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Sammanfattning 
 
Lunds universitet har under många år arbetat med frågor som rör jämställdhet och lika villkor. 
Diskrimineringslagen kräver sedan 2017 att lärosätet arbetar systematiskt och förebyggande 

med aktiva åtgärder i fyra steg mot alla former av diskriminering i relation till samtliga 

diskrimineringsgrunder. Vid Lunds universitet genomfördes därför projektet 
Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling på uppdrag av rektor med 

syftet att stärka det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet, likabehandling och lika 

villkor. Projektet genomfördes av Jimmie Kristensson och Ellen Karlsson. Målet var att 

identifiera och utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma 
arbetet. Fokus för projektet legat på följande övergripande frågeställningar: 

 

1. Hur skulle det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet, likabehandling och 
lika villkor kunna organiseras för att skapa strukturer för styrning, samordning och 

uppföljning av arbetet samt för kunskapsöverföring mellan verksamheter? 

 
2. Lunds universitet ska arbeta systematiskt med att förebygga diskriminering. Det 

arbetet ska ske genom aktiva åtgärder i flera steg med riskbedömningar, åtgärder och 

uppföljningar. Det arbetet sker främst på fakultetsnivå, kan se olika ut och rapporteras 

i ett årligt bokslut. Hur skulle universitetet kunna stödja det arbetet för att stärka 
systematiken? 

 

3. Fakulteterna eller motsvarande har ett stort ansvar för att arbeta med jämställdhet, 
likabehandling och lika villkor. Det är därför viktigt att det finns stort utrymme för 

handlingsfrihet. Hur mycket ska universitetet styra med centrala direktiv kring till 

exempel prioritering av viktiga frågor – och vilka frågor är i så fall särskilt viktiga att 

prioritera? 
 

4. Hur stor plats bör frågor som rör jämställdhet, likabehandling och lika villkor få inom 

högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning och ledarskapsutbildning? 
Vilka krav ska universitetet ställa på personal som undervisar, handleder eller har 

olika typer av ledningsuppdrag? 

 
Under våren 2020 genomfördes ett stort antal intervjuer. Projektet intervjuade personer i 

rektors ledningsgrupp, personer på ledande positioner inom HR och förvaltning, personer med 

särskilt ansvar för att arbeta med jämställdhet och lika villkor på universitetsgemensam nivå, 

samtliga fakultetsledningar, samtliga nämnder eller kommittéer som arbetar med frågorna på 
fakultetsnivå, studentrepresentanter samt olika nätverk, bland andra HBTQ-LU. Projektet 

ställde också frågor om hur arbetet med jämställdhet och lika villkor är organiserat till 

universiteten i Malmö, Umeå, Uppsala, Göteborg och Stockholm samt till Kungliga Tekniska 
Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Stockholm. Projektet har 

granskat de medel som Lunds universitet har fördelat internt till olika projekt inom 

jämställdhet och lika villkor under de senaste tio åren. 
 

Det är projektets absoluta uppfattning att innan det är aktuellt att ge förslag på hur det 

universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet och lika villkor konkret ska genomföras 

behövs en organisatorisk struktur som säkerställer att ett sådant arbete kan genomföras på ett 
effektivt vis. Projektet föreslår därför nedanstående förändringar. Förslagen syftar till att 

stärka frågornas synlighet på ledningsnivå, att möjliggöra för expertfunktioner att få en tydlig 

koppling till ledningsfunktioner och att utforma en universitetsgemensam stödstruktur. 
Projektet föreslår sammanfattningsvis:  

 

• Rådet för jämställdhet och likabehandling (R-JOL) får en förändrad benämning, ett 

förändrat uppdrag och en förändrad sammansättning. Detta för att skapa mandat och 
bättre förutsättningar för att arbeta med frågorna på en strategisk nivå.  
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• Det inrättas en rådgivande expertgrupp. Detta för att skapa förutsättningar för 

ledningen att fatta vetenskapligt förankrade beslut.  

• Det inrättas en tydlig gemensam stödstruktur för det operativa arbetet. Detta för att 

bland annat skapa nätverk, systematik, samsyn och möjlighet för kunskapsöverföring.  

• Det inrättas en kommunikationsplan. Detta för att synliggöra det arbete som pågår och 
tydliggöra frågornas betydelse.  

 

Förslagen är framtagna i samverkan, har varit ute på remiss och informerats i enlighet med 
MBL.   

 

Inledning  
 

Lagstiftning 
 

Grunden för det skydd mot diskriminering som diskrimineringslagen (2008:567) definierar, 

finns i både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, EU-lagstiftningen och i 

svenska regeringsformen (1974:152) som en del av grundlagen. (Gabinus Göransson & del 
Sante, 2018). Därtill finns flera andra lagstiftningar som på olika sätt stärker lika 

villkorsarbetet, till exempel föräldraledighetslagen (1995:584). 

 
I det praktiska arbetet för att motverka diskriminering utgår man från diskrimineringslagen. 

Den nuvarande diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2009 och uppdaterades senast 2017, 

samlar flertalet nu upphävda lagstiftningar som på olika sätt syftade till att verka för ett skydd 
mot diskriminering i samhället. Nuvarande lagstiftning är ett starkare och mer omfattande 

skydd mot diskriminering än tidigare lagstiftningar.  

 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och verka för enskildas lika 
rättigheter och möjligheter. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har Lunds universitet 

ett ansvar och en skyldighet att arbeta mot diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. 

De sju diskrimineringsgrunderna enligt 1 kap. 1 § är:  
 

- kön,  

- könsöverskridande identitet eller uttryck, 
- etnisk tillhörighet, 

- religion eller annan trosuppfattning, 

- funktionsnedsättning, 

- sexuell läggning och 
- ålder. 

 

Lagen är tvingande och det finns sex former av diskriminering enligt 1 kap. 4 §:  
 

- Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 

annan i en jämförbar situation. Missgynnandet ska ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna.  
- Indirekt diskriminering: att det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men 

särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss 
sexuell läggning eller viss ålder.  

- Bristande tillgänglighet: när en person med en funktionsnedsättning missgynnas 

genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning. 

- Trakasserier: ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna.  
- Sexuella trakasserier: ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 



5 
 

 

- Instruktion att diskriminera: en order eller instruktion att diskriminera som ges till 

någon som är i beroendeställning till den som lämnar instruktionen. 
 

Enligt 2 kap. 1 § får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är 

arbetstagare, den som söker ett arbete, den som söker eller fullgör praktik eller den som står 
till förfogande till att utföra arbete eller är inhyrd arbetskraft. Förbudet mot diskriminering i 

form av bristande tillgänglighet gäller inte då någon ansöker om ett arbete. Enligt 2 kap. 5 § 

får utbildningsanordnaren inte diskriminera någon som deltar i eller söker sig till 

verksamheten. Anställda i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de 
agerar inom ramen för sin anställning.  

 

I diskrimineringslagen finns ett antal undantag från diskrimineringsförbudet. I 2 kap. 2 § 2 DL 
framgår att särbehandling på grund av kön är tillåten när åtgärden syftar till att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män. I praktiken innebär detta positiv särbehandling, som 

endast är tillåten när två personer har lika eller nästan lika meriter. I sådana fall får en person 
av ett underrepresenterat kön behandlas fördelaktigt om syftet är att uppnå jämställdhet. 

 

Både arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att utreda vid misstanke om 

eller när information om trakasserier och/eller sexuella trakasserier kommer till deras 
kännedom. Arbetsgivaren och utbildningsanordnaren är också skyldiga att sätta in åtgärder för 

att komma tillrätta med eventuella trakasserier och/eller sexuella trakasserier.  

 
Enligt 2 kap. 18 § får en arbetsgivare inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av 

att en anställd  

1. Anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen,  

2. Medverkat i en utredning enligt lagen, eller  
3. Avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.  

 

Enligt 2 kap. 19 § får inte utbildningsanordnaren utsätta en person för repressalier på grund av 
att denne 

1. Anmält eller påtalat att utbildningsanordnaren handlat i strid med lagen,  

2. Medverkat i en utredning enligt lagen, eller  
3. Avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha 

diskriminerat.  

 

Med den ändring i diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2017 skärptes kraven på 
arbetsgivare och utbildningsanordnare att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering då 

alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av det förebyggande arbetet. Ändringen innebar 

även att lagen pekar på vilken systematik som ska användas i arbetet, de fyra steg som anges i 
3 kap DL. Syftet är att verka för lika rättigheter och möjligheter samt att motverka 

diskriminering. Det aktiva åtgärdsarbetet ska dokumenteras och utföras löpande i följande fyra 

steg: 
 

1. Undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten, 

2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 

3. Vidta åtgärder, och 
4. Följ upp och utvärdera arbetet.  

 

Arbetsgivare ska enligt 3 kap. 5 § DL arbeta med aktiva åtgärder inom fem områden:  
 

1. Arbetsförhållanden, 

2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, 

3. Rekrytering och befordran, 
4. Utbildning och övrig kompetensutveckling, och 

5. Möjligheter att förena arbetet med föräldraskap. 
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Även utbildningsanordnaren ska enligt 3 kap. 17 § DL arbeta med aktiva åtgärder inom fem 

områden:  
 

1. Antagnings- och rekryteringsförfarande, 

2. Undervisningsformer och organisering av utbildningen, 
3. Examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, 

4. Studiemiljö, och 

5. Möjligheter att förena studier med föräldraskap.  

 
 

Begrepp och definitioner 
 
Inom Lunds universitet används olika begrepp för att beskriva det arbete som bedrivs inom 

jämställdhet och lika villkor. Det kan till exempel handla om: jämställdhet, jämlikhet, 

mångfald och likabehandling. Begreppen används ibland synonymt men har ibland olika 

innebörd. Nedan förtydligas de begrepp som oftast används.  
 

Jämlikhet  

Jämlikhet handlar om alla människors lika värde. Det kan dels innebära individens rätt till 
egen och fri utveckling och dels alla individers lika rättigheter och möjligheter. I vissa 

sammanhang kan lika inflytande och lika sociala förhållanden också avses (Gabinus 

Göransson & del Sante, 2018).  

 
Jämställdhet  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom alla väsentliga områden. Skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet är 
jämställdhet är förbehållet förhållandet mellan kvinnor och män1. Ordet jämställdhet 

etablerades under slutet av 1960-talet och 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag, lag 

(1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (Wahl et al, 2018).  
 

Jämställdhet delas ofta upp i kvantitativ jämställdhet respektive kvalitativ jämställdhet. 

Kvantitativ jämställhet åsyftar representation i en organisation, det vill säga antal och andel 

individer ur olika grupper av människor. Kvalitativ jämställdhet syftar snarare på 
organisationskultur och värderingar (Wahl et al, 2018).  

 

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Detta mål har varit det övergripande jämställdhetspolitiska målet 

sedan 2005 då det antogs av regeringen (Wahl et al, 2018).   

 
Likabehandling 

Inom EU-rätten regleras likabehandling genom ett antal olika direktiv som går ut på att 

diskriminering grundad på bland annat nationalitet, kön eller etnicitet är förbjuden. I Sverige 

är likabehandling primärt förknippat med att främja elevers och studenters lika rättigheter och 
att motverka diskriminering vilket grundat sig i de nu upphävda lagarna lagen (2001:1286) om 

likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever. Tidigare fanns det krav i 
diskrimineringslagen (2008:567) för utbildningsanordnare att varje år upprätta en 

likabehandlingsplan för studenter och elever men i och med ändringen i diskrimineringslagen 

(2008:567) som trädde i kraft 1 januari 2017 har detta krav tagits bort och 

utbildningsanordnaren ska istället kontinuerligt arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.  
 

Mångfald  

Mångfald syftar till olikheter och variationer mellan grupper och individer. Ordet började 
användas i Sverige på 1990-talet och härstammar från USA och begreppet diversity. 

 
1 I detta avseende åsyftas den juridiska uppdelningen av kön, dvs. kvinna respektive man enl. 18 § folkbokföringslagen 

(1991:481). 
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Mångfaldsarbete har ofta antagits generera företagsekonomiska fördelar för en organisation, 

bland annat genom att kompetensen inom organisationen ökar samt breddas när mångfalden 
ökar. I Sverige har begreppet mångfald framförallt kommit att relateras till etnisk tillhörighet. 

I samband med införande av diskrimineringslagen har en bredare definition av mångfald blivit 

vanligare, till att omfatta alla diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen (Wahl et al, 
2018).  

 

Lika villkor 

Lika villkorsarbete är ett paraplybegrepp för arbetet med bland annat jämställdhet, mångfald, 
jämlikhet och likabehandling. Arbetet syftar till att tillgodose lika rättigheter och möjligheter 

för alla inom organisationen. 

 
Diskriminering  

Diskriminering betyder särbehandling eller missgynnande av individer eller grupper. Ett 

agerande som innebär särbehandling är i lagens mening inte alltid diskriminerande, utan de 
kriterier som lagstiftningen formulerat måste vara uppfyllda för att agerandet ska anses vara 

diskriminering enligt lagens mening (Gabinus Göransson & del Sante, 2018).  

 

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) 

Det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) används vid Lunds 

universitet för att beskriva arbetet med de aktiva åtgärderna i fyra steg som arbetsgivare och 

utbildningsanordnare ska genomföra enligt diskrimineringslagen. Begreppet används vid 
Lunds universitet för att tydliggöra att arbetet med aktiva åtgärder ska vara preventivt och 

systematiskt. På så vis har SFAD vissa likheter med det systematiska arbetsmiljöarbetet som 

syftar till att förebygga olycksfall och ohälsa på arbetsplatsen.  

 

Jämställdhet vid Lunds universitet   
 

Lunds universitet redovisar årligen könsuppdelad statistik för olika anställningsformer och 
utbildningar. Statistiken är baserad på juridiskt kön och kan åldersspecificeras. Det saknas 

uppgifter om anställning och utbildning som rör övriga diskrimineringsgrunder. Det beror på 

att dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) inte tillåter att universitetet rutinmässigt 

registrerar känsliga personuppgifter om anställda eller studenter. Dit hör flera av 
diskrimineringsgrunderna såsom etniskt ursprung, religiös övertygelse och sexuell läggning 

men också uppgifter om hälsa och politisk uppfattning. Det betyder att om Lunds universitet 

ska kartlägga anställningsformer eller anställningsvillkor utifrån de diskrimineringsgrunder 
som inte omfattar ålder eller kön så krävs andra former av datainsamlingar. Informationen från 

datainsamlingen måste dessutom vara avidentifierad.   

 
Vid Lunds universitet är könsfördelningen bland helårsstudenter att betrakta som jämställd då 

det under 2019 fanns 55 % kvinnor och 45 % män. Variationerna mellan fakulteterna kan vara 

stora, exempelvis är samhällsvetenskapliga fakulteten den minst jämställda fakulteten 2019 

med hänsyn till andelen helårsstudenter och kön medan konstnärliga fakulteten är den mest 
jämställda (Tabell 1).  

 

Andelen professorer vid Lunds universitet som är kvinnor har sakta ökat sedan 2010. År 2010 
var 21 % av professorerna kvinnor medan motsvarande siffor för 2019 var 28 % (Figur 1). 

Fördelningen av lektorer vid Lunds universitet är mer jämställd och fördelningen har varit 

relativt oförändrad sedan 2010. Detsamma gäller fördelningen av doktorander. Andelen 

kvinnor som var lektorer 2010 var 38 % jämfört med 2019 då andelen var 41 % (Figur 2). 
2010 var andelen kvinnor som var doktorander 47 % procent, år 2019 var siffan 50 % (Figur 

3). Både vad gäller lektorer och doktorander föreligger stora variationer mellan fakulteterna. 

 
I Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet gavs lärosätet ett 

rekryteringsmål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer under perioden 2017–

2019. 46 % av dessa skulle vara kvinnor och det inkluderade inte adjungerade professorer. Sett 

https://www.ekonomiwebben.lu.se/sites/ekonomiwebben.lu.se/files/regleringsbrev-lu-2017.pdf
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till antal individer som tillträtt under perioden var 46 % av de nyrekryterade professorerna vid 

Lunds universitet kvinnor (Figur 4). Skillnaderna mellan fakulteterna kan vara betydande. 
Motsvarande mål för 2021 är 49 %.  

 

 
Tabell 1:  Andel kvinnor respektive män inom anställningarna professorer, lektorer, 

doktorander och teknisk och administrativ personal samt helårsstudenter i procent under 2019  

 
 

Professorer Lektorer Doktorander TA-

personal 

Studenter 

EHL 39/61 32/68 44/56 68/32 46/54 

GF 
   

63/37 
 

HT 34/66 51/49 56/44 64/36 64/40 

J 43/57 48/52 57/43 68/32 65/35 

K 27/73 39/61 71/29 46/54 49/51 

LTH 21/79 27/73 37/63 65/35 37/63 

LUKOM 
   

67/33 
 

MAX IV 0/100 100/0 100/0 26/74 
 

M 26/74 57/43 64/36 70/30 69/31 

N 25/75 23/77 45/55 60/40 48/52 

S 36/64 55/45 62/38 77/23 72/28 

USV 57/43 25/75 73/27 83/17 
 

 

Figur 1: Andel samt antal professorer 2010–2019 
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Figur 2: Andel samt antal lektorer 2010–2019 

 
 

 

Figur 3: Andel samt antal doktorander 2010–209 
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Figur 4: Andel samt antal nyrekryterade professorer 2017–2019, inkluderar inte adjungerade 

professorer eller seniorprofessorer 

 

 

Styrdokument vid Lunds universitet 
 

Vid Lunds universitet finns ett antal universitetsgemensamma policyer och styrdokument som 
på olika vis sätter ramarna för lika villkorsarbetet i organisationen.  

 

I Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026 (Dnr STYR 2015/1048) fastställs Lunds 
universitets värdegrund, där universitetens autonomi och akademisk frihet står i centrum. 

Därtill är värdegrunden förankrad i de lagar som en svensk myndighet ska förhålla sig till. 

Universitetet ska därjämte värna om ”demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 

respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga 
fri- och rättigheter”. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer i verksamheten. I 

den strategiska planen identifieras sex utvecklingsområden och jämställdhet och mångfald 

lyfts som viktiga aspekter inom flera av dessa utvecklingsområden.  
 

Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald (Dnr PE 2011/177) är 

från 2011 och definierar att Lunds universitets syfte med att arbeta med jämställdhet, 

likabehandling och mångfald är att det leder till en högre kvalitet i verksamheten. Den tar 
utgångspunkt i den dåvarande strategiska planen samt dåvarande diskrimineringslag. Policyn 

konkretiserar sex områden som är särskilt viktiga för att realisera målen med jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsarbetet. Policyn är på många sätt daterad och i behov av 
revidering. Universitetet behöver en policy som är en tydlig riktningsvisare och som därmed 

ligger till grund för kompletterande dokument med konkreta målsättningar och strategier, som 

åtgärdsplaner och andra satsningar. Begreppen jämställdhet, likabehandling och mångfald 
definieras inte i den nuvarande policyn och diskrimineringslagen som policyn har som 

utgångspunkt förklaras inte. Som exempel tydliggörs att det råder nolltolerans mot kränkande 

särbehandling inom organisationen. Kränkande särbehandling är ett begrepp som primärt 

återfinns i AFS 2015:4 och som handlar om arbetsmiljö. Begreppet används inte i 
diskrimineringslagen.   
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Ett annat dokument som relaterar till lika villkorsarbetet på Lunds universitet är Plan för 

jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet, 2017–2019 (Dnr STYR 2016/466). Planen är 
inte längre aktuell och definierade hur lärosätet skulle arbeta för att utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering inom organisationen. I Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 

Lunds universitet tilldelades universitetet rekryteringsmålet att 46 % av de nyrekryterade 
professorerna skulle vara kvinnor under perioden 2017–2019. I Regleringsbrev för budgetåret 

2020 avseende Lunds universitet framgår att universitetet ska fortsätta utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Motsvarade 

rekryteringsmål för 2021 är 49 %. Arbetet ska utföras utifrån en individuell handlingsplan och 
i praktiken har Lunds universitet för närvarande ingen plan för jämställdhetsintegrering. Det är 

därför högst angeläget att en sådan plan skapas.  

 
I Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet (Dnr STYR 2018/2030) klargörs att en framgångsrik 

verksamhet utmärks av en god arbets- och studiemiljö som är utvecklande, stimulerande, säker 

och trygg. Det framgår även att det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier inom universitetet.  

 

Lunds universitets anställningsordning (Dnr STYR 2019/1077) är ett annat styrdokument som 

har inverkan på lika villkorsområdet. Anställningsordningen syftar till att klargöra regler för 
rekrytering, anställning och befordran av lärare och grundar sig i 2 kap. 2 § 1 st. 9 p. 

högskoleförordningen (1993:100) men både högskolelagen (1992:1434) och 

högskoleförordningen (1993:100) innefattar regler kring läraranställningar. 
Anställningsordningen klargör att rekrytering, anställning och befordran ska vara fri från 

diskriminering och att ett aktivt förebyggande och systematiskt arbete med jämställdhets- och 

likabehandlingsfrågor ska bedrivas för att kunna uppnå en jämn könsfördelning och ökad 

mångfald bland universitetets anställda.  
 

Sedan september 2020 omfattas Lunds universitet av EU:s certifiering HR Excellence in 

Research. Certifieringen innebär att universitetet dels uppfyller de krav EU ställt på en 
ansvarsfull och professionell arbetsgivare, dels att universitetet åtagit sig ett kontinuerligt 

kvalitetsarbete för att fortsätta uppfylla kraven. En handlingsplan för de kommande två åren är 

framtagen och åtta utvecklingsområden är identifierade, däribland karriärsutveckling och 
rekryteringsprocessen. 

 

Anställningsordningen kompletteras av Policy om anställning och goda och tydliga 

karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet (Dnr STYR 2019/1076) som ska 
fungera som ett verktyg för det strategiska och operativa arbetet för lärar- och 

forskaranställningar. Goda och tydliga karriärvägar främjar jämställdhet, likabehandling och 

mångfald och bidrar till universitetets konkurrenskraft.  
 

Vid Lunds universitet fanns även styrdokumentet Ny rutin för att öka jämställdheten vid 

rekrytering av professorer (Dnr STYR 2016/1133) som syftade till att få fakulteterna att göra 
större ansträngningar än tidigare för att rekrytera professorer av underrepresenterat kön till 

sina verksamheter. Beslutet gällde från och med 2016-09-22 till och med 2020-12-31. Rektor 

Torbjörn von Schantz tog initiativ till rutinen som innebär att fakulteterna vid en rekrytering 

av professor så långt som möjligt ska säkerställa att det finns behöriga sökande av båda könen2 
innan ärendet går vidare till sakkunniga för vidare bedömning. Rutinen har lett till en ökad 

medvetenhet i frågorna inom universitetet, bland annat eftersom rektor har ställt krav i de fall 

där det inte funnits behöriga sökande av båda könen. Beslutet har förlängts och gäller från och 
med 2021-01-01 till och med 2021-12-31 (Dnr STYR 2021/276).  

 

 

 

 
2 I detta avseende åsyftas den juridiska uppdelningen av kön, dvs. kvinna respektive man enl. 18 § folkbokföringslagen 

(1991:481).  

https://www.ekonomiwebben.lu.se/sites/ekonomiwebben.lu.se/files/regleringsbrev-lu-2017.pdf
https://www.ekonomiwebben.lu.se/sites/ekonomiwebben.lu.se/files/regleringsbrev-lu-2017.pdf
https://www.ekonomiwebben.lu.se/sites/ekonomiwebben.lu.se/files/regleringsbrev-lunds-universitet-2020.pdf
https://www.ekonomiwebben.lu.se/sites/ekonomiwebben.lu.se/files/regleringsbrev-lunds-universitet-2020.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/fortsatt-satsning-pa-jamstalldhet-i-akademin/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/fortsatt-satsning-pa-jamstalldhet-i-akademin/
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/arbetsmiljopolicy_for_lunds_universitet.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hr-excellence-research
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hr-excellence-research
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/ny-rutin-for-att-oka-jamstalldheten-vid-rekrytering-av-professorer.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/ny-rutin-for-att-oka-jamstalldheten-vid-rekrytering-av-professorer.pdf
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Det universitetsgemensamma arbetet  
 

Alla anställda och studenter har ett ansvar för att bidra till universitets strävan mot ett 

demokratiskt universitet fritt från diskriminering. Rektor har huvudansvaret och det delegeras 
sedan i chefslinjen och ett stort ansvar för planering, genomförande och utvärdering vilar på 

fakulteterna eller motsvarande. På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och 

likabehandling (R-JOL). Rådet leds av rektor, behandlar universitetsgemensamma frågor och 
är ett stöd till rektor och rektors ledningsråd (Dnr STYR 2019/95). Inom 

universitetsförvaltningen finns två personer med uppdrag att arbeta universitetsgemensamt; en 

personalkonsult på sektionen HR med fokus på anställda (50 % av heltid) och en samordnare 

på sektionen student och utbildning med fokus på studenter (50 % av heltid, tjänsten på 
student och utbildning är ofinansierad). Det finns idag inget forum eller nätverk där personer 

som arbetar med frågorna på fakulteterna kan samlas för samverkan och erfarenhetsutbyte. De 

två personerna inom gemensamma förvaltningen har på så vis ingen etablerad kanal ut i 
verksamheterna. Fakulteterna, med undantag av Humanistiska och teologiska fakulteterna, har 

kommittéer eller nämnder som bland annat arbetar med fakultetens strategiska arbete för lika 

villkor. Organens sammansättning, uppdrag och mål varierar mellan fakulteterna. Fakulteterna 
har också olika mycket resurser avsatta för arbetet med frågorna.  

 

Det är projektets uppfattning att universitetets mest omfattande insats för jämställdhet och lika 

villkor sker genom fördelning av gemensamma medel till olika insatser eller projekt i 
verksamheterna. Särskilda pengar för att öka andelen personer av underrepresenterat kön inom 

högre läraranställningar utlystes första gången 2009 som ett resultat av den omfattande 

utvärdering som skedde genom RQ-08 (Dnr LS 2009/8). Sedan 2009 har universitetet fortsatt 
att fördela medel med skiftande fokus och inriktning. Det är framförallt fyra typer av 

utlysningar som har kunnat sökas: Universitetsgemensamma medel för anställning av 

gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn, Medel för att stimulera 
en jämn könsfördelning bland professorer på Lunds universitet, Medel från rådet för 

jämställdhet och likabehandling och Universitetsgemensamma medel för att stimulera 

systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och för lika villkor.  

