
Plan för lika villkor  
Kulturgeografiska institutionen 
Uppsala universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan för lika villkor 
Kulturgeografiska institutionen, 2014-2016  
 

Fastställd: 2015-04-21 
  



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
Inledning .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 
Bakgrund .......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 
Diskrimineringslagen .................................................................................................................................................................................................................................. 4 
Definitioner av begrepp ............................................................................................................................................................................................................................. 4 
Definitioner av diskriminering ................................................................................................................................................................................................................ 5 
Hantering av ärenden som rör trakasserier och diskriminering ............................................................................................................................................... 6 
Fortlöpande uppdrag .................................................................................................................................................................................................................................. 6 
Kulturgeografiska institutionen .............................................................................................................................................................................................................. 8 
Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011-2012 ................................................................................................................................................................................ 10 
Prioriterade mål handlingsområden  ................................................................................................................................................................................................. 12 
Detaljerad information om prioriterade mål och handlingsområden .................................................................................................................................. 13 
Tidplan för genomförande av prioriterade frågor ........................................................................................................................................................................ 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Inledning 
Vid Kulturgeografiska institutionen ska det råda en öppen och välkomnande stämning för personal och studenter. Alla ska bemötas med 
respekt och ges möjlighet att verka på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Uppsala universitet betraktar lika villkor som en 
kvalitetsfråga för organisationen och en rättvisefråga för individen.  
 
Med denna handlingsplan vill Kulturgeografiska institutionen belysa det arbete som berör verksamheten, urskilja vilka områden som 
prioriteras och hur olika mål inom lika villkorsarbetet ska uppnås. 

Bakgrund 
På universitetsgemensam nivå fastställs en treårig handlingsplan för lika villkor som inkluderar diskrimineringslagens krav på 
handlingsplan för jämställdhet. På vetenskapsområdes-/fakultetsnivå samt på institutionsnivå ska antingen en handlingsplan för lika 
villkor eller en jämställdhetsplan upprättas. Om en lika villkorsplan upprättas ska denna även innehålla information som gör att den 
uppfyller diskrimineringslagens krav på handlingsplan för jämställdhet. Planen ska innehålla uppföljningsbara mål samt anvisningar om 
tidsbestämda konkreta åtgärder där en ansvarig anges. Handlingsplanen ska publiceras på institutionens webbplats.  
 
Kulturgeografiska institutionen har valt att framställa en plan för lika villkor. Detta dokument har sin grund i det 
universitetsgemensamma programmet och handlingsplanen samt i den fakultetsgemensamma handlingsplanen. Planen fokuserar på lika 
villkorsfrågor men också i hög grad på jämställdhetsfrågor och uppfyller diskrimineringslagens krav avseende jämställdhetsplan. 
 
Kulturgeografiska institutionens handlingsplan för lika villkor ersätter Jämställdhetsplan för Kulturgeografiska institutionen 2011-2012. 
I samband med att lika villkorsarbetet omorganiserats vid Uppsala universitet vidgas också Kulturgeografiska institutionens plan från 
att fokusera på jämställdhetsfrågor till att också inkludera frågor som berör lika villkor.  
 
Förslag till handlingsplan upprättas av lika villkorsgruppen i samråd med prefekten. Planen antogs av institutionsstyrelsen den 21 april 
2015. Planen har skrivits av Sofia Cele (avgående jämställdhetsombud) i samarbete med lika villkorsgruppen som består av David 
Jansson (tillträdande jämställdhetsombud) Johan Jansson (lika villkorsombud), Cecilia Fåhraeus, Patricia Yocie Hierofani 
(doktorandombud), Gabriela Voglio Barryulle (doktorandombud, avgående), samt Johanna Sandström (avgående 
personaladministratör) och Pamela Tipmanoworn (tillträdande personaladministratör). Prefekt under perioden har varit Aida Aragao 
Lagergren. Gruppen har under perioden saknat ett studerandeombud. 
 
I anslutning till denna plan ska också följande dokument beaktas: 
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• Program för lika villkor vid Uppsala universitet, 2010/180 
• Handlingsplan för likabehandling av studenter, samhällsvetenskapliga fakulteten, årligen uppdaterad. 
• Handlingsplan för lika villkor vid Uppsala universitet 2014-2016, UFV 2014/455  

 

Diskrimineringslagen 
Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, är grunden för lika villkorsarbetet. Enligt lagen finns det ett diskrimineringsförbud som syftar till 
att skydda mot diskriminering och trakasserier, samt ett likabehandlingsuppdrag vilket innebär aktiva åtgärder för att uppnå lika 
rättigheter och möjligheter.  

