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Till Rådet för lika villkor 

 

Sammanfattning från rådslagen om jämställdhet och lika 
behandling. 

Totalt genomfördes tre rådslag med totalt 50-60 deltagare. Det här ett försök att sammanfatta de olika 

rådslagen tämligen spretiga diskussioner till mer samlade bilder.  Tydligt är att det finns ett 

engagemang bland anställda och studenter när det gäller arbetet med lika behandling som vi måste ta 

till vara på. De två första rådslagens deltagare vill bli involverade i det fortsatta arbetet och gärna se 

planen när den börjar ta form. Det sista rådslaget ville ha en konkret tidsplan för arbetet.  

Inbjudan att delta gick till jämställdhetsföreträdare på institutionsnivå, jämställdhetsgrupper, 

studentkårer samt till alla intresserade via inbjudan på universitetets hemsida.  

 

Diskuterade frågeställningar 

Följande frågor diskuterades vid rådslagen: 

Vilka områden eller enskilda frågor vid UmU upplever ni som problematiska när det gäller 

 - Jämställdhet 

 - Likabehandling 

 - Diskriminering 

Vilka områden/frågor tycker ni ska finnas med i den nya planen? 

Vilka av dessa ska vi prioritera i den nya planen? 

Vilka övriga frågor tycker ni att vi (i rådet för lika villkor) ska arbeta med? 

Nedanstående försök till sammanfattning är mina egna baserade på mitt deltagande i samtliga tre 

rådslag. Bifogat finns också minnesanteckningar från de tre olika rådslagen. Syftet med 

sammanfattningen och minnesanteckningar att de ska kunna vara underlag för fortsatta diskussioner 

och lämna förslag till aktiviteter att lyfta in i den nya aktivitetsplanen. 

Vad har konfirmerats av rådslagen? 

Innan rådslagen har vi diskuterat frågor inom rådet som kom upp vid de olika rådslagen. 

Arbetet med genusperspektiv i undervisningen. 

Det är ett viktigt område men det kräver resurser i forma av utbildning av lärare och att 

genusperspektiv måste integreras och innehålla progression. Här finns mycket kunskap som vi 

tidigare dokumenterat som skulle kunna användas.   

 

Ombudens uppdrag 

Det är viktigt att likabehandlingsarbetet är synligt, uppskattat och värdesätts. Ombuden för lika villkor 

på institutions/enhetsnivå ska ges en rimlig arbetsuppgift där de har tid och tydligt uppdrag.  
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Två tydliga budskap från rådslagen 

Det finns en stark förväntan på att universitetsledningen ska agera och visa vad man tycker när det 

gäller jämställdhet och likabehandling och på motsvarande sätt finns en besvikelse att inget har hänt. 

Varför uppdateras inte planen för arbetet mot trakasserier? Vi vet vad vi ska göra i händelse av brand, 

men inte i händelse av trakasserier.  

Allmänna frågor 

Uppdrag som ombud för lika villkor: 

Uppdragen som ombud för lika villkor är inte helt oproblematisk. Få tycker att de kan alla frågor – 

jämställdhet ja, men kanske inte resten. Hitta former för hur kunskap ska kunna byggas in i 

organisationen, hur ska detta kunna göras? Kan vi bygga upp en kompetensbank för hela universitet? 

En viktig fråga är också vilka uppdrag ombuden ska ha? Vi borde utvärdera vad tidigare ombud tyckt 

och i den nya planen arbeta fram ett tydligt uppdrag. Att uppdraget borde vara tydligt var ett ganska 

klart uppdrag.   

Vad vill ombuden ha: 

1. Tydlig beskrivning av uppdraget 

2. Utbildning i främst diskriminering 

3. Tillfällen för kunskapsutbyte. Regelbundna träffas önskas på både universitets som 
fakultetsnivå. 

4. Hemsidorna är viktiga för att ge tips på aktiviteter och bra exempel. Viktigt att terminologin är 
den rätta, rensa i nuvarande texter på hemsidorna. 

 

Organisation och uppföljning 

En av de frågor som också kom upp var hur den nuvarande planen följs upp. I övrigt fanns följande 

synpunkter.   

