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DNR: Dubbelklicka här för att ändra 
 

  

Lika villkor – ett hjälpmedel i chefens arbete 
SLU och fakulteten för skogsvetenskap ska präglas av öppenhet, jämställdhet och 
inkluderande. Arbetet med lika villkor ska genomsyra all verksamhet inom 
fakulteten och diskriminering och trakasserier ska motverkas genom ett aktivt 
arbete.  

Varje enhet/institution ska 

• representeras genom en ledamot i lika villkorskommittén, 
• bilda en samverkansgrupp som behandlar lika villkorsfrågor och 
• arbeta fram en lika villkorsplan som följs upp kontinuerligt. 

Prefekter och övriga chefer ansvarar för att ett aktivt arbete bedrivs inom området 
lika villkor på respektive institution/enhet. Prefekter ansvarar således för att 
kartläggning, analys, mål och åtgärder gällande lika villkor arbetas fram, och att ett 
mål- och planinriktat arbete bedrivs.  

Lika villkorsrepresentanten på vardera institution/enhet fungerar som en viktig 
resurs för chefen i detta arbete. Institutioner och enheters arbete med lika villkor 
följs upp och utvecklas kontinuerligt i Lika villkorskommittén.  

Detta är ett hjälpmedel i arbetet med lika villkor för prefekter och chefer. Det är 
tänkt att fungera som stöd inför ett planarbete eller som en resurs i det 
kontinuerliga arbetet med lika villkorsfrågor. 

Grunder för arbetet med lika villkor 
Utbildning inom lika villkorsområdet är nödvändigt för att driva ett aktivt arbete 
med lika villkor, speciellt för de som ansvarar för arbetet. Utbildning ger oss de 
verktyg vi behöver för att reflektera kring maktrelationer, kultur och egna 
erfarenheter. Reflektion och diskussion kring kultur och makt är grunden till allt 
arbete med lika villkor.  

Lika villkor ska integreras i ordinarie arbete, i beslut och i arbetsprocesser. 
Satsningar med fokus på lika villkor är bra för att särskilt belysa ett område eller ett 
problem. Men för att arbetet med lika villkor ska bli hållbart och få positiva 
effekter i vår vardag måste ett lika villkorsperspektiv integreras i verksamheten. 
Det är särskilt viktigt att inte glömma ett lika villkorsperspektiv inför beslut. 
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Motstånd och återställare (att vi upplever att vi får börja om på ruta ett efter en 
satsning) är vanligt i förändringsprocesser, speciellt när vi arbetar med lika villkor. 
Men för att ett arbetssätt eller en satsning inte ger de effekter vi önskar, betyder det 
inte arbetet varit förgäves, att det inte behövs eller att det inte går att göra 
förändringar. Försök istället med ett annat angreppssätt eller metod- det finns 
många olika sätt att arbeta förebyggande mot diskriminering och för 
likabehandling.  

Tips i arbetet med lika villkor. 
Reflektera över din egen roll i egenskap av chef. För att driva ett lyckat lika 
villkorsarbete är det viktigt att du som chef agerar förebild och signalerar att 
frågorna är viktiga. Kom ihåg att normer och kultur förstärks i semiprofessionella 
och informella sammanhang. Det är därför lika viktigt att arbeta med lika villkor i 
fikarummet som i professionella sammanhang. Några exempel på frågor du kan 
reflektera kring:  

• Hur hanterar jag studenter och medarbetare som resonerar väldigt 
annorlunda än jag själv? 

• Finns det risk att jag premierar de som tänker liknande som jag?  
• Hur pratar jag om olika grupper av människor? Hur påverkar det dem jag 

pratar om/med?  
• Hur reagerar jag när medarbetare och studenter bryter mina förväntningar 

eller bryter mot normer?  
• Vilka inkluderas och exkluderas genom hur jag väljer att formulera mig i 

olika sammanhang?  
• På vilket sätt är jag en bra förebild för mina medarbetare?  
• Har jag den kunskap och de verktyg som behövs för att driva lika 

villkorsarbetet på min institution/enhet?  