 
Varje år ska fakulteterna eller motsvarande rapportera sitt arbete till rektor. Ambitionen är att 

rapporterna ska vara ett verktyg som dels kan ge en överblick, dels underlätta 

sammanställningen av det arbete som pågår samt bidra till att kunna sprida kunskap om det 
arbete som pågår inom organisationen. Det pågår ett aktivt arbete på samtliga fakulteter – även 

om det sker i olika omfattning – men det är projektets uppfattning att det är svårt att få en 

samlad bild av det arbetet som pågår ute i verksamheterna. Projektet kan inte heller se på 

vilket sätt boksluten leder till kunskapsöverföring mellan verksamheterna. Boksluten har på så 
vis inte blivit det verktyg som var avsikten. Det är projektets uppfattning att det finns flera 

anledningar bakom det. En är att det inte finns något gemensamt sätt för att rapportera. Det 

finns en gemensam dokumentationsmall men rapporteringen sker på olika vis. En annan 
anledning är att boksluten inte sammanställs och kommuniceras och det heller inte sker någon 

särskild återkoppling.  

 
En annan åtgärd som universitet vidtagit är den särskilda rutin för att öka jämställdheten vid 

rekrytering av professorer (Dnr STYR 2016/1133) som nämndes ovan. Den innebär att 

fakulteterna vid en rekrytering av professorer så långt som möjligt ska säkerställa att det finns 

behöriga sökande av båda könen3 innan ärendet går vidare till sakkunniga för vidare 
bedömning.  

 

 

 
3 I detta avseende åsyftas den juridiska uppdelningen av kön, dvs. kvinna respektive man enl. 18 § folkbokföringslagen 

(1991:481).  
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Projektets genomförande 
 
Organisation 
Projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling initierades av 
rektor hösten 2019 och en styrgrupp bestående av rektor, förvaltningschefen, HR-direktören, 

dekanen för juridiska fakulteten, en studentrepresentant samt en representant för 

arbetstagarorganisationerna formerades. Projektgruppen organiserades och bestod av en 

projektledare och en projektmedarbetare. Projektgruppen kopplade dessutom tre 
referensgrupper till projektet som på olika sätt bistått projektet med värdefulla synpunkter och 

input under arbetets gång. De tre referensgrupperna har bestått av; ledamöterna i rådet för 

jämställdhet och likabehandling, Lunds universitets Studentkårers nätverk för jämställdhet, 
likabehandling och mångfald och en grupp anställda som inte arbetar organiserat med 

jämställdhets- och lika villkorsfrågor inom ramen för sin anställning vid Lunds universitet.  

 

Genomförande 

Under projekttiden har en stor mängd information samlats in från olika källor. Projektet 

samlade in information på följande vis:  

 
● Genom att ta del av relevanta rapporter och styrdokument.  

● Genom enskilda intervjuer med personer i rektors ledningsgrupp, personer på ledande 

positioner inom HR och förvaltning samt personer med särskilt ansvar för att arbeta 
med jämställdhet och lika villkor på universitetsgemensam nivå.  

● Genom gruppintervjuer med samtliga fakultetsledningar, samtliga nämnder eller 

kommittéer som arbetar med frågorna på fakultetsnivå, studentrepresentanter samt 

olika nätverk.  
● Genom att ställa skriftliga frågor om hur arbetet med jämställdhet och lika villkor är 

organiserat till universiteten i Malmö, Umeå, Uppsala, Göteborg och Stockholm samt 

till Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och 
Handelshögskolan i Stockholm.  

● Genom att ställa fördjupande frågor till de högskolepedagogiska enheterna vid Lunds 

universitet, nämligen till Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), 
Genombrottet vid LTH, MedCUL vid medicinska fakulteten och PLUS vid 

naturvetenskapliga fakulteten.  

● Genom att kartlägga de projekt och insatser som tilldelats universitetsgemensamma 

medel inom jämställdhet och lika villkor sedan 2009.  
 

Resultat  
 
För att kunna ge en överskådlig bild av insamlad information så redovisas den i fem delar. 

Den första delen fokuserar på det som framkom under intervjuerna och sammanfattas SWOT-

form. Den andra delen sammanfattar studenternas svar på skriftiga frågor. Den tredje delen 
sammanfattar svaren från de pedagogiska enheter som finns på Lunds universitet. Den fjärde 

delen sammanfattar arbetet med jämställdhet och lika villkor vid andra lärosäten och dem 

femte sammanfattar de projekt som beviljats medel från rektor de senaste tio åren 
 

Sammanställning av intervjuer 
 

Under intervjuerna framkom önskemål om att begreppsapparaten som används inom lika 
villkorsarbetet på universitetet behöver klargöras och förtydligas. Jämlikhet handlar om 

människovärde, rätten till egen utveckling och att alla ska ha samma möjligheter och 

rättigheter. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter. Likabehandling har i Sverige framförallt varit förknippat med utbildning och 

att främja elever och studenters lika rättigheter och att motverka diskriminering inom 

utbildning. I diskrimineringslagen fanns det tidigare krav på att utbildningsanordnare skulle 
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upprätta likabehandlingsplaner. När diskrimineringslagen förändrades 2017 ersattes det kravet 

med krav på att utbildningsanordnaren istället ska arbeta förebyggande mot diskriminering 
med hjälp av aktiva åtgärder. Mångfald (jämför med engelskans diversity) är ett begrepp som 

används framförallt för att beskriva likheter eller olikheter bland individer i grupper av 

människor. Det kan handla om aspekter som relaterar till någon av diskrimineringsgrunderna, 
till exempel kön eller etnicitet, men det kan också handla om andra aspekter som till exempel 

studiebakgrund. I diskussioner med projektets styrgrupp så framfördes bland annat att det mest 

korrekta vore att använda begreppen lika rättigheter och möjligheter, ur ett juridiskt 

perspektiv. Lika villkor är ett paraplybegrepp som används för arbetet med frågor som rör 
jämställdhet, jämlikhet, mångfald och likabehandling och där villkor är det ord som används 

för att sammanfatta både rättigheter och möjligheter. 

  
Styrkor och möjligheter 

Det pågår arbete med frågor som rör jämställdhet och lika villkor på samtliga fakulteter eller 

motsvarande. Det är projektets absoluta uppfattning att det finns ett engagemang för frågorna 
och en vilja att arbeta med dem. Det påtalades att det är positivt att det avsätts medel att söka 

för anställningar av professorer av underrepresenterat kön och att det är bra att det finns 

särskilda medel att söka för projekt eller insatser inom jämställdhet och lika villkor. Det pågår 

olika typer av projekt på fakulteterna eller motsvarande. Det kan till exempel handla om 
mentorsprogram, tillsättande av en särskild lika villkorsgrupp, ledarskapsutbildningar, 

föreläsningsserier, pedagogisk kompetenshöjning eller att systematiskt använda sig av det för 

Lunds universitet interna verktyget SFAD-spelet. Det har påbörjats ett systematiskt 
förebyggande arbete mot diskriminering men det har kommit olika långt på olika fakulteter. På 

några platser har SFAD kopplats samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

inom framförallt organisatorisk och social arbetsmiljö. På medicinska fakulteten och Lunds 

tekniska högskola (LTH) har en vicedekan respektive prorektorn särskilt ansvar för att arbeta 
med frågorna och det lyftes fram som positivt på båda fakulteterna att frågorna på så vis hade 

en tydlig koppling till fakultetsledningsnivån. 

  
Under intervjuerna gavs flera förslag på förbättringar. Det framfördes att det finns möjlighet 

att skapa stabila strukturer med anställda personer som har avsatt tid att arbeta med frågorna. 

Det framfördes också förslag på att skapa nätverk eller ett särskilt SFAD-team. Det påtalades 
att det är viktigt att arbetet med frågorna inte blir för centraliserat utan att fakulteterna eller 

motsvarande får ta ett stort ansvar för att arbeta med frågorna för att på så vis få till ett levande 

lokalt arbete. Det kräver emellertid samordning och stöd. Det framfördes också önskemål om 

att universitetsledningen skulle kunna vara tydligare med avseende på strategiska mål, 
uppföljning av det arbete som pågår och tillhandahållande av stödstrukturer. Stödet skulle då 

kunna bistå både i det förebyggande arbetet men också i samband med misstänkta fall av 

trakasserier eller andra former av diskriminering. 
 

Det framfördes också att det är viktigt att universitetet tillvaratar den kunskap som finns ute i 

verksamheterna och samlar experter för att de ska kunna bistå med till exempel 
forskningsbaserade underlag eller förslag på förändringar eller insatser. Det efterlystes också 

möjligheter att samla de personer som arbetar med frågorna i olika nätverk som samordnas via 

gemensamma förvaltningen för att på så vis erbjuda stöd och skapa samsyn, gemensamma 

arbetssätt och gemensamma uppföljningssystem. Ett sådant nätverk har också potential att 
skapa förutsättningar för att synliggöra goda exempel, underlätta implementering av 

framgångsrika metoder och skapa förutsättningar för kunskapsöverföring mellan 

verksamheter. Ett konkret förslag var att ordna en årlig gemensam konferens där både 
framgångsrika och mindre framgångsrika projekt presenteras. Ett annat var att kunna 

samordna och arrangera gemensamma insatser – tex i form av utbildningar eller seminarier. 

 

På flera fakulteter framfördes möjligheten att forma en organisation likt den som redan finns 
idag inom arbetsmiljöarbetet med ett universitetsgemensamt SAM-team som formar ett 

nätverk bestående av samordnare eller andra kompetenser från fakulteterna eller motsvarande. 
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Svagheter och hinder   

Under intervjuerna framkom flera utmaningar för det universitetsgemensamma arbetet. De 

relaterar framförallt till otydligheter i organisationen, avsaknad av strategier, behov av stöd 
och avsaknad av uppföljning. 

 

I flera intervjuer framkom att det finns ett behov av att frågorna synliggörs på ledningsnivå – 

både inom rektors ledning och inom fakulteter eller motsvarande – bland annat genom 
tydligare mål och tydligare strategier. Det framfördes också att det är viktigt att det strategiska 

arbetet på rektorsnivå har en tydlig koppling till chefslinjerna ute i verksamheterna. Det 

efterlystes uppdaterade styrdokument. Det påtalades bland annat att om det saknas tydliga 
strategier så riskerar de projekt som initieras ute i verksamheterna att bli punktinsatser som 

inte implementeras. Den risken kan ytterligare förstärkas om de projekt som bedrivs inte är 

tydligt förankrade i respektive verksamhetsledning. En anledning som framfördes till att det 
ibland kan vara svårt att definiera mål på fakultetsnivå är att universitet har kvantifierbara mål 

avseende jämställdhet bland professorer men inte inom andra områden eller att det saknas 

kvalitativa mål. 

 
Det universitetsgemensamma rådet för jämställdhet och likabehandling (R- JOL) uppfattas 

som osynligt med ett otydligt uppdrag och ett otydligt mandat. En förklaring kan vara rådets 

sammansättning och ledamöternas mandat att driva frågorna inom den egna verksamheten och 
vilken koppling de har till respektive ledning. En annan kan vara att det finns en otydlighet i 

vilka frågor som rådet får i uppgift att behandla. Det framkom i flera intervjuer att det är en 

styrka att engagerade personer arbetar och driver frågorna – men blir också sårbart om det 

enbart är personers engagemang och inte organisationen i sig som skapar förutsättningar för 
arbetet. Samtidigt påtalades att det idag saknas universitetsgemensamma strukturer för att 

tillvarata den samlade expertis som finns inom universitetet och att det saknas en tydlig 

koppling mellan experter och ledning. 
 

Det framfördes i flera intervjuer att det saknas uppföljningar av det arbete och de projekt som 

pågår ute i verksamheterna och det efterlystes en tydligare återkoppling, en ökad synlighet och 
större möjligheter för kunskapsöverföring mellan verksamheterna. Fakulteterna eller 

motsvarande ska varje år inkomma med lika villkorsbokslut där arbetet med jämställdhet och 

lika villkor rapporteras. Det finns gemensamma mallar framtagna men de används i olika 

omfattning och det finns idag inte något gemensamt sätt för fakulteterna att rapportera. Det är 
projektets uppfattning att det idag är mycket svårt att få en samlad bild av det arbete som 

pågår. Det sker inte heller någon uppföljning från universitetets sida och det är projektets 

tolkning att det heller inte efterfrågats någon uppföljning från universitetsledningens sida. Det 
har inte heller skett någon samlad uppföljning av de projekt som finansieras av gemensamma 

medel och det framfördes bland annat att det idag inte finns någon struktur för att synliggöra 

de projekt eller arbetssätt som genomförs på fakulteter eller motsvarande och det försvårar 
kunskapsöverföring. Det saknas också strukturer för att synliggöra de mycket kompetenta 

personer som idag anställs som gästprofessorer av underrepresenterat kön utanför den fakultet 

som rekryterar dem – vilket bland annat hade kunnat vara ett sätt att synliggöra förebilder. 

 
Det påtalades också att behövs mer stöd och en ökad samsyn i det operativa arbetet och att det 

saknas en gemensam plattform för personer att mötas. Det efterfrågades fördjupad statistik 

gällande anställningar och löner. Det efterlystes ytterligare stöd med avseende på SFAD-
arbetet och det framfördes behov av gemensamma riktlinjer och arbetssätt (till exempel 

gemensamt årshjul) med avseende på bland annat riskbedömning, åtgärder och uppföljningar. 

Det är tydligt att verksamheterna har kommit olika långt i sitt arbete och att det finns 

skillnader i hur de organiserat arbetet och hur stora resurser som avsatts. 
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Sammanställning av studenternas svar 
Referensgruppen bestående av studeranderepresentanter har inkommit med omfattande 

skrivelse där de besvarar de frågor som presenterades inledningsvis (bilaga 5). 

Sammanfattningsvis efterlyser studenterna en gemensam begreppsapparat och föreslår bland 

annat att R-JOL får ett tydligare mandat och att det avsätts resurser i form av en särskild 
stödstruktur för att stärka och samordna det universitetsgemensamma arbetet.  

 

Arbetet med jämställdhet och lika villkor i högskolepedagogisk utbildning  
Ansvaret för den högskolepedagogiska utbildningen ligger på respektive fakultet. 

Universitetsgemensamma kurser anordnas av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling 

(AHU). Fakultetsspecifika kurser anordnas av Genombrottet (LTH), MedCUL (medicinska 

fakulteten) och PLUS (naturvetenskapliga fakulteten). Kurser kan även anordnas genom 
samverkan mellan två eller flera fakulteter.  

 

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU  
Det övergripande ramverket för den högskolepedagogiska utbildningen är Lunds universitets 

krav om minst två veckors utbildning för undervisande doktorander och minst fem veckor för 

lärartjänster. Utbildningen ska vara relaterad till de nationella rekommendationerna från 
SUHF. AHU erbjuder kurser som svarar mot Lunds universitets krav men erbjuder också 

fördjupande och/eller funktionsinriktade kurser.  

 

De grundläggande kurserna Lärarrollen i högre utbildning och Kursansvar i högre utbildning 
reviderades under perioden 2016–2018 för att möta de nya målen från SUHF för den 

högskolepedagogiska utbildningen. Jämställdhet och likabehandling förtydligades i 

målformuleringarna och gavs mer utrymme under utbildningen. De olika momenten i kurserna 
är obligatoriska och till examinationsmomenten finns kriterier relaterade till jämställdhet, 

likabehandling och lika villkor.  

 

Gemensamt för AHU:s kurser är att man löpande behandlar frågor om lika villkor oavhängigt 
fokusområde, istället för att till exempel behandla frågan vid ett enskilt utbildningstillfälle. 

AHU har nyligen inlett ett projekt som syftar till att skapa en seminarieserie om det 

mångkulturella klassrummet. AHU förmedlar även kursen Genus och mångfald i 
undervisningen som ges av samhällsvetenskapliga fakulteten.  

 

Genombrottet vid LTH  
Vid LTH har man utvecklat en behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som riktar 

sig till undervisande personal. För lärare är utbildningen minst tio veckor och alla doktorander 

erbjuds minst två veckor högskolepedagogisk utbildning. Ett av kursmålen för den 

behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen är att kursdeltagaren ska kunna visa ett 
reflekterat förhållningssätt till bland annat demokrati, jämställdhet och likabehandling.  

 

Man har dessutom en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska 
utbildningen med fokus på genus, Genuspsykologiska aspekter i undervisningen – kvinnor, 

män och teknik. Denna utbildning syftar till att utforska och studera om och hur genusfrågor 

kan inverka på lärande, undervisning och rekrytering. Kursen omfattar tre veckors arbete.  

 
MedCUL vid medicinska fakulteten 

Vid medicinska fakulteten erbjuds högskolepedagogisk utbildning via dess pedagogiska enhet, 

MedCUL. Ambitionen är att alla lärare ska ha tio veckors högskolepedagogisk utbildning, 
men kravet är i linje med Lunds universitets krav på minst fem veckors högskolepedagogisk 

utbildning för lärartjänster. Undervisande doktorander bör ha minst två veckors 

högskolepedagogisk utbildning. De obligatoriska kurserna inom den behörighetsgivande 
högskolepedagogiska utbildningen vid MedCUL är Perspektiv på lärande (2 veckor) och 

Perspektiv på kurs (3 veckor). Därtill finns en rad valbara kurser. Inom de obligatoriska 

kurserna är ett av målen att diskutera värdegrunden inom högre utbildning där frågor om 
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jämställdhet och lika villkor ingår. Inom de valbara kurserna är ett av målen att planera för 

inkluderande pedagogik, då jämlikhet och likabehandling är aspekter som är i fokus.  
 

 

PLUS vid naturvetenskapliga fakulteten  
Vid naturvetenskapliga fakulteten tillhandahåller dess pedagogiska enhet, PLUS, primärt tre 

behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningar; Högskolepedagogik i teori och praktik 

(3 veckor), Att stödja studenters skrivutveckling (2 veckor), Utbildning för naturvetenskaplig 

litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik (2 veckor). Kursen Högskolepedagogik i teori och 
praktik är obligatorisk för undervisande doktorander och utgör det första delen av den 

behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen. Lika villkorsfrågor är integrerade i 

kursen och utgör ett av ämnena som diskuteras på kursen. Kursen Att stödja studenters 
skrivutveckling är valbar och är dessutom öppen för deltagare från alla fakulteter. Varierande 

aspekter av lika villkorsfrågor inkorporeras i kursens olika aktiviteter. Kursen Utbildning för 

naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik är valbar och ges för fakultetens 
undervisande personal, vilket till exempel innefattar lärare, doktorander och bibliotekarier. 

Kursen ges i form av ett antal workshoppar där två av dessa särskilt behandlar frågor om lika 

villkor och inkluderande undervisning. Kursen gavs för första gången under 2020. Kursen har 

ett stort fokus på lika villkor och deltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna ”redogöra för 
förutsättningar och hinder för lika villkor inom utbildning och 

arbetsliv samt ge exempel på hur medvetenheten om lika villkor kan 

främjas” samt ”redogöra för hur medvetenhet om genus samt kulturell och etnisk mångfald 
påverkar ämnet, utbildningen och forskningen”. Deltagaren ska även kunna förhålla sig till 

genus- och mångfaldsperspektiv på naturvetenskapliga ämnen och hur detta kan främja 

kvalitetsutvecklingen av studenternas lärande.  

 

Arbetet med jämställdhet och lika villkor vid andra lärosäten 
 

Chalmers tekniska högskola (ca 9 800 helårsstudenter och ca 3 400 anställda) 
På Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns två anställda personer i den gemensamma 

förvaltningen som arbetar med jämställdhet och lika villkor; en jämställdhetssamordnare som 

arbetar utifrån arbetsgivarperspektivet och en mångfaldssamordnare som arbetar utifrån 

utbildningsanordnarperspektivet. Utöver dessa två funktioner finns ett jämställdhetsombud på 
varje institution som utses av prefekt och företräder arbetsgivare. Dessutom finns det centralt 

anställda arbetsmiljöingenjörer som arbetar tillsammans med jämställdhetssamordnaren i 

förhållande till frågor inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Därtill är en av 
vicerektorerna samordnare för jämställdhet i rektorsgruppen. På Chalmers organiseras arbetet 

med jämställdhet och lika villkor tillsammans med OSA-arbetet. Varje år genomförs en 

uppföljning av institutionernas arbete. Det finns en arbetsmiljö- och jämställdhetskommitté 
som arbetar med strategiska frågor och där bland annat handlingsplaner bereds och den årliga 

genomlysningen redovisas. Kommittén leds av rektor.  

 

Jämställdhet och lika villkor finns som en valbar kurs inom den högskolepedagogiska 
utbildningen på Chalmers. Inom forskarhandledarutbildning är frågorna obligatoriska såväl 

som inom ledarskapsutbildningar. Det framfördes att det ses som en mycket viktig aspekt i det 

strategiska arbetet. När det gäller rekrytering så accepteras inte enkönade sökfält, i de fall 
genomförs rekryteringen på nytt. Detta förfarande gäller såväl rekrytering av akademisk 

personal som personal inom stödfunktionerna.  

 

Göteborgs universitet (ca 49 200 studenter/27 300 helårsstudenter och 6 500 anställda)  
Vid Göteborgs universitet finns två universitetsgemensamma funktioner som arbetar med 

jämställdhet och lika villkor. En funktion är placerad vid personalenheten och arbetar med 

arbetsgivarperspektivet och den andra är placerad på utbildningsenheten och arbetar med 
studentperspektivet. Båda dessa funktioner arbetar strategiskt och ger stöd till rektors 

ledningsgrupp. På utbildningsenheten finns dessutom flertalet funktioner som arbetar med 

pedagogiskt stöd gentemot studenter med funktionsnedsättning samt breddad rekrytering. I 
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enlighet med Göteborgs universitets policy för jämställdhet och likabehandling ska det finnas 

en likabehandlingsrepresentant på varje institution eller motsvarande. Denne ska bistå 
prefekten i utformning och genomförande av arbetet. Likabehandlingsrepresentanten ska vara 

tillsvidareanställd vid Göteborgs universitet, adjungeras som ledamot i institutionsråd eller 

motsvarande och ges utrymme för att arbeta med uppdraget inom ramen för dennes 
anställning. Dessutom leds, utvecklas och samordnas arbetet av prorektorn.  

 

Arbetet med jämställdhet och likabehandling är integrerat med arbetsmiljöarbetet vid 

Göteborgs universitet. Det motiveras dels med att det effektiviserar arbetet och att frågorna har 
gemensamma beröringspunkter och dels med att uppdraget från regeringen om 

Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) påtalar att 

jämställdhetsperspektivet ska inkorporeras i befintliga processer. Vissa ledarskapsutbildningar 
på Göteborgs universitet är obligatoriska, men inte alla. Inom arbetsmiljöutbildningen 

behandlas ämnen som trakasserier och sexuella trakasserier. Processerna för rekrytering och 

befordran har setts över och alla ledamöter i lärarförslagsnämnderna har genomgått 
utbildningar.  

 

Handelshögskolan i Stockholm (ca 2 000 studenter/1 600 helårsstudenter och ca 250 

anställda) 
På Handelshögskolan i Stockholm finns en Equality and Diversity Manager som driver det 

dagliga arbetet med jämställdhet och lika villkor. Rollen har funnits sedan 2015. Equality and 

Diversity Managern ansvarar för samordning och uppföljning av arbetet samt genomförandet 
av aktiviteter. Rollen är organisatoriskt placerad på HR-avdelningen men det yttersta ansvaret 

och det strategiska beslutsfattandet ligger hos rektorn. Utöver detta finns en Equality and 

Diversity Committee med representanter från högskolans samtliga institutioner och från 

studentkåren. Handelshögskolans Equality and Diversity Manager sitter med i gruppen för 
pedagogisk utveckling och arbetar tillsammans med skolans Head of Pedagogy and Faculty 

Development. Varje år arrangeras en utbildning som syftar till att stödja lärare att bli mer 

inkluderande i sin undervisning. Samtliga anställda ska dessutom delta i en workshop som ger 
verktyg för att skapa mer öppna och inkluderande miljöer, utifrån 

utbildningsanordnarperspektivet. HR-avdelningen håller regelbundna utbildningar för chefer 

där bland annat utbildning i arbetsrätt och diskrimineringslagen ingår.  
 

Kungliga tekniska högskolan (ca 13 500 helårsstudenter och ca 5 000 anställda) 

På Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH, finns ett Equality office vars uppgift är att 

samordna och stödja KTH:s övergripande arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor. 
på KTH finns en vicerektor med ansvar för jämställdhet och värdegrund som även arbetar på 

KTH:s Equality office. På Equality office finns även två jämställdhets-, mångfalds- och lika 

villkorsstrateger vars uppgift framförallt är att arbeta proaktivt med jämställdhet, mångfald 
och lika villkor utifrån arbetsgivarperspektivet. Det finns även två projektledare och en JML-

strateg som arbetar utifrån utbildaranordnarperspektivet. Därtill finns forskare knutna till 

enheten och som primärt arbetar mot fakulteterna.   
 

Utöver Equality office finns en JML-grupp med en representant från ledningsgruppen på varje 

fakultet, en representant från förvaltningen och en studentrepresentant. JML-gruppen är det 

strategiska organet och sammansättningen i gruppen är konstruerad så att gruppen ska ha 
mandat och handlingsutrymme att kunna agera. På varje av KTH:s fem fakulteter finns en 

JML-grupp och på varje fakultet har det även inrättats en JML-partner som kommer från 

förvaltningen. JML-partnernas uppgift är att stödja i arbetet med jämställdhet, mångfald och 
lika villkor på fakulteterna/skolorna. KTH har även en JMLA (jämställdhets-, mångfalds- och 

lika villkorsansvarig) i ledningsgruppen på varje fakultet/skola, i verksamhetsstödet och inom 

studentkåren. JMLA är en person som har ansvaret att driva det lokala 

jämställdhetsintegrerings- och lika villkorsarbetet tillsammans och med stöd av JML-partnern.  
 

Malmö universitet (ca 24 000 studenter/12 000 helårsstudenter och ca 2 100 anställda)  

På Malmö universitet finns två medarbetare som arbetar lärosätesövergripande med 
jämställdhet och lika villkor, en jämställdhetsstrateg på 100 % och en folkhälsovetare på 50 %. 
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Jämställdhetsstrategen är anställd vid universitets ledningsstab och arbetar utifrån 

arbetsgivarperspektivet. I dennes uppdrag ingår att samordna jämställdhetsintegreringen för 
både anställda och studenter. Folkhälsovetaren arbetar med att samordna 

likabehandlingsarbetet utifrån utbildningsanordnarperspektivet och är anställd vid 

studenthälsan. På Malmö universitet arbetar HR-avdelningen med att stödja verksamheten i 
det aktiva åtgärdsarbetet och vid utredningar av anmälningar från anställda om upplevda 

trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. HR-avdelningen har därtill uppdraget för 

genomförandet av den årliga lönekartläggningen. När det gäller anmälningar från studenter om 

upplevda trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier finns en jurist vid 
universitetskansliet som genomför dessa utredningar.  