1. En tydlig plan och majoritet för att lägga jämställdhet i ett eget avsnitt och resterande 
diskrimineringsgrunder i en del.  (Kopplas till lagregleringen) 

2. Bygg in uppföljning med jämställdhetsglasögon i alla stora universitets beslut. Analysera de 
olika satsningarna som gjorts på universitetet. 

3. Det ska kännas om man inte uppfyller målen. Hellre morot än piska – skamlista är ett effektivt 
sätt.  
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Värdegrundsarbete 

Det fanns önskemål om ett mer målmedvetet arbete med det som skulle kunna vara en värdegrund för 

Umeå universitet. Vi använder vackra ord men vi skulle behöva förankra vad vi faktiskt står för mycket 

tydligare. Mycket av diskussionerna från rådslagen kom att handla om jämställdhet, inte minst när det 

gällde exempel på vad som inte fungerade. Det är en indikation på behovet att bredda synsätten för ett 

råd för lika villkor. Samtidigt så kan perspektivet inte bli så brett att ”alla problem” inom universitetet 

hänförs till lika villkor. 

Vart tog projektet ”Breddad rekrytering”  vägen? 

Kompetensfrågor respektive koppling till genusforskning 

Vi behöver fundera men framförallt föreslå hur kunskapsförsörjning inom området skulle kunna se. 

Det skulle avse på en mer allmän kunskap, utbildning av ledare, ombud respektive lärare, 

administratörer och studenter. 

Hur tar vi tillvara den genusforskning som finns vid universitetet i likabehandlings- och 

jämställdhetsarbetet? Hur ska vi arbeta med/stödja arbetet med att integrera genusperspektiv i våra 

utbildningar?  

Vad menar vi med likabehandling? 

Studenterna diskuterade möjligheten att delta i utbildning som en fråga om tillgänglighet. Tveksamt 

om det är aktuellt eftersom det handlar om studieformer och inte är diskrimineringsgrunder. Men det 

är ändå viktigt att föra den frågan vidare till USSR. Det är viktigt att universitetet blir tydligt när det 

gäller studieformer mm ur jämställdhets eller lika villkorsperspektiv. Det framfördes också synpunkter 

på att arbetet med att ta tillvara resultaten från kursutvärderingar en fråga om kultur. Studenterna 

menar också att frånvaron av översättningar till engelska blir en fråga om tillgänglighet, men språk är 

ju i sig inte en diskrimineringsgrund.  

Information och kommunikation 

Informationen av ser både det interna arbetet med hemsidor men också externt informationsmaterial 

och broschyrer. Den senaste ”masters-affischen” togs av studenterna upp som ett uselt exempel på 

informationsmaterial. Hur hittar vi former för ett förebyggande arbete med någon form av 

studentgranskning av mer riktad information. Andra exempel på mindre lyckade informationsinsatser 

ur bland annat studerandesynpunkt gällde kampanjen om ”anställningsbarhet och %-satser”. 

Studentkompetens med genusglasögon borde tillföras KIR (kommunikation och internationella 

relationer), inte minst när det gäller att läsa det engelska informationsmaterialet. Skickas via USSR till 

KIR. 

Sammanfattande synpunkter 

Det finns ett tydligt stöd och intresse i verksamheten som vi bör få med i det fortsatta arbetet. Hur 

själva arbetet ska läggas upp och vilka åtgärder som att besluta om ska prioriteras är en fråga på rådet 

för lika villkor. Jag kan se att det finns flera konkreta förslag på aktiviteter och även vissa åtgärder att 

påbörja ganska omgående. Det som saknas från rådslagen var att få konkreta problemområden 

pekades ut.   
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Minnesanteckningar från rådslaget den 3 maj 

 

Grupp 1: 

 

Vilka områden eller enskilda frågor är problematiska vad gäller jämställdhet och 

likabehandling? 

 Rekrytering – underrepresenterat kön - kompletterande ansökningar där det är möjligt (kan 

vara svårt p.g.a. tidsskäl ex. vid externa medel) 

 Nepotism, mer stöd till vissa än diskriminering av andra (prefekterna har fått mer makt men 

samtidigt är det klarare beslutsvägar idag). Exempelvis interna forskningspengar. Det är inte 

alltid transparent hur dessa fördelas. Positiv särbehandling utifrån olika grunder. 