Lägg resurser på arbetet med att utveckla strategier och målbilder. Det är ett 
viktigt arbete där vi har möjlighet att lyfta övergripande attityder, strukturer, 
värdegrunder och utgångpunkter. Anställdas och studenters erfarenheter och 
reflektioner är resurser i det här arbetet.  
 
Informera alla anställda om resultaten från arbets- och studiemiljöenkäter. Öppna 
upp för breda diskussioner kring arbetsmiljö, lika villkor och lämpliga åtgärder 
utifrån resultaten. Har andra institutioner/enheter genomfört liknande enkäter? Ta 
tillvara gemensamma erfarenheter och möjligheter för gemensamma insatser. 
 
Arbeta fram åtgärder som har en tydlig koppling till kartläggning och 
nulägesanalys. Åtgärderna ska vara kopplade till mål och det är viktigt att ansvaret 
för de specifika åtgärderna är tydliggjort och förankrat. Det ska tydligt framgå 
tidsperiod för åtgärderna. Det är också bra om det tydligt framgår vem som är 
ansvarig för uppföljning och när uppföljning ska ske.   
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Se till att de mål och åtgärder som arbetas fram inom ramen för lika 
villkorsarbetet integreras i all verksamhet. Säkerställ att de mål som sätts upp i 
likavillkorsplanen harmoniserar med andra mål- och strategidokument. Se till att 
förslag, dokument och policy främjar en jämlik arbetsplats och inte upprätthåller 
gamla invanda mönster.  
 
Samarbeta med studentkårer för att förankra arbetet med lika villkor i hela 
verksamheten. Studentkårerna är en viktig länk för kommunikation mellan 
anställda och studenter.  
 
Informera om policyn för förebyggandet av trakasserier och beredskapsplanen 
för vilka åtgärder som ska vidtas om trakasserier inträffar. Förankra dessa hos både 
nya och gamla anställda. Hänvisa till policydokument och handlingsplaner i lika 
villkorsplanen. Markera tydligt vid händelser av kränkningar och trakasserier. 
Poängtera tydligt vilken arbetsplatskultur som ledningen vill skapa.  

Avsätt tid under institutionsdagar eller liknande för lika villkorsfrågor. Bjud 
in externa föreläsare för information och inspiration, diskutera handlingsplanen 
eller arbeta med diskussioner och övningar kring specifika frågeställningar inom 
lika villkorsområdet.  

Lästips 
Bryt innanförskapet! Förslag för hur en kan arbeta inom akademin med 
jämställdhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet 

Genusmedvetet akademiskt ledarskap 

Förebygga diskriminering - främja likabehandling 

Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet 

Verktygslåda för lika villkorsarbetet 

 
 

 

  

3(11) 
 

http://www.genus.lu.se/lovise-haj-brade/publication/5159921
http://www.genus.lu.se/lovise-haj-brade/publication/5159921
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http://www.rfslungdom.se/material/bryt
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Inför kartläggning – en checklista 
Kartläggningen av verksamheten ur ett lika villkorsperspektiv är en central del i det 
fortsätta arbetet. En välarbetad kartläggning och efterföljande analys av nuläget 
innebär att vi kan identifiera problemområden, sätta upp relevanta mål och arbeta 
genom olika typer av åtgärder som väl svarar mot resultatet från kartläggningen. 
Om kartläggningen har genomförts metodiskt och strukturerat är den också enklare 
att följa upp.  

Nedan följer en checklista med relevanta områden för kartläggning och tillhörande 
exempel på frågeställningar. Samtliga elva huvudpunkter i checklistan ska tas 
hänsyn till i arbetet med kartläggningen. De tillhörande frågeställningarna till varje 
punkt visar på områden som är relevanta att diskutera och undersöka. De kan med 
fördel även användas som utgångpunkt för enkätfrågor eller som 
diskussionsunderlag under arbetsplatsträffar. 

Checklistan 

 Vi har kartlagt vår verksamhets behov på individ, grupp- och verksamhetsnivå. 
 

