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Närvarande; Kjell Jonsson, Lars Lustig, Sylvia Dahlberg, Jeanette Lövkvist, Irma Olofsson, Erik Sjödin, 

Irene Sedlacek, Karin Ågren, Mimmi Alm, Inger Ekman, Ieva Eriksson, Barbara Giles. 

Lars inleder med info: 

- Minskad andel sökanden, minskad andel 18-åringar i Norrland vid högre utbildningar. 

Stockholm den ort som ökat mest. 

- Elitsatsning- hur slår lika villkorsperspektivet avseende detta? Vad är elit? Hur fånga upp 

andra begåvningar hos redan anställda och ta tillvara deras kompetens samt hur ser deras 

anställningsvillkor ut? 

- I budgetpropositionen avsnitt allmän bedömning säger man att utländska nya studenter 

minskat samt att bristen på jämställdhet är nedslående. 

 

Allmän diskussion runt uppdrag och roller för arbete med lika villkor inom Umeå universitet 

- Hur hamnar frågor ute i verksamheten, och i termer av att vi är ett myndighetssystem? 

Ledningens vikt betonas samt resurser för arbetet. Det gemensamma som genomsyrar 

arbetet, inte minst för Rådets arbete är SYNLIGHET. 

- STRUKTURER. Inom organisationen pratar vi lite om KULTURER, och det finns en stor”politisk 

korrekthet”. Behöver lyfta frågor som Vad ska Umu vara? Ex. ett jämställt Umu-HUR blir vi 

det? (vad leder fel-vad leder rätt?)  

- Lyfta exempel såsom: Rekrytering till utbildning- var tvingas vi skära och vad (ex inlandet), 

blir KONSEKVENSERNA – SYNLIGGÖRA detta. 

- Diskussion och innebörd av förhållanden kring Jämställdhet- Meritokrati- Kvalitet. 

- Rådets uppgift: är att – granska och belysa konsekvenser, ex läsa/granska instruktioner (som 

anställningsordning, processer etc.) med ”lika villkorsglasögon”, upplysa och utbilda 

 

UPPGIFT POU: Plocka ut någon instruktion för Rådet att granska ur ett lika villkors perspektiv 

ex. rekryteringsprövningar, kriterier docent/professer 

 

- Ledarskap, ”chefen som kulturbärare” 

- Hur rekrytera internationellt utifrån en ”svensk norm”? 

- Disciplinnämnd; största andelen är utländska studenter. KULTUR- hur informerar/förmedlar 

vi om svenskt regelverk och vad saker betyder? Ex HBT- vad gäller enligt svensk lagstiftning i 

förhållande till andra länder? 

 

Anna Galin informerar om HBT(Q), hur arbeta med dessa frågor inom en verksamhet? 

- Hur ser det ut hos oss? Finns överlag lite forskning kring området avseende exempel på 

problem och attityder inom svensk arbetsmarknad. 

- Hur ska vi vid Umu arbeta för att HBT personer ska känna sig trygga, vad kan vi göra för att 

skapa ett öppet klimat där det känns ok att prata om hela sitt liv? Det som krävs är att BRYTA 

TYSTNADEN. 

 



 

Tankar om åtgärder/aktiviteter 

-  Tydligt signalera vår värdegrund (ex se ovan ang. information till internationella  nya 

studenter/anställda/gäster. 

- Har tidigare anordnats en HBT-dag vid Umu som var mycket välbesökt 

- PRIDE- hur syns Umu här? = SYNAS MER 

- Utbilda Råd och AMK 

- HBT- certifiering av ex. studenthälsa, studentcentrum, studievägledare, personalfunktioner 

 

Uppgift POU: Feelgood intresse av HBT certifiering? Vilka krav kan/vill vi ställa på 

företagshälsovården avseende lika villkor? 

 

11 okt 

Reflektion av föregående dag 

- Ombud Lika villkor på fakultet/institutions nivå, hur relaterar vi till arbetet i Rådet och bygger 

upp detta? Rådets förslag till namn är Ombud lika villkor och med en rekommendation om 

två stycken. Det bör föras en diskussion med dekaner, använda chefsinfo. 

- Annas information bra och intressant angående utbildning. Det är viktigt med ett bra klimat 

där alla känner sig trygga. 

- Hur/vad ska Rådet gripa tag i?= Formulera något att utgå från (POU) 

- Titta på Handisam och Arbetsgivarverkets riktlinjer 

- Komma överens om förslag som fakultet/institution kan genomföra kommande år, 

målformulera. 

- Ordna utbildningsinsatser för AMK och RÅD. 

- Prefekt/chefsutbildningar: säkerställa att lika villkorsperspektivet finns med i dessa. Är 

strategiskt viktigt då UCL är en central funktion. Integrerad tanke och syfte är viktigt. Bör ta 

ett helhetsgrepp och bevaka strategiska utbildningar avseende detta perspektiv.  

- Varje Rådsrepresentant inhämtar vid respektive fakultet underlag som möjliggör att det går 

att problemformulera och hitta åtgärder som är relativt konkreta för att skapa en 

aktivitetsplan. 

 

Malin Rönnblom om Görandet av jämställdhet 

- Malin ansvarar för forskningsprojektet Föreställningar om jämställdhet i akademin. 

- Vill ge oss verktyg för att kritiskt arbeta med frågorna. 

- Vad kan man ta med sig ur projekten i det praktiska jämställdhetsarbetet? 

- ”Jämställdhet är inget som finns utan något som görs” 

- Vad är jämställdhet och vilka problem ska jämställdhetspolitiken lösa? 

- Politisering- avpolitisering, begrepp; jämställdhet-genus 

- Vad gör en fråga politisk; kollektiv- offentlig-konflikt, det finns någon form av konflikt, det 

finns en över- och underordning och privilegier och makt. 

- Vilka effekter får policy? 

- Hur problematisera i en avpolitiserad verksamhet? 

 

 

 



 

Frågor vid gruppdiskussioner: 

- Hur ser ni på vår analys, att jämställdhet har blivit individualiserad, har blivit administration 

utan koppling till ett politiskt problem? 

- Vilket/vilka problem tänker ni behöver lösas? I samhället? I akademin? På Umeå universitet? 

- Vilka strategier tänker ni är möjliga att använda för att adressera de problem som ni menar 

bör lösas? 

 

 

 

 


