholms universitet
Umeå universitet

63 %
62 %

37 %
38 %

Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet

34 %
49 %

66 %
51 %

Linnéuniversitetet
Högskolan Dalarna

63 %
63 %

37 %
37 %

Högskolan i Halmstad
Mälardalens högskola

61 %
65 %

39 %
35 %

Av svaren från de tio lärosätena framgår att av de studenter som blev varnade var
40 procent kvinnor och 60 procent män. Av de studenter som blev avstängda var
53 procent kvinnor och 47 procent män. Totalt var det exakt lika många kvinnor och
män (245/245) som blev föremål för någon form av disciplinär åtgärd (dvs. varning
eller avstängning).
UKÄ konstaterar att fördelningen mellan kvinnor och män som blev varnade respektive
avstängda vid de tio lärosätena, inte motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män av
det totala antalet registrerade studenter i landet. Det är förhållandevis fler män än kvinnor
som blev varnade vid de tio lärosätena jämfört med det totala antalet registrerade
studenter i landet, vilket skulle kunna vara ett tecken på att män i större utsträckning blir
varnade än kvinnor. Umeå universitet och Luleå tekniska universitet har uppmärksammat
att denna skillnad kan bero på att flera män, och inga kvinnor, har blivit varnade när de
har medfört mobiltelefoner på ett sätt som strider mot ordningsreglerna. Samtidigt har
Uppsala universitet påpekat att det var fler kvinnor än män som varnades vid en
institution, där de flesta studenter i och för sig var kvinnor.
Ett fåtal av de tio lärosätena har uppmärksammat en viss skillnad i hur många anmälda
kvinnor respektive män som blivit föremål för en disciplinär åtgärd. Lunds universitet
uppger att fler män än kvinnor anmäldes, men av de kvinnor som anmäldes fälldes fler
kvinnor jämfört med män. Vidare uppger Mälardalens högskola att disciplinnämnden
avskrev ärendet för 39 personer, varav 16 personer var kvinnor (dvs. 41 procent) och
23 personer var män (dvs. 59 procent).
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Med stöd av det begränsade underlaget i den här granskningen kan UKÄ inte dra några
säkra slutsatser i frågan om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder
bedöms på olika sätt. För att kunna göra det måste underlaget vara större och de specifika
omständigheterna i varje enskilt ärende granskas.

UKÄ:s förslag
Regeringen anser att kvinnor och män i högskolan ska kunna verka på lika villkor och
med samma möjligheter till akademisk karriär. Jämställdhetsintegrering innebär att all
verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från kunskap om kvinnors och mäns villkor
och behov. Regeringen har därför under 2016–2019 avsatt medel för att stödja universitet
och högskolor i arbetet med jämställdhetsintegrering.
UKÄ föreslår att lärosätena inom ramen för arbetet med jämställdhetsintegreringen, på
eget initiativ granskar och följer upp om kvinnor och män som blir föremål för
disciplinära åtgärder vid det egna lärosätet bedöms på ett likvärdigt sätt. UKÄ har
för avsikt att följa upp vilka åtgärder lärosätena vidtar i den här frågan.

Avslutningsvis vill UKÄ påminna om att det är Diskrimineringsombudsmannen (DO)
som utövar tillsyn över att diskrimineringslagen (2008:567) följs. Det är alltså DO
som kan utreda frågor om diskriminering som har samband med kön.
Bilagor:
1. Remissen inklusive bilagor
2. Sammanställning av remissvaren
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Avdelning

Juridiska avdelningen

Enligt sändlista

Handläggare

Sofia Tiberg
08-563 088 38
sofia.tiberg@uka.se

Disciplinärenden – kvinnor och män
Bakgrund

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) får disciplinära åtgärder vidtas
mot studenter under vissa förutsättningar. Av 10 kap. 2 § högskoleförordningen följer
att de disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har vid flera tillfällen uppmärksammat frågan
huruvida män och kvinnor som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika
sätt. Se exempelvis Högskoleverkets rapport ”Disciplinära åtgärder mot studenter”
(2011:10 R). Frågan lyftes även av UKÄ vid en konferens för högskolesektorn 2017.
Inom ramen för UKÄ:s arbete med jämställdhetsintegrering avser UKÄ undersöka
frågan närmare. Som ett led i detta arbete skickar UKÄ denna remiss till tio utvalda
lärosäten.
Frågor till de tio utvalda lärosätena