 Vi har sett över diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck samt ålder. 
 

Vi har sett över områden som: 
 
 Arbetsförhållanden 

o Finns det någon koppling mellan anställningsform och kön, etnisk 
tillhörighet eller religion? 

o Vilka anställda har möjlighet att påverka sin arbetssituation och 
arbetstid?  

o Är arbetsförhållanden och arbetsmiljön anpassade efter de anställdas 
förutsättningar? 

o Förekommer det sexistisk eller rasistisk jargong, olämpliga bilder och 
dylikt som motverkar öppenhet, jämställdhet och inkluderande och kan 
uppfattas som kränkande och diskriminerande? 

o Finns det arbetsuppgifter som är könsmärkta eller etniskt märkta? 
o Finns det möjlighet att byta de helgdagar som bestäms i den svenska 

kalendern mot andra helgdagar? 
o Finns det skillnader i hur arbetstiden förläggs mellan kvinnor och 

män? 
o Finns det skillnader mellan kvinnor och män i uttag av föräldraledighet 

och vård av sjukt barn? Finns det hinder för kvinnor och män 
kombinera föräldraskap och arbete? Finns det hinder beroende på 
befattningskategori? 

o Anses det meriterande att arbeta övertid, underförstått eller uttalat? 
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o Behövs mer kunskap om diskriminering och trakasserier, både ur 
arbetsplats- och studiemiljösynpunkt? 

o Hur upplever anställda diskriminering, trakasserier och 
arbetsklimat/kultur? 

o Vilka normer finns det på vår arbetsplats eller inom vår arbetsgrupp? 
Finns det normer vi behöver belysa och förändra för att motverka 
diskriminering och skapa ett öppnare klimat? 

 
 Rekrytering och utbildning 

o Hur ser könsfördelningen ut inom olika befattningskategorier? 
o Finns det motstånd mot aktiva åtgärder för att bryta könsuppdelningen 

inom olika befattningskategorer? 
o Finns det krav eller formuleringar som inte är ”könsneutrala”? 
o Används positiv särbehandling som metod vid rekrytering? 
o Finns det mångfald inom rekryteringsgruppen?  
o Används olika rekryteringskanaler i syfte att främja breddad 

rekrytering? 
o Hur ser våra platsannonser ut? Kan alla känna sig välkomna att söka? 
o Hur ser karriärvägarna ut? Vem har gjort karriär? 
o Finns det osynliga hinder, så kallade ”glastak”, inom 

institutionen/enheten? 
o Kommer kompetensutveckling alla till del? 

 
 Lönefrågor 

o Arbetar vi med utgångspunkt i resultatet från senaste 
lönekartläggningen? Finns det behov av att göra en lokal 
lönekartläggning?  
 

 Studieklimat och studiemiljö 
o Vilken jargong finns bland studenter och lärare? Förekommer det 

sexistisk, rasistisk eller homofobisk jargong? Förekommer 
härskartekniker? 

o Finns det krav på klädsel som diskriminerar studenter? 
o Hur ser tillgängligheten ut i studiemiljön? Krävs särskilda åtgärder för 

att göra studiemiljön tillgänglig för alla, oavsett funktionshinder såsom 
hörsel- och synskador, astma, diabetes och ADHD? 

o Hur upplever vi kultur och normer i vår studiemiljö? Finns det normer 
vi behöver belysa och förändra för att motverka diskriminering? 
 

 Kommunikation, antagning och introduktion 
o Är vårt arbete med lika villkor och vår plan förankrad bland våra 

studenter och vår personal? Går det enkelt att hitta information på 
internwebben? Är informationen tillgänglig för alla? 
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o Finns det formella eller informella sätt för studenter och personal att 
komma med åsikter och förslag rörande lika villkorsarbetet? Finns det 
utarbetade enkäter? 

o Hur ser kompetensen ut kring lika villkorsfrågor bland studenter och 
anställda? Finns det behov för fortbildning inom området? 

o Hur välkomnar vi studenter i annonser och i rekryteringsmaterial? 
o Hur informerar vi nya studenter och nyanställda om lika villkorsplanen 

och diskriminering och trakasserier? 
o Har introduktionsfester inslag som kan uppfattas som kränkande?  