 Klickbildningar 

 Representationen kan vara belastande om en person är den enda/ en av väldigt få av det ena 

könet inom sitt område. Exempelvis att kvinnlig forskare ska vara med i alla olika kommittéer 

vilket gör det svårt att göra karriär. 

”Akademiskt bedömningsarbete – ännu en jämställdhetsfälla” Rapport 

Vad skall finnas med i den nya planen? 

 Tydligare nyttja den kompetens som finns inom UmU 

 Beskrivning av det som är gjort av de prioriterade frågeställningarna i den förra planen 

 Kartläggning av hur många män/kvinnor som finns representerade i ledningsfunktioner vid 

UmU 

 Visa på möjligheter och visa på likabehandling som en chans (inte ett problem) 

Vad skall prioriteras i den nya planen? 

 Förebyggande arbete viktigt  

 Rekryteringen måste gå mot 50-50 på grundutbildnings- och doktorandnivå genom att till 

exempel locka andra grupper.  

 Utforma informations- och marknadsföringsmaterial med tanke på att synliggöra olika 

grupper.  

 Kvotering? Kvotering i förhållande till underlaget (jmf 50-50 med 80-20)  
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 För att undvika en diskrimineringsgrund måste vi se till så att inte diskriminering sker på 

annan grund.  

 Förebilder för underrepresenterade grupper saknas. Ex. på synliggöranden: Mentorskap. 

Kvinnliga nätverk. ”Tjejkvällar”, Pris till mest familjevänliga chef, etc. 

 Avkodning av ansökningar (fungerar på lägre nivåer) 

 

Grupp 2: 

 Pratar aldrig om jämställdhet! Var pratar man om dessa frågor? Vem har kompetens, vad gör 
vi, vem lyfter frågorna? 

 

 Viktigt att titta på vilka som är här och vilka som inte är här. Titta på inkludering/exkludering. 
Hur inkluderande är en grupp? 

 

 Viktigt att titta normkritiskt, det borde vara fokus. Oftast ett problem att jämställdhet får en 
stor roll 

 

 Utbildning av ombud – hur lyfter ombuden frågorna på sin institution? Utbildning i hur 
ombuden ska arbeta i praktiken 

 

 Utbildning av chefer – cheferna måste ha den grundläggande kompetensen 

 

 Lästips på hemsidan 

 

 Tydlig organisationsstruktur 

 

 Utbildning av rådet och ombuden i normkritiska frågor 

 

 Ställa krav på våra chefer – det här måste vi göra eftersom det finns reglerat i lagen 

 

 Lönekartläggning vart 3:e år, bör kanske ske oftare? 
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Grupp 3 

 Höja statusen på ombuden. De bör inte vara ensamma, minst två stycken så man har någon 
att ”bolla” med. 

 

 Utbildning – det bör avsättas tid för ombudens utbildning 

 

 Arbetet hänger ihop med vision 2020 – UmU ska bli bäst! 

 

 Studieavgifter för utländska studenter – studenturvalet har blivit sämre (ex. designhögskolan) 

 

 Dokument måste översättas till engelska! 

 

 Måste finnas en central funktion som tar hand om de utländska studenterna – exempelvis 
visum, problematiskt när det gäller ansökningstider 

 

 Mindre juridifiering ?? 

 

 Kammarkollegiets försäkring – problem för de som ska resa och är gravid - får inte resa enligt 
försäkringsreglerna 

 

 Information/utbildning till de utländska lärarna hur UmU ser på jämställdhet och lika 
behandling 

 

 Tydligare strukturer 

 

 Gemensamma träffar med ombuden 

 

 Central plan – finns en risk att institutionerna inte arbetar med frågorna. Det blir viktigt att 
tydliggöra uppföljningen 

 

 Tillgänglighetsfrågor – dörröppnare , får ej sättas upp pga brandskydd 

 

 Inte bara redovisa/kartlägga statistik (ex. man/kvinna). Även viktigt med kvalitativa områden 
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 Minimera möten/internat utanför arbetstid 

 

 Inte ange kön i enkäter om det inte behövs. Om det måste vara med, ange även ett tredje 
alternativ 

 

 Promovering-kvinnlig forskare ville bära frack – blev nekad! 

 

Önskemål: Workshop när planen har skrivits. 

 

Vid pennan 

Jeanette Lövqvist 
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Minnesanteckningar från rådslaget den 8 maj  

Grupp 1: 

Organisation; Hur ska vi organisera på bästa sätt. 