Definitioner av begrepp 
I arbetet med lika villkor används i denna handlingsplan följande begrepp och definitioner, i enlighet med Diskrimineringslagen, DL. 
Dessa begrepp åsyftas när lika villkor används ospecificerat.  
 
Kön: Att någon är man eller kvinna. Den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden 
kön. 
 
Könsöverskridande identitet eller könsuttryck: att någon inte identifierar sig som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på 
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 
Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.  
 
Religion eller annan trosuppfattning: är inte definierad i DL. På Lagrådets inrådan valdes mot den bakgrunden benämningen ”religion 
eller annan trosuppfattning”. Några exempel på vad som omfattas är åskådningar som buddism, ateism och agnosticism. Däremot 
omfattas inte t.ex. rasistisk övertygelse. Även etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Inte 
heller politiska åskådningar omfattas. 
 
Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av 
en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå 
 
Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.  
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Ålder: uppnådd levnadslängd.   

Definitioner av diskriminering 
Med diskriminering menas följande: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att 
diskriminera. Dessa definieras enligt följande.  
 
Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats, har behandlats 
eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation och om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som 
framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna såvida inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå syftet.  
 
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 
 
Bristande tillgänglighet, gäller fr o m 1/1 2015 
 
Instruktioner att diskriminera: en order eller instruktion att diskriminera någon genom direkt eller indirekt diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier och som lämnas åt någon som står i lydnads- och eller beroendeförhållande till den som lämnar 
ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.  

Krav och undantag 
För att en handling ska kunna bedömas vara trakasserier gäller vissa kriterier såsom följande: handlingen ska vara missgynnande eller 
kränkande, det ska finnas en jämförbar situation, finnas ett samband med diskrimineringsgrund och inget undantag ska vara tillämpligt.  
 
Som undantag för diskriminering kan gällande följande: positiv särbehandling, åldersgränser såsom pensionsavtal eller annan 
särbehandling där det finns ett berättigat syfte (yrkeskrav, ålder, etc). 
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Hantering av ärenden som rör trakasserier och diskriminering 
Vid Uppsala universitet råder nolltolerans mot diskriminering. Enligt diskrimineringslagen gäller skyldighet att utreda och åtgärdsplikt 
vid kännedom om trakasserier, dessutom gäller förbud mot repressalier mot den som påtalar diskriminering och trakasserier. Riktlinjer 
för hur trakasserier bör hanteras finns i ”Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen” UFV2011/724. 
 
En grundförståelse är att om någon anställd eller student upplever sig vara trakasserad eller utsatt för sexuella trakasserier alltid har 
rätt till sin upplevelse. Den som upplever sig vara utsatt ska uppmuntras att informera sin chef eller prefekt.  

Fortlöpande uppdrag  
Lika villkorsarbetet ska integreras i all verksamhet vid Uppsala universitet. Detta innebär att arbetet i huvudsak ska bestå av 
kontinuerliga insatser i det dagliga arbetet. Uppdragen är generellt formulerade i den centrala handlingsplanen. I Handlingsplan för lika 
villkor 2014-2016, UFV 2014/455, framgår hur arbetet ska genomföras på olika nivåer inom universitetet. Av dessa är särskilt följande 
relevanta för det direkta arbetet på Kulturgeografiska institutionen. 

Arbets- och studieförhållanden  
• Alla anställda, inklusive doktorander, och studenter ska informeras om innebörden i begreppen trakasserier och sexuella trakasserier, 
samt om var universitetets informationsmaterial ”Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda” 
finns att tillgå. 
• Alla verksamma ska ges möjlighet att kombinera studier, forskning och annat arbete vid universitetet med föräldraskap. Riktlinjer 
finns fastställda i ”Uppsala universitets föräldrapolicy”. 
• I samband med utvecklingssamtal ska frågor om arbetsmiljö och lika villkor belysas. 
• Studenter vid Uppsala universitet ska så långt som möjligt erbjudas undervisning av lärare/handledare av olika kön. Detta avser hela 
utbildningsprogram samt ämnesstudier om minst 30 högskolepoäng.  
• Undervisning och examinationsformer ska anpassas och göras tillgängliga för studenter med funktionsnedsättning.  