 
 Schemaläggning, föräldraskap och studier 

o Undviker vi att lägga tentamen vid olika religiösa högtider?  
o Finns det behov att anpassa schemaläggningen utifrån studenters 

funktionshinder? 
 

 Betyg och examination 
o Finns det behov av att anonymisera skriftliga tentamina? 

 
 Praktik/exkursion 

o Har besöksvärdarna fått information om diskrimineringslagen, vår 
likavillkorsplan och vår värdegrund innan besöken? 

o Har studenterna fått information om deras rättigheter inför besök? 
o Finns det rutiner för att hantera trakasserier som kan uppstå vid besök? 

 
 Undervisning och läromedel 

o Förs det en kritisk och konstruktiv diskussion kring litteratur och 
kursinnehåll ur ett lika villkorsperspektiv? 
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Mall för lika villkorsplan 
1. Giltighetstid 
Planens giltighetsperspektiv ska anges. Planen ska revideras årligen genom en ny 
kartläggning och eventuellt omarbetade mål och åtgärder. 

2. Samverkan 
Beskrivning över hur planen arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivare, 
arbetstagare och studenter. 

3. Ansvar 
Det ska framgå vem som har det övergripande ansvaret för att planen följs. 

4. Utvärdering 
En utvärdering av föregående års plan ska bifogas. Här ska framgå om de 
planerade åtgärderna har genomförts och hur det övergripande arbetet med lika 
villkor har fungerat. Utvärderingen kan med fördel presenteras i matrisform. 

Åtgärd Genomförd (ja/nej) Effekt/kommentar 
   
   
 

5. Kartläggning och analys 
Kartläggning och analys av arbetsplatsen ur ett lika villkorsperspektiv ska 
presenteras. Resultatet av kartläggningen ska ligga till grund för de mål och 
åtgärder som ställs upp i planen. Kartläggningen ska ta sin utgångspunkt i 
enhetens/institutionens specifika situation och behov samt i de områden som anges 
som viktiga i diskrimineringslagen (se checklistan för kartläggning).  

6. Fortlöpande aktiviteter 
Här anges de aktiviteter som kontinuerligt vidtas vid enheten/institutionen inom 
ramen för de olika diskrimineringsgrunderna. Dessa aktiviteter bör vara hämtade 
från universitetets lika villkorsstrategi och lika villkorsplan, fakultetens lika 
villkorsplan samt innefatta enhetens/institutionens egna aktiviteter.   

7. Mål och åtgärder för 201X utifrån diskrimineringsgrunderna 
Här anges de mål och åtgärder som enheten/institutionen ska arbeta med under 
året. Det ska finnas tydlig koppling mellan kartläggning, analys och mål. Målen 
bör vara realistiska och åtgärderna ska gå att följa upp och utvärdera. Åtgärderna 
ska vara tidsbestämda och det ska framgå vem som är ansvarig för varje punkt.  

För varje diskrimineringsgrund anges definition, mål och åtgärder. Grunderna för 
diskriminering är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt 
ålder.  

Mål och åtgärder kan ställas upp som följande exempel:  
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Könsidentitet eller könsuttryck 
Könsidentitet eller könsuttryck förklaras som ”att någon inte identifierar sig som 
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön” (SFS 2008:567, 1 kap. 5§).  

Mål: Öka kunskap om normer och HBTQ-frågor bland institutionens anställda. 

Åtgärd: Bjuda in föreläsare för seminarium/föreläsning på institutionsdag el. likn. 

Ansvarig: NN 

Tidsram: Vt. 2015 

 

  

8(11) 
 



Lika villkor – ett hjälpmedel i chefens arbete 
 

Equal opportunities – definitions in English 
Definitions and explanations have been provided by the Equality Ombudsman and 
the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights. 

Discrimination (Diskriminering) 
Discrimination involves a person receiving poorer treatment than another person 
for reasons attributable to any of the seven grounds for discrimination.  