Lärosätena ombeds besvara nedanstående frågor utifrån följande kriterier.
•
•

•

POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm

Tidsperiod
 Beslut fattade av rektor eller disciplinnämnd under år 2017.
Typ av utbildning
 Humaniora och teologi
 Juridik och samhällsvetenskap
 Lärarutbildningar
 Medicin, odontologi, vård och omsorg
 Naturvetenskap och teknik
 Övrigt
Kategori av förseelse
 Sexuella trakasserier
 Störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt
 Förfalskning av dokument
 Plagiat eller fabrikation
 Otillåtet samarbete
 Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
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Löjtnantsgatan 21
Stockholm
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+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50
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202100-6495

KONTAKT
registrator@uka.se
www.uka.se
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Hur många beslut om disciplinära åtgärder under tidsperioden har avsett
varning; uppdelat på män respektive kvinnor?
Vilken typ av utbildning (utifrån uppdelningen på föregående sida) gick
studenten på vid tidpunkten för förseelsen; uppdelat på män respektive
kvinnor?
Vilken kategori av förseelse (utifrån uppdelningen på föregående sida) har
föranlett varningen; uppdelat på män respektive kvinnor?

Avstängning

-

-

Hur många beslut om disciplinära åtgärder under tidsperioden har avsett
avstängning; uppdelat på män respektive kvinnor?
Vilken typ av utbildning (utifrån uppdelningen på föregående sida) gick
studenten på vid tidpunkten för förseelsen; uppdelat på män respektive
kvinnor?
Vilken kategori av förseelse (utifrån uppdelningen föregående sida) har
föranlett avstängningen; uppdelat på män respektive kvinnor?

3. Skillnad mellan män och kvinnor?
- Om det förekommer en konstaterbar skillnad mellan män och kvinnor i
något av ovanstående svar, ombeds lärosätet kommentera denna skillnad.
Lärosätena ombeds besvara ovanstående frågor senast den 15 september 2018.
Svaren kan anges i bifogad tabell. Besluten behöver inte bifogas.
På Universitetskanslersämbetets vägnar

Pontus Kyrk
Verksjurist

Bifogade handlingar:
- Sändlista
- Tabell

Sofia Tiberg
Verksjurist
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Juridiska avdelningen
Handläggare

Sofia Tiberg
08-563 088 38
sofia.tiberg@uka.se

Sändlista
Uppsala universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Linnéuniversitetet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Mälardalens högskola
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Lärosäte:

Disciplinär åtgärd
Varning

Disciplinär åtgärd
Avstängning

Not. nr:

Typ av utbildning
Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt

Typ av utbildning
Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt

Kategori av förseelse

Män

Kvinnor Ev. kommentar (not.)

Män

Kvinnor Ev. kommentar

Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Kategori av förseelse

Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
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Datum
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Avdelning

Juridiska avdelningen
Handläggare

Sofia Tiberg
08-563 088 38
sofia.tiberg@uka.se

Sammanställning av remissvaren
Uppsala universitet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning
Humaniora och teologi

Kvinnor

Män

Totalt

14

7

21

5

3

Not.

Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar

6

Not. 1

Medicin, odontologi, vård och omsorg

1

2

Naturvetenskap och teknik

2

2

13

6

1

1

Kvinnor

Män

Totalt
31

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

16

15

Humaniora och teologi

5

4

Juridik och samhällsvetenskap

4

2

Lärarutbildningar

1

Medicin, odontologi, vård och omsorg

6

Naturvetenskap och teknik

Not.

5
4

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument

1

Plagiat eller fabrikation

13

9

3

5

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

Not. 1: Anledningen till att det är fler kvinnor än män som har varnats är att
institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, där flertalet studenter är
kvinnor, har anmält ett antal studenter beträffande förseelser som avsett examinerande
moment av begränsad omfattning.
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Lunds universitet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

3

1

4

Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg

1

Naturvetenskap och teknik

2

1

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

3

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning
Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap

1
Kvinnor

Män

Totalt

23

35

58

6

9

11

8

Not.

Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg

2

1

Naturvetenskap och teknik

2

15

2

2

1

1

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

16

19

Otillåtet samarbete

1

4

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

5

11

Kommentar: Vid universitetet anmäldes 42 kvinnor och 66 män. Av dessa fälldes
26 kvinnor och 36 män. 3 mäns ärenden avskrevs. 16 kvinnor och 27 män lämnades
utan åtgärd. Alltså fälldes cirka 62 procent kvinnor och cirka 55 procent män. En viss
skillnad kan konstateras mellan kvinnor och män. Fler män än kvinnor anmäldes, men
av de kvinnor som anmäldes fälldes fler kvinnor jämfört med män.
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Stockholms universitet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

14

7

21

Humaniora och teologi

2

Juridik och samhällsvetenskap

9

5

Lärarutbildningar

3

2

11

3

1

4

Not.