 

På Malmö universitet finns ett universitetsövergripande råd för jämställdhet och lika villkor 
som fungerar rådgivande åt rektor och har en stödjande och samordnande funktion. Det 

operativa arbetet följer linjestrukturen där chefer med personalansvar har ansvar för arbetet 

med jämställdhet och lika villkor. På Malmö universitet finns även ett samverkansavtal med 
de fackliga organisationerna där det framgår att samverkan ska ske avseende jämställdhet och 

lika villkor i relation till medarbetare.  

 

För att säkerställa en god arbetsmiljö fri från diskriminering och repressalier har Malmö 
universitet haft en dialog om att samordna processerna kring det förbyggande arbetet mot 

diskriminering och det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta för att harmonisera de krav på 

ett systematiskt och kontinuerligt arbete som finns såväl i diskrimineringslagen som i 
arbetsmiljölagen.  

 

Stockholms universitet (ca 33 100 studenter/ca 27 000 helårsstudenter och ca 5 700 anställda) 

Vid Stockholms universitet finns fyra funktioner inom den centrala förvaltningen som arbetar 
med lika villkor, dessa utgör dock inte heltidsekvivalenter. Det finns samordnare för 

jämställdhetsintegreringen vid rektors kansli, jämlikhetssamordnare på studentavdelningen 

och personalspecialister placerade på personalavdelningen. Utöver detta finns lika 
villkorsansvariga på institutionerna, i de fall prefekten delegerat ansvaret vidare annars ligger 

ansvaret hos prefekten. Vid Stockholms universitet finns rådet för arbetsmiljö och lika villkor, 

RALV, som är ett rådgivande organ till rektor. RALV är det universitetsövergripande rådet för 
frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor där utgångspunkten är arbetsmiljölagstiftningens 

regelverk och diskrimineringslagen. RALV har två utskott: arbetsgivar-/medarbetarutskottet 

samt utbildningsanordnar-/studentutskottet. Därtill finns lokala grupper för arbetsmiljö och 

lika villkor på varje institution. De lokala råden är en del i universitets organisation av det 
systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet, och en viktig del av samverkan mellan 

arbetsgivare, medarbetare och studenter.  

 
Inom universitets chefsprogram och studierektorsutbildning behandlas frågor om lika villkor. I 

grundutbildningen, arbetsmiljö och lika villkor, som är riktad till chefer ingår utbildning i 

diskrimineringslagen. Processerna för rekrytering och befordran har setts över och samtliga 
lärarförslagsnämnder har fått utbildning i att beakta jämställdhet.  

 

Umeå universitet (ca 33 400 studenter/17 500 helårsstudenter och ca 4 100 anställda)  

Vid Umeå universitet finns två medarbetare, en personalspecialist och en studentsamordnare, 
som arbetar 50 % som samordnare för lika villkor inom ramen för sin anställning. De båda 

samordnarna arbetar universitetsövergripande och ansvarar för att utveckla och samordna 

universitetets arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. På fakulteterna, 
universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket finns handläggare för lika villkor på 25 % 

och på institutionerna finns företrädare för lika villkor som ska ha minst 30 timmar/halvår för 

att uppdraget. Samordnarna, handläggarna och företrädarna utgör alla ett stöd åt chefer i 

arbetet med lika villkor vilket omfattar alla diskrimineringsgrunder. Därtill finns en vicerektor 
med lika villkor som särskilt uppdrag. Vicerektorn är dessutom ordförande i universitetets råd 

för lika villkor som samlar representanter från fakulteterna och studenter.  
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Arbetet med lika villkor och arbetsmiljö är integrerat vid Umeå universitet men för att undvika 

att lika villkorfrågorna osynliggörs i det etablerade arbetsmiljöarbetet har man skapat en 
struktur för företrädarna för lika villkor inom organisationen. Samordnarna organiserar 

regelbundet nätverksträffar som möjliggör för de över 100 företrädarna inom organisationen 

att samlas och delta i tematräffar. Ledarskapsutbildningar organiseras på 
universitetsgemensam nivå och är frivilliga.  

 

Uppsala universitet (ca 46 000 studenter/26 000 helårsstudenter och ca 7 300 anställda)  

Vid Uppsala universitet finns flera funktioner på universitetsövergripande nivå som arbetar 
med lika villkor. På personalavdelningen finns lika villkorsspecialister, på studentavdelningen 

finns samordnare för lika villkor och samordnare för studenter med funktionsnedsättning.   

 
På universitet finns ett lika villkorsråd som är det strategiska och universitetsgemensamma 

organet för lika villkorsfrågor. Rådet är rådgivande till rektor. Ordförande i rådet är rektor 

eller den rektor utser. Vid fakulteterna, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket 
finns arbetsgrupper för lika villkor. Ett lika villkorsombud ska finnas på alla 

institutioner/avdelningar med fler än 20 anställda, ombudet stödjer prefekten/avdelningschefen 

i det löpande lika villkorsarbetet. Lika villkorsombudet vid förvaltningen är representant i 

förvaltningens arbetsgrupp för lika villkor.  
 

Fördelning av gemensamma medel  

  

Mellan åren 2009 och 2020 har Lunds universitet beviljat totalt 70 391 100 kronor fördelat på 
126 ansökningar4. De har funnits fyra olika satsningar att söka medel från; Hedda Andersson 

eller gästprofessor av underrepresenterat kön, För en jämn könsfördelning bland professorer, 

Medel från Rådet JoL och Medel för SFAD och lika villkor. Idag finns 

Universitetsgemensamma medel för jämställdhetssatsning till gästprofessor av 
underrepresenterat kön (tidigare Hedda Andersson) och Medel för SFAD och lika villkor 

kvar. 58,6 av de 70,3 miljoner kronorna har fördelats inom ramarna för satsningen Hedda 

Andersson eller gästprofessor av underrepresenterat kön (Tabell 2). Det är i sig inget konstigt 
eftersom den satsningen funnits sedan 2009.  

 

 
Tabell 2 Fördelning av universitetsgemensamma medel per satsning 

 

Satsning Antal Medel 

Hedda Andersson eller 

gästprofessor av 
underrepresenterat kön 

75 58 607 000 

För en jämn könsfördelning 

bland professorer  

19 7 046 200 

Medel från Rådet JoL 25 1 277 900 

Medel för SFAD och lika villkor 7 3 460 000 

Totalt 126 70 391 100 

 

 

 

 
4 Se bilaga 2 
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Av de 126 ansökningarna har tre beviljats förlängning och det innebär att totalt 123 enskilda 
insatser beviljats medel sedan 2009. En detaljerad sammanställning finns i bilaga 2. För att 

underlätta sammanställningen så presenteras de nedan uppdelade i följande kategorier: 

 

• Professorer av underrepresenterat kön 

• Karriärstöd 

• Utbildning 

• Studentrepresentation  

 
Professorer av underrepresenterat kön 

Den absoluta merparten av pengarna har fördelats till anställningar av gästprofessorer av 

underrepresenterat kön. Totalt har 56 707 000 kronor fördelats till detta och har satsningen 
medfört att 67 personer kunnat erbjudas anställning vid Lunds universitet. Mest pengar har 

fördelats till naturvetenskapliga fakulteten (Tabell 3).  

 
 

Tabell 3: Professorer av underrepresenterat kön  

 

Fakultet Antal Medel 

EHL 105 6 060 666 

HT 6 6 146 667 

J 4 2 985 500 

K 3 2 887 000 

LTH 86 11 518 000 

M 7 6 000 000 

N 19 13 544 000 

S 7 6 899 000 

Övrigt 1 500 000 

Totalt 67 56 707 000 

 

 

 
 

 
5 Ekonomihögskolan, humanistiska och teologiska fakulteterna och samhällsvetenskapliga fakulteten har vid ett tillfälle ansökt 

och fått beviljat medel för att gemensamt anställa en gästprofessor. Denna ansökan redovisas inte i det antal projekt fakulteterna 

blivit beviljade men i det totala antalet projekt samt i summan över fördelade medel i tabell 3.  
6 Lunds tekniska högskola och medicinska fakulteten har vid ett tillfälle ansökt och fått beviljat medel för att gemensamt anställa 

en gästprofessor. Denna ansökan redovisas inte i det antal projekt fakulteterna blivit beviljade men i det totala antalet projekt samt 

i summan över fördelade medel i tabell 3.  
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Karriärstöd  
Totalt har 6 507 800 kronor fördelats till satsningar eller projekt som på olika vis avser att 

stödja karriärvägarna för personer av underrepresenterat kön. Det har tillexempel handlat om 

mentorsprogram, karriärsprogram, extra tilldelning av forskningsmedel för personer som är 

nära befordran till professor, införande av processobservatörer i rekryteringsprocesser och 
karriärcoachning. Totalt har 22 sådana initiativ beviljats medel och mest pengar har tilldelats 

medicinska fakulteten (Tabell 4).   

 
Tabell 4: Karriärstöd  

 

Fakultet Antal Medel 

EHL 1 400 000 

K 2 450 000 

LTH 3 350 000 

M 6 2 282 400 

N 6 1 585 000 

S 3 953 400 

Övrigt 1 487 000 

Totalt 22 6 507 800 

 
 

 

Utbildning 
Totalt har 5 587 900 kronor fördelats till 31 olika insatser som avser utbildning eller 

kompetenshöjning. Mest pengar har tilldelats konstnärliga fakulteten (Tabell 5). Syftet med 

insatserna kan handla om att öka kunskap men också om att förändra kultur eller värdegrund. 

Insatserna har handlat både om forskning och utbildning och handlade främst om att arrangera 
seminarier, symposier eller workshops med fokus på att öka kunskaperna om bland annat lika 

villkor, trakasserier, inkluderande kommunikation, normkritik eller HBTQ-frågor. Majoriteten 

av insatserna fokuserade på anställda men det fanns också exempel på insatser som 
inkluderade studenter.  
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Tabell 5: Utbildning  

 

Fakultet Antal Medel 

EHL 1 800 000 

HT 5 216 700 

J 1 50 000 

K 4 1 858 000 

LTH 97 854 250 

N 2 1 306 150 

S 5 280 000 

Övrigt 3 222 800 

Totalt 31 5 587 900 

 

 
Representation bland studenter 

Totalt har 1 597 400 kronor fördelats till 6 olika insatser som på olika vis berört lika villkor 

och mångfald bland olika grupper av studenter. Det har bland annat handlat om att arbeta fram 

åtgärdsförslag för att öka andelen kvinnliga studenter inom datateknik eller att utveckla 
arbetssätt för att öka breddad rekrytering inom konstnärliga utbildningar. Flest medel 

tilldelades i detta fall en enskild professor, Gunilla Jarlbro för insatsen Obalanser i antal män 

och kvinnor i utbildningar på grundnivå vid Lunds universitet (Tabell 6).  
 

Tabell 6: Representation bland studenter  

 

Fakultet Antal Medel 

K 2 147 400 

LTH 1 50 000 

M 1 100 000 

Övrigt 2 1 300 000 

Totalt 6 1 597 400 

 

 

 
7 Lunds tekniska högskola och naturvetenskapliga fakulteten har vid ett tillfälle ansökt och fått beviljat medel för ett gemensamt 

projekt. Denna ansökan redovisas inte i det antal projekt fakulteterna blivit beviljade men i det totala antalet projekt samt i 

summan över fördelade medel i tabell 5.  
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Projektet har noterat att enbart 13 av de beviljade insatserna har återrapporterats. Det betyder 

inte att de inte utvärderats men det medför stora problem att få en bild av vilka insatser som 
har fungerat eller inte. Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) är frågan om 

vilka resultat arbetet har gett och om genomförda insatser resulterat i hållbara och långsiktiga 

arbetssätt grundläggande för att komma vidare. Om det inte finns en samlad bild av vilka 
resultat som genererats blir det också svårt att prioritera eller implementera framgångsrika 

arbetssätt.  

 

Sammanfattning  
 

Med bas i den insamlade informationen drar projektet följande slutsatser  

 

• Lunds universitet behöver en mer handlingskraftig och tydligare organisation för att 
kunna arbeta med frågorna på en strategisk nivå. Det handlar framförallt om att 

synliggöra frågorna på ledningsnivå och stärka kopplingen mellan rektor och 

fakulteter eller motsvarande. Rådet för jämställdhet och likabehandling har en otydlig 
roll och ett oklart mandat. 

 

• Lunds universitet behöver tydliggöra de strategiska målen och det behövs en ökad 

samsyn kring vilka frågor som är strategiskt prioriterade. 
 

• Lunds universitet behöver strukturer som tar tillvara den expertkompetens som finns 

inom verksamheten och skapa förutsättningar för en tydlig koppling mellan 

expertfunktioner och ledningsfunktioner. 

 

• Lunds universitet behöver tydligare strukturer för att följa upp de medel som fördelas 
till olika projekt. Det är viktigt både för att synliggöra goda exempel, få kunskap om 

vilka projekt som är effektiva men också för att kunna sprida kunskap mellan 

verksamheter och implementera effektiva arbetssätt. 
 

• Lunds universitet behöver utveckla en tydligare universitetsgemensam stödstruktur för 

det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder i fyra 

steg. Det gemensamma arbetet bör då fokusera på att stödja fakulteter eller 

motsvarande i det operativa arbetet genom att på olika vis bidra till att skapa 
gemensamma rutiner för riskbedömning, åtgärder och uppföljning. 

 

• Lunds universitet behöver skapa en gemensam plattform för de personer som arbetar 

med frågorna på fakulteterna eller motsvarande för att på så vis skapa möjligheter för 
samsyn och kunskapsöverföring mellan verksamheter. 

 

• Lunds universitet behöver stärka sin kommunikation bland annat genom tydligare 

hemsidor men också genom tydligare information till chefer, medarbetare och 
studenter. 

 

• Lunds universitet har framförallt fokuserat på frågor som rör jämställdhet och 

framförallt jämställdhet bland högre lärarbefattningar. Det är viktiga frågor men det 

behövs också strukturer som tydligt ger utrymme för ett aktivt fokus även på övriga 
diskrimineringsgrunder. 

 

Framtagande av förslag och remissförfarande  
 
Det är projektets absoluta uppfattning att innan det är aktuellt att ge förslag på hur det 
universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet och lika villkor konkret ska genomföras 

behövs en organisatorisk struktur som säkerställer att ett sådant arbete kan genomföras på ett 
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effektivt vis. Förslagen syftar till att stärka frågornas synlighet på ledningsnivå, att möjliggöra 

för expertfunktioner att få en tydlig koppling till ledningsfunktioner och att utforma en 
universitetsgemensam stödstruktur. Projektet anser att förslagen skapar en ökad synlighet, en 

ökad tydlighet och en ökad möjlighet att effektivt arbeta med frågor som rör jämställdhet och 

lika villkor både på en strategisk och operativ nivå. Projektet föreslår följande organisatoriska 
förändringar: 

  

 

1. Rådet för jämställdhet och likabehandling (R-JOL) får ett förändrat uppdrag och en 
förändrad sammansättning. Projektet föreslår också att rådet byter namn till Rådet för 

jämställdhet och lika villkor. Idag leds rådet av rektor och består av representanter 

(med suppleanter) från gemensamma förvaltningen, samtliga fakulteter eller 
motsvarande, samt representanter för studentkårerna och personalorganisationerna. 

Rådet ska enligt uppdrag vara drivande inom universitetets övergripande arbete för att 

motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter, 
ansvara för uppföljning och analys av universitetets arbete med att motverka 

diskriminering och främja jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter samt bereda 

nödvändiga styrdokument inom området diskriminering, jämställdhet, likarättigheter 

och möjligheter samt medverka i beredning av vissa ärenden inom området (STYR 
2019/95). 

 

Projektet föreslår att rådet fortsättningsvis ska ledas av rektor, prorektor, vicerektor 
eller annan person i rektors ledning. Rådet ska därutöver bestå av förvaltningschef, 

HR-direktör, studeranderepresentanter och representanter från personalorganisationer 

och samtliga fakulteters ledningsgrupper (dekan, prodekan, vicedekan eller 

motsvarande). Rådet ska vara drivande i universitetets strategiska arbete för 
jämställdhet och lika villkor och ansvara för att bereda strategiska eller styrande 

dokument inom området. Rådet ska ansvara för att föreslå till rektor att fördela – och 

följa upp fördelningen av – medel, upprätta strategiska planer och årligen analysera 
och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. Det ska bland annat handla om 

fördjupade statistiska analyser av tjänstetillsättningar och att arbeta fram gemensamma 

arbetssätt för att säkra bedömningar utan förutfattade meningar (jämför med 
engelskans bias). Det är av största vikt att rådet i en snar framtid arbetar fram en 

strategisk plan och uppdaterade styrdokument. 

 

Mandatperioden för rådet bör följa rektors mandatperiod, men tre år i taget. Förslaget 
innebär att rådet får ett tydligare ledningsmandat och en större möjlighet att driva 

strategiska frågor. Förslaget innebär också en tydligare koppling mellan 

universitetsledningen och ledningarna för fakulteter eller motsvarande, vilket skapar 
förutsättningar för att underlätta det strategiska och operativa arbetet. Projektet 

betonar att fakulteter bör ha en nära och tydlig koppling mellan fakultetsledningen och 

fakultetens kommitté/nämnd som arbetar för frågor om jämställdhet och lika villkor, 
för att synergieffekterna från den nya sammansättningen av rådet ska fungera fullt ut. 

 

2. Genom att förändra sammansättningen av R-JOL får frågorna ett tydligare fokus på 

ledningsnivå. Det är samtidigt viktigt att ledningen inte förlorar anknytningen till 
expertfunktioner. Projektet föreslår därför att det inrättas en expertgrupp. Den ska 

finnas organisatoriskt placerad i anslutning till R-JOL och bestå av 8 – 10 lärare eller 

forskare med dokumenterade expertkunskaper inom jämställdhet och lika villkor och 
med god kännedom om verksamheten. Gruppen ska också ha en studentrepresentant.  

 

Expertgruppen ska utses av rådet och ledas av rådets ordförande. Personerna i 

expertgruppen ska utses i samråd med dekaner eller motsvarande. Projektet föreslår att 
expertgruppen inledningsvis får ett uppdrag på tre år som följer rådets mandatperiod. 

Därefter sker en utvärdering rörande gruppens sammansättning och framtida 

mandatperiod. Expertgruppen ska arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet och 
bistå i det strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram kunskapsunderlag 
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inför rådets beslut, omvärldsbevaka, föreslå insatser och bistå med analyser i samband 

med uppföljningar. En person från expertgruppen ska adjungeras till R-JOL.  
 

3. Inom ramarna för Tellusprojektet, som syftar till att kartlägga förekomsten av och 

mekanismerna bakom sexuella trakasserier vid Lunds universitet, har det tidigare 
föreslagits – och beviljats utrymme – för inrättandet av en stödstruktur (ett team) som 

ska arbeta fokuserat med frågor som rör trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. I enlighet med förslagen i resursfördelningen för 2021 

kommer medel att fördelas till 1,5 heltidsekvivalenter och rektor har avsatt resurser 
från rektors budget så att teamet kan påbörja arbetet redan i september 2020. Teamet 

som bland annat ska ha professionell kompetens inom HR och arbetsrätt ska fungera 

både som ett proaktivt och reaktivt stöd till fakulteter eller motsvarande inom bland 
annat arbetsrättsliga frågor och utredningar enligt diskrimineringslagen och AFS 

2015:4, men även förebyggande arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. Teamet ska också koordinera ett nätverk bestående av 
representanter från fakulteterna eller motsvarande för att underlätta och 

professionalisera det gemensamma förebyggande arbetet mot trakasserier, sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling, skapa förutsättningar för samsyn och 

samordna kompetenshöjande insatser. Studenterna har särskilt framfört att de 1,5 
heltidsekvivalenterna ska vara en utökning av befintliga resurser och fördelas så att 

minst en person arbetar heltid med frågorna, detta för att skapa förutsättningar för ett 

fokuserat arbete. Projektet delar studenternas uppfattning i den frågan. Projektet har 
haft diskussioner med företrädare för Tellus och föreslår att den planerade 

stödstrukturen får ett bredare uppdrag och att teamet förutom särskilt fokus på 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling även fokuserar på det 

systematiska förebyggande arbetet mot övriga former av diskriminering. En 
representant för teamet ska adjungeras till R-JOL. Teamet ska regelbundet samverka 

med den rådgivande expertgruppen. Stödstrukturens övergripande uppdrag ska vara 

att skapa förutsättningar för att Lunds universitet bedriver ett lagstadgat, 

ändamålsenligt och effektivt systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och 

en professionell hantering av ärenden som rör trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. Därutöver ska teamet särskilt arbeta med att stödja 
fakulteterna eller motsvarande genom att: 

 

• utveckla och erbjuda stöd till verksamheterna i juridiska frågor som rör 

diskrimineringslagen ur både ett arbetsgivarperspektiv och 
utbildningsanordnarperspektiv. 

 

• utveckla och erbjuda stöd i samband med utredningar rörande misstänkta 

trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Stödet kan 
bestå av råd med avseende på utredningsförfarande och insatser eller 

samordning av kontakter med externa kompetenser. Teamet ska enbart i 

särskilda fall genomföra utredningar. Det kan handla om särskilt 

komplicerade ärenden eller ärenden som innehåller risk för jäv. 
 

• samordna det förebyggande arbetet som rör diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom universitetet. Det 

förutsätter att fakulteterna eller motsvarande utser SFAD-samordnare som 
arbetar lokalt med frågorna. Teamet ska forma och koordinera ett nätverk 

bestående av SFAD-samordnarna på fakultetsnivå eller motsvarande. 

Nätverket ska arbeta för att skapa gemensamma strukturer och samsyn kring 
hur det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och kränkande särbehandling kan bedrivas och följas 

upp. Teamet ska också samordna och möjliggöra regelbundna 

kompetenshöjande insatser, verka för kunskapsöverföring mellan 
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verksamheterna och skapa former för årlig sammanställning och uppföljning 

av det arbete som sker på universitetet 
 

• samverka med andra delar av den gemensamma förvaltningen – framförallt 

med de personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor – för att harmonisera 

processer, utbildningsinsatser, informationsmaterial och liknande. Det är 
också viktigt att teamet skapar former för samverkan med 

företagshälsovården och studenthälsan. 

 

Teamet ska samverka med Lunds universitets studentkårer (LUS). Teamet ska också 
sträva efter att bygga upp strukturer för att stödja LUS i hantering av ärenden som rör 

diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Hur det stödet konkret ska 

utformas kräver en särskild utredning. Det är projektets uppfattning att förslaget 
skapar förutsättningar för ett tydligare och mer strukturerat arbete på operativ nivå. 

Det skapar också förutsättningar för samverkan, erfarenhetsutbyte och 

kunskapsöverföring mellan verksamheterna.  
 

4. Projektet föreslår att det upprättas en kommunikationsstrategi för att synliggöra 

frågorna internt och externt. En del av det förebyggande arbetet mot diskriminering 

handlar om medvetandegörande, där en viktig del är att medarbetare och studenter är 
väl medvetna om att det är prioriterade frågor som det arbetas aktivt med. Det är en 

tydlig signal om vilka värderingar som är viktiga på universitetet. Extern 

kommunikation är också av vikt, inte minst för att det attraherar personer som 
värdesätter en arbetsgivare och utbildningsanordnare som tydligt sätter lika villkor och 

jämställdhet på agendan och arbetar aktivt för det. Det blir även allt viktigare i 

samband med medelsansökningar eftersom finansiärer kräver att lärosätet har tydliga 

strategier för lika villkor och jämställdhet. 
 

5. Projektet föreslår att det inrättas utbildningar för medarbetare, chefer och ledare. Det 

kan handla om att inrätta särskilda kurser men det kan också handla om att skapa 
utrymme för frågorna inom ramarna för befintliga kurser. Det framkom förslag på 

utbildningar i samband med intervjuerna. Det är projektets uppfattning att det är en 

självklarhet att chefer och lärare förväntas ha kunskap om jämställdhet och lika 
villkor. Det är samtidigt projektets uppfattning att frågan behöver diskuteras på en 

strategisk nivå och att universitetet behöver en riktning kring vilka kunskapskrav som 

ska ställas, vilka utbildningar som ska ges, vem som ska ansvara för att arrangera 

utbildningarna och vilka som ska ta del av dessa. Projektet menar att det är en fråga 
som bör prioriteras av R-JOL. 

 

 
Resurser 

Projektet har fört diskussioner med olika personer inom förvaltningen och 

universitetsledningen om vilka resurser som krävs för att genomföra de tre första förlagen. Det 
är projektets uppfattning att förslagen till stora delar kan genomföras med befintliga resurser.  

 

När det gäller resurser till Rådet för jämställdhet och lika villkor (förslag 1) så har rådet idag 

ett ledningsstöd. Projektet föreslår att det stödet fortsätter men att stödet också ansvarar för att 
samordna expertgruppen och ansvara för att det sker en koppling mellan rådet, expertgruppen 

och stödstrukturen. När det gäller resurser till expertgruppen (förslag 2) så är det projektets 

uppfattning att det kommer att krävas ytterligare resurser i de fall utredningar eller fördjupade 
analyser behöver genomföras. Projektet föreslår att det beslutas av rektor från fall till fall och 

att pengar då används från de medel för jämställdhet och lika villkor som finns avsatta i 

resursfördelningsbeslutet för 2021.  

 
När det gäller resurser till stödstrukturen (förslag 3) så har det inom ramarna för 

Tellusprojektet beviljats utrymme motsvarande 1,5 heltidsekvivalenter och med den 
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resursökningen bedömer projektet att de resurser som sammantaget då finns inom den 

gemensamma förvaltningen (totalt 2.5 heltidsekvivalenter) är tillräckliga i nuläget. 

 

Remissvar 8 

 
Ekonomihögskolan  
Ekonomihögskolan ställer sig positiva till förslaget. De lyfter att det är positivt att förslaget tar 

ett organisatoriskt helhetsgrepp och att det medför en förstärkning av SFAD-arbetet. De 

poängterar å andra sidan att det är viktigt att resursförstärkningen inte uteslutande förstärker 
på gemensam nivå utan kommer hela universitetet till nytta.  

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna  

Humanistiska och teologiska fakulteterna välkomnar satsningen på ett systematiskt arbete med 
jämställdhet och lika villkor och instämmer i huvuddelar med förslaget. De poängterar att den 

föreslagna organisationen riskerar att ha en allt för komplicerad struktur. Därtill menar de att 

det finns en risk att arbetet stannar på fakultetsnivå och att stödet inte ges där det behövs, dvs. 
på institutionsnivå. De menar att det kan vara problematiskt att dekan el. motsvarande ska sitta 

i R-JOL istället för en person med ett med dagligt engagemang för frågorna. De framför också 

att expertgruppens roll och sammansättning är oklar och de menar att en ”parallell” till 

kollektivavtalet för arbetsmiljösamverkan skulle kunna förtydliga strukturerna. 
 