Information 
• Varje institution/motsvarande ska göra tydligt på sin webbplats vem på institutionen/motsvarande som studenter med 
funktionsnedsättning kan kontakta för stöd i studiesituationen.  
• Varje institution/motsvarande ska översätta egenproducerat informationsmaterial, som avser rekrytering, arbetsförhållanden och 
trakasserier, till engelska.  
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Ledningsuppdrag, beredande och beslutande organ 
• En jämn könsfördelning ska råda på samtliga positioner som innebär ansvar att leda verksamhet och/eller personal samt i beredande 
och beslutande organ. Både kvinnor och män ska i lika mån nomineras till uppdrag inom universitetet och de organ där universitetet är 
representerat. När endast en person ska nomineras till en nämnd och/eller styrelse ska en man och en kvinna föreslås. Avvikelser från 
dessa nomineringsregler ska skriftligen motiveras. 
• Vid kollegiala val via elektorsförsamling, där det slutliga beslutet fattas av överordnad instans, ska elektorsförsamlingens uppdrag vara 
att nominera minst en kandidat av vartdera könet. 

Jämställdhetsombud och arbetsgrupp  
• Varje institution/motsvarande ska utse ett jämställdhetsombud och en arbetsgrupp. I arbetsgrupperna ska såväl anställda som 
studenter vara representerade. Områdes-/fakultetsnämnderna/motsvarande rekommenderas att på motsvarande vis inrätta särskilda 
organ för beredning av jämställdhetsärenden.  

Löner och kompetensutveckling 
• Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för att kompetensutveckling fortlöpande kommer samtliga 
personalkategorier till del. 
• Lönesättningen ska vara könsneutral. Löneskillnader ska kunna motiveras utifrån sakliga grunder. 

Rekrytering 
• Annonsering bör ske på ett sådant sätt att den ger ett brett sökandeunderlag. Lediga anställningar ska beskrivas könsneutralt, och 
potentiella sökande av underrepresenterat kön aktivt eftersökas. 
• Varje organ inom universitetet som avger förslag till anställning, exempelvis rekryteringsgrupper, ska skriftligt redovisa hur 
jämställdhetsaspekten har beaktats; i annat fall ska ärendet återremitteras från den som fattar beslut. Redovisningen ska utgöras av en 
genomgång av de överväganden som gjorts i sammanhanget. 
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Kulturgeografiska institutionen 
 
I maj 2015 har Kulturgeografiska institutionen 46 antal anställda (varav två doktorander på utbildningsbidrag), fördelade på 23 kvinnor 
och 23 män. 15 lektorer (varav 2, 1 kvinna och 1 man, på viss-tids anställning) arbetar på institutionen, av dessa är 4 kvinnor och 11 
män. Samtliga av institutionens 4 professorer är män varav en är seniorprofessor. 17 doktorander är anställda på institutionen, 12 
kvinnor och 5 män. Institutionen anställer dessutom 1 adjunkt (kvinna), 1 amanuens (kvinna), 1 forskningsassistent (man), och två 
postdoktorer (1 man, 1 kvinna). Prefekten är kvinna. 
 

Befattningskategori Kön Totalt antal 
Administrativ personal  M 0 

K 3 
Forskare 
  

M 1 
K 2 

Forskarstuderande 
  

M 5 
K 12 

Lektorer 
  

M 11 
K 4 

Professor M 4 
K 0 

Postdoktorer M 1 
K 1 

Forskningsassistent M 1 
K 0 

Amanuenser M 0 
K 1 

Adjunkt M 0 
K 1 

   
Total M 23 
 K 24 
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Sedan 2012 har 17 nya doktorander antagits, av dessa har 11 varit kvinnor och 6 män. Fyra (tillsvidareanställda) lektorer har anställts, 
av dessa var tre män och en kvinna.   
 
Utifrån siffrorna kan vi se att könsfördelningen på doktorandnivå med 70 procent kvinnor ligger över jämställdhetsintervallet 60-40 
procent. Det råder ett omvänt förhållande för gruppen lektorer. Av totalt 15 disputerade lektorer är 11 män (ca 73 procent) och 4 
kvinnor. Ingen kvinnlig professor är anställd av institutionen. Den administrativa personalen består enbart av kvinnor. Totalt sett är det 
en jämn könsfördelning på institutionen med 23 kvinnor respektive 23 män, dock innehar majoriteten av männen högre befattningar än 
kvinnorna.  
 
Jämförande siffror för hela Uppsala universitet är att antalet kvinnliga professorer är 22.6 procent och manliga 77.4 procent av det totala 
antalet. För lektorer är motsvarande siffra 45.6 procent för kvinnor och 54.4 procent för män. För doktorander är fördelningen 50.6% 
kvinnor och 49.4% män. Vi kan här konstatera att andelen kvinnor är betydligt färre på Kulturgeografiska institutionen i kategorierna 
lektor och professor än på universitetet som helhet, men att andelen kvinnor är högre än vad som är fallet på universitet som helhet i 
kategorin doktorand. Värt att nämna är det finns en kvinnlig professor i kulturgeografi som är verksam vid Institutet för bostads- och 
urbanforskning med nära anknytning till Kulturgeografiska institutionen.  
 