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

2
Kvinnor

Män

Totalt

47

31

78

6

1

Juridik och samhällsvetenskap

17

17

Lärarutbildningar

17

10

7

3

Avstängning
Humaniora och teologi

Not.

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

44

19

Otillåtet samarbete

3

3

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

1

9

Kommentar: År 2017 hade Stockholms universitet totalt 26 985 registrerade
helårsstudenter, varav 63 procent var kvinnor och 37 procent var män. Universitetet
konstaterar att det är en högre andel kvinnor (62 procent) jämfört med män
(38 procent) som blev föremål för påföljderna varning eller avstängning. Denna
skillnad motsvarar dock väl den fördelning av kvinnor (63 procent) respektive män
(37 procent) som var helårsstudenter vid universitetet under år 2017. Vad gäller de
skillnader mellan kvinnor och män som i övrigt framgår av sammanställningen anser
universitetet att det inte går att dra några direkta slutsatser av detta, eftersom antalet
ärenden i dessa fall är relativt få och det kan finnas många skilda omständigheter som
påverkar vilket beslut som fattas.
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Umeå universitet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

6

28

34

Humaniora och teologi

Not.

1

Juridik och samhällsvetenskap

2

10

Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg

1

4

Naturvetenskap och teknik

3

13

6

24

Kvinnor

Män

Totalt

6

4

10

2

3

4

1

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.

Not. 1

Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

4
Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument

1

Plagiat eller fabrikation

2

Otillåtet samarbete

2

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

1

3
Not. 2
1

Not. 1: Utgörs till övervägande av mobiltelefoner, vanligen inte ordentligt avstängda
om än korrekt placerade i väska eller jacka.
Not 2: Två kvinnor i samarbete.
Kommentar: Umeå universitet konstaterar att det föreligger en noterbar skillnad
mellan kvinnor och män avseende påföljden varning i anledning av medförd mobiltelefon. Män från utbildningar inom naturvetenskap och teknik utgör den klart största
gruppen, vilket kan anses ironiskt då dessa studenter (visserligen oavsett kön) torde
kunna ha bäst förutsättningar att förstå hur man gör för att stänga av en mobiltelefon
ordentligt. Någon annan skillnad mellan kvinnor och män än den ovan redovisade har
inte kunnat noteras vid Umeå universitet.
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Kungl. Tekniska högskolan
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

4

13

17

Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap

1

Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg

1

Naturvetenskap och teknik

3

12

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

2
4

4

Kvinnor

Män

Totalt

11

29

40

11

29

Plagiat eller fabrikation

4

7

Otillåtet samarbete

6

6

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

1

16

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

7
Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument

Kommentar: KTH har totalt 13 323 helårsstudenter (inklusive betalande studenter).
Av dessa studenter är andelen kvinnor 34 procent och andelen män 66 procent. Av
beslutade disciplinåtgärder avseende avstängning är andelen kvinnor 27 procent och
andelen män 73 procent. För disciplinåtgärder avseende varning är andelen kvinnor
24 procent och andelen män 76 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män som blivit
föremål för disciplinåtgärder speglar med någon avvikelse andelen kvinnor och män
som är helårsstudenter på KTH.

Remissammanställning
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Luleå tekniska universitet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Kvinnor

Varning

Män

Totalt

4

4

Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik

4

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.

4

Not. 1

Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning
Humaniora och teologi

Kvinnor

Män

Totalt

5

6

11

1

2

Not.

Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg

4

Naturvetenskap och teknik

4

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.

1

Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

4

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

4
1

1

Not 1: Samtliga varningar avsåg brytande av universitetets ordningsregler då
studenterna haft sina avstängda mobiltelefoner i byxfickan istället för på anvisad plats.
Samtliga ärenden avsåg män. Även under år 2018 fortsätter trenden och det har hittills
inte kommit in några anmälningar av detta slag gällande kvinnliga studerande. Om
fenomenet – rent spekulativt – kan förklaras av att män i större utsträckning förvarar
sina mobiltelefoner i byx- eller jackficka eller om det finns någon annan förklaring till
att det inte kommer in några anmälningar mot kvinnor gällande brytande av ordningsregler av detta slag, och som i regel resulterar i en varning, har universitetet i dagsläget
inte någon uppfattning om.

Remissammanställning
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Linnéuniversitetet
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Kvinnor

Män

Totalt

2

4

6

Juridik och samhällsvetenskap

1

2

Lärarutbildningar

1

Varning

Not.

