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Sammanfattning 
Projektet, som ingår i Regeringens satsning Konkurrenskraft kräver jämställdhet, 
innehåller två delar; samordning av utbildning i jämställdhet för samtliga lärare 
inom den skogliga sektorn samt framtagande av informationsmaterial till externa 
handledare och praktikvärdar. Projektgruppen har bestått av SLU (projektägare), 
Linnéuniversitetet, Jällagymnasiet och Naturbruksskolornas förening. De operativa 
parterna har varit SLU och Linnéuniversitetet. Projektet har mynnat ut i dels en 
kunskapsplattform där material kring genus och jämställdhet finns samlat på 
Skogssveriges hemsida1, dels en flyer som riktar sig till såväl studenter som externa 
handledare och praktikvärdar. Arbetet har även utmynnat i förslag på fler åtgärder 
inom området; en fortsatt satsning på en nätbaserad utbildning i jämställdhet för 
lärare inom den skogliga sektorn samt resurser att utforma och trycka upp det 
framtagna informationsmaterialet.  
 
 
Inledning 
Konkurrenskraft kräver jämställdhet heter regeringens jämställdhetsstrategi för 
skogsbrukssektorn. Den innehåller tre fokusområden; Utbildning, Arbetsliv och 
Enskilt skogsägande. Denna rapport avser åtgärden ”Kompetenssatsning i 
jämställdhet för all personal som undervisar på gymnasial och eftergymnasial nivå 
inom de skogliga utbildningarna” inom ramen för fokusområdet Utbildning.  
 
 
Bakgrund  
Arbetet består av två delar;  
 
1. Samordning av utbildning i jämställdhet 
2. Framtagande av informationsmaterial som ska skickas ut till exkursionsvärdar och 
externa handledare 
 
Syftet med åtgärden är att öka kompetensen i jämställdhet bland lärarna inom den 
skogliga sektorn. Åtgärden omfattar huvudsakligen lärare på naturbruksgymnasium 
och högskolor med skoglig inriktning, men kan också omfatta andra aktörer som 
sysslar med längre eller kortare utbildningar inom den skogliga sektorn.  
 
SLU har tilldelats huvudansvar för detta uppdrag som genomförts i samarbete med 
Linnéuniversitetet, Naturbruksskolornas Förening samt Jällagymnasiet. Sara 
Karlsson vid SLU har, tillsammans med Cecilia Malmqvist och Nina Albrecht vid 
Linnéuniversitetet, agerat operativ part. Dessutom har bland annat Maria Elinder och 
Claes-Göran Claesson vid Naturbruksskolornas Förening, samt Karl-Gustav Håstedt 
vid Jällagymnasiet agerat idéstöd och bollplank. 
 

                                                      
1 www.skogssverige.se 
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Mål/ Vision /Idé  
Lärare är viktiga förebilder för elever och studenter eftersom de har en stor makt att 
styra undervisningen och det sociala samspel som pågår i olika 
undervisningssituationer. För att måna om ett gott arbetsklimat där både flickor, 
pojkar, kvinnor och män trivs, och har samma rättigheter och skyldigheter, bör lärare 
ha en god kompetens i jämställdhetsfrågor. Målet med åtgärden är att ”all personal 
vid de skogliga utbildningarna samt personer som studenterna kommer i kontakt 
med vid exkursioner och besök på företag ska ha kunskap om jämställdhet.” Tanken 
är att detta projekt kan hjälpa till att sammankoppla och skapa en brygga mellan de 
punktinsatser som idag görs på området vid såväl olika lärosäten och 
utbildningsanordnare som andra organisationer och företag. Genom att göra 
materialet nätbaserad kan vi uppnå en långsiktighet och skapa möjligheter för 
kontinuerligt utvecklingsarbete från många håll. 
 
Reflektion kring begreppen Jämställdhet och Lika villkor 
Landsbygdsdepartementets strategi fokuserar på förutsättningarna mellan män och 
kvinnor i den skogliga branschen. Landsbygdsminister Eskil Erlandssons inledande 
text i strategin hänvisar exempelvis till regeringens jämställdhetspolitik och ett av 
delmålen; ”en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet2.” Vidare åberopas propositionen 
(2007/08:108) En skogspolitik i takt med tiden3, som uppmärksammar att män och 
kvinnor i praktiken inte har samma rättigheter och möjligheter inom skogsnäringen. 
Den övergripande vision som departementet förmedlar ger uttryck för att en mer 
jämställd skogsnäring också skulle bidra till att öka konkurrenskraften. 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av de sju diskrimineringsgrunder som 
ingår i Diskrimineringslagen, SFS 2008:567.4 Lagen styr i sin tur en rad företeelser, 
där utbildningsverksamhet är en av dem. 
 