Under våren 2014 undervisade 46 olika lärare på institutionens kurser, av dessa var 25 kvinnor och 21 män. I realiteten är alltså 
fördelningen mellan män och kvinnor mer jämn än vad könsfördelningen i kategorin lärare är. Detta beror i hög grad på den höga 
andelen kvinnliga doktorander. Av dem som undervisade mer än 50 LT under samma termin så var fördelningen dock 4 kvinnor och 7 
män.  
 

Anställningsförhållanden 
 
 Kvinnor i % Män i % 
Tillsvidare 100 % 7 33 % 14 67 % 
Visstids 100 % 2 50 % 2 50 % 
Visstids ˂50% 1 100 % 0 0 % 
Visstids ≥50% 2 50 % 2 50 % 
Doktorander 12 70 % 5 30 % 
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Utifrån tabellen kan utläsas att inom gruppen tillsvidareanställda med full tjänstgöring är andelen män, 67 procent, högre än andelen 
kvinnor, 33 procent. För gruppen visstidsanställning med full tjänstgöring är fördelningen jämn mellan män och kvinnor. För 
visstidsanställda med 50-100 % tjänstgöring finns enbart kvinnor. I gruppen för upp till 50 procents sysselsättning så är andelen män, 
67 %, högre än andelen kvitton, 33 procent. Doktorander har en högre andel kvinnor, 71 % i jämförelse med män, 30 %. 
 

Doktoranders aktivitetsgrad och försörjning 
Samtliga doktorander har en doktorandtjänst vid institutionen från år två på doktorandutbildningen. Under det första året har 
doktoranderna utbildningsbidrag. Från och 2015 kommer doktoranderna att erbjudas tjänst från det första året.   

Lönenivåer 
På universitetet tillämpas individuell lönesättning och en mängd faktorer påverkar lönenivån. Doktorander följer en lönestege. Bland 
disputerade som är verksamma som lärare eller forskare vid institutionen är medelvärdet för mäns lön 40 209 kronor medan det för 
kvinnor är 39 966 kronor i månaden, vilket innebär att kvinnorna i medel har 99,4 % av männens lön. Professorernas lön har ett 
medelvärde på 58 950 kronor i månaden, här saknas kvinnor att jämföra med, dock noteras att de manliga professorernas löner har 
mycket stor spridning. TA-personalens lön har ett medelvärde på 32 025 kronor i månaden.  
 
Med undantag för individuella skillnader är lönenivån rimligt jämlik även om mäns lönenivå på institutionen är högre än kvinnors. 
Tydligast påverkan på lönenivåerna är anställningsform (fast anställning/vikariat/projekt) och akademisk meritering (docentur, 
professur). En tydlig problematik är ojämlikheten i antalet kvinnor och män på högre nivå i hierarkin.  

Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011-2012 
I jämställdhetsplan 2011-2012 fastslogs att ekonomi- och administrationspersonalens arbetssituation och lönesättning skulle ses över. 
Detta har skett, och vissa förändringar har genomförts, men arbetet bör följas upp kontinuerligt. Vidare lyftes fram att 
jämställdhetsfrämjande arbete skulle lyftas fram på hemsida och i informationsmaterial om institutionen, detta har delvis genomförts 
och bör fortsatt vara prioriterat.  
 
I planen 2011-2012 uppmärksammades ojämlikheten mellan kvinnor och män på de olika nivåerna i institutionens hierarki. Det 
fastslogs då att det kan vara nödvändigt med positiv särbehandling vid tillsättning av nya tjänster. Detta har inte skett eftersom det visat 
sig vara svårt att genomföra. Ojämlikheten har bestått sedan den förra planen fastställdes.  
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I planen fastslogs också att (kurs)litteratur som uppenbart ensidigt presenterar en manlig världsbild under skenet av en allmängiltig sådan, 
eller litteratur som på annat sätt är könsdiskriminerande eller sexistisk, bör bytas ut eller kompletteras. Det ansågs vidare angeläget att det 
redan i undervisningen på grundnivån undervisas om feministisk geografi. Under hela studietiden skall forskningsinriktningen presenteras 
så att studenter med intresse för genus- och feministisk forskning blir orienterade om på vilket sätt dessa forskningstraditioner utvecklas 
inom ämnet (sid 5-6). Detta har beaktats, men frågorna kan inte ses som helt integrerade i undervisningen och det saknas formaliserad 
uppföljning för arbetet. Det upplevs därför som angeläget att fortsätta bevaka dessa frågor, men också att fokus vidgas till att inkludera 
även andra normkritiska perspektiv. 
 