Juridiska fakulteten  

Juridiska fakulteten ställer sig övervägande positiva till förslaget: De ser positivt på den 
inrättade expertgruppen och att R-JOL får en förankring på ledningsnivå.  De framför vidare 

att de ser en risk att inrättande av SFAD-samordnare kan bli för resurskrävande för mindre 

fakulteter.  
 

Konstnärliga fakulteten  

Konstnärliga fakulteten lämnar ett övervägande positivt svar. De håller med om att 

universitetet behöver en mer handlingskraftig och tydligare organisation. De välkomnar 
förslagets fokus på den organisatoriska strukturen. De påtalar att universitetets nuvarande 

arbetsmiljöorganisation är föredömlig med avseende på ansvarsfördelning och struktur och 

menar att arbetet med jämställdhet och lika villkor hade gynnats av en liknande organisering. 
De ställer sig positiva till förslaget att inrätta SFAD-samordnare men efterlyser en tydligare 

beskrivning av expertgruppen. 

 
Lunds tekniska högskola 

Lunds tekniska högskola lämnar ett övervägande positivt svar. Det menar att förslaget medför 

en bättre organisation. De efterlyser emellertid ett förtydligande med avseende på 

resurstilldelning. Vidare så påtalar LTH vikten av samordning av SFAD-arbetet, att dialogen 
mellan rektor och fakulteterna förstärks bland annat kring vilka frågor som är prioriterade och 

efterlyser en universitetsgemensam handlingsplan. De efterlyser utbildning för HR-personal 

inom bland annat jämställdhet och lika villkor. 
 

Medicinska fakulteten  

Medicinska fakulteten ställer sig positiva till förslagen och menar att det är särskilt värdefullt 

att roller och mandat stärks, att frågorna i och med förslagen synliggörs på ledningsnivå samt 
att kopplingen mellan gemensamma förvaltningen och fakulteterna stärks.  

 

Naturvetenskapliga fakulteten  
Naturvetenskapliga fakulteten välkomnar att universitetet tar ett helhetsgrepp kring lika 

villkorsarbetet, både vad gäller struktur och arbetssätt. De ser expertgruppen som ett viktigt 

komplement till rådet men föreslår att den även får operativ roll. De framför att det är viktigt 
att expertgruppen består av personer som har kunskap om förändringsarbete och erfarenhet av 

 
8 Se remiss samt fullständiga remissvar i bilaga 6  
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framgångsrika satsningar – och att god kännedom om verksamheten därför inte kan vara det 

viktigaste kravet. De efterlyser också en tydligare beskrivning av hur expertgruppen ska sättas 
samman och efterlyser ett förtydligande med avseende på resurstilldelning. Avslutningsvis så 

ställer Naturvetenskapliga fakulteten sig tveksam till förslaget att utse SFAD-samordnare. De 

förespråkar istället inrättande av en operativ åtgärdsgrupp som stöd för R-JOL 
   

Samhällsvetenskapliga fakulteten  

Samhällsvetenskapliga fakulteten anser att det är positivt att jämställdhets- och lika 

villkorsfrågorna kommer att hanteras av personer med formellt mandat i och med förändringen 
av R-JOL. De påtalar samtidigt en farhåga att förslaget innebär en ökad byråkratisering och en 

ökad centralisering och att det finns en risk att arbetet flyttas från institutionsnivå.  

 
Gemensamma förvaltningen 

Gemensamma förvaltningen ställer sig bakom förslaget men kan inte se att det utökade 

uppdraget för teamet ryms inom de 1,5 HTE som beviljats i och med Tellus.  
 

MAX IV 

MAX IV är positiva till förslaget  

 
USV/LUKOM 

USV/LUKOM har inte inkommit med något remissvar 

 
Universitetsbiblioteken  

Universitetsbiblioteken har inte inkommit med något remissvar.  

 

Lunds universitet studentkårer 
Lunds universitet studentkårer ställer sig positiva till förslaget. De poängterar vikten av 

studentrepresentation i expertgruppen. Därtill betonar de vikten av att resurstillsättningen av 

teamet på 1,5 HTE som beviljats som ett resultat av Tellusprojektet fördelas som 
heltidstjänster, detta för att skapa förutsättningar för ett fokuserat arbete. Utöver detta ser de 

behov av ytterligare resurser om teamet ska få ett breddat uppdrag. 

 

Sammanfattning och förtydliganden 
Projektets tolkning är att fakulteterna eller motsvarande och LUS överlag ställer sig positiva 

till förslagen. Det efterlystes förtydliganden med avseende på expertgruppens 
sammansättning. Projektet delar Naturvenskapliga fakultetens uppfattning att expertgruppen 

behöver kompetens och erfarenhet inom förändringsarbete både från nationella och 

internationella sammanhang. Projektet delar också LUS uppfattning att expertgruppen ska ha 
studentrepresentation. Det är också projektets uppfattning att expertgruppens mer detaljerade 

sammansättning är en fråga som är viktig att diskutera i det förändrade R-JOL. Projektet delar 

inte Naturvetenskapliga fakultetens uppfattning att expertgruppen ska ha ett operativt uppdrag. 

Det framfördes under flera intervjuer att det är viktigt att arbetet för jämställdhet och lika 
villkor måste vara levande och framförallt genomföras på fakulteterna eller motsvarande. 

Projektet menar att det universitetsgemensamma arbetet framförallt ska handla om att skapa 

förutsättningar för ett gemensamt strategiskt arbete med gemensamma mål, en tydlig koppling 
mellan rektor och fakulteterna men också ett stöd till fakulteterna – bland annat i det operativa 

arbetet. Projektet menar att de förslag som föreligger skapar möjligheter för det.  

 
Det efterlystes också tydligare beskrivningar av hur förslagen ska tilldelas resurser. Projektet 

delar studenternas uppfattning att det är viktigt att stödstrukturen besätts med personer som får 

tillräckligt tid för att kunna genomföra uppdraget. När det gäller resurser till expertgruppen så 

är det projektets uppfattning att det kommer att krävas resurser i de fall utredningar eller 
fördjupade analyser behöver genomföras. Projektet föreslår att det beslutas av rektor från fall 

till fall och att pengar då används från de medel för jämställdhet och lika villkor som finns 

avsatta i resursfördelningsbeslutet.  
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Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska och teologiska fakulteterna utryckte 
farhågor att förslaget skulle innebära en ökad byråkratisering och att det skulle försvaga det 

fakultetsinterna arbetet. Projektet delar inte den farhågan. Förslaget kommer att medföra en 

ökad administration. Samtidigt är det projektets uppfattning att den nuvarande organisationen 
behöver stärkas och att den skapar förutsättningar för mer effektiva arbetssätt. Projektet ser 

inte heller att det skulle påverka fakulteternas egna möjligheter att arbeta med jämställdhet och 

lika villkor eller möjligheterna att identifiera fokusområden, initiera åtgärder eller projekt. Den 

möjligheten kommer fakulteterna fortsättningsvis att ha på ett oförändrat vis. Projektet ser 
snarare en möjlighet att göra fakulteternas arbete mer kraftfullt genom att det skapas 

gemensamma plattformar och strategier. 

Förslag och rekommendationer 
Det är projektets bedömning att de förslag som lämnats är baserade på en noggrann 

genomgång och ett stort antal intervjuer. Förslagen har vid flera tillfällen diskuterats i 

projektets styrgrupp och referensgrupper. De har varit ute på remiss och de synpunkter som 
inkommit har beaktats i största möjliga mån. De fackliga organisationerna har fått information 

enligt 19 § MBL. Det är projektets uppfattning att arbetsgången har borgat för inflytande från 

medarbetare och studenter och att förslagen får anses vara förankrade. Sammanfattningsvis 

föreslår projektet att Lunds universitet beslutar att: 
 

• Förändra sammansättningen och uppdraget för R-JOL enligt förslaget ovan 

• Inrätta en rådgivande expertgrupp enligt förslaget ovan 

• Inrätta en stödstruktur genom att utöka uppdraget för den stödstruktur som beviljats 

inom ramarna för Tellusprojektet enligt förslaget ovan 

• Upprätta en plan för kommunikation enligt förslaget ovan 
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BESLUT

2019-t0-17 Dnr STYR 201911607

LUNDS
UNIVERSITET

Rektor

Genomföra n de av projektet U n iversitetsgeme nsam sats n i n g för
jämställdhet och likabehandling

Bakgrund
Universitetsstyrelsen beslutade i samband med RQ08 att årligen avsätta 4 mnkr for
anställning av gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons
naÍrn. .Å,r 2015 beslutade universitetsstyrelsen att tillskjuta ytterligare 4 mnkr
årligen for att uppnå en jämnare könsbalans bland Lunds universitets professorer.

Satsningen var ursprungligen inriktad mot att universitetslektorer av
underrepresenterat kön skulle kunna meritera sig frir att antingen kunna konkurrera
om utlysta professorsanställningar eller ansöka om befordran. Ur båda dessa potter
har fakulteterna kunnat ansöka om medel.

Vid Lunds universitet bedriver fakulteter och institutioner ett omfattande arbete i
syfte att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald. Varje fakultet och
många institutioner har egna grupperingar som arbetar med jämställdhet och
likabehandling och har antagit styrdokument och handlingsplaner. På

universitetsgemensam nivå finns Lunds universitets policy flor jämställdhet,

likabehandling och mångfald. En uppfoljning av denna sker årligen i form av
jämställdhetsbokslut utifrån fakulteternas rapportering.

Regeringen har under flera år angett rekryteringsmål for kvinnliga professorer for
respektive lärosäte. 2016 gav regeringen uppdraget att utarbeta en plan lor
jämställdhetsintegrering i syfte att bidra till regeringens jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhetsintegrering handlar om att genomlysa styr- och beslutsprocesser ftir
att identifiera och ta bort hinder lor jämställdhet i organisationen. Lunds
universitets plan flor jämställdhetsintegrering for 2017-2019 antogs i maj 2017 och
fokuserar pã att ta bort hinder for jämställdhet i rekryteringsprocessen av anställda
samt i breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter. Detta arbete

behöver nu foljas upp.

De av universitetsstyrelsen avsatta resursema, flor att främja en jämn könsbalans
bland professorer, har de senaste åren även kunnat användas till åtgärder som
stimulerar arbetet for en jämställd arbetsmiljö och universitetets arbete med det
lagstadgade systematiska lorebyggande arbetet mot diskriminering. Trots beslut
om forändringar rörande kriterierna lor beviljande av medel har resurser sakta

ackumulerats och de avsatta medlen har därmed inte kommit till nytta i den

utsträckning som universitetsstyrelsens beslut avsåg och ett myndighetskapital har
skapats. Diskussionen i rådet lor jämställdhet och likabehandling kring
underutnyttjandet av medlen har bland annat lett fram till att de båda ovan nämnda
potterna i resursfordelningen for 2020 foreslås sammanfogas till en pott.
Resurserna ska enligt lorslaget främja jämn könsfordelning genom att
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finansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. De kan också användas som

stimulansmedel for att stimulera det systematiska forebyggande arbetet mot
diskiminering.

Under vårterminen 2019Iyfte även Lunds universitets studentkårer frågan om
ytterligare forändringar kring medlens nyttjande. Förslagen har diskuterats i både

universitetsstyrelsen, rektors ledningsråd och ledningsgruppen.

För att stärka det universitetsgemensamma arbetet flor jämställdhet och
likabehandling floreslås ett projekt tillsättas som bland annat ska folja upp de

insatser som har genomforts avseende jämställdhetsintegrering, se över hur det

universitetsgemensamma arbetet for jämställdhet och likabehandling ska

struktureras lor att erfarenheter lrån genomflorda projekt bättre ska kunna komma
fler till nytta inom universitetet och de av styrelsen avsatta medlen ska kunna
användas på bästa sätt. Projektet ska ta fram konkreta forslag till utveckling av
arbetssätt på universitetsgemensam nivå. Rektor är idag ordforande flor rådet for
jämställdhet och likabehandling. Projektledaren ska stärka det
universitetsgemensamma arbetet genom att bevaka kunskapsområdets utveckling
och på rektors uppdrag driva ärenden vidare mellan mötena i rådet ftir jämställdhet

och likabehandling. Samtidigt forstärks det administrativa stödet for att bistå
projektet. Finansieringen av projektledare och extra stöd planerar att tas av
ackumulerat kapital härrörande från de av universitetsstyrelsen avsatta medlen.
Kostnaden beräknas till totalt 2 mnkr. Projektet ska pågå från 1 november 2019 till
28 februari2}2l.

Förhandling enligt l1 $ MBL har ägt rum den 7 oktober 2019

Beslut
Universitetet beslutar att under perioden 1 november 2019 till28 februari 2021
genomfora proj ektet Universitetsgemensam satsning for j ämställdhet och
likabehandling. Uppdragsgivare är rektor.

Till projektledare utses vicedekan Jimmie Kristensson, medicinska fakulteten, på

en omfattning av 30 procent av heltid under projektperioden.

Till projektet knyts ett forstärkt administrativt stöd på heltid från sektionen HR.

Projektledaren ska till rektor lämna in projektplan samt en budget senast den 31

mars 2020 till rektor@rektor. lu. se.

Projektledaren ska under projektperioden lämna ett florslag till fornyat arbetssätt

med jämställdhet och likabehandling på universitetsgemensam nivå. Förslaget
lämnas till rektor(ôrektor.lu. se.

Arbetet med inforande av det nya arbetssättet ska ske under projektperioden.

En styrgrupp inrättas och utgörs av rektor, forvaltningschef, personaldirektör,
dekan Mia Rönnmar, en representant från ST/OFR samt en studentrepresentant.
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7$
studentkårsförordningen (2009 789). Rådet for jämställdhet och likabehandling
är referensgrupp.



En styrgrupp inrättas och utgörs av rektor, forvaltningschef, personaldirektör,
dekan Mia Rönnmar, en representant från ST/OFR samt en studentrepresentant.
Studentrepresentanten utses i den ordning som stadgas i 7$

studentkårsförordningen (2009:789). Rådet for jämställdhet och likabehandling
är referensgrupp.

Av strategiska forskningsmedel avsätts 200 tkr for november - december 2019.
Medel lor perioden januari 2020 - februari 2021 beslutas av rektor i början av
2020. Beslutade medel bokfijrs på projektkontoret. Beslutade medel ska täcka såväl

direkta som indirekta kostnader. Oforbrukade medel vid projekttidens slut ska

återforas till LU gemensamt. En slutlig rapport samt en ekonomisk redovisning ska

lämnas av projektledaren till rektor@rektor.lu.se senast den l5 februari 2021.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av
forvaltningschef Susanne Kristensson, efter hörande av Lunds universitets
studentkårer och efter loredragning av utredare Carina Wickberg.

Serger

(Universitetsledningens kansli)

Kopia till:
Jimmie Kristensson, medicinska fakulteten
Rådet for jämställdhet och likabehandling
Samtliga fakulteter
Samtliga sektioner
LUB
USV
LUKOM
Forskningsnämnden
Utbildningsnämnden
Forskarutb ildningsnämnden



Bilaga 2 Genomgång av de insatser som finansierats via universitetsgemensamma medel   

Fakultet Titel Syfte Insats  Medel   

Återrapporte

rats?  

 Tema  

LTH Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästlärare Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 240 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästlärare Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästlärare Medverka i forskning 
och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

K Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 389 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 455 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

J Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  

N Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  

N Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  

S Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  

LTH Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  



LTH Medel för forskningsutrymme 

till lärare av underrepresenterat 

kön och som är nära en 

befordran till professor 

  
 100 000   Nej   Karriärstöd  

Övrigt Obalanser i antal män och 

kvinnor i utbildningar på 

grundnivå vid Lunds 

universitet 

Satsningar för att främja 

jämställdhet 

 
 1 000 000   Nej   Studentrepresentation  

Övrigt Gränsöverskridande 

doktorandskap från början av 

forskarutbildningen 

Satsningar för att främja 

jämställdhet 

 
 300 000   Nej   Studentrepresentation  

J Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL, S, 

HT 

Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M, LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

Övrigt Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

J Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor i Hedda 

Anderssons namn 

Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

Gästprofessorn var i Lund 

under ca 2 månader, deltog i 

en internationell konferens 

samt en intern workshop vid 
institutionen under 3 dagar 

 410 000   Ja   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

  600 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

  175 000  Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 647 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 942 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 290 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 1 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 060 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 720 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 080 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 499 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 1 800 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 580 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 700 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 700 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

J Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 985 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

K Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 527 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 1 580 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 720 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 150 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 870 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

K Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 360 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 528 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 700 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

HT Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 900 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 900 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 500 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 200 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 600 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

LTH Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 800 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

EHL Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 1 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

M Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 700 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 
representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

S Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 400 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  

N Gästprofessor Medverka i forskning 

och undervisning, 

representation 

 
 2 000 000   Nej   Professorer av 

underrepresenterat kön  



HT Seminarier för normkritisk 

pedagogik  

Normkritisk pedagogik 

för anställda 

Genomförande och utveckling 

av seminarieserien normkritisk 

pedagogik, totalt fem 

seminarier  

 50 000  Ja Utbildning 

LTH Datateknik för alla 
 

Projekt för kunskapsinsamling 

och åtgärdsförslag för 

förbättrad genusbalans på 

civilingenjörsprogrammet i 

Datateknik vid LTH 

 50 000  Ja  Studentrepresentation  

LTH IDAHOT 2017-05-17  Projektdag för att 

synliggöra HBTQIA-

rättigheter världen över 

Anordnande av temadag i 

samband med IDAHOT 2017 

 5 500  Ja Utbildning 

Övrigt Workshops for promoting 

equality and diversity at 

LUCSUS  

Att medvetandegöra lika 

villkor och mångfald 

samt att arbeta för att 

förbättra den samma på 

LUCSUS 

Seminarieserie i lika villkor, 

mångfald och likabehandling 

för anställda vid LUCSUS 

 57 000  Ja Utbildning 



LTH Togetherness - En 

seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald  

Öka medvetenheten hos 

de anställda om 

svårigheter eller frågor 

på arbetsplatsen som rör 

dessa ämnen. De 

anställda tillgodogör sig 

även verktyg och 

kunskaper med hjälp av 

vilka de har bättre 
möjlighet att förbättra 

arbetsplatsen utifrån ett 

JäLM-perspektiv. 

En seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald för anställda 

 60 000  Nej Utbildning 

Övrigt HBTQ-certifiering  Insats för att förbättra 

kunskapen inom 

personalgrupperna vid 

Studenthälsan och 
Studiestöd och 

vägledning och 

bemötandet av studenter 

inom ramen för HBTQ-

frågor 

En utbildning som ges av 

RFSL om fyra halvdagar över 

en fem månaders period 

 135 800  Nej Utbildning 



HT The road less traveled: 

Föreläsningsserie med 

kvinnliga professorer i filosofi  

Insats med syfte att öka 

rekryteringen av 

kvinnliga studenter till 

filosofiska institutionen 

En föreläsningsserie med 

kvinnliga professorer i syfte att 

öka representationen. 

Föreläsningarna fokuserar på 

de kvinnliga forskarnas 

arbetslivserfarenhet som 

forskare inom filosofi med 

förhoppning att attrahera 

presumtiva kvinnliga studenter 
till utbildningen och inspirera 

befintliga, kvinnliga studenter 

att fortsätta sina studier, 

kanske för en vidare 

akademisk karriär inom 

filosofi.  

 36 900  Nej Utbildning 

S HBTQI och rasifiering - 

intersektionell satsning på 

inkludering 

Att belysa minoriteters 

situation inom 

universitetet  

Punktinsatser i form av 

uppmärksammande av 

IDOHOT-dagen 2018 samt 

Transgender day of 
rememberance 2018 men även 

information om HBTQ-LU på 

välkomstdagar under året 

 20 000  Nej Utbildning 

Övrigt Föreläsning inom 

mångfaldsprojekt för 

bibliotekarier inom LU 

Årlig dag för 

kompetensutveckling för 

medarbetare i nätverket 

Lunds universitets 

bibliotek 

Insatsen består i en föreläsning 

med en inspirationstalare samt 

presentationer av kollegor från 

andra högskole- och 

universitetsbibliotek i 
regionen. 

 30 000  Nej Utbildning 



HT Mångfald i undervisningen - 

utmaningar och möjligheter 

Att lyfta medvetenheten 

kring mångfald för 

institutionens lärare och i 

förlängningen framställa 

en manual som ska lyfta 

några centrala aspekter 

av mångfald i 

undervisningen 

En gästföreläsning med 

uppföljande workshop för 

lärare på historiska 

institutionen/HT för att sätta 

fokus på frågorna och arbeta 

med att integrera dessa i 

undervisningen. 

 41 800  Ja Utbildning 



LTH Togetherness – unifying 

departments and groups by 

jointly working towards an 

equal workplace  

Att göra arbetsplatsen 

mer jämställd 

En seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald för de anställda i 

M-huset vid LTH. 

Seminarieserien är en 

fortsättning på en tidigare 

genomförd satsning och 

satsningen har genererat ett 

bättre samtalsklimat i M-huset 
och öppnat upp för 

gränsöverskridande 

samarbeten. 

 50 000  Nej Utbildning 

J Seminarieserie om 

antidiskriminering för lärare 

respektive studenter  

Insatsen syftar till att 

initiera ett kontinuerligt 

arbete med normkritik 

och bemötande inom 
såväl lärarkåren som 

studenterna emellan. 

En seminarieserie om 

antidiskriminering, normkritik 

och bemötande för lärare och 

studenter på juridiska 
fakulteten.  

 50 000  Nej Utbildning 

S Collaborative toolbox towards 

diversity and antiracism in 

academia  

Att sprida kunskap och 

idéer inom tre olika 

områden inom akademin; 

Utbildning och 

undervisning, forskning 
samt organisatoriska 

strukturer 

Utformning och lansering av 

verktyg för mångfald och 

antirasism inom akademin, 

bl.a. genom seminarier och 

informationshäften.  

 50 000  Nej Utbildning 

HT All inclusive - seminarieserie 

om jämställdhet och mångfald  

Insatsen syftar till att öka 

kunskaperna kring 

jämställdhet och 

mångfald.  

En seminarieserie med fokus 

på jämställdhet och mångfald 

inom undervisning, 

forskarhandledning och 

forskning. 

 48 000  Nej Utbildning 



LTH Expanding Architecture. 

Critical Perspectives Acting 

from Within  

Symposiet avser ge plats 

åt erfarenheter från 

arkitekturpraktiken där 

arkitektonisk gestaltning 

och ämnesmässig 

reflektion har utmanat 

konforma berättelser om 

arkitektur och dess kultur 

med särskilt fokus på 
mångfalds- och 

jämlikhetsfrågor  

Ett symposium för att belysa 

de som arbetar med ett 

mångfalds- och 

jämlikhetsperspektiv inom 

arkitekturen och framförallt 

belysa klass, ras och 

funktionalitet. Insatsen riktar 

sig mot både lärare och 

studenter.  

 50 000  Nej Utbildning 

K Normer och genus i bandet  En medvetandehöjning 

framförallt för 

studenterna inom den 

pågående utbildningen 
men även inför det 

kommande arbetslivet 

Projekt för att öka kunskaper 

och medvetandegöra 

reproduktionen av mönster i 

rekrytering samt roller i 
bandsituationen. En serie av 

föreläsningar, workshops samt 

gruppsamtal med studenterna. 

 38 000  Ja Utbildning 



S Campus HBG mot trakasserier  Att öka medvetenheten 

om universitetets ansvar 

vid trakasserier samt att 

informera om hur man 

går tillväga om någon 

blir utsatt för trakasserier 

och hur 

utredningsprocessen ser 

ut.  

Event där 

informationsspridning om 

trakasserier skett genom olika 

aktiviteter samt genom 

informationsmaterial. Därtill 

genomfördes ett antal mindre 

föreläsningar som berörde 

eventets tema. 

 50 000  Nej Utbildning 

LTH Togetherness – unifying 

departments and groups by 

jointly working towards an 

equal workplace  

Syftar till att göra 

arbetsplatsen mer 

jämställd. 

En seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald för de anställda i 

M-huset vid LTH. 
Seminarieserien är en 

fortsättning på en tidigare 

genomförd satsning och 

satsningen har genererat ett 

bättre  

 30 000  Nej Utbildning 

K FVM Equality Push (EPOS-

dagen)  

Att attrahera fler 

kvinnliga studenter till 

utbildningen 

En utökad residensverksamhet 

med en kvinnlig artist/lärare 

och en bulgarisk musiker 

under läsåret 2019-2020 samt 

en temadag specifikt kring 
jämlikhet inom folk- och 

världsmusik under hösten 2019 

 47 400  Nej  Studentrepresentation  



K Upptakt för kvinnliga 

dirigenter  

Att skapa förutsättningar 

för att lyfta och bereda 

plats för kvinnor att 

prova på dirigering men 

framförallt få en bredare 

förståelse och kunskap 

kring varför yrket är 

underbemannat av 

kvinnor och hur de själva 
kan arbeta för att förstå 

och förbättra sina 

möjligheter att skapa 

större trygghet kring 

yrket. 

En två dagars kurs med 

workshops och föreläsningar 

kring dirigentens roll i 

västerländsk klassisk 

konstmusik, specifikt 

problematiserande av kvinnors 

möjligheter att utvecklas inom 

yrket.  

 100 000  Nej  Karriärstöd  

K Breddad rekrytering  Insatsen syftar till att 

utveckla 

ansökningsproceduren   

Två specifika insatser för 

breddad rekrytering av 

studenter för att säkerställa 

scenkonstens relevans i 

samhället samt demokratiska 

värde. En extern konsult med 

erfarenhet av mångfalds- och 
rekryteringsarbete anlitas för 

att undersöka de osynliga 

barriärer som eventuellt finns 

som i ansökningsproceduren 

som skapar hinder för 

potentiella studenter. 

Samarbete med Fridhems 

folkhögskola. 

 100 000  Nej  Studentrepresentation  



HT Normkritisk och inkluderande 

kommunikation  

Internutbildning för 

fakultetens 

kommunikatörer för att 

stärka dem i deras arbete 

med förhoppning att det 

ska skapa ringar på 

vattnet så att alla kan 

identifiera sig i de bilder 

och texter som 
produceras på 

fakulteterna 

Workshop om normkritik och 

inkluderande kommunikation. 