I de diskussioner som förts i arbetsgruppen har de två begreppen Jämställdhet och 
Lika villkor stötts och blötts mycket under arbetets gång. Åtgärden och uppdraget 
från departementet har en inriktning på jämställdhet mellan kön, men samtidigt lyder 
utbildningsaktörerna under Diskrimineringslagen, och ska därför ta hänsyn till alla 
de diskrimineringsgrunder som lagen hänvisar till. Vid Linnéuniversitetet pågår en 
revision av jämställdhetsarbetet tillförmån för Lika villkorsarbete, och vid SLU går 
allt arbete med genus och (anti)diskriminering under namnet Lika villkor. Denna 
verklighet, tillsammans med de reaktioner som inkommit i samband med 
pilotprojekten har gjort att vi, utöver begreppet Jämställdhet och genus, även 
                                                      
2 Konkurrens kräver jämställdhet. Jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn.  
Regeringskansliet. s 3 
3 Propositionen (2007/08:108) www.regeringen.se/sb/d/9700/a/101011 
4 Diskrimineringslagen www.regeringen.se/content/1/c6/11/19/86/4a2b4634.pdf 
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använder Lika villkor löpande i arbetet. Detta är ett medvetet val från vår sida, då vi 
upplever att det finns ett behov av att lyfta flera av diskrimineringsgrunderna. 
Dessutom finns möjlighet att dra nytta av redan gjorda erfarenheter inom 
jämställdhetsområdet. Steget från att arbeta med diskriminering på grund av kön till 
att arbeta med andra diskrimineringsgrunder är inte långt. I vissa fall när man till 
exempel arbetar med värderingsövningar är det nästan omöjligt att frågorna inte går 
in i varandra. Genom att även lyfta in begreppet Lika villkor, önskar vi stimulera 
initiativ till att arbeta med andra diskriminerings-grunder på samma gång. 
Avvägningen är också ett resultat av de synpunkter som kommit in under projektet. 
Många personer har gett uttryck för att de hellre pratar om Lika villkor än bara om 
Jämställdhet, då begreppet Lika villkor är mer inkluderande.  
 
Valet att öppna upp för begreppet Lika villkor är således medvetet, men fokus i 
arbetet har fortfarande legat på den jämställdhet som avses i uppdraget. 
 
Tidsplan, resurser och avgränsningar 
Enligt regeringens uppdragsbeskrivning ska åtgärden vara genomförd under våren 
2012. Det har inte funnits någon extern budget för uppdraget, utan SLU har avsatt 
medel från den ordinarie verksamheten genom en deltidstjänst. Linnéuniversitetet, 
Jällagymnasiet och Naturbrukskolornas förening har avsatt tid utanför sina ordinarie 
uppdrag. För att få ut maximalt resultat med dessa begränsade resurser har vi valt att 
ta fram en struktur och ett skal med riktlinjer för den utbildning och information som 
i nuläget kan fungera i mindre skala. Upplägget har också potential att växa och 
byggas ut. Förslag på vidare arbete finns längre fram i rapporten.  
 
 
Genomförande/upplägg – utbildningsmaterial 
Här redovisar vi framtagandet av utbildningsmaterialet. 
 
Tankar och avvägningar 
Initialt var ambitionen att ta fram en fullständig nätbaserad utbildning där innehållet 
bestod av en blandning av teoretiskt material, övningar och fördjupad läsning. 
Tanken var att lärosätena själva skulle kunna bygga paket efter eget behov. På grund 
av begränsade resurser har uppdraget fått ett något mindre omfång, men samma 
upplägg. Utbildningen har begränsats till en kort introduktion till ämnet, en 
överflygning av material som finns lättillgängligt och öppet samt ett antal övningar 
som kan fungera som mall och inspiration. Dessutom presenteras ett tänkt upplägg 
för en workshop som vi kallar ”Spegla dig” (se bilaga 1). Tanken är att workshopen 
som tar avstamp i det ingående publicerade materialet, ska kunna fungera som 
introduktion för till exempel en lärargrupp.  
 