 Vidare fastslogs det i planen att andelen kvinnliga lärare på grundutbildningen behöver fortsätta öka, samt att undervisningsklimatet på 
samtliga kurser ska vara könsneutralt för att optimera förutsättningarna för inlärning oavsett studenternas kön för både manliga och 
kvinnliga studenter. Det fastslogs att det åligger varje enskild lärare att tillse att kursuppläggningen och undervisningsformerna inte 
missgynnar någon studerande på grund av könsspecifika faktorer. Som hjälp att utveckla en sådan undervisningssituation bör 
kursutvärderingarna analyseras utifrån hur de kvinnliga respektive manliga studenterna besvarat kursutvärderingsenkäten. Bland de 
åtgärder som enbart delvis har genomförts hör målen att kursvärderingarna bör analyseras utifrån kön, och att genomströmningsgrad 
på kurser samt avhopp och övergångar mellan grundutbildningens fyra terminer samt på forskarutbildningen bör granskas ur ett 
genusperspektiv, och slutligen att kursplaner och litteraturlistor ska, innan de antas av styrelsen, granskas ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Dessa frågor är fortsatt aktuella, men formen för hur det ska bevakas måste utredas mer för att få en 
fungerande praktik för genomförande och också vidgas till att inkludera lika villkorsfrågor. För att det ska fungera fullt ut att varje lärare 
tar ansvar för att frågor om lika villkor och normkritik hanteras inom undervisningen måste det rimligen också till 
undervisningsinsatser som möjliggör för lärare att tillgodogöra sig hur detta görs på ett praktiskt och konkret plan.  
 
Övriga genomförda aktiviteter sedan senast uppdaterade plan:  

• Tre seminarier har genomförts med fokus på kvinnors plats i akademin och akademiskt ledarskap, samarrangerat med 
institutionens kvinnliga nätverk.  

• Institutionens kvinnliga medarbetare har varit på konferens om jämställdhet, självkänsla och kvinnors situation i arbetslivet. 
Arrangerat och bekostat av institutionens kvinnliga nätverk.  

• En enkät har genomförts med huvudlärare om huruvida kursenkäter analyseras ur ett genusperspektiv, samt huruvida 
kurslitteraturen väljs ur ett genusperspektiv.  

• Utöver kommitténs reguljära möte har representanter bland annat genomfört följande: 
o Varit lärarrepresentant i Samhällsvetenskapliga fakultetens kommitté för Lika Villkor (ca 5 möten/ år)  
o Rundabordssamtal/grupparbeten om lika villkor, fakulteten, 14 december 2012. 
o Institutionsbesök Lika villkorskommittén, 12 februari 2013 
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o Deltagit i informations- och nätverksdag för lika villkorskommittéer, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 25 oktober 2013. 
o Planerat och organiserat ”Utbildning och rundabordssamtal för studerande- och doktorandrepresentanter i styrelser och 

kommittéer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, 9 december 2013. 
o Frukostmöte med vicerektor om tema jämställdhet, 8 mars 2013 
o Utbildningsdag om Lika villkor, 25 oktober 2013. 
o Utbildningsdag om mångfald och lika villkor, 22 september 2014 
o Deltagit i nätverksträff för Lika villkors arbetsgrupper vid Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner och enheter, 29 

april 2015. 

Prioriterade mål handlingsområden  
Under föreliggande tidsperiod 2014-2016 har Kulturgeografiska institutionen valt att prioritera ett antal handlingsområden. Dessa är 
valda dels utifrån uppföljningen av tidigare jämställdhetsplan, dels utifrån identifierade problemområden samt med hänsyn tagen till 
samhällsvetenskapliga fakultetens prioriteringsområden under samma period. Kulturgeografiska institutionens prioriterade områden är 
följande:  
 

• Ta fram och sprida en lathund för hantering / bemötande av sexuella trakasserier.   
• Ta fram och sprida en lathund för hantering / bemötande av trakasserier och upplevda fall av diskriminering. 
• Anslå på webbplats vem som är ansvarig kontaktperson för personer med funktionsnedsättning, samt även för andra 

diskrimineringsgrunder.  
• Undersöka möjligheterna för åtgärder för att öka andelen underrepresenterat kön vid rekrytering. T ex att det ska bli flera 

anställda av underrepresenterat kön inom gruppen lektorer och att det ska rekryteras underrepresenterat kön inom gruppen 
administratörer. 

• Skaffa ytterligare kunskap om upplevd arbetsmiljö och eventuella problemområden genom att genomföra en undersökning om 
arbetsmiljön på institutionen.  

• Att med hjälp av inbjudna gäster erbjuda utbildning inom normkritisk undervisning samt om härskartekniker samt därtill 
närliggande ämnesområden med en frekvens om 1-2 gånger per år. 