Humaniora och teologi

Medicin, odontologi, vård och omsorg

1

Naturvetenskap och teknik
Övrigt

1
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.

1

Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

1

Otillåtet samarbete

1

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

2

1
Kvinnor

Män

Totalt

22

10

32

Humaniora och teologi

1

Juridik och samhällsvetenskap

10

4

Lärarutbildningar

3

2

Medicin, odontologi, vård och omsorg

3

2

Naturvetenskap och teknik

6

Övrigt

1
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

13

Otillåtet samarbete

4

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

5

8

2

Not.

Remissammanställning
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Högskolan Dalarna
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

2

4

6

Humaniora och teologi

Not.

4

Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar

1

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik

1

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.

1

4

Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

1

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

Kvinnor

Män

Totalt
22

12

10

Humaniora och teologi

3

2

Juridik och samhällsvetenskap

3

6

Lärarutbildningar

3

1

3

1

7

7

5

3

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

Kommentar: Vad gäller frågan om konstaterbar skillnad mellan kvinnor och män i
sammanställningen upplever högskolan att det inte föreligger någon sådan.

Not.

Remissammanställning

9(11)

Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Högskolan i Halmstad
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Kvinnor

Män

Totalt

Varning

Not.
Not. 1

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning

Kvinnor

Män

Totalt

9

5

14

Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar

1

Medicin, odontologi, vård och omsorg

8

Naturvetenskap och teknik

5

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument

1

Plagiat eller fabrikation

8

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

Not. 1: Inga varningar har utdelats.
Not 2: Fusk vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Not. 2
5

Remissammanställning
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Mälardalens högskola
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Varning

Kvinnor

Män

Totalt

2

2

4

Not.

Humaniora och teologi
Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar

1

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik

1

2

2

2

Kvinnor

Män

Totalt

47

30

77

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation
Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Avstängning
Humaniora och teologi

Not.

1

Juridik och samhällsvetenskap
Lärarutbildningar
Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik

20

15

4

2

21

2

Not. 1

1

11

Not. 2

Övrigt
Sexuella trakasserier
Störande av undervisningen m.m.
Förfalskning av dokument
Plagiat eller fabrikation

37

20

Otillåtet samarbete

4

9

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

6

1

Not. 1: Vid MDH:s akademi för hälsa, vård och välfärd studerar cirka 3 000 personer.
Inom dessa utbildningar (medicin, odontologi, vård och omsorg) är kvinnliga studenter
i majoritet.
Not. 2: Vid MDH:s akademi för innovation, design och teknik studerar cirka 1 000
personer. Inom dessa utbildningar (naturvetenskap och teknik) är majoriteten av de
studerande män.
Kommentar: Högskolans disciplinnämnd hanterade 89 anmälningar om misstänkt
vilseledande under år 2017. Av dessa avskrevs misstanken om vilseledande gällande
39 personer, varav 16 var kvinnor och 23 var män. Andelen anmälda ärenden om
misstänkt vilseledande har ökat under de senaste åren.

Remissammanställning
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Datum

Reg.nr

2019-02-05

32-00318-18

Totalt för samtliga tio lärosäten
Beslut

Typ av utbildning

Kategori av förseelse

Kvinnor

Män

Totalt

47

70

117

7

8

15

Juridik och samhällsvetenskap

12

18

30

Lärarutbildningar

12

2

14

Varning
Humaniora och teologi

Medicin, odontologi, vård och omsorg
Naturvetenskap och teknik
Övrigt

11
46

-

1

1

-

-

-

Störande av undervisningen m.m.

7

33

40

Förfalskning av dokument

-

2

2

33

15

48

5

7

12

Otillåtet samarbete
Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel
Typ av utbildning

7
34

Sexuella trakasserier

Plagiat eller fabrikation

Beslut

4
12

Kategori av förseelse

Avstängning

2

13

15

Kvinnor

Män

Totalt

198

175

373

Humaniora och teologi

22

19

41

Juridik och samhällsvetenskap

67

55

122

Lärarutbildningar

29

15

44

Medicin, odontologi, vård och omsorg

48

11

59

Naturvetenskap och teknik

30

72

102

2

3

5

-

-

-

Störande av undervisningen m.m.

-

1

1

Förfalskning av dokument

3

2

5

Övrigt
Sexuella trakasserier

Plagiat eller fabrikation

147

101

248

Otillåtet samarbete

20

23

43

Fusklappar eller otillåtna hjälpmedel

28

48

76

Not.

Not.