Utbildningsmaterialet på Skogssverige utgör en plattform för möjlighet till 
information, kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte mellan lärare i frågor kring 
jämställdhet och lika villkor. Vi ser även att utbildningens form och tillgänglighet 
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(på webben) gör att den har förutsättningar att vara en hållbar satsning, där flera 
lärargrupper inklusive nyrekryterade lärare kan ta del av materialet löpande även på 
sikt. Utbildningsmaterialet kan också revideras regelbundet för uppdatering på 
området. Upplägget och övningarna präglas av dialogiska inlärningsformer som 
stimulerar och uppmuntrar till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Workshopen och 
övningarna kan kompletteras med självstudier. 
 
Innehåll och validering 
Utbildningsmaterialets innehåll arbetades fram med utgångspunkt i att dra nytta av 
att ämnet i sig är allmängiltigt (inte specifikt knutet till skogsbruk) men att 
deltagarnas erfarenheter till viss del är specifika (ofta har uppkommit i skogliga 
sammanhang). Genom att dra nytta av dialogiska undervisningsformer som relaterar 
till deltagarnas egna erfarenheter, kan bristen på specifikt skogligt 
undervisningsmaterial överbryggas.  
 
För att undersöka om koncept och övningar var användbara testades idén och ett 
antal övningar på en skoglig utbildningsgrupp (25 personer) på Linnéuniversitetet i 
samband med en tvådagarskonferens i juni 2011. Gruppen bestod av lärare, forskare, 
administrativ personal samt andra personer som utöver sin tjänstgöring på de 
skogliga utbildningarna vid Linnéuniversitetet arbetar inom skogliga företag och 
organisationer. I detta första steg framkom att värderingsövningar kan fungera som 
en inledning till en diskussion och en hjälp att problematisera kring relevanta 
frågeställningar inom jämställdhet och lika villkor. Deltagarna ställde sig också 
positiva till att arbeta vidare inom området. 
 
Nästa avstämning med målgruppen som sedan ska använda materialet gjordes i 
början av 2012, med en testgrupp bestående av tre naturbruksgymnasier; 
Naturbruksgymnasiet Burträsk, Jällagymnasiet och RyssbyGymnasiet. Materialet 
skickades ut den 29/12 samt den 2/1. Urvalet gjordes med en geografisk spridning i 
åtanke. Hänsyn togs även till att utnyttja de gymnasier där projektgruppen har 
etablerade och starka kontaktpersoner som driver på och ser till att denna pilotstudie 
blir genomförd.  
 
Parallellt med att vi skickade ut materialet på remiss till naturbruksgymnasierna 
genomfördes samtal med flera institutioner på SLU. I flera av samtalen kom det 
fram att man saknar kunskap om var och hur man hittar relevant material på 
området, vilket gör att man undviker att lyfta dessa frågor (på fikaraster, 
institutionsdager och andra lämpliga forum). 
 
Resultatet från vår testgrupp vid Linnéuniversitetet och naturbruksgymnasierna, 
samt de slutsatser som kunde dras från institutionssamtalen, visade att det finns ett 
intresse för dessa frågor och en vilja att få lära sig mer, men en osäkerhet vilket 
material man ska använda, och var man hittar det.  
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Distribution – utbildning 
Inledningsvis arbetade gruppen med tankar kring att samla materialet i en digital 
lärplattform. Eftersom avdelningen för Skog och trä vid Linnéuniversitetet bedriver 
en omfattande utbildningsverksamhet med flexibelt upplägg, utgick vi från de 
lärplattformar som används där. Fördelen med en lärplattform är att deltagarna kan 
logga in via webben för att sedan hitta material, kommunicera med varandra och 
delta i såväl individuella aktivitetet som grupparbeten. Kort sagt, miljön är avsedd 
för att främja och underlätta inlärning.  
 