• Göra en översyn av institutionens kurslitteratur ur ett lika villkorsperspektiv.  
• Undersöka konkreta åtgärder för att engagera studentgruppen i lika villkorsarbetet och i styrelsearbete, och undersöka andra 

sätt att tillgodose behovet av ett studerandeperspektiv.  
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Detaljerad information om prioriterade mål och handlingsområden (ansvariga för områdena anges i Bilaga 1) 

1. Lathund för hantering av sexuella trakasserier 
Det finns behov av konkret och lättillgänglig information kring hur anställda ska agera vid fall gällande sexuella trakasserier. Då 
information om detta finns på universitetsgemensam nivå bör denna information göras lättillgänglig och spridas bland de anställda i 
form av en lathund. Arbetet bör utföras i samarbete med universitetets lika villkorsspecialister. 

2. Lathund för hantering av trakasserier och diskriminering 
Det finns behov av konkret och lättillgänglig information kring hur anställda ska agera vid fall gällande trakasserier och diskriminering. 
Då information om detta finns på universitetsgemensam nivå bör denna information göras lättillgänglig och spridas bland de anställda i 
form av en lathund. Arbetet bör utföras i samarbete med universitetets lika villkorsspecialister. 

3. Anslå ansvariga på webbplats 
Kontaktpersoner i fråga om lika villkor saknas på webbplatsen, detta gäller särskilt för studenter med funktionsnedsättning men även 
andra diskrimineringsgrunder. Informationen behöver anslås och hållas uppdaterad. 

4. Underrepresenterat kön 
Möjligheter för åtgärder för att öka andelen underrepresenterat kön vid rekrytering behöver undersökas. Detta kan gälla att det ska bli 
flera anställda av underrepresenterat kön inom gruppen lektorer eller professorer och att det ska rekryteras underrepresenterat kön 
inom gruppen administratörer. Arbetet utförs i samråd med prefekten. 

5. Undersökning om lika villkor och arbetsmiljö 
Det är önskvärt med fördjupad kunskap om hur de anställda upplever arbetsplatsen ur ett lika villkorsperspektiv för att kunna prioritera 
och vidareutveckla arbetet. Lika villkorsgruppen önskar därför undersöka möjligheterna för att genomföra en undersökning, gärna i 
samarbete med någon avdelning på universitetet, för att få fördjupad kunskap om den sociala arbetsmiljön. En sådan undersökning kan 
vidare peka ut områden att arbeta fördjupat inom. Det bör undersökas vilka olika typer av undersökningar som finns tillgängliga och 
vilken typ av innehåll och analysstöd de innehåller. Det är önskvärt att en extern part, i betydelsen utanför institutionsmiljön, medverkar 
i att genomföra undersökningen exempelvis genom att prefekten beställer arbetsmiljöindikatorn från Personalavdelningen. Arbetet 
utförs i samråd med prefekten. 

6. Utbildning 
Fördjupad kunskap om normkritisk undervisning, maktstrategier och andra relevanta teman för lika villkorsarbetet är nödvändigt för 
att integrera lika villkorsarbetet i den dagliga verksamheten. Med normkritiska perspektiv menas att synliggöra och förändra ojämlika 
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normer som möjliggör och legitimerar till diskriminering. Detta är av särskild vikt inom utbildningen av samhällsplanerare som är en 
yrkesgrupp som arbetar med att forma fysiska och sociala rum i samhället. Gruppen för lika villkor ämnar därför bjuda in föreläsare 
under perioden, 1-2 per år, för att hålla seminarium om dessa frågor för personalen. Exempel på aktiviteter kan vara att boka 
universitetets internutbildning om normkritik, samt att anordna lärarseminarier för att urskilja vilket stöd behövs sättas in. Det kan 
också vara relevant att lyfta denna fråga på fakultetsnivå för att få ytterligare stöd och hjälp med insatser. 