Arbetsbeskrivning för ombuden måste bli tydliga och ge besked både om vilka ombudens 

arbetsuppgifter är, vilka möten som man ska vara med på och vilken ställning ombudet ska ha i 

förhållande till prefekten, stödjande? rådgivande? Eller annan?  

Ombuden måste få utbildning som anpassas till uppdragets omfattning och inriktning. 

Uppföljningsfrågor; 

Regelbunden kontroll – vad händer om man inte uppfyllt mål? De borde vara bättre uppföljning även 

materiellt sett; uppföljningen av t ex karriärbidragen borde analysera genomförda aktiviteter och svara 

på frågan om utfallet blev det som förväntats – var det en.  

Hur rättar vi till de problem som finns? Pengar är alltid bra som piska eller morot. Att få skämmas är 

också ett alternativ.  

Placera ansvaret där det hör hemma – rekrytering exempelvis.  

Kvalitetsbaserade satsningar, uppföljning bör ske på bestämmandenivå men också analyseras med 

jämställdhetsglasögon och beroende på utfall, innehålla en rekommendation om hur vi går vidare. 

Bästa institution – bonus, få alla delaktiga. Om man ska jobba med ekonomiska bonusar bör hela 

personalen göras delaktiga både i arbetet och eventuella belöningar. 

Vem är ledning (förutom prefekten)? Vetenskapliga ledare som professor utan att det utkrävs ansvar. 

Vi borde definiera ledningsbegreppen tydligt. Vad innebär det att vara professor och forskningsledare 

för ledningsansvaret och hur ska det växlas in i ”ordinare” ledning på institutioner och enheter? 

Utbildning av ombud viktigt är men även andra behöver utbildning. Arbete med jämställdhet bör ”in i 

linjen” och inte alltid vara det som kommer till efter det att besluten redan fattas (additativ 

jämställdhet).    

Definiera gärna vad som är jämställdhet och vad som är lika behandling. Den blivande planen bör 

innehålla två delar – en för jämställdhet och en för likabehandling annars är risken stor att det blir för 

utslätat.  

Grupp 2: 

Det finns en brist på jämställdhetsdiskussioner i verksamheten, många menar att vi redan har uppnått 

jämställdhet eller att frågorna är oviktiga.  

Det är viktigt att hitta en balans mellan individ och struktur.  

Lönefrågor och påslag är också viktiga att få med i arbetet.    

Könsfördelningen ser väldigt olika ut inom universitetet och vi måste kanske ha olika mål och åtgärder 

för olika delar. 
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Uppdraget att vara ombud på institutionsnivå är ospecifikt och ger inga meriter men äter KU-tid 

(kompetensutvecklingstid). I bästa fall används smicker (du som är så duktig, intresserad, brinner för 

etc. kan väl….)  Det är viktigt att uppdragen ges rimligt med tid.  

Lönefrågor: Ta bort individuella löner om det är så att vi vill komma tillrätta med löneskillnader. Det 

är inte enbart en könsfråga men också risker för nepotism mm. Den lönekartläggning som gjorts på 

humanistisk fakultet inför årets löneförhandlingar är ett bra exempel hur man kan analysera och 

skriva en plan för löneanalys. 

Diskriminering: När olika diskrimineringsgrunder eller former av diskriminering krockar – vad är det 

då som gäller? Hur hanteras trosuppfattningar? (Bjud in DO!)   

Planen: Planen ska vara konkret – vad ska krävas? Den ska vara mätbar. Vad är god kunskap? Inför 

jämställdhetsluncher igen som ett redskap att lära sig av hur och vad andra gör. Arrangera workshop 

öppna för alla när det gäller likabehandling och jämställdhet.  

Tillgänglighet – varför ska institutionerna betala för att installera dörröppnare om/när de får 

studenter som inte kan ta sig in i institutionens lokaler? Borde inte detta vara en fråga för 

fastighetsägaren? 

 

Grupp 3: 

Det är viktigt att alla diskrimineringsgrunder syns i planen, inte bara jämställdhet och likabehandling.  

Vilka personer tar man hjälp av i lika villkorsrådet? Hur utnyttjar rådet den kompetens som finns 

inom universitetets olika delar? 