Ett frågetecken som uppstod var vem som skulle administrera lärplattformen. 
Inledningsvis undersökte vi möjligheten att använda en publik lärplattformslösning 
som inte kräver inloggning, men efterhand förstod vi att Linnéuniversitetet inte 
tillhandahåller sådana lösningar, utan alla utbildningar kräver inloggningar och 
således en administration som sköter driften av lärplattformen, generering av 
lösenorduppgifter osv. Denna lösning är fortfarande ett alternativ, men kräver en 
budget och ett uppdrag till en möjlig projektägare. 
 
För att trots allt arbeta vidare med tanken på en webbaserade mötesplats tittade vi på 
den kostnadsfria tjänsten Wiggio5. Fördelen med den är att den skulle kunna fungera 
som lärplattform och att tillgängligheten underlättades då man kan nå innehållet via 
en vanlig webblänk. Gränssnittet är också inbjudande. Nackdelen jämfört med 
Blackboard eller Moodle som används vid Linnéuniversitetet är att den saknar vissa 
funktioner. Vi bedömde den ändå som möjlig och för att illustrera hur ett upplägg 
skulle kunna se ut finns en testversion upplagd på Wiggio6. Det var också hit 
pilotgrupperna från naturbruksgymnasierna hänvisades för att ta ställning till 
innehåll och upplägg. 
 
Möjligheterna för distribution är alltså flera, men det alternativ som vi valt att arbeta 
vidare med innebär ett samarbete med Skogssverige, som är en gemensam 
informationsplattform för skogsbrukssektorn, med många olika aktörer som 
medlemmar. Materialet kommer att ligga på deras hemsida7, under den nyskapade 
fliken Lika villkor. Detta alternativ verkar bäst av flera anledningar. Eftersom 
projektet inte har en egen budget finns heller ingen möjlighet att skapa en egen 
hemsida/plattform för materialet, utan vi använder de resurser som redan finns. 
Skogssverige är också en samlingspunkt för många inom skogssektorn och den ger 
oss möjlighet att föra in lika villkorsfrågor som en egen flik på sidan. Det i sin tur 
ger möjlighet att bredda och lägga till ytterligare information/material/kunskap i 
ämnet. Vår tanke är att vi, vid eventuella fortsatta uppdrag, kan fortsätta använda oss 
av Skogssverige och att jämställdhetsfrågor kommer bli en integrerad del av deras 
hemsida.  
 

                                                      
5 http://wiggio.com/ 
6 http://skogsutbildninglikavillkor.wiggio.com 
7 http://www.skogssverige.se 
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I dagsläget planeras innehåll och struktur i arbetsgruppen med Linnéuniversitetet 
och SLU i samråd med Skogssveriges webbredaktör Gunilla Häggström. (Se bilaga 
2) Materialet kommer att vara publicerat i sin helhet under juni månad 2012. 
 
Genomförande/upplägg – informationsmaterial 
Här redovisas arbetet och framtagandet av informationsmaterialet. Tanken med 
trycksaken är att väcka frågor och medvetenhet hos såväl studenter som lärare och 
exkursionsvärdar. Arbetsgruppen har tagit fram en trycksak i form av en flyer i 
20x20cm-format där den ena sidan vänder sig till exkursionsvärden och den andra 
till eleven/studenten. Denna ska gå att ladda ner från Skogssverige. Informationen är 
lättläst och översiktlig med fokus på jämställdhet och lika villkor. Avsikten är också 
att aktivera såväl studenter som värdar så att de, från sin horisont, kan börja fundera 
kring jämställdhet och lika villkor. Målet är att exkursionsvärdarna och annan extern 
personal ska få en inblick i och en förståelse för att jämställdhet är något som båda 
parter är med och skapar samt att eleverna/studenterna görs uppmärksamma på att 
identifiera jämställdhet i sin utbildning. Flyern innehåller också lästips och länkar 
till mer information på webben, bland annat om Diskrimineringsombudsmannen och 
regeringens sida om jämställdhetsstrategin.  
 
När det gäller studenterna kan de informeras om flyerns syfte i samband med 
utdelning av materialet via exempelvis lärarna. För exkursionsvärdarna finns ett 
följebrev som förklarar tankarna bakom (bilaga 3). 
 
