
 

Rådet för lika villkor 

 

Protokoll 

2012-12-13 

Sid 1 (3) 

 

Närvarande 

Kjell Jonsson 

Jeanette Lövqvist 

Sylvia Orädd 

Karin Ågren 

Ieva Eriksson 

Barbara Giles 

Katarina Hamberg  

Irene Sedlacek 

Mimmi Alm 

Inger Ekman                   
Irma Olofsson 
Andrea Hermansson 
Erik Sjödin                   

Prorektor, ordförande 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

PoU, Samordnare/Sekreterare 

Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Humanistiska fakulteten 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Medicinska fakulteten 

ST 

SEKO 

SACO 

Umeå studentkår 

Umeå medicinska studentkår 

Umeå naturvetar- och teknologkår 

 

Ärende Beslut/Åtgärd 

1 Fastställande av 

föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter tillägg av: 

- Publicering i den gamla skriftserien från jämställdhetsrådet 

2 Val av justeringsperson Rådet beslutar att utse Irma Olofsson jämte ordförande att 

justera dagens protokoll 

3 Föregående protokoll Godtogs med vissa förändringar.  

Fråga 6: Den diskussion som förs är om det finns tillräckligt 

många meriterande sökande eller om dessa ligger för långt ifrån 

målet att nå professornivå inom rimlig tid.  

4 Förslag på ombud för lika 

villkor 

Rådets ledamöter lämnar in synpunkter på förslaget senast den 
14 januari. Fackliga företrädarna och samordnarna från POU 
bevakar skrivningen i det nya samverkansavtalet.  

5 Inför planearbetet - 

begrepp 

Rådet diskuterade begreppen: 

 

Inkludering: problematiskt, kan inkludera för mycket. Vem 

exkluderas? Vem säger vem som inkluderas? Negativt begrepp. 

Jämlikhet: används sällan? Allas lika värde. 

Jämställdhet: mest genomarbetat. I grunden lika villkor. 

Likabehandling: någon annan som skapar. Betonar Makt- 

underordning 

Mångfald: Problematiskt begrepp; ex egenskaper, eftersträvar 
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snarare än gör möjligt. Tänker grupper. 

Lika villkor: är i grunden ”ett steg längre”. Skapar samma 

förutsättningar, lika bemötande. Står inte i motsats till 

meritokratibegreppet. Dock, vad är hinder i detta gällande 

meritokrati- lika villkor? 

 Viktigt skilja mellan jämställdhet – jämlikhet 

 Likavillkor- likabehandling; olika begrepp 

 Funktionsnivå är bättre än nedsättning/hinder. 

Undvika värdering 

 Universitetet är en statlig myndighet, vissa begrepp 

används och det kanske finns ett krav att vi ska använda 

vissa begrepp. Vilka är dessa? (lagar etc.)  

 Källor vid definiering av begrepp. Vilka? sätta samma 

nivå, visa på olika definitioner men tydliggöra valet. 

 Internationaliseringsperspektiv -  studenter och 

anställda.  

6 Lika villkor – en fråga om 

ledarskap 

Hur kommer vi in med frågorna i utbildningsinsatser? Vi måste 

medvetet föra in det i strukturen. 

-Kompetens, vilken nivå finns idag hos exempelvis prefekt och 

dekan? 

-Vilja? 

 -Kunskapsnivå i organisationen? 

 

Identifiera centrala ledarskapsutbildningar, vilka finns? 

 

-Umeå universitets chef- och ledarutvecklingsprogram (UCL) 

- Ledarskapsprogram för framtida forskningsledare 

Rådet vill se att likavillkors frågor får ta plats i dessa 

utbildningar. Att få ledare att reflektera; hur tänker ni och hur 

syns det i verksamheteten? 

 Rådet roll är att bevaka frågan  

 Ideer och aktiviteter; exempelvis utbildning i form av 

teater, sammanställa ett dokument med konkreta 
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exempel på vad kränkande särbehandling kan vara 

7. Publicering i den gamla 

skriftserien från 

jämställdhetsrådet 

Karin ställer frågan om rapporten om ”Akademiskt 

bedömningsarbete”, som fått pengar av Delegationen för 

jämställdhet i högskolan och som skrivits av Barbara Giles, 

Karin Ågren och Marie Lindqvist, kan publiceras i den gamla 

skriftserien som Skrift från jämställdhetsrådet vid Umeå 

universitet. Rapporten skulle därmed kunna läggas in i DIVA. 

Skiftserien har ett eget ISSN nummer. Rådet har inte något 

emot detta. 
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