 40 000  Nej Utbildning 

M Breddad rekrytering till 

audionom-, fysioterapi-, och 

logopedprogrammen vid LU 

En mer heterogen 

studentgrupp samt 

förbereda lärarkåren på 

en mer heterogen 

studentgrupp 

Satsningen består av två delar: 

Dels att bryta den homogena 

studentgruppen på 

programmen för att få en större 

bredd avseende kön, etnisk och 

språklig bakgrund samt ålder, 

dels att HBTQ-certifiera de tre 

programmen genom att utbilda 

personalen för att öka 

kunskaper att möta en 
heterogen studentgrupp, med 

hjälp av RFSL. Den första 

delen av satsningen består i en 

rekryteringsturné med 

studenter och lärare till 

gymnasieskolor, folkhögskolor 

samt arbetsmarknadssatsningar 

för att informera om 

programmen i invandrartäta 

städer (Malmö, HBG, 

Kristianstad).  

 100 000  Nej  Studentrepresentation  



K Värderingsfrågor i 

populärmusik  

Att fortsätta arbetet med 

normkritik 

Workshop om normalitet och 

HBTQ-frågor med lektor från 

genusvetenskapliga 

institutionen samt musikaliskt 

möte med artist Ola Salo. 

 20 000  Nej Utbildning 

N/LTH “Women in mathematical 

sciences” – 

kvällsföreläsningsserie 

Att synliggöra kvinnliga 

studenter, doktorander 

och lektorer för varandra 

och att bidra till en bättre 
arbetsmiljö 

En föreläsningsserie och 

nätverkande för kvinnor som 

studerar och arbetar med 

matematik 

 17 500  Nej Utbildning 

LTH Meriteringsstöd Att initiera samverkan 

kring forskning och 

undervisning mellan 

mentor professor 

Margaret-Anne Storey 

och de två kvinnliga 

BUL-anställda på 

institutionen 

Rekrytering av en mentor, 

professor Margaret-Anne 

Storey, till stöd för de två 

kvinnliga BUL anställda på 

institutionen. Ett medel för att 

överföra Storyes erfarenheter 

till de biträdande lektorerna 

och därmed stötta deras 

kompetensutveckling mot 

docent och professor.  

 150 000  Nej  Karriärstöd  

LTH Kultur och karriärvägar Att ta fram underlag för 
utbildning av prefekter 

samt nämndsledamöter.  

Föreläsningar och workshops 
med teman som karriärvägar, 

rekrytering och befordran, 

inkluderande och exkluderande 

miljöer. Arbetet riktar sig mot 

chefer och ledare.  

 150 000  Nej Utbildning 



LTH Studentambassadörer Att ge 

studentambassadörer vid 

LTH en bättre grund och 

ökad kunskap i 

jämställdhets- och 

mångfaldsarbetet inför 

mötet med presumtiva 

studenter 

Framtagande av 

utbildningsmaterial, planering 

samt genomförande av den 

första omgången 

utbildningstillfällen för 

studentambassadörer vid LTH. 

Fokus ligger på att ta fram 

material och en grundstruktur 

för utbildningstillfällena.  

 100 000  Ja Utbildning 

EHL Mentorprogram Junior Faculty  Att hjälpa yngre forskare 

med svagt karriärstöd i 

informella nätverk att få 

motsvarande stöd via 
mentorprogrammet 

Ett mentorsprogram riktat mot 

unga medarbetare, främst post-

doc och biträdande lektor. 

Insatsen förväntas bidra till en 
kvalificerad diskussion i 

karriär- och 

jämställdhetsfrågor men även 

fungera som ett stöd för yngre 

medarbetare inom 

karriärplanering.  

 400 000  Ja  Karriärstöd  



S How to redress gender 

imbalance in Academia – What 

can Lund University do?  

Att utveckla och föreslå 

åtgärder för att förbättra 

könsobalansen bland 

professorer på LU genom 

att titta på resultat från 

tidigare forskning. 

Fokus på operativa åtgärder för 

att adressera könsobalansen.  

 452 000  Ja  Karriärstöd  

M Mentorsprogram för seniora 

forskare  

Syftet är att i 

förlängningen förbättra 

andelen professorer som 

är kvinnor 

Ett mentorsprogram som riktar 

sig mot seniora forskare som 

innehar en docentur men ingen 

fast lärartjänst med syfte att 

underlätta arbetet mot 

professur  

 500 000  Nej  Karriärstöd  

K Seminarier på tema meritering 

inom akademin för lärare som 

är verksamma inom teater och 

scenkonst  

Att skapa en fördjupad 

kunskapsbas om den 

egna karriärutvecklingen 

för lärare och 

doktorander 

Seminarier, workshops samt 

individuell handledning för 

lärare och doktorander. Såväl 

interna som externa 

lärare/forskare anlitas för 

genomförande av åtgärderna.  

 350 000  Nej  Karriärstöd  

M Forskningsmedlens fördelning 

– en viktig förutsättning för 

lika villkor  

Att undersöka om man 

kan öka andelen kvinnor 

inom professorskåren 

genom att åtgärda en 

eventuell snedfördelning 

av forskningsanslag 

Projekt för att öka kunskaperna 

om det könsmässiga 

fördelningsutfallet av 

forskningsmedlen. Som en 

aktiv åtgärd avser man ta fram 

relevanta indikatorer som kan 

användas vid årliga 

uppföljningar.  

 341 400  Nej  Karriärstöd  



M Mentorsprogram för seniora 

forskare  

En fortsättning av det 

tidigare 

mentorsprogrammet på 

M-fak som riktar sig mot 

seniora forskare med 

syfte att underlätta 

arbetet mot professur för 

anställda som innehar en 

oavlönad docentur men 
ingen fast lärartjänst.  

Mentorsprogrammet består 

primärt av en seminarieserie av 

en extern part med fokus på 

genus och mångfald samt 

projektledning. 

 400 000  Nej  Karriärstöd  

S How to redress gender 

imbalance in Academia – What 

can Lund University do?  

Tilläggsfinansiering av 

pågående projekt som 

tidigare beviljats medel, 

som syftar till att 

stimulera en jämnare 

könsbalans bland 

professorer vid Lunds 

universitet 

Projektet har två delar, den ena 

består i att genomföra 

intervjuer med ledare för de 

åtta fakulteterna utifrån fyra 

nyckelområden där forskning 

visat att obalans uppstår och 

återskapas. Den andra delen att 

vidare undersöka dessa 

områden utifrån samtalen för 

att analysera och skapa 
möjligheter för 

implementering som är lokalt 

anpassad. Under andra delen 

kommer workshops anordnas 

för att underlätta steget från 

identifiering till 

implementering. 

 401 400  Ja  Karriärstöd  



N Antidiskrimineringsutbildning 

på institutionsnivå  

Det långsiktiga målet och 

syftet är att skapa en 

bättre arbetsmiljö så att 

fler väljer att fortsätta 

sina karriärer vid Lunds 

universitet 

Utformandet av en 

antidiskrimineringsutbildning 

för en institution med avsikten 

att kunna tillhandahålla för 

andra institutioner. Även att 

kunna tillhandahålla 

utbildningen för hela 

universitet är ett långsiktigt 

mål med insatsen.  

 245 000  Nej  Karriärstöd  

N Processobservatörer vid 

rekryteringar  

Projektets målsättning är 

att utbilda en 

processobservatör som 

ska följa rekryteringar 

inom fakulteten för att få 

bättre och mer 

transparenta 

rekryteringar.  

Projektet avser utbilda en 

processobservatör vid 

rekryteringar. 

Processobservatörer kan även 

användas i andra nämnder och 

likande och om metoden 

bedöms fungera kan den även 

implementeras på andra delar 

inom universitetet. Förväntad 

effekt är en ökad medvetenhet 
kring omedvetna fördomar och 

hur detta påverkar.  

 250 000  Nej  Karriärstöd  



N Akademisk karriär-coachning  Att fakulteten på sikt ska 

nå universitetets 

jämställdhetsmål 

avseende rekrytering till 

fasta anställningar inom 

undervisning och 

forskning 

Ett program för akademisk 

karriärcoachning primärt för 

personer med en tidsbegränsad 

akademisk anställning. 

Programmet ska innehålla en 

kombination av 

mentorsverksamhet och 

seminarier som ska fokusera 

på nätverkande och att öka 
kunskaper kring det 

akademiska karriärsystemet.  

 240 000  Ja  Karriärstöd  



N Mentoring for change Mentorsprogrammet 

Mentoring for Change 

med det övergripande 

målet att rekrytera fler 

kvinnor till akademiska 

befattningar på 

postdoktors-, lektors- och 

professorsnivå. 

Genomförande av 

mentorsprogram med 

målsättning att i förlängningen 

rekrytera fler kvinnor till 

akademiska befattningar. Detta 

mål kräver en satsning på 

individuella karriärer och 

samtidigt på 

organisationsförändring. 

 650 000  Ja  Karriärstöd  



K En arbets- och studiemiljö fri 

från diskriminering  

Insatsen har som 

målsättning att på sikt 

verka för en jämnare 

könsfördelning av 

fakultetens lärare samt 

att studenter och 

anställda ska kunna 

verka i en studie- och 

arbetsmiljö fri från 
diskriminering. I 

förlängningen ska 

studenter och anställda 

bidra till ett omgivande 

samhälle fritt från 

diskriminering.  

En undersökning och analys av 

arbets- och studiemiljön i syfte 

att skapa framtida relevanta 

utbildningsinsatser. En 

långsiktig strategi och 

handlingsplan ska med 

bakgrund av undersökningen 

tas fram.  

 800 000  Nej Utbildning 

Övrigt Early Career Mentorship 

Programme  

Att öka integrationen av 

personer med olika 

bakgrunder i den fasta 

personalgruppen. 

Mentorsprogram med 

intersektionellt fokus där 

dessutom seminarier kommer 

genomföras där personal som 

inte deltar i 

mentorsprogrammet förväntas 

delta, en målsättning är därför 

att arbetsmiljön ska förbättras 

för alla. Seminarierna syftar 

till att utbilda om 
intersektionalitet, jämlikhet 

och mångfald, karriärvägar 

inom akademin mm.  

 478 000  Nej  Karriärstöd  



M Mentorprogram för seniora 

forskare vid medicinska 

fakulteten  

En fortsättning av det 

tidigare 

mentorsprogrammet på 

M-fak som riktar sig mot 

seniora forskare med 

syfte att underlätta 

arbetet mot professur för 

anställda som innehar en 

oavlönad docentur men 
ingen fast lärartjänst.  

Mentorsprogrammet innehåller 

bl.a. en seminarieserie av en 

extern part med fokus på genus 

och mångfald samt 

projektledning. Förhoppningen 

är att mentorsprogrammet ska 

stärka deltagarna professionellt 

så att rekryteringsunderlaget 

för en professorstjänst ska 
breddas.  

 750 000  Nej  Karriärstöd  



M Karriärprogram för seniora 

forskare på väg mot professur  

En fortsättning av 

mentorsprogrammet från 

tidigare år med fokus på 

meritering till professor 

för seniora forskare av 

underrepresenterat kön.  

Fokus är värdefulla delar på 

väg mot professur, såsom 

universitetskunskap, ledarskap 

och rollen som lärare. 

Förväntade effekter av insatsen 

är att man sänder signaler att 

detta är ett prioriterat område 

och visar möjligheter för 

seniora framtida professorer. 
Deltagarna i programmet blir 

mer synliga och kan därmed 

ges tillträde till nätverk som 

underlättar vägen mot 

professur samt att andelen 

professorer som är kvinnor 

ökar under den kommande 

tioårsperioden. Deltagarna 

kommer följas under de 

närmsta fem åren med fokus 

på anslag, tjänster, uppdrag 
och ansökningar.  

 191 000  Nej  Karriärstöd  



N Effekter av och motåtgärder 

mot bias i studenters värdering 

av sina lärare  

Att identifiera effekter av 

och motåtgärder mot 

omedvetna fördomar, s.k. 

bias i studenters 

värderingar av sina lärare  

Insatsen innefattar 

kunskapsinhämtning på 

området, åtgärder ska planeras, 

informationsspridning i 

seminarieform och utarbetande 

av mallar mm. samt 

utvärdering av åtgärderna ska 

genomföras. Den förväntade 

effekten av insatsen väntas bli 
en ökad förståelse för bias 

inverkan på kursvärderingar 

och andra sätt att utvärdera 

lärare. En konkret effekt blir 

också att framtida 

kursvärderingar kan utformas 

på ett sätt som minimerar bias.  

 197 400  Nej Utbildning 

LTH The Togetherness Initiative - 

seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald för de anställda i 

M-huset 

Öka medvetenheten hos 

de anställda om 

svårigheter eller frågor 

på arbetsplatsen som rör 

dessa ämnen. De 

anställda tillgodogör sig 

även verktyg och 

kunskaper med hjälp av 

vilka de har bättre 

möjlighet att förbättra 
arbetsplatsen utifrån ett 

JäLM-perspektiv. 

En seminarieserie om 

jämställdhet, likabehandling 

och mångfald för anställda 

 200 000  Nej Utbildning 



S Workshops on non-violent 

communication and 

multicultural understanding at 

the work place 

Öka trivseln och 

förbättra 

kommunikationen 

personalen emellan. Man 

avser skriva en anti-

diskrimineringsstrategi 

där bl.a. aktiva åtgärder 

mot mobbing och 

konfliktlösande 
kommunikation ingår. 

Målsättningen är en ökad 

förståelse för 

intersektionalitet och en 

bättre arbetsmiljö för 

alla.   

Två workshoppar på temat 

non-violent communication för 

all personal på LUCSUS 

 10 000  Nej Utbildning 

N Handlingsfokuserat program 

för lika villkor del 1, del 3 samt 

del 5 

Att genom ett 

handlingsfokuserat 

program för lika villkor 

arbeta systematiskt mot 

diskriminering och för 

lika villkor 

Del 1 är inrättandet av en 

Aktiv åtgärdsgrupp på 

fakultetsnivå som primärt ska 

undersöka och utvärdera 

metoder och insatser på 

institutionsnivå för att avgöra 
vilka insatser som ska 

implementeras eller ej. Del 3 

är en workshop med konkreta 

verktyg för att träna på att i 

samtal hantera motstånd mot 

arbete för jämställdhet och lika 

villkor. Del 5 är tre olika 

delprogram som syftar till en 

förändring av kulturen på 

fakulteten.  

 1 100 000  Nej Utbildning 



EHL Raising intercultural 

competence at LUSEM - 

Utbildningsinsatser inom 

interkulturell kompetens för 

anställda och studenter 

Projektet syftar till att 

anställda och studenter 

ska utveckla 

interkulturell 

medvetenhet, öka 

motståndskraften mot 

okänslighet, omfamna 

mångfald och främja 

medvetandehöjande 
aktiviteter i kursplanerna 

Projektet har fyra delar; att 

inrätta en Internationell task 

force att arbeta med 

förebyggande arbeta mot 

diskriminering; att identifiera 

passande verktyg för att uppnå 

syftet och träna ITF i 

lntercultural Development 

lnventory & lntercultural 
Conflict Style lnventory; 

genomföra en pilotstudie av 

EHL:s ledning samt anställd 

med hjälp av IDI & ICSI 

verktygen; utvärdera EHL:s 

studierektorer och 

programansvariga med hjälp 

av IDI & ICSI verktygen 

 800 000  Nej Utbildning 

S Campus mot trakasserier - 

temadagar för studenter och 

anställda vid Campus 

Helsingborg 

Tre events som syftar till 

ett hållbart och 

långsiktigt arbete mot 

diskriminering och för 

lika villkor 

Del 1 är ett flerdagarsevent 

med fokus på trakasserier 

"Campus mot trakasserier", del 

2 handlar om att utveckliga 

och tydliggöra 

kommunikationen och 

marknadsföringen för eventet 

för att locka fler studenter att 

delta, del 3 innefattar 

organiserandet av en 
seminarieserie för samtliga 

personalkategorier på Campus 

Helsingborg 

 150 000  Nej Utbildning 



LTH How to support students 

socially - a seminar about 

teaching assistants as role 

models. 

Syftet med seminariet är 

att ge övningsledare 

verktyg för att vara goda 

lärare, ledaregenskaper 

och hur de ska agera om 

de noterar jargonger som 

inte överensstämmer 

med LTH:s värdegrund. 

På lång sikt skulle det 
kunna bidra till en 

kulturförändring på LTH 

i stort. 

Ett seminarium för att träna 

LTH:s övningsledare i att 

förstå, uppfatta och agera i 

situationer som kan leda till 

marginalisering eller 

diskriminering av studenter  

 200 000  Nej Utbildning 

K Breddad rekrytering, 

jämställdhet och mångfald vid 

Teaterhögskolan i Malmö 

Huvudmålet är att på sikt 

uppnå en väsentligt 

breddad rekrytering av 

studenter och personal 

till Teaterhögskolan i 

Malmö, så att 

scenkonsten i framtiden 

kan präglas av relevans 

och mångfald.  

Insatser för att främja en 

jämnare könsfördelning bland 

studenter på Teaterhögskolan. 

Man har identifierat tre 

fokusområden; extern 

kommunikation, breddad 

rekrytering och 

jämlikhetsutveckling av 

skådespelarutbildningen 

 1 000 000  Nej Utbildning 

 



Bilaga 3 Deltagare i projektet  

 

Intervjuförteckning  

 

Individuella intervjuer 

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

Sektionen HR    Ann Silbersky Isaksson, fd HR-direktör 

Sektionen HR    Anna Sjösten, personalkonsult  

Sektionen HR    Ina Roman, fd projektledare  

    Chefplattformen 

Sektionen LU Service    Linda Petersson, projektledare  

Universitetsledningen    Torbjörn von Schantz, fd rektor 

Universitetsledningen   Sylvia Schwaag Serger, fd prorektor 

Universitetsledningen   Bo-Anders Jönsson, fd vicerektor 

Universitetsledningen    Susanne Kristensson, förvaltningschef 

Universitetsledningen    Torun Forslid, stabsråd  

 

Gruppintervjuer  

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

D-chip LTH    Rebecca Liss, student 

    Frida Larsson Takman, student 

    Annie Tallund, student 

    Elna Seyer, student 

    Hanna Höjbert, student  

Ekonomihögskolan Kristina Eneroth, fd prorektor 

Alf Rosenbäck, kanslichef  

Emma Carolander, arbetsmiljösamordnare 

Molly Backman, student  

Ekonomihögskolans kommitté för jämställdhet Kristina Artsberg   

och likabehandling   Niklas Lars Hallberg  

    Jakob Bergman  

    Martin Önnerfors 

    Ellen Hillbom 

Gemensamma förvaltningens arbetsgrupp   Elna Rosén 

för jämställdhet och likabehandling   Linda Petersson 

    Maria Lilja 

    Eir Saemundsdottir 

HBTQ-LU    Irina Schmitt 

    Mikael Törner 



HERA LTH    Sofie Nilsson, student  

    Frida Sterner, student 

    Sofia Björnsson, student  

    Emma Malmström, student  

Humanistiska och teologiska fakulteterna   Johannes Persson, dekan 

    Ann-Kristin Wallengren, fd prodekan  

    Samuel Byrskog, fd prodekan  

    Gunnel Holm, kanslichef 

    Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare

    Linnea Karlsson, student 

    Sandra Cronhamn, doktorand 

Internationella forskare    Oonagh Shannon 

    Sanne Krogh Groth 

    Nicolo Dell'Unto 

    Joan Yuan 

    Hervé Corvellec 

    Marie-Claude Dubois 

Juridiska fakulteten   Mia Rönnmar, fd dekan 

    Helena Josefsson, kanslichef  

    Ella Sjöbeck, student  

    Lovisa Häckner Posse, doktorand  

Juridiska fakultetens jämställdhets- och   Ulrika Andersson 

likabehandlingskommitté   Jenny Lindskog 

Konstnärliga fakulteten   Anna Lyrevik, dekan  

    Staffan Storm, prodekan  

    Moa Lindell, kanslichef 

    Elsa Olsson, student 

    Oscar Furunes, student 

    Michelle Holm, student 

Konstnärliga fakultetens SFAD-grupp  Anna Houmann  

Lunds tekniska högskola   Viktor Öwall, fd rektor   

    Annika Mårtensson, fd prorektor 

    Veronica Gummesson, kanslichef 

    Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare 

    Beatrice Nordlöf, avdelningschef  

    Rasmus Göransson, student  

    Malin Bruce, student  

Lunds tekniska högskolas ledningsgrupp  Annika Mårtensson 

för jämställdhet, likabehandling och mångfald Christine Holander 

    Jeffrey Armstrong 

    Claes Führer 

    Anna Petersson 

    Eva Westin  

    Åsa K Nilsson 

    Malin Pettersson  



    Gabriella Andersson 

    Rasmus Göransson 

Medicinska fakulteten   Erik Renström, fd dekan  

    Kristina Åkesson, fd prodekan 

    Maria Björkqvist, vicedekan 

    Heiko Herwald, vicedekan 

    Karin Jirström, vicedekan 

    Ebba Wallström, student  

    Jonathan Hall, student  

Medicinska fakultetens nämnd för jämställdhet  Aldiana Sikiric 

och likabehandling   Anna Kristensson Ekwall 

    Maria Alvarado Kristensson 

    Björn Rosengren 

    Gjendine Voss 

    Tania Ramos-Moreno 

    Emma Passad 

    Ulrika af Sillén  

Naturvetenskapliga fakulteten  Sven Lidin, dekan  

    Karin Hall, prodekan 

    Anders Tunlid, vicedekan 

    Catrin Malmström, kanslichef

    Ida Bonnevier Wallstedt, student  

Naturvetenskapliga fakultetens kommitté  Sven Lidin  

för jämställdhet och lika villkor  Tomas Brage 

    Ragnhild Möller 

    Johanna Stadmark 

    Ricardo Guillén 

    Thomas Bensby  

    Tina Olsson 

    Julia Nilsson 

    Sara Maad Sasane 

    Einar Elén    

Samhällsvetenskapliga fakulteten  Christoffer Edling, dekan  

    Lena Eskilsson, fd prodekan 

    Anna Meeuwisse, fd vicedekan 

    Malou Engberg de Carvalho, kanslichef 

Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp Malin Espersson  

för jämställdhet, likabehandling och mångfald  Lovisa Eriksson 

    Marja Åkerström 

    Caroline Flyjer 

    Ted Svensson 

Sektionen HR    Lena Lindell, personalkonsult 

Sektionen student och utbildning  Hanna Björklund, samordnare  

Studentkårerna    Matilda Byström, fd v. ordf LUS 

    Sanela Lulic, fd v. ordf.  

    Samhällsvetarkåren 



    Linnea Karlsson, fd ordf. Humanistiska och 

    Teologiska studentkåren 

    Henrik Paldán, fd huvudansvarig för 

    utbildningsfrågor Teknologkåren 

    Ella Sjöbeck, fd ordf. Juridiska föreningen 

    Jonatan Hall, fd ordf. VÅVS (Corpus 

    Medicum), 

    Ida Bonnevier Wallstedt, fd ordf. Lunds 

    naturvetarkår 

    Molly Backman, fd v. ordf.  

    LundaEkonomerna 

WINGS    Johanna Stadmark 

    Anna Jöud 

    Charlotte Sjödell 

    Ann Alriksson-Schmidt 

    Tania Ramos-Moreno 

 

Pedagogiska enheter, medverkande via brevsvar  

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling Anders Sonesson, biträdande prefekt  

Konstnärliga fakulteten    Ylva Hofvander Trulsson, kursansvarig 

    högskolepedagogisk utbildning 

Lunds tekniska högskola    Per Warfvinge, kursansvarig  

    högskolepedagogisk utbildning  

Medicinska fakulteten    Annika Diehl, utbildningssamordnare 

    högskolepedagogisk utbildning  

Naturvetenskapliga fakulteten   Susanne Pelger, kursansvarig 

    högskolepedagogisk utbildning  

 

Andra lärosäten, medverkande via intervju och/eller brevsvar 

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

Chalmers tekniska högskola    Johanna Andersson,  

    jämställdhetssamordnare 

Göteborgs universitet    Gunilla Hellén, personalspecialist 

    likabehandling 

Handelshögskolan i Stockholm  Karol Vieker, equality and diversity 

    manager  

Kungliga tekniska högskolan   Anna Wahl, vicerektor med ansvar för 

    jämställdhet och värdegrund 

Malmö universitet   Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg 



Stockholms universitet    Lovisa af Petersens, utbildningsledare 

Umeå universitet   Annelie Mellström, HR-specialist 

    Thomas Wahlström, studentsamordnare 

Uppsala universitet   Ann-Sofie Wigg Bodin, lika  

    villkorsspecialist  

 

Styrgrupp  

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

Fackförbundet ST vid Lunds universitet OFR/S Carola Persson, representant för 

    arbetstagarorganisationerna 

Juridiska fakulteten    Mia Rönnmar, fd dekan 

Lunds universitets studentkårer   Matilda Byström, fd v. ordf. LUS 

    Bodil Ritzén, studentrepresentant   

Sektionen HR    Ann Silbersky Isaksson, fd HR-direktör  

Universitetsledningen    Torbjörn von Schantz, fd rektor  

    Susanne Kristensson, förvaltningschef 

 

Referensgrupper   

 

Organisation     Namn  

Rådet för jämställdhet och likabehandling  Torbjörn von Schantz 

    Lena Lindell  

    Hanna Björklund  

    Annie Lindberg 

    Katarina Larsdotter Wendel 

    Katarina Branzén 

    Marianne Hall 

    Elna Rosén 

    Jeffrey Armstrong 

    Ragnhild Möller 

    Tomas Brage 

    Isabella Grujoska 

    Malin Espersson 

    Ulrika Andersson 

    Kristina Artsberg 

    Annika Mårtensson 

    Ann Silbersky Isaksson  

    Elsa Lövung 

    Sara Ramberg  

    Bodil Ritzén  

    Ida Bonnevier Wallstedt  

Anställda    Andreas Inghammar 

    Hege Irene Markussen 



    Linnea Wegerstad 

    Annika Michelsen 

    Mattias Alveteg 

    Yvonne Ceder 

    Jessica Abbott 

    Rebecca Selberg 

    Linda Petersson 

    Oskar Johansson 

Studenter     Matilda Byström 

    Bodil Ritzén  

    Rasmus Göransson 

    Ida Bonnevier Wallstedt 

    Ella Sjöbeck 

    Saga Cornelius 

    Sara Ramberg 

    Ellen Såthén 

    Isa Hendriks 

    Josefin Malmberg 

    Gabriella Andersson 

    Milla Marzelius 

    William Weidow 

    Elin Andrén 

    Malin Bruce  

    Alexandra Billet 

    Karolina Boyoli 

    Elvira Källberg 

    Emily Ljungqvist 

    Samuel Hertsberg Åsander 

    Axel Lindberg 

    Ida Wachsberger 

 

Övriga 

 

Organisation     Namn och titel/funktion 

Konstnärliga fakulteten   Selma Gušić, projektledare  

    jämlikhetssatsning  

Naturvetenskapliga fakulteten  Gunilla Thylander, personalchef samt fd 

    projektledare HR Excellence  

Sektionen HR     Lars Lohmander, personalsamordnare  

 



Intervjuguide
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Varför görs projektet?