Trycksaken har varit ute på remiss till utbildningsledarna vid SLU i två omgångar. 
Samma personer har också haft med sig utkastet till ett möte med 
Skogsmästarskolan för input och feedback från de som har att göra med externa 
handledare där. Flyern har även gått på remiss inom skogskollegiet vid 
Linnéuniversitetet. Med utgångspunkt i de synpunkter som kommit in har den sedan  
reviderats och layoutats av Linnéuniversitetet.  
 
Layouten är enkel och typsnittet Garamond har valts med utgångspunkt i att hitta en 
neutral visuell identitet. Längst ner samlas logotyperna från åtgärdens 
medverkandeför att ge ett samlat intryck.(Se bilaga 4). Vi föreslår att flyern trycks 
på 190 g matt papper. Vid eventuellt tryck tillkommer en kostnad för tryckning och 
distribution som nog kan vara en väl värd investering. Formatet skiljer sig lite åt de 
vanliga A-formaten för att inte försvinna i mängden.  
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Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
Vi uppmuntrar ett fortsatt arbete med implementering av utbildning inom 
Jämställdhet och Lika villkor. För att nå ut till samtliga lärare krävs dock att 
respektive utbildningsorganisation bistår med tid, resurser och engagemang. 
 
Hittills har projektet resulterat i en trycksak att använda i exkursionssammanhang, 
samt en inspirations- och kompetensplattform på Skogssverige.se. Där finns ett 
samlat material kring genus och jämställdhet riktat till lärare och andra aktörer som 
kan använda och utveckla materialet i lämpliga sammanhang. 
 
Under arbetets gång har det visat sig att intresset för Jämställdhet och Lika villkor är 
stort, och att vidare utbildning i ämnet skulle kunna vara av stor nytta, inte minst för 
att uppfylla strategins vision om en ökad konkurrenskraft.  
 
Det framtagna utbildningsmaterialet utgör en grund som kan fungera som en ingång 
i ämnet. De aktörer som hittills tagit del av materialet är nöjda med det i sin helhet 
och ställer sig positiva till en framtida utveckling. För att arbeta vidare och göra 
materialet mer specifikt inriktat mot skogsnäringen behov, skulle det kunna vara av 
intresse att kartlägga de specifika problem som finns inom branschen. Å andra sidan 
är styrkan i exempelvis värderingsövningar att de inte har för stark laddning till ett 
visst område. 
 
Tack vare att Skogssverige går in i samarbetet och skapar en Lika villkors-flik, 
permanentas projektet och övergår från just ett projekt med ett anvisat slut, till ett 
fortlöpande arbete. Vi menar att detta är viktigt, eftersom frågor kring jämställdhet 
och lika villkor inte bör ha en projektkaraktär, utan hellre bör integreras i det dagliga 
arbetet.  
 
Vi har inledningsvis i rapporten diskuterat begreppen Jämställdhet och Lika villkor, 
och ser gärna att även övriga diskrimineringsgrunder införlivas i arbetet framöver 
under det vidgade begreppet. 
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Bilaga 1 Workshop – Spegla dig 
 
Är du intresserad av att arbeta vidare med Lika villkorsfrågor i den miljö som du 
befinner dig i? Nedan följer ett tänkt upplägg som kan utgöra en introduktion till 
ämnet om ca två timmar. Genom att välja egna exempel kan du styra upplägget åt 
det håll du vill.  
 
Börja med att utse någon som du tror skulle passa som ansvarig för 
utbildningstillfället. Tänk på att det krävs noggrann förberedelse från 
samtalsledarens sida, såväl inom det teoretiska fältet som i genomförandet av 
värderingsövningar, case eller forumspel. Samtalen ska ha högt i tak, men det är 
samtidigt viktigt att markera att kränkningar inte är ok. Samtalsledaren ansvarar för 
att skapa ett bra diskussionsklimat genom att styra och leda samtalet med följdfrågor 
som bidrar till att olika åsikter ställs emot varandra. Inled med någon enkel övning 
för att komma igång. Gruppstorleken kan variera, men det är bra att i 
värderingsövningar och andra diskussioner se till att gruppen inte är så liten att för få 
åsikter kommer fram, det måste också finnas utrymme för alla som vill föra sin 
talan. Övningen avslutas med en snabbenkät som redovisas i gruppen och som sedan 
kan lämnas vidare till närmsta chef. 
 
