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Närvarande: 

Ärenden 

1. Fastställande av föredragningslista 

Fastställs. 

2. Information från ordförande Heidi Hansson (Bilaga 1) 

Forskningsråden har skickat ut en skrivelse till alla rektorer för Sveriges lärosäten, 

där vill förmedla att de tar akademiuppropet och kvinnornas skildringar av sexuella 

övergrepp och trakasserier på allvar och anser det vara en högprioriterad fråga för 

akademin att motverka osunda maktkulturer. 

Forskningsråden har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda vilka verktyg och 

styrmedel som de kan använda för att främja arbetet mot alla former av trakasserier 

och särbehandling. De önskar att lärosätena påtalar om de finner något i 

forskningsrådens villkor eller bidragsformer som befäster maktstrukturer. 

Utifrån forskningsrådens skrivelse ser strategiska rådet för lika villkor (LIV) vikten 

av att Umeå universitet (Umu) ser över den interna fördelningen av forskningsmedel. 

Ordförande informerar vidare om att aktiviteten science soapbox kommer att 

genomföras den 26 maj. Detta är en offentlig aktivitet tillsammans med Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) där kvinnliga forskare bjuds in för att tala om sin forsning 
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och därmed vara förebilder och förändra bilden av vad en forskare är/ser ut. Målet 

med aktiviteten är att öka intresset för kvinnor att välja akademin.  

Aktiviteten forskarfredag skulle kunna användas på samma sätt som science soapbox 

genom att visa upp fler kvinnliga forskare. I år kommer forskarfredag att hållas vid 

Kemiskt Biologiskt Centrum, (KBC) eftersom Umevatoriet flyttas. 

Caroline Henrysson och Mikaela Hammarstedt informerar att de i januari deltagit i 

ett första möte i ett lokalt nätverk med temat #metoo. Representanter från regionens 

stora arbetsgivare, både privatägda företag och kommun och landsting deltog. Första 

mötet hölls på GE Health Care där det bestämdes att varje arbetsplats skulle utföra 

en aktivitet inom området och presentera den vid nästa möte. Tanken med nätverket 

är att byta erfarenheter och hjälpa varandra i att utveckla arbetet inom lika villkor. 

Representanterna planerar att träffas två gånger per termin. 

Åsa Karlsson- Sjögren informerar om mötet på Utbildningsdepartementet gällande 

sexuella trakasserier inom konstnärliga utbildningar i högskolan. Likavillkorsfrågor 

är något som man inte medvetet arbetar med inom dessa utbildningar och det är 

därmed stor risk att gamla maktstrukturer återskapas. 

Ledamöterna inom LIV diskuterade vid mötet om UmU skulle behöva genomföra en 

insats utifrån detta. 

3. Beslut om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella trakasserier 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/uppdrag-om-att-motverka-

sexuella-trakasserier-vid-hogskolan/  

Regeringen har fattat beslut om att Sveriges universitet och högskolor får i uppdrag 

att genomföra ytterligare åtgärder för att motverka sexuella trakasserier. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) får i uppdrag att sammanställa och 

synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt deras 

arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att 

presentera goda exempel och att sprida information om dessa. 

Rådet diskuterar om det skulle vara värdefullt att ta fram verktyg hur man arbetar 

med ovanstående frågor. Man lyfter även vikten av att samtliga medarbetare får 

utbildning inom lika villkor, vilket skulle kunna vara en del i värdegrundsarbetet. En 

bemötandekod skulle även kunna vara aktuellt. 

Vidare ser LIV det som viktigt att skapa en systematik i arbetet med lika villkor precis 

som man gör inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett sätt är bland 

annat att skapa aktiviteter i verksamhetsplanen (VP) som sedan följs upp i 

verksamhetsberättelsen (VB). 

 

Feelgood har bjudit in chefer och anställda som arbetar inom HR till ett seminarium 

med temat ”Metoo och sen då”. 
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4. Könsbundna studieval (Bilaga) 
Peder Tjäderborn informerar om förslag på utbildningsinsats för studievägledare i 

syfte att motverka könsbundna studieval. 

 

Förslaget innebär att samtliga studievägledare samt de som har studievägledande 

arbetsuppgifter ska genomgå utbildningen, vilket motsvarar ca 50 anställda. 

Föredragande menar att syftet är att påverka potentiella studenter samt de som är 

under utbildning. Insatser behöver därmed genomföras för anställda som möter båda 

dessa grupper. 

LIV menar att det är en viktig fråga som behöver arbetas vidare med. Man har 

tidigare genomfört riktade insatser och det är därmed av vikt att se över dessa så man 

undviker aktiviteter som inte fungerat. 

Susanne Fahlgren och Frank Drewes får i uppdrag av LIV att se över vilka 

utbildningar som kan vara av intresse för insatser. De rapporterar därefter till 

samordnarna för lika villkor på Personalenheten, vilka tar frågan vidare till 

föredragande. 

Studentcentrum ansvarar för utbildningsinsatsen, men då de inte givits medel för 

aktiviteten får föredragande i uppdrag att ge förslag på finansiering.  

5. Jämställdhetsintegrering- Implementering av handlingsplan, (Bilaga) 

Ordförande går igenom handlingsplanen för jämställdhetsintegrering för 

ledamöterna. Umeå universitet har god kunskap om sin studentpopulation ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att använda den statistisk vi har. Robert 

Axebro har blivit kontaktad i frågan för vidare undersökning. LIV får därmed 

återkomma i frågan. 

När det gäller UmU:s aktiviteter för breddad rekrytering och breddat deltagande har 

man inom  det utbildningsstrategiska rådet (USSR) utsett en arbetsgrupp där 

språkstudier har involverats.  

6. Förslag på uppdrag LIV, (Bilaga) 

Ordförande går igenom förslag på uppdrag för LIV. Det som skiljer LIV från de 

övriga strategiska råden vid UmU är att samordnarna för lika villkor finns med som 

ledamöter. Detta är utifrån ett kompetensperspektiv och därmed väl motiverat. 

Förlag på uppdragsbeskrivningen rapporteras till akademisekreterare, Daniel 

Andersson. 

7. Föräldrapolicy- Behov av framtagande av policy gällande föräldraskap, 

studier och arbetsliv, (Bilaga).  

Frågan tas upp vid nästa rådsmöte. 

8. Regleringsbrev 2018 

Frågan tas upp vid nästa rådsmöte. 
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9. Jämställda styrdokument 

Frågan tas upp vid nästa rådsmöte. 

10. Värdegrund (Bilaga) 

Utvecklingskonsult, Anna Mothander, Personalenheten föredrog förslag på 

projektplan gällande värdegrundsarbetet vid UmU. 

Projektets syfte är att utifrån det framtagna materialet få en organisationsgemensam 

syn på vad värdegrundsarbetet betyder för UmU för att få en tydlig värdegrund som 

genomsyrar hela organisationen. En arbetsgrupp behöver tas fram för att arbeta 

vidare med implementeringen. Föredragande återkommer med förslag/önskemål på 

deltagare i arbetsgruppen. 

11. Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 