För att stärka det universitetsgemensamma systematiska förebyggande arbetet mot 
diskriminering,  har universitetet beslutat att se över hur det 
universitetsgemensamma systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering ska 
struktureras för att erfarenheter från genomförda projekt bättre ska kunna komma 
fler till nytta inom universitetet och de av styrelsen avsatta medlen ska kunna 
användas på bästa sätt. 

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det 
universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot 
diskriminering, för jämställdhet och likabehandling. 

Mål
Effektmål
Målet är att universitetet ska vara en organisation fri från diskriminering som präglas 
av respekt och förståelse och som har en effektiv och välfungerande struktur för 
initiering, genomförande och utvärdering av det systematiska förebyggande arbetet 
mot diskriminering. 

Leveransmål
Projektet har följande leveransmål
Utvärdera de satsningar och projekt som genomförts och som finansierats via 
centrala medel. Utvärderingen ska vara avslutad och rapporterad 2020-05-31
Presentera konkreta förslag till utveckling av arbetssätt på universitetsgemensam 
nivå. Förslagen ska vara presenterade i en rapport senast 2021-02-15. 

• Namn
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STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER SVÅRIGHETER

1. Vilka är era strategier och mål med jämställdhets – och lika-
villkorsarbetet (JOL)? 

2. Hur arbetar ni på en strategisk, taktisk och operativ nivå med JOL

3. . Hur dockar ert arbete in i universitetets? 

1. Hur är SFAD organiserat. Vad fungerar bra?

2. Vilka är era främsta styrkor inom JOL

1. Vad fungerar mindre bra i ert arbete med JOL
2. Vad lyfter medarbetarna/studenterna fram som svagheter? 
3. Vad efterfrågar medarbetarna/studenterna som ni inte ”levererar” 

idag?

1. Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni gällande universitetsgemensamma 
arbetssätt?

2. Vilka centrala stödstrukturer använder ni er av. Vad kan ni se att ni skulle 
behöva

1. Vilka hinder ser ni för utveckling av universitetsgemensamma arbetssätt? 

2. Vad behöver ni som ni inte får?
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Lunds Universitets Studentkårer  
JLM-nätverket 
 
 

LUS inlaga rörande Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 
likabehandling  

Nedan följer Lunds universitets studentkårers (LUS) inlaga till projektgruppen för den 
universitetsgemensamma satsning för jämställdhet och likabehandling. Inlagan består av svar på de frågor 
som projektgruppen gav LUS. 

Inlaga är på uppdrag av Ordförandekollegiet skriven av LUS nätverk för jämställdhet, likabehandling och 
mångfalld (JLM-nätverket). I nätverket ingår representanter från samtliga av LUS medlemskårer. Inlagan är 
godkänd med medskick av Ordförandekollegiet 2020-06-12. Inlagan renskrevs och skickades till 
projektgruppen 2020-06-24. 
 

Frågorna från projektgruppen var:  

1. Hur tycker ni att det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet, likabehandling och lika 
villkor skulle kunna organiseras för att skapa strukturer för styrning, samordning och uppföljning 
av arbetet samt för kunskapsöverföring mellan verksamheter? 

2. Lunds universitet ska arbeta systematiskt med att förebygga diskriminering. Arbetet ska ske i flera 
steg med riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar. Arbetet sker främst på fakultetsnivå, kan se 
olika ut och resultaten rapporteras i ett årligt bokslut. Hur ser ni att universitetet skulle kunna 
stödja det arbetet för att stärka systematiken i arbetet och återrapporteringen? 

3. Fakulteterna eller motsvarande har ett stort ansvar för att arbeta med jämställdhet, 
likabehandling och lika villkor. Det är därför viktigt att det finns stort utrymme för handlingsfrihet. 
Hur mycket tycker ni att universitetet ska styra med centrala direktiv kring till exempel prioritering 
av viktiga frågor – och vilka frågor tycker ni i så fall är särskilt viktiga att prioritera? 

4. Hur stor plats anser ni att frågor som rör jämställdhet, likabehandling och lika villkor bör få inom 
högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning och ledarskapsutbildning? Vilka krav 
anser ni att universitetet ska ställa på personal som undervisar, handleder eller har olika typer av 
ledningsuppdrag? 
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1. Hur tycker ni att det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet, likabehandling och lika 
villkor skulle kunna organiseras för att skapa strukturer för styrning, samordning och uppföljning av 
arbetet samt för kunskapsöverföring mellan verksamheter? 
 
Inledningsvis vill studenterna understryka två saker:  
 

● Det är viktigt att LU centralt har ett övergripande ansvar för att möjliggöra arbetet med 
jämställdhet och lika villkor. Varje fakultetsledning i sin tur har ett ansvar för 
genomförandet, ett ansvar som inte kan delegeras till lägre nivåer. Ansvaret för jämställdhet 
och lika villkor ska inte hamna på enskilda eldsjälar.  

● Det kostar pengar att genomföra förändringar, och det måste finnas en acceptans för det.  
 

Därefter vill studenterna i första hand understryka vad som efterfrågats sedan 2019 (se 
”Studenternas förslag om förändring av JLM-arbetet på LU” till Rektors Ledningsgrupp den 28 
maj 2019): Studenterna vill se att LU utökar antalet anställda som arbetar med JLM-frågor på 
central nivå till en avdelning eller stab med gemensam chef. Detta skulle innebära att den centrala 
nivån i högre utsträckning kan stötta den lokala nivån med kompetens, genomföra centrala, 
strategiska satsningar, utreda frågor som R-JoL behöver svar på, samt få en samlad ledning för de 
anställdas arbete. Gruppen bör inkludera både skicklig administrativ personal men även 
sakkunniga. Av de dokument som presenterades för R-JoL vid mötet den 28 januari 2020 inför 
arbetet med ny jämställdhetsintegreringsplan framgår den här typen av insatser är de mest effektiva.   
 
I andra hand föreslår studenterna att heltidsanställa en person för att arbeta operativt med 
jämställdhet och lika villkor, till skillnad från idag där detta ansvar ligger på anställda som också har 
ansvar för andra frågor gällande HR. Det ska dock inte förstås som att de som arbetar med dessa 
frågor idag ska “fråntas” jämställdhet och lika villkors-perspektivet, utan som att studenterna vill se 
en person som arbetar heltid med detta.  
 
 
 
 
 
För att sammanfatta föreslår studenterna att 
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● Lunds universitet centralt utökar arbetet med JLM-frågor till en avdelning eller stab med 
gemensam chef 

● Lunds universitet bör ha minst en heltidsanställd som arbetar med JLM-frågor 
 
Vidare efterfrågar studenterna att LU bestämmer ett gemensamt namn för arbetet med 
jämställdhet och likabehandling. I dagslaget förekommer olika namn och benämningar runtom på 
universitets olika nivåer, och de verkar ha olika ansvar och funktion. Det försvårar samarbete, 
samordning och synergieffekter. Studenterna anser att ansvaret för jämställdhet och likabehandling 
på fakulteterna bör koordineras så att det finns en minsta gemensam nämnare på hur ansvaret 
organiseras. Det ska dock stå varje fakultet fritt att instifta mer än så efter behov. Studenterna 
efterfrågar en gemensam handlingsplan eller verksamhetsplan som ska finnas som en 
grundläggande bas, utifrån vilken fakulteterna ska kunna konkretisera utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 
 Därför föreslår studenterna att 
 

● LU centralt ska besluta om ett gemensamt namn för alla grupper som arbetar med 
jämställdhet och likabehandling.  

● Fakulteternas grupper ska ha likvärdiga funktioner 
● Minst en person per fakultet bör ha ansvar att arbeta med området, samt ha ansvar att 

diskutera med ledningen på LU och andra ansvariga på fakulteterna  
● Fakultetsgrupperna ska ansvara för att konkretisera LU:s övergripande jämställdhetsplan 

på fakultetsnivå. 
 
Studenterna anser att LU:s hemsida om jämställdhet och lika villkor inte är ändamålsenlig. 
Informationsstrukturen behöver ses över och uppdateras så att alla relevanta dokument finns 
samlade. Det är i dagsläget svårt att navigera på den, att hitta rätt policys och få kunskap om hur 
LU jobbar med jämställdhet och lika villkor 
 
Avslutningsvis anser studenterna att R-JoL:s funktion måste ses över. I dagsläget är det ytterst 
otydligt vilken funktion gruppen fyller. I beslutet (Dnr STYR 2019/95) som rör Rådets uppdrag 
och sammansättning stipuleras att rådet får uppdraget att (bland annat):  
 

● Vara drivande inom universitetets övergripande arbete med att motverka diskriminering 
och främja jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 
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● Ansvara för uppföljning och analys av universitetets arbete med att motverka 
diskriminering och främja jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter, samt  

● Bereda nödvändiga styrdokument inom området diskriminering, jämställdhet, lika 
rättigheter och möjligheter, samt medverka i beredning av vissa ärenden inom området.  

 
Dessa uppdrag har, enligt studenternas uppfattning, inte kunnat uppfyllas. Möjlighet att ta vara 
driv och engagemang är svårt, till följd av att ledamöterna har olika funktioner på sina respektive 
fakulteter och organisationer. Rådet har inte kunnat ansvara för en adekvat uppföljning och analys 
av universitetets arbete, eftersom då rådets ledamöter i sig inte är administrativ personal som kan 
sammanställa och presentera information och analyser, utan är representanter. Det saknas centrala 
riktlinjer för hur jämställdhetsboksluten ska se ut, det finns ingen administrativ resurs som på ett 
ändamålsenligt sätt kan sammanställa och presentera rapporter. Detta får även konsekvenser för 
Rådets möjlighet att bereda nödvändiga styrdokument och ärenden. Det för oss tillbaka till vad 
studenterna i första hand efterfrågar: en central funktion som kan ansvara för det operativa arbetet. 
 
 
2. Lunds universitet ska arbeta systematiskt med att förebygga diskriminering. Arbetet ska ske i flera 
steg med riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar. Arbetet sker främst på fakultetsnivå, kan se 
olika ut och resultaten rapporteras i ett årligt bokslut. Hur ser ni att universitetet skulle kunna stödja 
det arbetet för att stärka systematiken i arbetet och återrapporteringen? 
 
Som presenterat ovan vill vi se en central funktion på Lunds universitet. Den funktionen kommer 
kunna ha stor betydelse i arbetet med SFAD, de årliga boksluten och löpande arbete.  
 
I en central funktion vill vi se utbildning och stöttning av fakulteterna eller motsvarande. Vi 
efterfrågar att det finns en central utbildning inom SFAD (Systematiskt förebyggande arbete mot 
diskriminering) för att undvika att fakulteterna blir beroende av att det finns någon som besitter 
rätt kunskap inom fakulteten sedan tidigare. Universitet måste hitta metoder för att undvika att 
SFAD-arbete hamnar på enskilda eldsjälar och sträva mot att universitetet som helhet faktiskt 
efterlever det ansvar som finns som arbetsgivare och utbildningsanordnare att jobba mot 
diskriminering enligt 3 kap diskrimineringslagen.  
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Vi vill se att det på universitetet finns en motsvarighet till en central skyddskommitté som jobbar 
med JLM-frågor.  
 
För de årliga boksluten som sker från fakulteternas håll vill vi se att de blir mer tydliga, systematiska 
och enhetliga. Vi ser att problemet med dagens bokslut är flera, bland annat 
 

● att de utformas och besvaras olika vid olika fakulteter, 
● att fakulteterna inte vet hur det ska besvaras, 
● att allt utvärderingsarbete sker i slutet av året, och 
● att det inte finns ett arbete med att följa upp dem. 

 
Vi ser att en central enhet kan utforma bra och tydliga formulär eller riktlinjer på exakt hur arbetet 
med årsbokslutet ska se ut, hur fakulteterna ska fylla i det etc för att få tydliga bokslut. På så sätt 
kommer de att  kunna användas för att göra jämförelser över fakultetsgränserna, och även om 
målet inte är att visa på vilken fakultet som är bättre eller sämre möjliggör det att fakulteterna lär av 
varandra genom att se hur andra arbetar. De kan också användas för fakulteter progressivt ska 
kunna arbete med sin egen utveckling. Om den centrala enheten på LU håller en utbildning i 
SFAD kan den utbildningen inkludera hur bokslutet ska göras. Finns det en ansvarig person för 
JLM-frågor på varje fakultet som dessutom har nära kontakt med ledningen av fakulteten blir det 
också tydligt vem det är som har ansvar för att genomföra bokslutet.  
 
Vi vill att bokslutet ska betraktas som ett levande dokument, och inte något som enbart görs i slutet 
av året. Precis som man gör löpande bokslut på fakultetens ekonomi ska dessa bokslut visa på en 
löpande utveckling. Genom att ha löpande uppföljning blir det relevant för fakulteterna att ha 
delmål med deadlines och på så sätt blir det av vikt för fakulteterna att ständigt jobba med dessa. 
 
Den centrala enheten kan också finnas som kontakt med fakulteterna både när planen för arbetet 
och  boksluten görs för att svara på frågor och ge vägledning.   
 
Studenterna vill att den centrala enheten ska arbete med uppföljning av det fakulteterna 
presenterat i sina bokslut och på så sätt göra boksluten till ett mindre trubbigt verktyg och öka 
kraven på att fakulteterna faktiskt utvärderar sitt arbete. Det kan här även finnas en möjlighet att 
anmäla fakulteter som inte gör ett fullgott jobb med sitt arbete eller sin utvärdering.   
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3. Fakulteterna eller motsvarande har ett stort ansvar för att arbeta med jämställdhet, 
likabehandling och lika villkor. Det är därför viktigt att det finns stort utrymme för 
handlingsfrihet. Hur mycket tycker ni att universitetet ska styra med centrala direktiv kring till 
exempel prioritering av viktiga frågor – och vilka frågor tycker ni i så fall är särskilt viktiga att 
prioritera?  
 
Studenternas utgångspunkt är att det finns olika prioriterade frågor, som sakfrågor som rör 
icke-diskriminering, jämställd rekrytering etc, samt strukturella frågor. Studenterna anser dock att 
LU bör prioritera att inrätta frågor som rör central styrning, som att inrätta en central funktion, för 
att bättre kunna arbeta arbeta med sakfrågorna. Studenterna anser att LU bör prioritera att åtgärda 
behovet av central styrning och ledning av arbetet med jämställdhet och lika villkor, genom att 
inrätta en central enhet. Studenterna anser att detta är nödvändigt för att kunna arbeta effektivt 
med sakfrågorna. 
 
 Därför är det prioriterat för studenterna att LU prioriterar:  
 

● Struktur och vägledning för fakulteterna. 
● Att säkerställa att varje fakultet kan ge likvärdigt stöd i frågor som rör jämställdhet och lika 

villkor 
 
 
4. Hur stor plats anser ni att frågor som rör jämställdhet, likabehandling och lika villkor bör få 
inom högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning och ledarskapsutbildning? Vilka 
krav anser ni att universitetet ska ställa på personal som undervisar, handleder eller har olika typer 
av ledningsuppdrag? 
 
Vill vi se att det finns krav på att frågor som rör jämställdhet, likabehandling och lika villkor ska 
finnas med i all högskolepedagogisk utbildning, forskarhandledarutbildning och 
ledarskapsutbildning. Universitetet centralt måste mena allvar med att dessa frågor är en viktig del 
av den undervisning universitetet bedriver för att skapa en modern utbildning och arbetsplats. 
Kravet måste komma från centralt håll för att undvika att specifika anställda känner sig utpekade 
från sin egen fakultet och på grund av det visa motstånd. 
 
Vi är medvetna om att vilka frågor som är relevanta inom jämställdhet, likabehandling och lika 
villkor är olika mellan fakulteter och mellan olika ämnen vilket gör att utbildningen som ges från 
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centralt håll kommer att behöva tolkas till den egna fakulteten för att göra det relevant och 
ändamålsenligt. Ansvaret måste ligga på universitet centralt. Centralt måste universitetet veta vad 
det innebär att inkludera frågorna om jämställdhet och likabehandling i arbetet och förmedla det 
till fakulteterna.  
 
Universitetet måste kunna ställa krav på att de som undervisar, handleder eller har ledningsuppdrag 
är medvetna om dessa frågor och integrerar det i sin undervisning/handledning/ledningsarbete. 
Genom att erbjuda centrala utbildningar kan universitet ställa krav på de som arbetar på 
universitet. 
 
 
Å studenternas vägnar,  
 
Nätverket för jämställdhet, likabehandling och mångfald 
Lunds universitets studentkårer (LUS) 
 



  
 

 

 

 

 

 

Postadress Box 157, 22100 Lund Besöksadress Institutionen för hälsovetenskaper, Baravägen, Lund.  Telefon 072 22 43 57 79   

E-post jimmie.kristensson@med.lu.se 

J immie Kr is tensson  

Pro jekt ledare  

Förslag på organisatorisk struktur för det universitetsgemensamma 
arbetet för jämställdhet och lika villkor.  

 

Introduktion 

 

Lunds universitet har under många år arbetat med frågor som rör 

jämställdhet och lika villkor. Diskrimineringslagen kräver sedan 2017 att 

lärosätet arbetar systematiskt och aktivt i fyra steg med förebyggande 

åtgärder mot alla former av diskriminering i relation till samtliga 

diskrimineringsgrunder. Vid Lunds universitet genomförs just nu projektet 

Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling på 

uppdrag av rektor med syftet att stärka det universitetsgemensamma arbetet 

för jämställdhet, likabehandling och lika villkor. Målet är att identifiera och 

utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det 

universitetsgemensamma arbetet.  

 

Under våren 2020 har projektet genomfört ett stort antal intervjuer. 

Projektet har intervjuat personer i rektors ledningsgrupp, personer på 

ledande positioner inom HR och förvaltning, personer med särskilt ansvar 

för att arbeta med jämställdhet och lika villkor på universitetsgemensam 

nivå, samtliga fakultetsledningar, samtliga nämnder eller kommittéer som 

arbetar med frågorna på fakultetsnivå, studentrepresentanter samt olika 

nätverk, bland andra HBTQ-LU. Projektet har också ställt frågor om hur 

arbetet med jämställdhet och lika villkor är organiserat till Malmö, Umeå, 

Uppsala, Göteborgs och Stockholms universitet, Kungliga Tekniska 

Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola samt Handelshögskolan i 

Stockholm. Projektet har också börjat granskat de medel som universitetet 

fördelat inom universitetet till olika projekt inom jämställdhet och lika 

villkor under de senaste tio åren.  

 

Under våren 2020 har fokus för projektet legat på följande övergripande 

frågeställningar.   

 

1. Hur skulle det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet, 

likabehandling och lika villkor kunna organiseras för att skapa 

strukturer för styrning, samordning och uppföljning av arbetet samt 

för kunskapsöverföring mellan verksamheter?  
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2. Lunds universitet ska arbeta systematiskt med att förebygga 

diskriminering. Det arbetet ska ske genom aktiva åtgärder i fyra steg 

med riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar. Det arbetet sker 

främst på fakultetsnivå, kan se olika ut och rapporteras i ett årligt 

bokslut. Hur skulle universitetet kunna stödja det arbetet för att 

stärka systematiken?  

3. Fakulteterna eller motsvarande har ett stort ansvar för att arbeta med 

jämställdhet, likabehandling och lika villkor. Det är därför viktigt att 

det finns stort utrymme för handlingsfrihet. Hur mycket ska 

universitetet styra med centrala direktiv kring till exempel 

prioritering av viktiga frågor – och vilka frågor är i så fall särskilt 

viktiga att prioritera? 

4. Hur stor plats bör frågor som rör jämställdhet, likabehandling och 

lika villkor få inom högskolepedagogisk utbildning, 

forskarhandledarutbildning och ledarskapsutbildning? Vilka krav 

ska universitetet ställa på personal som undervisar, handleder eller 

har olika typer av ledningsuppdrag? 
 

Nedan följer en sammanställning av det som framkommit i intervjuerna. 

Därefter presenteras förslag. Förslagen har diskuterats i projektets tre 

referensgrupper, i projektets styrgrupp och i rektors ledningsråd. 

Fakulteterna eller motsvarande fick möjlighet att ge synpunkter på ett första 

utkast. De synpunkter som inkom har sedan beaktats i utarbetandet av 

nedanstående förslag.  

 

Sammanfattning av intervjuer  

 

Intervjuerna genererade en stor mängd information och nedan presenteras en 

övergripande sammanfattning 

 

Styrkor och möjligheter  

Det pågår arbete med frågor som rör jämställdhet och lika villkor på 

samtliga fakulteter eller motsvarande. Det är projektets absoluta uppfattning 

att det finns ett engagemang för frågorna och en vilja att arbeta med dem. 

Det påtalades att det är positivt att det avsätts medel att söka för 

anställningar av professorer av underrepresenterat kön och att det är bra att 

det finns särskilda medel att söka för projekt eller insatser inom jämställdhet 

och lika villkor. Det pågår olika typer av projekt på fakulteterna eller 

motsvarande. Det kan till exempel handla om mentorsprogram, tillsättande 

av en särskild lika villkorsgrupp, ledarskapsutbildningar, föreläsningsserier, 

pedagogisk kompetenshöjning eller att systematiskt använda sig av SFAD-

spelet. Det har påbörjats ett systematiskt förebyggande arbete mot 

diskriminering men det har kommit olika långt på olika fakulteter. På några 

platser har SFAD kopplats samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) inom framförallt organisatorisk och social arbetsmiljö. På 

medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) har en vicedekan 

respektive prorektorn särskilt ansvar för att arbeta med frågorna och det 

lyftes fram som positivt på båda fakulteterna att frågorna på så vis hade en 

tydlig koppling till fakultetsledningsnivån.  
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Under intervjuerna gavs flera förslag på förbättringar. Det framfördes att det 

finns möjlighet att skapa stabila strukturer med anställda personer som har 

avsatt tid att arbeta med frågorna. Det framfördes också förslag på att skapa 

nätverk eller ett särskilt SFAD-team. Det påtalades att det är viktigt att 

arbetet med frågorna inte blir för centraliserade utan att fakulteterna eller 

motsvarande får ta ett stort ansvar för att arbeta med frågorna för att på så 

vis få till ett levande lokalt arbete. Det kräver emellertid samordning och 

stöd. Det framfördes också att universitetsledningen har möjlighet att vara 

tydligare med avseende på strategiska mål, uppföljning av det arbete som 

pågår och tillhandahållande av stödstrukturer. Stödet skulle då kunna bistå 

både i det förebyggande arbetet men också i samband med misstänkta fall 

av trakasserier eller andra former av diskriminering.   

 

Det framfördes också att det är viktigt att universitetet tillvaratar den 

kunskap som finns ute i verksamheterna och samlar experter för att de ska 

kunna bistå med till exempel forskningsbaserade underlag eller förslag på 

förändringar eller insatser. Det efterlystes också möjligheter att samla de 

personer som arbetar med frågorna i olika nätverk som samordnas via 

gemensamma förvaltningen för att på så vis erbjuda stöd och skapa samsyn, 

gemensamma arbetssätt och gemensamma uppföljningssystem. Ett sådant 

nätverk har också potential att skapa förutsättningar för att synliggöra goda 

exempel, underlätta implementering av framgångsrika metoder och skapa 

förutsättningar för kunskapsöverföring mellan verksamheter. Ett konkret 

förslag var att ordna en årlig gemensam konferens där både framgångsrika 

och mindre framgångsrika projekt presenteras. Ett annat var att kunna 

samordna och arrangera gemensamma insatser – tex i form av utbildningar 

eller seminarier.  

 

På flera fakulteter framfördes möjligheten att forma en organisation likt den 

som redan finns idag inom arbetsmiljöarbetet med ett 

universitetsgemensamt SAM-team som formar ett nätverk bestående av 

samordnare eller andra kompetenser från fakulteterna eller motsvarande.  

 

Svagheter och hinder 

 

Under intervjuerna framkom flera utmaningar för det 

universitetsgemensamma arbetet. De relaterar framförallt till otydligheter i 

organisationen, avsaknad av strategier, behov av stöd och avsaknad av 

uppföljning.  

 

I flera intervjuer framkom att det finns ett behov av att frågorna synliggörs 

på ledningsnivå – både inom rektors ledning och inom fakulteter eller 

motsvarande – bland annat genom tydligare mål och tydligare strategier.  

Det är framfördes också att det är viktigt att det strategiska arbetet på 

rektorsnivå har en tydlig koppling till chefslinjerna ute i verksamheterna.  

Det efterlystes uppdaterade styrdokument. Det påtalades bland annat att om 

det saknas tydliga strategier så riskerar de projekt som initieras ute i 

verksamheterna att bli punktinsatser som inte implementeras. Den risken 

kan ytterligare förstärkas om de projekt som bedrivs inte är tydligt 



 

4 

 

förankrade i respektive verksamhetsledning. En anledning som framfördes 

till att det ibland kan vara svårt att definiera mål på fakultetsnivå är att 

universitet har kvantifierbara mål avseende jämställdhet bland professorer 

men inte inom andra områden eller att det saknas kvalitativa mål.  

 

Det universitetsgemensamma rådet för jämställdhet och likabehandling (R-

JOL) uppfattas som osynligt med ett otydligt uppdrag och ett otydligt 

mandat. En förklaring kan vara rådets sammansättning och ledamöternas 

mandat att driva frågorna inom den egna verksamheten och vilken koppling 

de har till respektive ledning. En annan kan vara att det finns en otydlighet i 

vilka frågor som rådet får i uppgift att behandla. Det framkom i flera 

intervjuer att det är en styrka att engagerade personer arbetar och driver 

frågorna – men blir också sårbart om det enbart är personers engagemang 

och inte organisationen i sig som skapar förutsättningar för arbetet. 

Samtidigt påtalades att det idag saknas en universitetsgemensam struktur för 

att tillvarata den samlade expertis som finns inom universitetet och att det 

saknas en tydlig koppling mellan experter och ledning.  

 

Det framfördes i flera intervjuer att det saknas uppföljningar av det arbete 

och de projekt som pågår ute i verksamheterna och det efterlystes en 

tydligare återkoppling, en ökad synlighet och större möjligheter för 

kunskapsöverföring mellan verksamheterna. Fakulteterna eller motsvarande 

ska varje år inkomma med lika villkorsbokslut där arbetet med jämställdhet 

och lika villkor rapporteras. Det finns gemensamma mallar framtagna men 

de används i olika omfattning och det finns idag inte något gemensamt sätt 

för fakulteterna att rapportera. Det är projektets uppfattning att det idag är 

mycket svårt att få en samlad bild av det arbete som pågår. Det sker inte 

heller någon uppföljning från universitetets sida och det är projektets 

tolkning att det heller inte efterfrågats någon uppföljning från 

universitetsledningens sida. Det har inte heller skett någon samlad 

uppföljning av de projekt som finansieras av gemensamma medel och det 

framfördes bland annat att det idag inte finns någon struktur för att 

synliggöra de projekt eller arbetssätt som genomförs på fakulteter eller 

motsvarande och det försvårar kunskapsöverföring. Det saknas också 

strukturer för att synliggöra de mycket kompetenta personer som idag 

anställs som gästprofessorer av underrepresenterat kön utanför den fakultet 

som rekryterar dem – vilket bland annat hade kunnat vara ett sätt att 

synliggöra förebilder.  