Information och kommunikation: Återerövra lunchmöten och seminarieserier för jämställdhet och 

likabehandling.  

Hemsidorna måste uppdateras, göras tydligare och bli ett stöd i arbetet med bra referenser och 

hänvisningar. Det ska framgå vad rådet jobbar med. Inkluderande – ta bort från hemsidan. 

Behöver vi en värdegrund formulerad för likabehandling och jämställdhet? 

Hur undviker vi att den nya planen blir en hyllvärmare utan blir ett levande dokument? Var finns 

universitetsledningen när det gäller frågorna och varför har inget hänt på så länge?  

Sammanslagningen av de olika planerna är inte helt oproblematiskt, det kan bli en halvmesyr. Det är 

ett stort kunskapsområde som ställer krav på bred kunskapsbas och kompetens och hur ska 

universitetet effektivt arbeta med detta? Är det rimligt att tro att en person ska kunna alla frågorna? 

Hur ska vi hitta kompetenta personer och hur ska de inlemmas i organisationens samlade arbete? Hur 

bygger vi en kunskapsorganisation för att säkerställa kompetens?  

Förra rektorn genomdrev att alla anställda skulle ha utbildning om brandsäkerhet, vi kanske skulle 

kunna få en utbildning om hur fri arbetar för att undvika diskriminering inom verksamheten?  
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Integrering som uppdrag – ta bort skrivningen om normen i planförslaget 

 

Grupperna vill se förslaget till ny plan under hösten (och få möjlighet att diskutera 

ytterligare).  

 

Vid tangentbordet 

Karin Ågren 
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Minnesanteckningar rådslag 14 maj 2013 
 

Grp1 

- Universitetsledningen måste ha tydligare målbilder med arbetet 

- jämställdhetsombuden har inte mkt att utgå ifrån; efterfrågar konkretare 

handläggningsordningar 

- Utbilda prefekter 

- Reagera snabbt, omedelbart vid diskriminering. Alla ska ha samma möjligheter 

- Tillgänglighet; alla ska ha lika möjlighet att vistas vid Umu, ha samma tillgång till 

universitetet.  Idag råder en dålig tillgänglighet gällande sådant som dörröppnare, hissar och 

det finns inga skötbord i hela samvetarhuset. 

- Kulturer att motverka: exempelvis via kursutvärderingssystemet, hur tas dessa tillvara idag? 

Ha en konkret strategi för hur man hanterar exempelvis en olämplig lärare. Kan vara svårt att 

diskutera i arbetslaget om man fått kritik; lättare att prata med en central funktion. Problem i 

nuläget; svårt att få in utvärderingarna, kanske de mest negativa som kommer in – Ett sätt är 

att tänka på utformning och när man lämnar ut utvärderingarna. Varför de inte lämnas in; 

kanske ser studenter att frågor sen många år ej har hanterats: viktigt försöka göra något. Kan 

se samma låga intresse för NMI från chefer. Det behövs ett tydligare ansvar för att hantera 

resultat av undersökningar, enkäter och utvärderingar.  

- Målbilder; hur  ser jämställdheten ut idag är en fråga som ställts från studenter till Kjell och 

svaret från ledning är fördelning men ingen koppling eller analys. En brist att 

ordförande/ledning inte har en tanke om situationen, när många andra inom organisationen 

har en ganska god bild av nuläget. Behövs också en tydlig målbild för arbetet: vad behöver vi 

arbeta med, inte bara kvantitativt utan även det kvalitativa. Man låter bli att ta ställning? Eller 

att det är ok med 50-50? Frånvaro av analys från ledning. 

- Vi synliggör inga problem dvs. att vi har några problem. Det som synliggörs är antal, 

exempelvis gällande rekrytering. 

- Hur ska nuvarande plan utvärderas? Vilka åtgärder har hanterats och inte och orsaker och 

konsekvenser av detta. Planeringsenhetens uppföljning? Ta fram ett underlag för 

planeringsenheten att följa upp. Vi måste börja göra, upp till bevis, var det här viktigt!? Ska vi 

bara vara ett kvantitativt universitet eller även bevaka det kvalitativa? Vad vill vi ha för 

universitet?  

- Viktigt med återkoppling! Annars händer inget: prefekter ska utbildas, jämställdhetsombud 

finnas.  

- Finns ett kunskapsunderskott på hela universitetet.  