7. Genusstrukturer i undervisning och kurslitteratur 
Enligt jämställdhetsplan 2011-2012 ska alla kursplaner och litteraturlistor provas ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta har visat sig 
svårt att genomföra. En utförd enkät har också visat på stora skillnader i hur lärare förhåller sig till aspekter kopplade till lika 
villkorsarbetet inom undervisningen. Särskilt gäller detta genusstrukturer men även andra diskrimineringsgrunder är relevanta. En 
översyn av hur detta ser ut och konkreta förslag till hur frågan ska hanteras behöver tas fram. Diskussioner behöver föras kring hur 
detta ska skrivas in kursplaner. Genusstrukturer handlar dels om hur fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare ser ut på 
litteraturlistorna på institutionens kurser och program, dels handlar det om att synliggöra och åtgärda genusstrukturer i undervisning 
och kurslitteratur. Litteratur som är könsdiskriminerande eller sexistisk, bör bytas ut eller kompletteras. Avvikelser från detta ska 
skriftligen motiveras. Undantag kan vara om litteraturen används i ett pedagogiskt syfte att synliggöra genusstrukturer, men detta bör 
också kommenteras. Det bör också bevakas att feministisk geografi och genusbegrepp förekommer redan i undervisningen på 
grundnivån. Det är önskvärt att efter att en rutin upprättas för hur detta ska säkerställas att arbetet utökas till att täcka också andra 
frågor och perspektiv som omfattas av lika villkorsbegreppet. Möjligheten till samarbete med Uppsala studentkårs jämlikhetsgrupp finns 
och diskussioner om ett eventuellt samarbete pågår, och möjligheten att söka ekonomiskt stöd från enheten för lika villkor för att 
genomföra en genusanalys bör också undersökas. 

8. Engagera studentgruppen 
Lika villkorsgruppen saknar en studentrepresentant trots att en sådan ska ingå i arbetet. Åtgärder i förhållande till detta kan omfatta att 
kontakta studiebevakarna på Uppsala studentkår, Föreningen Samhällsvetarna Uppsala, och att undersöka hur andra institutioner 
arbetar för att få ett ökat studentengagemang. Det kan också vara relevant att genomföra en undersökning bland studenterna hur de 
uppfattar sin studiemiljö ur ett lika villkorsperspektiv. Detta är särskilt viktigt om det också fortsatt är svårt att få studentrepresentanter 
i gruppen.  

Tidplan för genomförande av prioriterade frågor 
Nedanstående är en tidplan för genomförande av arbetet med lika villkor på institutionen. Ansvariga personer är ansvariga för att 
arbetet utförs men förväntas inte utföra arbetet på egen hand. I alla steg där det är nödvändigt förutsätts kontakt, godkännande och 
förankring hos exempelvis prefekt, studierektor, institutionsstyrelse eller andra personer/organ som kan vara berörda. Tidplanen bör 
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ses som en riktlinje för genomförande men måste självfallet anpassas till rådande verksamhet. Arbete ska dock vara färdigt under 2016. 
Det krävs att genomförandet skriftligen dokumenteras.  
 

Plan 2014 2015 2016 
Lathund för att 
hantera sexuella 
trakasserier 
 
 

• Gör översyn av centrala dokument 
som finns tillgängliga samt kontakta 
enheten för lika villkor för hjälp.  

• Fortsätt arbete med att undersöka hur lathunden kan 
se ut 

• Utveckla lathunden  

• Färdigställ lathunden och sprid och 
förankra den på institutionen 

• Samordna med person som bjuder in 
föreläsare / seminarieledare. 

Lathund för 
trakasserier och 
diskriminering. 

• Samordna med arbetet angående 
lathunden för att hantera sexuella 
trakasserier.  

• Urskilj områden där information är 
nödvändig.  

• Fortsatt arbete med att urskilja områden där 
information är nödvändig.  

• Kontakta samordnare för lika villkor för stöd och hjälp 
att urskilja centrala dokument /information.  

• Framställ lathund.  
 

• Fortsatt arbete med att förankra och 
distribuera  

• Samordna med person som bjuder in 
föreläsare / seminarieledare.  

Anslå ansvariga 
på webbplats 
 

• Koordinera med arbetet att 
färdigställa lika villkorsplanen.  

• Publicera namnen på webbplats  
• Publicera Plan för lika villkor samt 

övrig relevant information på 
webbplatsen. 
 

• Uppdatera relevant information och kontaktpersoner 
på webbplatsen. 
 

• Uppdatera relevant information och 
kontaktpersoner på webbplatsen. 
 

Underrepresent
erat kön 

• Gör översyn av underrepresenterat 
kön i olika yrkesgrupper. 

• Att i pågående rekryteringsarbete se över hur vi kan 
påverka att rekrytera personal med 
underrepresenterat kön i de yrkesgrupper där 
ojämställdhet mellan olika kön finns.  

• Sprida lediga tjänster och uppmuntra 
de med underrepresenterat kön att 
söka eventuella utlysta lektorats- och 
professorstjänster.    

Undersökning 
av arbetsmiljö 
och lika villkor 
 

• Undersök möjligheterna att 
genomföra en undersökning om 
arbetsmiljö och lika villkor, 
förslagsvis en arbetsmiljöindikator.  

• Undersök vilka 
prioriteringsområden personalen 
har och om något speciellt fokus bör 
finnas i undersökningen.  