Spegla dig – en tvåtimmars workshop 
 
• Vad säger lagen?  
Läs om Diskrimineringslagen på exempelvis regeringskansliets hemsida 
http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986 och fundera över innehållet. 
• Vad står det i vår policy? Vilken värdegrund speglas? 

Ta fram exempel och diskutera de styrdokument som beskriver 
företagets/lärosätets eller organisationens riktlinjer. 

• Värderingsövning  
Välj ut några värderingsövningar ifrån exempelvis metodmaterialet Bryt och 
genomför dem. Det är viktigt att gå igenom samtalsledarens roll samt vilka 
regler som gäller för gruppen och deltagande i övningarna. Mer info finns till 
exempel på s 11-19 i Bryt. Var också noga med att låta diskussionen ta sin 
tid! 

• Genusteori  
Låt de frågeställningar och åsikter som kommer upp i värderingsövningarna 
ovan utgöra en ingång för det teoretiska ramverk som du kan hitta under 
rubriken Läs mer här under Lika villkors-fliken. 

• Gruppdiskussion case (se Läs mer) 
• Snabbenkät – min arbetsplats (dokument) 
 
Det finns många bra material som kan vara till god hjälp när man vill arbeta med 
normkritisk pedagogik. Bryt är ett sådant som går att ladda ner gratis från RFSL. Du 
hittar länken under rubriken Läs mer. 
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Bilaga 2 Lika villkor-flikens struktur på Skogssverige 
 
 
Fyra rubriker med tillhörande underrubriker: 

 
 
Rubrikernas ordning och underrubrikernas utformning 
Rubrikernas ordning redovisas nedan i nummerordning. Generellt ska texterna ligga 
direkt på sidan och inte läggs upp som dokument. Underrubrikernas namn redovisas 
ovan. Exempel på struktur vid länkning visas nedan. 
 
1. Vad är Lika villkor? 
Här finns en ordlista och en introduktion i genus. Kan fyllas på med mer material i 
ett senare skede. 
 
2. Läs mer  
Innehåller företrädelsevis nedladdningsbara texter eller länkar till material på webben. Ex: 

Bryt! – ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 
synnerhet. Forum för levande historia och RFSL ungdom.  
Finns att ladda ner på: http://www.rfslungdom.se/bryt 

3. Kom igång – övningar och praktiska exempel 
Här finns dels workshopen Spegla dig, dels en introduktion i värdetingsövningar. 
 
4. Projekt och inspiration  
Ex: RUBRIK Projekt 

Landsbygdsdepartementet lanserade i april 2011 satsningen 
Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig skogsnäring. 
http://www.regeringen.se/sb/d/9730/a/171428 

1 Vad är lika villkor?
•Ordlista

•Genus ‐ vad är det?

2 Läs mer
•Litteratur på webben

•Övrig litteratur

3 Kom igång ‐ övningar och praktiska exempel

•Spegla dig – en tvåtimmars workshop

•Tips på övningar

4 Projekt och inspiration

•Projekt

•Inspiration
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Bilaga 3 Följebrev till trycksaken Spegla dig 
 
 

 
 
 

Följebrev till externa handledare och exkursionsvärdar 
 
Du har fått en broschyr i din hand som heter ”Spegla dig – värd”. Denna flyer är ett 
resultat av det regeringsuppdrag som Landsbygdsdepartementet gav SLU, 
Linnéuniversitetet, Jällagymnasiet och Naturbrukskolornas förening i april 2011.  
 
Uppdraget är ett av flera i regeringens strategi Konkurrenskraft kräver jämställdhet 
– jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn8 och har bland annat syftat till att ta 
fram ett informationsmaterial riktat till de externa handledare och exkursionsvärdar 
som på något sätt kommer i kontakt med elever och studenter vid Sveriges skogliga 
utbildningar. Exempel på kontaker kan vara företagsbesök och exkursioner, 
handledning, informationsträffar eller andra tillfällen där ni kommer i kontakt med 
en elev eller en student.  
 
Flyern vill uppmärksamma såväl elev/student som handledare/exkursionsledare på 
frågor som har med Jämställdhet och Lika villkor att göra. Alla som studerar vid 
gymnasium, högskola och universitet omfattas av Diskrimineringslagen. Det innebär 
att alla elever och studenter ska behandlas lika oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller funktionsnedsättning.9Syftet med flyern är att skapa en medvetenhet om dessa 
frågor och få alla parter att tillsammans arbeta för ett öppet och välkomnande klimat.  
 