 

Grp 2 
- Struktur; hur ska vi jobba som Ett universitet med frågorna och vilka frågor ska vi jobba med? 

- Struktur; fokusera på ett fåtal mål och mer konkreta. Titta på Umeå kommun som har en bra 

plan. Var redovisas och uppföljs planen? Inte nöjd med Ett råd! Gå ner på studenter lärare 

nivå, dvs. efterfråga information från dessa. Finns två skikt som silar info; dekan, prefekt, 

fakultet och institution: Önskar ett fåtal mål, fullständig transparens, hur upplever studenter, 

lärare, medarbetare vardagen? 

- Vad händer om inget görs? Sanktioner?  
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- Hur få kopplingar längst ner till studenterna och inte bara de som representerar studenter, 

exempelvis att det kan vara mer upp till kursansvarig att hitta en person som man inbjuder till 

att jobba med universitetet med dessa frågor, ex med prefekt, ledning etc. Då kan det vara vem 

som helst, ej bara representanter för studenterna. Ha ett stormöte med högsta funktioner 

varje år inom området, då beskriva och diskutera dessa frågor. 

- NMI: ha en eller två frågor i denna, utifrån planen; upplever du dig jämställd/ likabehandlad. 

Behöver avsättas resurser för att jobba med resultatet, att vi är Ett universitet när det gäller 

NMI. 

- Kursinformation:  kolla igenom det materiel som går ut, särskilt de kurser  med 

snedfördelningar. 

- Samhället måste börja tidigare att intressera ex tjejer för tekniska området 

- Vem tar ansvar för att granska detta? 

- Marknadsföringskampanjer bör tittas igenom utifrån dessa perspektiv. 

- Jämlik representation i arbetet med likabehandling: hur ser sammansättningen ut i rådet för 

lika villkor?  

- Studiemiljöer och interaktiva miljöer bör genomsyras av jämställdhet och jämlikhetstänk; ofta 

bara män som intresserar sig för dessa frågor i nuläget. 

- Information på engelska i större utsträckning, både externt och internt. 

- Inom grupper/klasser: hur  man jobbar med grupperna och se och hur man hanterar olikheter 

etc. 

- Kunna hantera funktionsnedsättningar: dvs. se till att det är tillgängligt och ej enbart är 

individens ansvar.   

 

Grp 3 
- Respektfullhet: i maktperspektivet lärare-student 

- Vad menar man med jämställdhet: vilka perspektiv, genusperspektiv- intersektionellt 

perspektiv? Varför heter det genusperspektiv när det handlar om så mkt mer? 

- Genus i undervisningen: ses som ngt nödvändigt ont och något påtvingat dåligt, genomförs 

mer i karaktären av att checka av.  Inställning från lärare till detta är viktigt. Ska genomsyras i 

det som lärs ut istället för en särskild punkt: måste bli bättre: svårt komma in på genuskurs 

UPC-kurs. Hur går vi vidare att få till att det genomsyrar undervisningen, hur moderniserar vi 

tänket och får till en progression: kan UPC ha en uppsökande verksamhet och komma ut till 

institutioner? Ge lärarna ett konkret verktyg för detta.  

- Utbildning för jämställdhetsombud, möten? Tid för detta?  

- Studenternas ombud, vilka har de? Hur blir det med arbetet för lika villkor för studenter, 

organisering för detta? 

- Likabehandling ska betyda lika villkor: ej ett faktum idag. Ex heltidsstudier stänger ute ex vid 

familj, utbildning bör ges även på 50% takt. 

- Nya anställningsordningen: inget motsvarande för administratörer T/A personal dvs. inga 

befordringsmöjligheter vilket inte är lika villkor för alla….inte likabehandling. 

- Rekrytering av anställda och studenter; finns det riktlinjer angående etnicitet? Var tog 

breddad rekrytering vägen? 

- Olika behandling av studenter, mer stöd till vissa för större genomströmning, hur jobbar man 

med olika lärandeformer? 
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- Skriva in alternativa kursformer även i början, exempelvis för dyslektiker, så  att det finns med 

i kursplaner. Alla kurser ska vara förberedda för alternativa examinationsformer. Genomlysa 

verksamheten utifrån detta. 

 

 

Vid tangenterna 

Sylvia Orädd 

 