 

Det påtalades också att behövs mer stöd och en ökad samsyn i det operativa 

arbetet och att det saknas en gemensam plattform för personer att mötas. 

Det efterfrågades fördjupad statistik gällande anställningar och löner. Det 

efterlystes ytterligare stöd med avseende på SFAD-arbetet och det 

framfördes behov av gemensamma riktlinjer och arbetssätt (till exempel 

gemensamt årshjul) med avseende på bland annat riskbedömning, åtgärder 

och uppföljningar. Det är tydligt att verksamheterna har kommit olika långt 

i sitt arbete och att det finns skillnader i hur de organiserat arbetet och hur 

stora resurser som avsatts.  
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Projektet har därutöver noterat att det används olika begrepp inom 

universitetet för att beskriva arbetet med jämställdhet och lika villkor och 

begrepp som lika villkor, likabehandling och mångfald används ibland 

synonymt och ibland parallellt. Jämlikhet handlar om människovärde, rätten 

till egen utveckling och att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. Likabehandling har i Sverige framförallt varit 

förknippat med utbildning och att främja elever och studenters lika 

rättigheter och att motverka diskriminering inom utbildning. I 

diskrimineringslagen fanns det tidigare krav på att utbildningsanordnare 

skulle upprätta likabehandlingsplaner. När diskrimineringslagen förändrades 

2017 ersattes det kravet med krav på att utbildningsanordnaren istället ska 

arbeta förebyggande mot diskriminering med hjälp av aktiva åtgärder. 

Mångfald (jämför med engelskans diversity) är ett begrepp som används för 

att framförallt beskriva likheter eller olikheter bland individer i grupper av 

människor. Det kan handla om aspekter som relaterar till någon av 

diskrimineringsgrunderna tillexempel kön eller etnicitet men det kan också 

handla om andra aspekter som till exempel studiebakgrund. I diskussioner 

med projektets styrgrupp så framfördes bland annat att det mest korrekta 

vore att använda begreppen lika rättigheter och möjligheter, sett ur ett 

juridiskt perspektiv. Lika villkor är ett paraplybegrepp som används för 

arbetet med frågor som rör jämställdhet, jämlikhet, mångfald och 

likabehandling och där villkor är det ord som används för att sammanfatta 

både rättigheter och möjligheter.  

 

Studenternas synpunkter 

Referensgruppen bestående av studeranderepresentanter har inkommit med 

omfattande skrivelse där de besvarar de frågor som presenterades 

inledningsvis. Skrivelsen medföljer som bilaga men sammanfattningsvis 

efterlyser studenterna en gemensam begreppsapparat och föreslår bland 

annat att R-JOL får ett tydligare mandat och att det avsätts resurser i form 

av en särskild stödstruktur för att stärka och samordna det 

universitetsgemensamma arbetet. 

 

Sammanfattningsvis 

 

 Lunds universitet behöver en mer handlingskraftig och tydligare 

organisation för att kunna arbeta med frågorna på en strategisk nivå. 

Det handlar framförallt om att synliggöra frågorna på ledningsnivå 

och stärka kopplingen mellan rektor och fakulteter eller 

motsvarande. Rådet för jämställdhet och likabehandling har en 

otydlig roll och ett oklart mandat.   

 

 Lunds universitet behöver tydliggöra de strategiska målen och det 

behövs en ökad samsyn kring vilka frågor som är strategiskt 

prioriterade. 
 

 Lunds universitet behöver strukturer som tar tillvara den 

expertkompetens som finns inom verksamheten och skapa 



 

6 

 

förutsättningar för en tydlig koppling mellan expertfunktioner och 

ledningsfunktioner. 
 

 Lunds universitet behöver tydligare strukturer för att följa upp de 

medel som fördelas till olika projekt. Det är viktigt både för att 

synliggöra goda exempel, få kunskap om vilka projekt som är 

effektiva men också för att kunna sprida kunskap mellan 

verksamheter och implementera effektiva arbetssätt. 

 

 Lunds universitet behöver utveckla en tydligare 

universitetsgemensam stödstruktur för det systematiska 

förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder i fyra 

steg. Det gemensamma arbetet bör då fokusera på att stödja 

fakulteter eller motsvarande i det operativa arbetet genom att på 

olika vis bidra till att skapa gemensamma rutiner för riskbedömning, 

åtgärder och uppföljning.  

 

 Lunds universitet behöver skapa en gemensam plattform för de 

personer som arbetar med frågorna på fakulteterna eller motsvarande 

för att på så vis skapa möjligheter för samsyn och 

kunskapsöverföring mellan verksamheter.  

 

 Lunds universitet behöver stärka sin kommunikation bland annat 

genom tydligare hemsidor men också genom tydligare information 

till chefer, medarbetare och studenter.  

 

 Lunds universitet har framförallt fokuserat på frågor som rör 

jämställdhet och framförallt jämställdhet bland högre 

lärarbefattningar. Det är viktiga frågor men det behövs också 

strukturer som tydligt ger utrymme för ett aktivt fokus även på 

övriga diskrimineringsgrunder.  

 

 

Förslag  

 

Det är projektets absoluta uppfattning att innan det är aktuellt att ge förslag 

på hur det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet och lika 

villkor konkret ska genomföras behövs en organisatorisk struktur som 

säkerställer att ett sådant arbete kan genomföras på ett effektivt vis. 

Förslagen syftar till att stärka frågornas synlighet på ledningsnivå, att 

möjliggöra för expertfunktioner att få en tydlig koppling till 

ledningsfunktioner och att utforma en universitetsgemensam stödstruktur. 

Projektet anser att förslagen skapar en ökad synlighet, en ökad tydlighet och 

en ökad möjlighet att effektivt arbeta med frågor som rör jämställdhet och 

lika villkor både på en strategisk och operativ nivå. Projektet föreslår 

följande organisatoriska förändringar:  
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1. Rådet för jämställdhet och likabehandling (R-JOL) får ett förändrat 

uppdrag och en förändrad sammansättning. Projektet föreslår också 

att rådet byter namn till Rådet för jämställdhet och lika villkor. Idag 

leds rådet av rektor och består av representanter (med suppleanter) 

från gemensamma förvaltningen, samtliga fakulteter eller 

motsvarande, samt representanter för studentkårerna och 

personalorganisationerna. Rådet ska enligt uppdrag vara drivande 

inom universitetets övergripande arbete för att motverka 

diskriminering och främja jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter, ansvara för uppföljning och analys av universitetets 

arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika 

rättigheter och möjligheter samt bereda nödvändiga styrdokument 

inom området diskriminering, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter samt medverka i beredning av vissa ärenden inom 

området (STYR 2019:95). 

 

Projektet föreslår att rådet fortsättningsvis ska ledas av rektor, 

prorektor, vicerektor eller annan person i rektors ledning. Rådet ska 

därutöver bestå av förvaltningschef, personaldirektör, 

studeranderepresentanter och representanter från 

personalorganisationer och samtliga fakulteters ledningsgrupper 

(dekan, prodekan, vicedekan eller motsvarande). Rådet ska vara 

drivande i universitetets strategiska arbete för jämställdhet och lika 

villkor och ansvara för att bereda strategiska eller styrande 

dokument inom området. Rådet ska ansvara för att fördela – och 

följa upp fördelningen av – medel, upprätta strategiska planer och 

årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. 

Det ska bland annat handla om fördjupade statistiska analyser av 

tjänstetillsättningar och att arbeta fram gemensamma arbetssätt för 

att säkra bedömningar utan förutfattade meningar (jämför med 

engelskans bias). Det är av största vikt att rådet i en snar framtid 

arbetar fram en strategisk plan och uppdaterade styrdokument. 

Mandatperioden för rådet bör följa rektors mandatperiod, men tre år 

i taget. Förslaget innebär att rådet får ett tydligare ledningsmandat 

och en större möjlighet att driva strategiska frågor. Förslaget innebär 

också en tydligare koppling mellan universitetsledningen och 

ledningarna för fakulteter eller motsvarande, vilket skapar 

förutsättningar för att underlätta det strategiska och operativa arbetet. 

Projektet betonar att fakulteter bör ha en nära och tydlig koppling 

mellan fakultetsledningen och fakultetens kommitté/nämnd som 

arbetar för frågor om jämställdhet och lika villkor, för att 

synergieffekterna från den nya sammansättningen av rådet ska 

fungera fullt ut. 

 

Rådet har idag ett ledningsstöd bestående av en personalkonsult 

(med särskilt fokus på anställda) och en samordnare (med särskilt 

fokus på studenter) med särskilda uppdrag att stödja universitetets 

lag- och regelefterlevnad i förhållande till bland annat 

diskrimineringslagen samt att administrera rådets möten. Det stödet 
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ska vara oförändrat, bland annat för att skapa en koppling mellan 

strategisk och operativ nivå (se kommande förslag).  

 

2. Genom att förändra sammansättningen av R-JOL får frågorna ett 

tydligare fokus på ledningsnivå. Det är samtidigt viktigt att 

ledningen inte förlorar anknytningen till expertfunktioner. Projektet 

föreslår därför att det inrättas en expertgrupp. Den ska finnas 

organisatoriskt placerad i anslutning till Rådet för jämställdhet och 

lika villkor. Den ska bestå av personer med god kännedom om 

verksamheterna och med en dokumenterad expertkompetens inom 

jämställdhet och lika villkor. Expertgruppen ska utses av rektor, 

ledas av rektor, prorektor eller vicerektor. Projektet föreslår att 

expertgruppen inledningsvis får ett uppdrag på tre år som följer 

rådets mandatperiod. Därefter sker en utvärdering rörande gruppens 

sammansättning och framtida mandatperiod. Expertgruppen ska 

arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet och bistå i det 

strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram 

kunskapsunderlag inför rådets beslut, omvärldsbevaka, föreslå 

insatser och bistå med analyser i samband med uppföljningar. En 

person från expertgruppen ska adjungeras till R-JOL.  

 

3. Inom ramarna för Tellusprojektet, som syftar till att kartlägga 

förekomsten av och mekanismerna bakom sexuella trakasserier vid 

Lunds universitet, har det tidigare föreslagits – och beviljats 

utrymme – för inrättandet av en stödstruktur (ett team) som ska 

arbeta fokuserat med frågor som rör trakasserier, sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling. I enlighet med förslagen i 

resursfördelningen för 2021 kommer medel att fördelas till 1,5 

heltidsekvivalenter och rektor har avsatt resurser från rektors budget 

så att teamet kan påbörja arbetet redan i september 2020. Teamet 

som bland annat ska ha professionell kompetens inom HR och 

arbetsrätt ska fungera både som ett proaktivt och reaktivt stöd till 

fakulteter eller motsvarande inom bland annat arbetsrättsliga frågor 

och utredningar enligt diskrimineringslagen och AFS 2015:4, men 

även förebyggande arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling. Teamet ska också koordinera ett nätverk 

bestående av representanter från fakulteterna eller motsvarande för 

att underlätta och professionalisera det gemensamma förebyggande 

arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandling, skapa förutsättningar för samsyn och samordna 

kompetenshöjande insatser. Studenterna har särskilt framfört att de 

1,5 heltidsekvivalenterna ska vara en utökning av befintliga resurser 

och fördelas så att minst en person arbetar heltid med frågorna, detta 

för att skapa förutsättningar för ett fokuserat arbete. Projektet har 

haft diskussioner med företrädare för Tellus och föreslår att den 

planerade stödstrukturen får ett bredare uppdrag och att teamet 

förutom särskilt fokus på trakasserier, sexuella trakasserier och 

kränkande särbehandling även fokuserar på det systematiska 

förebyggande arbetet mot övriga former av diskriminering. En 
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representant för teamet ska adjungeras till R-JOL. Teamet ska ha 

regelbundna möten med den rådgivande expertgruppen för att på så 

vis skapa samverkan. Stödstrukturens övergripande uppdrag ska vara 

att skapa förutsättningar för att Lunds universitet bedriver ett 

lagstadgat, ändamålsenligt och effektivt systematiskt förebyggande 

arbete mot diskriminering och en professionell hantering av ärenden 

som rör trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 

särbehandling. Därutöver ska teamet särskilt arbeta med att stödja 

fakulteterna eller motsvarande genom att:   

 
 utveckla och erbjuda stöd till verksamheterna i juridiska frågor som 

rör diskrimineringslagen ur både ett arbetsgivarperspektiv och 

utbildningsanordnarperspektiv.  

 utveckla och erbjuda stöd i samband med utredningar rörande 

misstänkta trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande 

särbehandling. Stödet kan bestå av råd med avseende på 

utredningsförfarande och insatser eller samordning av kontakter med 

externa kompetenser. Teamet ska enbart i särskilda fall genomföra 

utredningar. Det kan handla om särskilt komplicerade ärenden eller 

ärenden som innehåller risk för jäv  

 samordna det förebyggande arbetet som rör diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom 

universitetet. Det förutsätter att fakulteterna eller motsvarande utser 

SFAD-samordnare som arbetar lokalt med frågorna. Teamet ska 

forma och koordinera ett nätverk bestående av SFAD-samordnarna 

på fakultetsnivå eller motsvarande. Nätverket ska arbeta för att skapa 

gemensamma strukturer och samsyn kring hur det systematiska 

förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier, sexuella 

trakasserier och kränkande särbehandling kan bedrivas och följas 

upp. Teamet ska också samordna och möjliggöra regelbundna 

kompetenshöjande insatser, verka för kunskapsöverföring mellan 

verksamheterna och skapa former för årlig sammanställning och 

uppföljning av det arbete som sker på universitetet 

 samverka med andra delar av den gemensamma förvaltningen – 

framförallt med de personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor – för 

att harmonisera processer, utbildningsinsatser, informationsmaterial 

och liknande. Det är också viktigt att teamet skapar former för 

samverkan med företagshälsovården och studenthälsan  

Teamet ska samverka med Lunds universitets förenade studentkårer 

(LUS). Teamet ska också sträva efter att bygga upp strukturer för att 

stödja LUS i hantering av ärenden som rör diskriminering, 

trakasserier och sexuella trakasserier. Hur det stödet konkret ska 

utformas kräver en särskild utredning. Det är projektets uppfattning 

att förslaget skapar förutsättningar för ett tydligare och mer 

strukturerat arbete på operativ nivå. Det skapar också förutsättningar 

för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan 

verksamheterna.  
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4. Projektet föreslår att det upprättas en kommunikationsstrategi för att 

synliggöra frågorna internt och externt. En del av det förebyggande 

arbetet mot diskriminering handlar om medvetandegörande, där en 

viktig del är att medarbetare och studenter är väl medvetna om att 

det är prioriterade frågor som det arbetas aktivt med. Det är en tydlig 

signal om vilka värderingar som är viktiga på universitetet. Extern 

kommunikation är också av vikt, inte minst för att det attraherar 

personer som värdesätter en arbetsgivare och utbildningsanordnare 

som tydligt sätter lika villkor och jämställdhet på agendan och 

arbetar aktivt för det. Det blir även allt viktigare i samband med 

medelsansökningar eftersom finansiärer kräver att lärosätet har 

tydliga strategier för lika villkor och jämställdhet. 

 

5. Projektet föreslår att det inrättas utbildningar för medarbetare, chefer 

och ledare. Det kan handla om att inrätta särskilda kurser men det 

kan också handla om att skapa utrymme för frågorna inom ramarna 

för befintliga kurser. Det framkom förslag på utbildningar i samband 

med intervjuerna. Det är projektets uppfattning att det är en 

självklarhet att chefer och lärare förväntas ha kunskap om 

jämställdhet och lika villkor. Det samtidigt projektets uppfattning att 

frågan behöver diskuteras på en strategisk nivå och att universitetet 

behöver en riktning kring vilka kunskapskrav som ska ställas, vilka 

utbildningar som ska ges, vem som ska ansvara för att arrangera 

utbildningarna och vilka som ska ta del av dessa. Projektet menar att 

det är en fråga som bör prioriteras av R-JOL. 

 

 

 

Lund 2020-10-27 

 

 

För projektet 

 

 

 

Jimmie Kristensson, projektledare & Ellen Karlsson, projektmedarbetare  
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Fakul te tss tyre lsen 
 

Remiss – Förslag på organisatorisk struktur för det 
universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika 
villkor 

Fakultetsstyrelsen välkomnar den satsning på ett systematiserat arbete med dessa 
frågor som ligger i förslaget, och styrelsen instämmer i huvuddelarna. Styrelsen 
identifierar samtidigt ett antal delvis besvärande problem. 

Det största problemet gäller att den föreslagna organisationen har en mycket 
komplicerad struktur, vilket gör den tämligen ogenomskinlig. Flera olika 
grupperingar föreslås inrättas utan att deras inbördes koppling framgår tydligt. 
benämningarna är många: råd, expertgrupp, team, men relationerna mellan dessa 
förblir otydliga, liksom relationerna till den ”ordinarie” organisationen. 

Tydligt är dock att förslagsperspektivet är uppifrån och ned, och att det i det 
närmaste gör halt på fakultetsnivån. Förslaget efterlyser en ”handlingskraftig” 
organisation, trycket ligger på ”styrdokument” och ”chefslinjen”. Själva rådet får 
en mycket stark formell ställning, strategier etc ska kommuniceras ned i 
organisationen. Kunskapen om dessa frågor, det konkreta arbetet och problemen 
med implementeringar i den varierande verkligheten finns emellertid längst ut/ned 
vid universitetet, på institutionerna och avdelningarna, och det är där stödbehovet 
finns i första hand. Här finns ett embryo till konflikt, mellan viljan till högt 
uppsatta generella mål och behovet av stöd till kontinuerligt, praktiskt arbete i de 
olika verkligheter som utgör universitetet. Det finns inte någon klar tanke om en 
kanal för återkoppling från de kunskapsnoder som finns ute i verksamheten, 
kunskapsflödet såsom det är beskrivet i förslaget kommer uppifrån. 

Betoningen på formell makt för ledamöterna i rådet, dvs att det är ett krav att de 
ska representera fakultetsledningarna är begripligt utifrån uppifrån och ned-
perspektivet. Det är dock problematiskt ur flera aspekter. HT-fakulteternas 
nuvarande ledningsstruktur medger t ex inte detta. Utöver de ordinarie 
ansvarsområdena har de befintliga ledningsposterna redan tunga extra uppdrag, och 
ytterligare ledningspersoner är inte aktuella. Frågan bör också prövas noga om inte 
ett engagemang för frågorna uppväger en formellt hierarkisk hög position. Det är 
som sagt viktigare att arbetet blir väl genomfört med hjälp av en god stödstruktur 
än att en viss kategori befattningshavare ger order om att det ska utföras. Risken är 
också uppenbar att det blir samma person som sysslar med frågorna på de olika 
nivåerna, vilket i sig innebär en perspektivbegränsning. 

Tredje punktsatsen på sid 6 nämner en gemensam plattform. Så som den beskrivs 
liknar den vad som i andra sammanhang definierar som nätverk, men frågan är vad 
som egentligen avses. Ska plattformen vara något mer än gemensamma möten, ett 
slags fastslagen ”värdegrund” som handläggare och andra ska rätta sig efter? 

2020-11-11 

Projektledare Jimmie Kristensson 
Att: Personalkonsult Ellen Karlsson 
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Den i punkt 2 på sid 8 föreslagna expertgruppens sammansättning och roll är 
oklara. Att den ska ha en mandatperiod tyder på att det handlar om personer 
hämtade från den akademiska sidan. Vad ”dokumenterad expertkompetens inom 
jämställdhet och lika villkor” faktiskt betyder är dock inte alls förståeligt. Genom 
att gruppen också ska ledas av en ledningsperson på rektorsnivå gör dess relation 
till själva rådet oklar, den blir ett parallellorgan. 

Uppsättningen av olika grupper med korsrepresentation är alltså problematisk och 
otydlig. Risken är också att den exekutiva roll som tycks vara tänkt för huvudrådet 
inte kommer att kunna upprätthållas, eftersom det med alla personer som ska delta 
utöver ledamöterna kommer att bli tämligen stort och därmed tungmanövrerat. 

I punkten 3 hänvisas till studenternas syn på behovet av en heltidsperson. Om man 
som sitt huvudfokus har verksamhetens behov av praktiskt och konkret stöd blir 
förslaget om kompetens motsvarande 1,5 person problematiskt, särskilt med 
hänvisningen till studenternas önskemål om en heltidsperson. Det behövs säkert en 
tydligt angiven person med ansvar för att samla detta SFAD-team när 
institutionerna efterlyser stöd. Men det är viktigt att teamet kan rymma samma 
slags breda kompetens som arbetsmiljöteamet (SAM-teamet) har. Frågan är om det 
behöver sättas ett exakt procentmått på stödet, utan att man anger varifrån 
kompetensen kan hämtas, och att det i sektionernas och avdelningarnas uppdrag 
ligger att leverera den kompetensen.  

En parallell till kollektivavtalet för arbetsmiljösamverkan skulle kunna förtydliga 
strukturerna, vad de olika nivåerna förväntas arbeta med och hur, samt kopplingen 
mellan de olika nivåerna, vilket också i förlängningen skulle kunna tydliggöra 
informationsflödet. 
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Juridiska fakultetsstyrelsen Lunds universitet
Personalkonsult
Ellen Karlsson

Postadress Box 207, 221 00 Lund  Besöksadress Lilla Gråbrödersgatan 4  Telefon 046-222 00 95
E-post helena.josefsson@jur.lu.se  Webbadress http://www.jur.lu.se

Remiss: Projektet Universitetsgemensam satsning för
jämställdhet och likabehandling
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som har inbjudits att lämna
synpunkter på förslag om projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet
och likabehandling, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av en
arbetsgrupp bestående av dekan Mia Rönnmar, professor Ulrika Andersson, tillika
ordförande i fakultetens Jämställdhet- och likabehandlingskommitté, kanslichef
Helena Josefsson, personalansvarig Jenny Lindskog, doktorandrepresentant Alexini
Loxa och studentrepresentant Samuel Hertsberg Åsander.

Juridiska fakultetsstyrelsen finner att förslaget fångar in viktiga aspekter. Det
föreslås exempelvis att en expertgrupp ska knytas till projektet, vilket
fakultetsstyrelsen välkomnar. Fakultetsstyrelsen betonar vikten av att en sådan
expertgrupp främst ska bestå av lärare och forskare med specialistkompetens på
området för jämställdhet och likabehandling. Detta framgår också av Lunds
universitets anställningspolicy, princip 6. Det handlar alltså om ett forskningsbaserat
angreppssätt och att ta vara på enskilda personers stora engagemang och stora
erfarenhet på detta området.

Det är vidare bra att R-JOL får en tydligare förankring på ledningsnivå. Av förslaget
framgår också att fakulteterna ska utse lokala SFAD-samordnare som ska arbeta
lokalt med frågorna samt ingå i ett nätverk. Det kan vara en utmaning för de
fakulteter där det finns ett begränsat antal personer att välja mellan för ett sådant
uppdrag. Fakultetsstyrelsen ansluter sig vidare till LUS synpunkt om vikten av att
de årliga boksluten ska fungera som ett levande dokument.

Enligt delegation

Helena Josefsson



Remissvar Konstnärliga fakulteten gällande Förslag på organisatorisk
struktur för det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och
lika villkor.

 Inledningsvis vill vi framföra att vi står bakom skrivningarna att Lunds universitet behöver en mer
handlingskraftig och tydligare organisation. Vi ställer oss positiva till att förslaget inledningsvis
förflyttar fokus från individers beteenden och ”insatser” inom organisationen till organisationens
själva struktur och den värdegrund vi vill ska genomsyra den. Arbetet för jämställdhet och lika villkor
handlar självklart om alla medarbetares och studenters individuella ansvar att behandla varandra
med respekt och värdighet, men vi välkomnar initiativet att stärka organisationens förutsättningar
att bättre behandla likabehandlingsfrågor på en strukturell nivå.

Vidare har vi följande tankar:

 Vi tycker inte remissen beskriver expertgruppen tillräckligt väl, flera frågor uppstår när vi
läser Förslag 2:

o ”God kännedom om verksamhet” – vilken verksamhet åsyftas – forskning och
utbildning vid fakulteterna? Verksamheten vid förvaltningens sektioner? Det aktiva
åtgärdsarbetet och lagstiftning? Annat?

o ”Dokumenterad expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor” – åsyftas
forskare som forskar inom detta område, eller administratörer som är experter
genom sitt yrkesutövande inom förvaltningen?

o ”Organisatoriskt placerad i anslutning till Rådet” – ska en ny organisatorisk enhet
skapas? Var ska den placeras? Ska medlemmarna i expertgruppen få en anställning
vid denna organisatoriska enhet?

o Finns det en risk att personer i expertgruppen lyder under ”dubbla linjer” dvs tar
uppdrag både från rektor (eller från ordförande i Rådet? oklart) och från sin chef?

 För att skapa en mer handlingskraftig och tydligare organisation tycker vi att LU borde
tydliggöra ansvaret på de respektive nivåer i organisationen. Här jämför vi med hur ansvaret
för det systematiska arbetsmiljöarbetet är tydliggjort genom Lokalt kollektivavtal om
arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (dnr STYR 2017/1659). Med en sådan tydlig
beskrivning av ansvar och organisation på respektive nivå tror vi att arbetet med jämställdhet
och lika villkor kan ta flera steg framåt. En riktlinje, eller minsta gemensamma nämnare för
organiseringen, underlättar fakulteternas planering och skapar bättre förutsättningar att nå
de gemensamma organisatoriska målen för likabehandlingsarbetet (något som även LUS
lyfter fram). Kanske kan det till och med vara så att arbetet samordnas i och tydliggörs i ett
och samma lokala avtal?

 Vi är positiva till att varje fakultet ska utse en samordnare. På detta sätt tror vi att man
möjliggör att dedikerade medarbetare med rätt kompetens arbetar med frågan, och att
någon samordnar systematiken för respektive fakultet. Vi är också positiva till att
samordnarna samlas i ett nätverk.  Vi tänker oss att deltagare i nätverket då har nära
samarbete med de andra instanserna (expertråd/stödfunktion?) och således fylls med
kunskap och verktyg för att hitta ett systematiskt arbetssätt.