Vid frågor eller funderingar, kontakta i första hand din kontaktperson från 
besökande skola/universitet. Det går också bra att kontakta någon av 
organisationerna som har varit delaktiga i projektet. 
 
 
Kontaktperson SLU 
Sara Karlsson, Lika villkorsutvecklare, sara.karlsson@slu.se 
 
Kontaktpersoner Linnéuniversitetet 
Cecilia Malmqvist, universitetsadjunkt, sotinfo@lnu.se 
Nina Albrecht, IKT-ansvarig, sotinfo@lnu.se 
                                                      
8 www.regeringen.se/content/1/c6/16/56/49/f7091ed1.pdf 
9 www.do.se/sv/Fakta/Diskrimineringsgrunderna 



Spegla dig – student
lika villkor för dig som ska på exkursion

Kalmar Växjö

Som student har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och din  
omgivning i dessa frågor under utbildningstiden. Spegla dig genom att ta tillfället i akt att 
fundera över dina normer och de oskrivna lagar som finns inom din framtida yrkes- 
bransch. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som ofta formar oss och 
vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I förlängningen kan normer 
skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda. 

Ta för vana att fundera över följande när du gör praktik, åker på exkursion, går på 
studiebesök eller på annat sätt kommer i kontakt med de sammanhang som hör ditt 
yrkesval till. 

inför besöket

Vilka föreställningar har du kring arbetsplatsen du ska besöka? Vilka arbetar där?  
Vad tror du utmärker verksamheten? 

under besöket

Fundera över vilka normer som styr miljön. Stämmer de överens med de förväntningar 
du hade? Vad kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksamheten? 
Tror du att det finns beteenden eller normer som är mindre självklara? Vilka? Vad kan 
göras för att förändra detta? Hur arbetar arbetsplatsen med Lika villkor?

vill du veta mer?
På www.skogssverige.se hittar du mer info om Lika villkor, lagar och förordningar,  
utbildningsmaterial samt länkar till fler projekt och inspiration på området Lika villkor. 
Konkurrenskraft kräver jämställdhet. Så heter den jämställdhetsstrategi som regeringen 
lanserade 2011. En bärande tanke är att en jämställd skogsnäring är en mer konkurrens-
kraftig skogsnäring. Du kan läsa mer på regeringens hemsida.

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen 2008:567.  
Läs mer på www.do.se

Begreppet Lika villkor strävar efter att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.



lika villkor för dig som ska ta emot besök

Spegla dig – värd

Som värd har du möjlighet att påverka och väcka tankar hos dig själv och hos studenterna. 
Spegla dig genom att ta tillfället i akt att fundera över dina egna normer och de oskrivna 
lagar som finns i de sammanhang du ingår i. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna 
regler som ofta formar oss och vårt förhållande till medmänniskor och samhället i stort. I 
förlängningen kan normer skapa maktstrukturer som är mer eller mindre goda. 

inför besöket

Vilka föreställningar tror du att studenterna har om arbetsplatsen de ska besöka?  
Vad tycker du utmärker verksamheten? Hur arbetar ni med Lika villkor hos er? 

under besöket

Ta tillfället i akt att föregå med gott exempel i ditt bemötande med studenterna.  
Undersök vilka förväntningar de haft och fundera själv på vilka normer som styr din 
miljö. Vad tycker du kännetecknar beteenden och normer som är självklara i verksam-
heten? Finns det beteenden som är mer eller mindre självklara? Vilka? Hur arbetar  
arbetsplatsen med Lika villkor?

vill du veta mer?
På www.skogssverige.se hittar du mer info om Lika villkor, lagar och förordningar,  
utbildningsmaterial samt länkar till fler projekt och inspiration på området Lika villkor.
Konkurrenskraft kräver jämställdhet. Så heter den jämställdhetsstrategi som regeringen 
lanserade 2011. En bärande tanke är att en jämställd skogsnäring är en mer konkurrens-
kraftig skogsnäring. Du kan läsa mer på regeringens hemsida.

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen 2008:567.  
Läs mer på www.do.se

Begreppet Lika villkor strävar efter att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kalmar Växjö