• Fortsätt arbete med att planera och genomför 
undersökningen 

• Dra slutsatser av undersökning och urskilj 
prioriteringsområden.   

• Utarbeta förslag på åtgärder utifrån 
undersökning.  

• Integrera i arbete med Lika 
villkorsplan. 
 

Utbildning 
 

• Kontakta samordnare för lika 
villkorsfrågor samt pedagogiska 
avdelningen för tips och hjälp 

• Fortsatt kontakt med samordnare och pedagogiska 
avdelningen. 

• Fortsatt kontakt med samordnare och 
pedagogiska avdelningen. 
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•  Bjud in föreläsare / seminarieledare 
• Genomför föreläsning/ seminarium i 

anslutning till frukostmöte eller 
annan samlande aktivitet. 

• Bjud in föreläsare / seminarieledare.  
• Genomför föreläsning/ seminarium i anslutning till 

frukostmöte eller annan samlande aktivitet. 

• Bjud in föreläsare / seminarie-ledare.  
• Genomför föreläsning/ seminarium i 

anslutning till frukostmöte eller annan 
samlande aktivitet 

Genusstrukturer 
i undervisning 
och 
kurslitteratur 
 

• Kontakta huvudlärare, studierektor 
och undervisande personal för att få 
bättre översyn av läget 

• Kontakta samordnare och lika 
villkor och pedagogiska avdelningen 
för information om hur detta kan 
göras.  

• Undersök möjligheter att söka 
pengar från Rådet för lika villkor för 
att göra en genusgranskning. 

• Samordna med personen som bjuder 
in föreläsare och seminarieledare för 
att sprida kunskap bland personalen 
om hur detta arbete ska genomföras 
praktiskt. 

• Fortsatt arbete med att urskilja problemområden 
• Föreslå förändringar i arbetet för att synliggöra och 

åtgärda genusstrukturer i undervisning och 
kurslitteratur 

• Samordna med personen som bjuder in föreläsare och 
seminarieledare för att sprida kunskap bland 
personalen om hur detta arbete ska genomföras 
praktiskt.  

• Utveckla praktisk handlingsplan för hur arbetet ska 
genomföras och bevakas kontinuerligt inom 
undervisning, handledning och kursplaner samt 
litteratur.  

• Utveckla praktisk handlingsplan för 
hur arbetet ska genomföras och 
bevakas kontinuerligt inom 
undervisning, handledning och 
kursplaner samt litteratur. 

• Förankra arbetet och handlingsplan 
hos personalen 

• Samordna med personen som bjuder in 
föreläsare och seminarieledare för att 
sprida kunskap bland personalen om 
hur detta arbete ska genomföras 
praktiskt.  

Engagera 
studentgruppen 
 

• Kontakta Uppsala Studentkår och 
Föreningen Samhällsvetarna för tips 
om hur studenter kan engageras. 

• Undersöka hur studentgruppen 
engageras på andra institutioner  
 

• Fortsatt undersökande arbete.  
• Bjud in studenter för deltagande i lika villkorsarbetet. 

Genomför eventuell undersökning av 
studentgruppens erfarenheter utifrån lika 
villkorsfrågor på institutionen.  

• Dra slutsatser utifrån arbetet och skriv handlingsplan 
för att åtgärda problemområden.  

• Samordna med arbetet för att urskilja genusstrukturer 
i undervisning och ansvara för att studenternas 
erfarenheter integreras i handlingsplan för 
genusstrukturer i undervisning 

• Bjud in Uppsala studentkårs jämlikhetsgrupp. 

• Färdigställ och förankra handlingsplan 
för att ha kontinuerlig kontakt med 
studentgruppen och ta vara på deras 
erfarenheter av verksamhet ur ett lika 
villkorsperspektiv  

• Koordinera arbetet med relevanta 
organ / personer på institutionen.  

• Fortsatt samordning med arbetet med 
genusstrukturer i undervisning och 
ansvara för att studenternas 
erfarenheter integreras i handlingsplan 
för genusstrukturer i undervisning. 
 

 
 
 
 



Bilaga 1 
 

Ansvariga för respektive område: 

1. Lathund för att hantera sexuella trakasserier, Pamela Tipmanoworn 
2. Lathund för trakasserier och diskriminering, Pamela Tipmanoworn 
3. Anslå ansvariga på webbplats, Marat Murzabekov 
4. Underrepresenterat kön, Pamela Tipmanoworn 
5. Undersökning av arbetsmiljö och lika villkor, Pamela Tipmanoworn 
6. Utbildning, David Jansson 
7. Genusstrukturer i undervisning och kurslitteratur, David Jansson 
8. Engagera studentgruppen, Cecilia Fåhraeus 
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