Discrimination may be direct or indirect. Direct discrimination involves a person 
being disadvantaged on account of receiving poorer treatment than others for 
reasons linked with any of the grounds for discrimination. Indirect discrimination 
involves not treating everyone the same. This may relate to a provision, a criterion, 
a process or a procedure which appears to be neutral but which in practice 
disadvantages a person on account of any of the grounds for discrimination.  

Active measures (Aktiva åtgärder) 
The Discrimination Act is made up of two elements: a ban on discrimination, and a 
requirement for employers to prevent discrimination through active measures.  

Active measures complement individual protection against discrimination and aim 
to detect, prevent and impede discrimination. In other words, active measures aim 
to alter the structures within the operation which can lead to discrimination against 
individuals.  

Equality (Likabehandling) 
The principle of equality is based on the UN's 1948 Universal Declaration of 
Human Rights. Equality involves universities implementing equal treatment of all 
students and applicants to the university. Working with equality allows the 
university to lay the foundation for a secure study environment free from 
discrimination.  

Equal opportunities (Lika villkor) 
Equal opportunities is the generic term used by SLU for work on legal grounds for 
discrimination. Equal opportunities work relates to both staff and students.  

Harassment (Trakasserier) 
Harassment is behaviour which offends a person and is linked with any of the 
grounds for discrimination. Harassment makes people feel insulted, threatened, 
offended or mistreated. The person being harassed is the person who determines 
what is offensive. This may involve ostracism, "being made invisible” or offensive 
comments.  

Sexual harassment (Sexuella trakasserier) 
Sexual harassment is behaviour of a sexual nature which offends a staff member or 
student. This may involve touching, groping, jokes, suggestions, looks or sexually 
suggestive images. The person being harassed is the person who determines what is 
offensive.  
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Victimisation (Kränkande särbehandling) 
The term victimisation can be found in the Swedish Work Environment Authority's 
regulations and is not regulated in the Discrimination Act.  

Victimisation involves repeated reprehensible or negative actions aimed at 
individual staff members in an offensive manner, and which may lead to these 
people being ostracised or subject to bullying, for example. Protection against 
victimisation is applicable to employees only. Unlike protection against 
harassment, the employer is not obliged to pay compensation to anyone subject to 
victimisation.  

Positive discrimination (Positiv särbehandling) 
Positive discrimination aims to promote a more equal balance between men and 
women in the workplace and in university admissions.  

Selection must not take place automatically, but must take place according to an 
objective assessment of grades and personal criteria in each individual instance. 
The difference in grades must not be too great, and the application of positive 
discrimination overall must lead to a positive effect, even if individual applicants 
are affected.  

Quotas, i.e. determining in advance that a certain number of successful applicants 
for a job or place on a course are to have a specific quality, are not permitted.  

Norms (Normer) 
Norms are unwritten rules, expectations and ideals relating to matters which are 
considered positive, desirable and advantageous and matters which are not. Norms 
are dependent upon situation, change over time and are shaped by power structures.  

Heteronorm (Heteronormen) 
The heteronorm is a notion that everyone is heterosexual and that this is the 
obvious and desirable way in which to live. Expectations of masculinity and 
femininity as opposites and complements to one another is one of the starting 
points.  

Heteronormativity is all about power. Anyone belonging to the heterosexual norm 
has the privilege of being more than their sexual orientation and also has the power 
to decide what is different and undesirable. People who exceed the boundaries of 
heterosexuality are perceived as deviant.  

Cisgender people (Cisperson) 
Cisgender people are people who perceive themselves and are perceived by others 
to have a gender identity which matches their legal and biological gender.  

Transgender people (Transperson) 
Transgender people are people who, through their gender expression and/or gender 
identity, breach the two-gender norm and society's expectations of how men and 
women are expected to be, look and behave.  
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LGBTQ (HBTQ) 
LGBTQ is an umbrella term relating to lesbians, gays, bisexual people, transgender 
people and other people who breach society's norms in respect of gender identity 
and gender expression. 
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