 Vi är positiva till att ett team utses. Dock är det viktigt att Teamet arbetar utifrån behov
antingen kommande från Rådet eller från fakulteterna. Vi ser en viss risk med att ett team i
sin iver att driva på arbetet skapar ett merarbete för fakulteterna som blir svårt att hantera.
För Konstnärliga fakultetens del ser vi främst behov av Teamets stöd i förebyggande arbete
som vi själva tar initiativ till; i att efterfölja ev beslut som Rådet fattar; med stöd i
individärenden.  Som vi ser det är det också en fördel om teamet blir dem som håller i det
nätverk som samordnarna ska delta i.

 Vi är positiva till Förslag 4 och 5 som beskriver arbetet med att informera och kommunicera,
samt inrättande av utbildningar, alternativt att se över kursutbudet och integrera dessa
frågor i befintliga kurser. Vi tänker att det också i introduktionspaket för både nya
medarbetare och nya studenter borde finnas med tydliga beskrivningar om universitetets
värdegrund i dessa frågor och om vår organisation för att arbeta med dem. Vi vill tillägga
möjligheten att ge AHU och andra organisatörer av högskolepedagogisk utbildning i uppdrag
att se över hur dessa frågor kan integreras i HPU-utbudet.

För Konstnärliga fakulteten

Moa Lindell, tf kanslichef
Åsa Bolltoft, Arbetsmiljösamordnare
Selma Gusic, projektledare



  
 

 

 

 

 

Kansl i  LTH 

Åsa Ahnfe l t ,  admin is t ra t i v  koord inator  

Yttrande: Remiss om förslag på organisatorisk struktur för det 
universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika 
villkor  

Lunds Tekniska Högskola (LTH) har beretts tillfälle att inkomma med 

remissyttrande över remissen STYR 2020/1880, och inkommer härmed med 

synpunkter.  

 

Som helhet anser LTH att förslaget är bra, och att man lyssnat på verksamheterna i 

samband med intervjuer och remissvar. LTH ser det som mycket positivt att LU får 

ett mer organiserat arbete inom området och att det finns ett beslutsfattande organ 

som kan driva frågan med hjälp av en expertgrupp, och ser även fram emot att ingå 

i ett nyskapat nätverk kring dessa frågor.  

 

De synpunkter fakulteten har är sammanfattade under följande rubriker: 

 

Avsatta medel i budget 

I underlaget nämns att en annan struktur ska byggas upp med förankring inom 

LU centralt. Ett komplement till detta för att få in strukturen i verksamheten och 

det löpande arbetet är att avsätta medel i budget centralt och per fakultet kopplat 

till tydliga mål och effektmål. Vad är det som ska uppnås med vilken budget samt 

att detta sedan följs upp i årsbokslut. I boksluten behöver det framgå tydligare vad 

LU gör som utbildningsanordnare respektive arbetsgivare per fakultet. 

 

Konkret handlingsplan och tydligt uppdrag 

LTH skulle vilja se en konkret handlingsplan från centralt håll som alla fakulteter 

arbetar med. Det vill säga samma övergripande mål, men att fakulteterna sedan 

sätter in de åtgärder de tycker behövs på sin fakultet. Uppföljning och utvärdering 

sker centralt, tillsammans med fakulteterna. LTH välkomnar även ett tydligare 

uppdrag till dagens råd för jämställdhet och likabehandling och hur arbetet med 

dessa frågor kan stärkas.  

 

Dialog med fakulteterna 

Dialogen med fakulteterna bör förtydligas men även förstärkas bland annat i fråga 

om prioriterade områden. När det gäller det systematiska diskrimineringsarbetet 

håller LTH fullt ut med om förslaget på samordning och att det är en nödvändighet 

för att få det att fungera. Det ska finnas ett centralt team men det behövs också 

kompetenta personer på fakultetsnivå som kan stödja verksamheterna i deras arbete 

(typ arbetsmiljösamordnare). Att det ska ske ett samarbete med teamet/nätverket 

för arbetsmiljöfrågor ses som en självklarhet. LU behöver bli bättre på 

kunskapsöverföring/erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och fakulteter. 

 

Lunds universitet, Sektion HR 
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Vikten av utbildad HR-personal 

Det behövs utbildningar för den HR-personal som ska stötta ledare i frågor rörande 

jämställdhet och lika villkor, dels när det handlar om akuta utredningar om 

kränkande särbehandling, dels hur universitetet rekryterar, kommunicerar och 

hanterar personal. Våra chefer har svårt att arbeta förebyggande med de här 

frågorna och har för lite tid att arbeta kontinuerligt, strategiskt och långsiktigt i 

verksamheten samt hinna utbilda sig själva. Eftersom de också sitter kort tid så 

krävs det att stödfunktioner kontinuerligt utbildar och försöker hålla en långsiktig 

röd tråd. Att utveckla stöd till verksamheterna i samband med utredningar är av 

vikt och det finns ett stort behov av råd i juridiska frågor och kring själva 

utredningsförfarandet. LTH vill betona vikten av att de 1,5 heltidsekvivalenter som 

nämns i förslaget i största mån ska vara just heltidsanställda, eller i annat fall ha 

arbetat med jämställdhet och lika villkor som en så stor del av sitt uppdrag som 

möjligt. Detta för att JäLM-arbetet verkligen ska få den prioritet det behöver.  

 

Det är inte tydligt vilka anställda som arbetar med exempelvis studenternas 

arbetsmiljö, det ska inte bara vara upp till studenterna att bevaka studenternas 

intressen. Ett SFAD-team (systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering), 

med andra personer än de som ingår i teamet som skapas till följd av Tellus, är ett 

utmärkt förslag. Genom att anställa personer som har avsatt tid för att arbeta med 

frågorna får vi en kontinuitet i arbetet, och resultaten hänger inte på eldsjälar ute på 

fakulteterna. 

 

Ökat fokus på värdegrund  

Ett ökat fokus på värdegrund och exempelvis SFAD-spel (systematiskt 

förebyggande arbete mot diskriminering) är önskvärt för att skapa engagemang 

kring det kulturella klimatet på LU. Att skapa tillfällen där medarbetarna får 

diskutera och testa sina värderingar och perspektiv med varandra. 

 

Stöd till personer som blivit utsatta 

I förslaget saknas information om vilket stöd utsatta personer kan förvänta sig. Ska 

det vid behov finnas ett snabbspår till exempelvis Studenthälsan? LTH menar att 

det i förslaget bör finnas skrivelser om det stöd som finns tillgängligt och om hur 

viktigt det är att slussa personer vidare som utsatts för (sexuella) trakasserier, så att 

de kan få den hjälp de behöver. 

 

Yttrandet har sammanställts av Lunds Tekniska Högskola, LTH:s ledningsgrupp, 

LTH:s JäLM-grupp, Studentkåren TLTH, Åsa K Nilsson för LIKA-gruppen vid 

LTH, personalsamordnare Maria Carrick samt arbetsmiljösamordnare Bodil 

Ryderheim. 

 

  

Lunds Tekniska Högskola  

 

 

Åsa Ahnfelt, Kansli LTH 

 

 

  





  
 

 

 

 

 

 

 

Dekan 

 

Svar på REMISS - Förslag på organisatorisk struktur för det 

universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika villkor  

 

Vi välkomnar att man tar ett helhetsgrepp på det gemensamma arbetet för lika 

villkor, både vad det gäller struktur och arbetssätt. Vi ser också positivt på att 

föreliggande förslag har omarbetats något, bland annat att viktiga expertkunskaper 

kopplas till Rådet (RJoL) och att åtgärder mot bias i bland annat rekryterings-

processer samt mångfaldsperspektiv på forskningens innehåll och metoder lyfts 

fram i förslaget. Bra även att de olika begrepp som använts har förtydligats. 

För att uppnå jämställdhet, likabehandling och lika villkor inom akademin krävs 

det att arbetet genomsyrar hela organisationen, på samtliga nivåer. Vi förordar 

därför en organisation med en stark koppling till de centrala nämnderna. Det är 

avgörande att dessa frågor får ett tydligare mandat kopplat till forskning och 

undervisning och andra viktiga områden som internationalisering och innovation. 

Föreliggande förslag har fortfarande ett alltför stort fokus på SFAD kopplat till HR 

och arbetsrätt.  

Vi ser inga tillskjutna resurser i förslaget och vill därför poängtera att för att 

designa en välfungerande organisation centralt krävs att  

 resurser tillsätts för ett strategiskt och operativt arbete som planeras och 

initieras av experter inom lika villkor (med bredare kompetens än enbart 

HR och arbetsrätt) 

 

Kommentarer till de fyra förslagen: 

1. Bra med ett förtydligande kring uppdrag, mandat och sammansättning av 

Rådet (RJoL). Bra med koppling i organisationens linje, men vi befarar att 

tidsbrist och mindre specifik kompetens hos de nya ledamöterna kommer 

att hämma det effektiva och strategiska arbetet för lika villkor. Vi föreslår 

att det inrättas en operativt aktiv expertgrupp. Denna grupp kan antingen 

utgöra ledamöter i RJoL eller adjungeras till RJoL. Därigenom säkerställs 

att RJoL blir en aktiv aktör med specifik kunskap och som har nära 

samarbete med de tre centrala nämnderna. Här hade det varit värdefullt att 

ta del av hur andra universitet har organiserat sitt arbete, exempelvis KTH. 

För att nå ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och lika villkor är det 

av yttersta vikt att arbeta med frågorna väldigt brett, vilket betyder att 

befintliga strukturer behöver genomlysas och den akademiska kulturen 

förändras inom många olika områden. Därför är det viktigt att definiera 

vilket arbete som behöver göras på central nivå och vilket arbete som 

behöver göras ute i verksamheterna. En del av arbetet handlar om 
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regelefterlevnad, men de viktiga delarna i arbetet handlar om 

genomgripande förändringar. 

Vi vill återigen här förtydliga att problematiken i det existerande Rådet 

(RJoL) inte enbart utgörs av dess sammansättning eller mandat. Det finns 

en förtroendebrist som beror på bristande transparens i RJoL. Detta har 

kommit till uttryck bland annat i form av härskartekniker på sittande 

möten, vid beredning av beslut samt hur olika projektgrupper satts 

samman. Vi förordar därför en utvärdering av RJoLs ledningsstöd innan 

nya beslut om ledningsstöd fattas. 

2. Vi välkomnar förslaget om en expertgrupp. Viktigt att experterna har 

kunskap i förändringsarbete för lika villkor och erfarenheter från 

framgångsrika satsningar från andra universitet eller högskolor, gärna från 

internationellt håll. God kännedom om verksamheterna ser vi därför inte 

som det viktigaste kravet. Vi ser fram emot en fördjupad presentation av 

hur expertrådet ska sättas samman, och vilka resurser som avsätts för 

denna viktiga funktion. 

3. Denna punkt handlar om projektet Tellus, som redan fått tilldelade 

resurser, vilket vi ser som positivt. Bra att teamet som arbetar med dessa 

frågor har regelbunden kontakt med RJoL. 

Vi ställer oss mycket tveksamma till att inrätta SFAD-samordnare enligt 

förslaget. Rollen är otydlig och att kopiera organisationen för SAM ser vi 

inte som en bra lösning, då den i dagsläget inte är lyckad i alla avseenden. 

Vi föreslår istället att man utvecklar tanken med nätverksgrupp till en 

resurssatt operativ åtgärdsgrupp med kompetens inom området som stöd 

för det framtida RJoL. 

4. En kommunikationsstrategi är bra, men den kan komma först när en 

organisation med tydligt uppdrag och mandat finns på plats. Vi behöver 

först bli framgångsrika i arbetet med jämställdhet och lika villkor innan vi 

kan basunera ut det. 

5. Kunskapshöjande insatser är bra och nödvändiga. Vi ser fram emot ett 

konkret förslag att ta ställning till. 

 

Vi ser fram emot ett förtydligat, breddat och resurssatt förslag. 

 

För naturvetenskapliga fakultetens ledning, 

 

Sven Lidin i samråd med Aktiva Åtgärdsgruppen 
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Ellen Karlsson

Från: Malou Engberg de Carvalho
Skickat: den 19 november 2020 15:16
Till: Ellen Karlsson
Kopia: Christofer Edling
Ämne: SV: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 

likabehandling

Hej Ellen! 
 
Här kommer samhällsvetenskapliga fakultetens yttrande, se nedan.  Här finns också vårt 
tidigare yttrande som vi hänvisar till i vårt svar. 
 
Hälsningar 
Malou 
 
 
 
Yttrande 2020-11-19.  
Det reviderade förslaget till organisatorisk struktur för det universitetsgemensamma arbetet 
för jämställdhet och lika villkor, 2020-10-27,  är till sitt innehåll mycket likt det förslag 
fakulteterna tidigare fått lämna synpunkter på. De farhågor som samhällsvetenskapliga 
fakulteten då uttryckte kvarstår.  
 
Nuvarande förslag har kompletterats med en expertgrupp på universitetsgemensam nivå som 
också ska ledas av rektor,  prorektor eller vicerektor. Genom att tillsätta ytterligare en grupp 
på central nivå stärks fakultetens kritik mot förslaget. Nämnder och grupper på den här nivån 
ökar byråkratin och tar mycket tid i anspråk, och det kommer att ta tid innan det händer något 
som märks i verksamheten. Den nya organisationen/styrningen kommer att stanna upp och 
avbryta det pågående arbetet.  
 
Fakulteten saknar en helhetsbild av hur det är tänkt att JoL-arbetet vid  LU ska bedrivas på ett 
konstruktivt, fruktbart och effektivt sätt. Det är önskvärt med smidigare organisatoriska 
lösningar som inte belastar verksamheten med ytterligare tunga och tidskrävande nämnder. 
Det viktiga arbetet som ger resultat bedrivs på institutionsnivå.   
 
Remissvar 2020-09-18 
Synpunkter från Samhällsvetenskapliga fakulteten på förslaget till en ny organisatorisk 
struktur för det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika villkor. 
  
Fakulteten vill lyfta fram att en farhåga med den föreslagna organisationen är risken att vi får 
en byråkratiseringsprocess om leder bort från arbetet med jämställdhet och lika villkor i stället 
för att stärka det. LU behöver inte en till nämnd av den typ som föreslås. Det är oklart vilka 
problem den nya organisationen löser. Idag finns det mycket specialistkompetens i LU:s  JoL-
grupp och  i motsvarande  grupper på fakultetsnivå. Det finns en stor risk att kompetens i 
JLM-frågor tappas bort vid en omorganisation och att fokus riskerar försvinna bort från 
sakfrågorna. 
  
Vi efterlyser förslag på en tydligare stödstruktur med t.ex. JLM-strateg som långsiktigt och 
proaktivt kan arbeta med dessa frågor. JLM-arbetet är bredare än HR och arbetsrätt. Därtill 
behöver statiskkompetensen på LU-nivå förstärkas. Att systematiskt sammanställa årlig 
statistik och göra den tillgänglig för fakulteterna är efterfrågat. Det ger möjlighet att följa 
utveckling och att göra jämförelser mellan fakulteter. 
  
Å andra sidan är det positivt att JoL-frågorna flyttar närmare ”makten”. Men istället för att 
bygga en ny nämnd, med den byråkratiska överbyggnad som krävs, förslår fakulteten att 
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Rektors ledningsråd  skulle kunna äga dessa frågor. Ett par gånger per termin kan RL hantera 
Jol-frågor. Detta förutsätter att frågor som tas till RL är väl beredda och att det finns 
ordentliga underlag som ger möjlighet att handla. Om RL hanterar frågorna blir en naturlig 
följd att frågorna förs vidare till prefekterna via fakulteternas prefektråd. Genom att hålla 
linjen rektor-dekan-prefekt minskar den byråkratiska  överbyggnaden. 
  
Om det behövs en strategisk plan eller inte kan diskuteras. Jämställdhets- och SFAD-arbetet 
redan detaljstyrt av lagar, förordningar och regering. 
  
Förslaget skriver fram en ny roll på fakultetsnivå:  SFAD-samordnare. Idag har fakulteterna 
arbetsmiljösamordnare. Hur är det tänkt här? 
 

 
 

Från: Ellen Karlsson <ellen.karlsson@hr.lu.se>  
Skickat: den 18 november 2020 17:51 
Till: Malou Engberg de Carvalho <malou.engberg_de_carvalho@sam.lu.se> 
Ämne: SV: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling 
 
Hej,  
 
Tisdag den 24 november kommer projektet ge MBL-information om förslagen till de fackliga organisationerna. Det 
hade därför varit väldigt värdefullt att få ta del av ert remissvar innan dess.  
 
Vi är oerhört tacksamma om ni har möjlighet att inkomma med ert remissvar under denna veckan.  
 
Stort tack på förhand.             
 
Vänliga hälsningar,  
 
Ellen Karlsson 
Personalkonsult 
 

Från: Ellen Karlsson  
Skickat: den 13 november 2020 16:38 
Till: Malou Engberg de Carvalho <malou.engberg_de_carvalho@sam.lu.se> 
Ämne: SV: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling 
 
Hej,  
 
Jag hoppas ni haft möjlighet att titta på remissen för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 
likabehandling. Tacksam om ni har möjlighet att inkomma med remissvar senast tisdagen den 17:e november. 
Diarienummer för remissen: STYR 2020/1880.  
 
Tack på förhand.  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Ellen Karlsson 
Personalkonsult 
 

Från: Ellen Karlsson  
Skickat: den 27 oktober 2020 14:02 
Till: Alf Rosenbäck <alf.rosenback@ehl.lu.se>; Gunnel Holm <gunnel.holm@kansliht.lu.se>; 
'Helena.Josefsson@jur.lu.se' <Helena.Josefsson@jur.lu.se>; Moa Lindell <moa.lindell@kanslik.lu.se>; Veronica 
Gummesson <veronica.gummesson@lth.lu.se>; Mattias Brattström <mattias.brattstrom@med.lu.se>; Catrin 
Malmström <catrin.malmstrom@science.lu.se>; Malou Engberg de Carvalho 
<malou.engberg_de_carvalho@sam.lu.se>; Susanne Kristensson <susanne.kristensson@rektor.lu.se>; Sara Virkelyst 
<sara.virkelyst@rektor.lu.se>; Annette Stambolovski <annette.stambolovski@maxiv.lu.se>; Elisabeth Stålesjö 
<elisabeth.stalesjo@ub.lu.se>; 'Ella Sjöbeck - LUS vice ordförande' <v.ordf@lus.lu.se> 
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Kopia: Jimmie Kristensson <jimmie.kristensson@med.lu.se> 
Ämne: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling 
 
Hej,  
 
Vänligen se bifogad remiss och remissbrev samt studenternas inlaga till projektet Universitetsgemensam satsning för 
jämställdhet och likabehandling.  
 
Vi tar tacksamt emot era remissvar senast torsdagen den 12:e november. Vänligen återkom om ni har några frågor.  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Ellen Karlsson 
Personalkonsult 
 
Lunds universitet 
Sektionen HR 
Arbetsgivarstöd- och verksamhetsutveckling 
Tel: +46 46 222 83 22 
 
  
När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter 
behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats: www.lu.se/integritet 
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Ellen Karlsson

Från: Susanne Kristensson
Skickat: den 13 november 2020 16:47
Till: Ellen Karlsson
Ämne: SV: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 

likabehandling

Hej, 
Här kommer svar från Gemensamma förvaltningen. 
 
Vi ställer oss bakom förslaget, men kan inte se att det utökade uppdraget för ”teamet” kan rymmas inom den 1,5 
anställningar som tillsattes efter Tellus. 
 
Bästa hälsningar 
Susanne 
 
 
Susanne Kristensson 
Förvaltningschef / University director 
Lunds universitet/ Lund University 
Box 117 
221 00 Lund  
Sweden 
+46 46 222 20 02 
 
 
 
 

Från: Ellen Karlsson <ellen.karlsson@hr.lu.se>  
Skickat: den 27 oktober 2020 14:02 
Till: Alf Rosenbäck <alf.rosenback@ehl.lu.se>; Gunnel Holm <gunnel.holm@kansliht.lu.se>; Helena Josefsson 
<helena.josefsson@jur.lu.se>; Moa Lindell <moa.lindell@kanslik.lu.se>; Veronica Gummesson 
<veronica.gummesson@lth.lu.se>; Mattias Brattström <mattias.brattstrom@med.lu.se>; Catrin Malmström 
<catrin.malmstrom@science.lu.se>; Malou Engberg de Carvalho <malou.engberg_de_carvalho@sam.lu.se>; 
Susanne Kristensson <susanne.kristensson@rektor.lu.se>; Sara Virkelyst <sara.virkelyst@rektor.lu.se>; Annette 
Stambolovski <annette.stambolovski@maxiv.lu.se>; Elisabeth Stålesjö <elisabeth.stalesjo@ub.lu.se>; LUS Vice Ordf 
<v.ordf@lus.lu.se> 
Kopia: Jimmie Kristensson <jimmie.kristensson@med.lu.se> 
Ämne: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling 
 
Hej,  
 
Vänligen se bifogad remiss och remissbrev samt studenternas inlaga till projektet Universitetsgemensam satsning för 
jämställdhet och likabehandling.  
 
Vi tar tacksamt emot era remissvar senast torsdagen den 12:e november. Vänligen återkom om ni har några frågor.  
 
Vänliga hälsningar,  
 
Ellen Karlsson 
Personalkonsult 
 
Lunds universitet 
Sektionen HR 
Arbetsgivarstöd- och verksamhetsutveckling 
Tel: +46 46 222 83 22 
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Ellen Karlsson

Från: MAXIV - Director
Skickat: den 12 november 2020 18:23
Till: Ellen Karlsson
Ämne: RE: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 

likabehandling STYR 2020/1880

Ellen, 
 
MAX IV följer denna utveckling med intresse och uppskattar möjligheten att få kommentera. Vi ser de förslag och 
kommentarer som framkommit hittills som relevanta, och vi ser fram emot att kunna implementera nya riktlinjer 
eller policyer, som denna satsning kan leda till. 
 
Vänliga hälsningar, 
Ian 
 
______________________________________ 
 
Ian McNulty 
Director 
 
MAX IV Laboratory, Lund University 
P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 
Visiting address: Fotongatan 2, 224 94 Lund 
Mobile: +46 (0)722 034 322 
Director@maxiv.lu.se 
www.maxiv.lu.se 
 
Assistant: 
Lena Qvist 
Tel: +46 (0)46-222-9566 
Mobile: +46 (0)725 88 5855 
lena.qvist@maxiv.lu.se 
 
 

Från: Ellen Karlsson <ellen.karlsson@hr.lu.se>  
Skickat: den 27 oktober 2020 14:02 
Till: Alf Rosenbäck <alf.rosenback@ehl.lu.se>; Gunnel Holm <gunnel.holm@kansliht.lu.se>; Helena Josefsson 
<helena.josefsson@jur.lu.se>; Moa Lindell <moa.lindell@kanslik.lu.se>; Veronica Gummesson 
<veronica.gummesson@lth.lu.se>; Mattias Brattström <mattias.brattstrom@med.lu.se>; Catrin Malmström 
<catrin.malmstrom@science.lu.se>; Malou Engberg de Carvalho <malou.engberg_de_carvalho@sam.lu.se>; 
Susanne Kristensson <susanne.kristensson@rektor.lu.se>; Sara Virkelyst <sara.virkelyst@rektor.lu.se>; Annette 
Stambolovski <annette.stambolovski@maxiv.lu.se>; Elisabeth Stålesjö <elisabeth.stalesjo@ub.lu.se>; LUS Vice Ordf 
<v.ordf@lus.lu.se> 
Kopia: Jimmie Kristensson <jimmie.kristensson@med.lu.se> 
Ämne: Remiss för projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling 
 
Hej,  
 
Vänligen se bifogad remiss och remissbrev samt studenternas inlaga till projektet Universitetsgemensam satsning för 
jämställdhet och likabehandling.  
 
Vi tar tacksamt emot era remissvar senast torsdagen den 12:e november. Vänligen återkom om ni har några frågor.  
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Vänliga hälsningar,  
 
Ellen Karlsson 
Personalkonsult 
 
Lunds universitet 
Sektionen HR 
Arbetsgivarstöd- och verksamhetsutveckling 
Tel: +46 46 222 83 22 
 
  
När du skickar e-post till Lunds universitet behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter 
behandlas hittar du på Lunds universitets webbplats: www.lu.se/integritet 
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Remissvar Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och 
lika villkor (STYR 2020/1880) 
 
Lunds universitets studentkårer (LUS) tillstyrker det presenterade förslaget på 
organisatorisk struktur för det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet och lika 
villkor. Därutöver önskar LUS lämna följande kommentarer för det fortsatta arbetet.  

Projektet föreslår att Rådet för jämställdhet och lika villkor får en förändrad struktur, 
samt att det till rådet inrättas en expertgrupp. LUS anser att båda dessa förslag är mycket 
bra, men vill betona vikten av studentrepresentation även i expertgruppen.  

Som ett resultat av Tellusprojektet och i enlighet med resursfördelningen för 2021 
kommer medel att fördelas till 1,5 heltidsekvivalenter för inrättandet av en stödstruktur 
som ska arbeta fokuserat med frågor som rör trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. Projektet föreslår att detta redan beslutade team ska få ett 
utökat uppdrag och förutom särskilt fokus på trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling även fokusera på det systematiska förebyggande arbetet mot 
övriga former av diskriminering. LUS anser att detta är ett bra förslag förutsatt att 
resurserna till teamet ökas i relation till det utökade uppdraget. De 1,5 
heltidsekvivalenter som i nuläget har beslutats inom ramen för Tellusprojektet är 
anpassade efter det uppdraget teamet tilldelades för att arbeta med trakasserier, sexuella 
trakasserier och kränkande särbehandling. Om teamet ska ha ett större uppdrag och 
ansvarsområde krävs att teamet utökas på motsvarande sätt. Om så inte sker ser 
studenterna stor risk att arbetet med samtliga diskrimineringsgrunder riskerar att bli 
halvdant, vilket skulle motverka förändringens syfte. LUS ser inte att 1,5 
heltidsekvivalenter kan vara tillräckligt för det omfattande arbetet med samtliga 
diskrimineringsgrunder.  

LUS vill betona vikten av att heltidsekvivalenter i så stor utsträckning som möjligt fördelas 
som heltidstjänster för att skapa förutsättningar för ett fokuserat arbete.  

LUS vill även, vänligt men bestämt, påpeka felskrivningen Lunds universitets förenade 
studentkårer på s. 9, som rätteligen ska vara Lunds universitets studentkårer.  

Avslutningsvis vill LUS tacka projektet för ett väl genomfört arbete med stor lyhördhet 
för studenternas synpunkter.  

Lunds universitets studentkårer  
2020-11-06 
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