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Handlingsplanen utgår från Diskrimineringslagen, Strategisk plan Lunds universitet 
2012-2016, Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald, 
Likabehandlingsplan för studenter vid Lunds universitet 2015 samt 
Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och 
mångfald under 2016. 
 
Målet med handlingsplanen är att bidra till att all verksamhet vid institutionen för 
kulturgeografi och ekonomiska geografi ska vara fri från sexism, rasism, homofobi, 
transfobi, exkludering på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet inkluderar 
de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Mål 
markerade med * är hämtade från Samhällsvetenskapliga fakultetens handlingsplan för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016. 
 
Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald innehåller sex 
insatsområden; Diskriminering, Likabehandling, Rekrytering och befordran, Ledarskap, 
Löner och anställningsvillkor samt Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv. 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har i sitt arbete med sin handlingsplan utgått från 
universitetets sex insatsområden men valt att skapa fem områden med andra namn för 
att skapa en tydligare struktur. Institutionen väljer att göra detsamma. Handlingsplanen 
inrymmer konkreta åtgärder för institutionens jämställdhets-, likabehandlings-, och 
mångfaldsarbete 2016 uppdelat på fem plus ett  områden: 
 

a. Studenter och utbildning 
b. Rekrytering och befordran 
c. Ledarskap 
d. Forskare och forskning 
e. Anställnings-, arbetsvillkor och löner 
• Uppföljning av handlingsplaner 

 
Definitioner 
Vår definition av jämställdhet bygger på den definition om jämställdhet som är 
definierad i propositionen ”Med förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 
i arbetslivet, m.m.”(Prop.1978/79:175) och så som det uttrycks i SCB:s skrift ”På tal om 
kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” (2014). Definitionen omfattar en kvalitativ 
och en kvantitativ aspekt: Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män inom universitets olika verksamheter och i alla maktpositioner. En 
jämn fördelning anses vara 60-40. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och 
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mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka 
institutionens olika verksamheter. 
 
Vår definition av jämställdhetsintegrering är samma som regeringens, som i sin tur har 
samma definition som Europarådet och FN: Jämställdhetsintegrering innebär (om-
)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 
processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. 
 
Vår definition av likabehandling är: att för anställda och studenter främja lika rättigheter 
och motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
och ålder (jämför RF 1:2). 
 
Vår definition av mångfald omfattar en kvalitativ och en kvantitativ aspekt. Kvantitativ 
mångfald handlar om att människor med olika könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
och ålder ska finnas representerade i universitets samtliga verksamheter, såväl bland 
anställda, som studenter. 
 
Kvalitativ mångfald innebär att allas (oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
ålder) kunskaper, erfarenheter och värderingar ska tas tillvara och att dessa får berika 
och påverka institutionens verksamhet. 
 
Mångfaldsintegrering bygger på samma princip som jämställdhetsintegrering men med 
de övriga sex diskrimineringsgrunderna i fokus, dvs. att mångfaldsintegrering innebär 
(om-)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett 
mångfaldsperspektiv som inkluderar könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 
som normalt sett deltar i beslutsfattandet. 
 
Som en konsekvens av att jämställdhet och mångfald ska integreras i arbetet är avsikten 
med föreliggande handlingsplan att de föreslagna åtgärderna i så stor utsträckning som 
möjligt ska integreras i verksamheternas ordinarie arbete. 
 
 
A. Studenter och utbildning 
Berörda grupper: studenter, undervisande personal, TA-personal 
 

Problemområde: Alla studenter har inte idag lika förutsättningar för att klara sina studier 
vid institutionen. Kunskapen om jämställdhet, likabehandling och mångfald bland 
studenter och anställda är varierande. Dessa två faktorer kan påverka utbildningens 
kvalitet och studenternas förmåga att tillgodogöra sig den. För att implementera ett 
jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsperspektiv i utbildningen ska 
institutionen: 

 
- Säkerställa att studentinformationen på fakultetens samt institutionernas 

websidor är aktuell och att relevanta dokument finns på svenska och 
engelska så att studenten ska kunna genomföra sin utbildning på lika 
villkor. Särskild översyn genomförs inom fakulteten under 2016. * 
Huvudansvarig: fakultetsledning 
Övriga ansvariga: prefekter, informatörer på fakultets- och institutionsnivå 
 

- Informera om institutionens JLM-arbete på de allmänna 
informationsmöten för nya studenter som arrangeras i samband med 
terminsstart samt i de mail som går ut till nya studenter angående LUs 
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och KEGs stödverksamheter. Genomförs vid terminsstart HT 2016 
Huvudansvarig: Studievägledarna 
 

- Genomföra försöksverksamhet av anonyma tentor på någon kurs. 
Genomförs under hösten 2016 
Huvudansvarig: Studierektor 
Övriga ansvariga: kursansvariga 
 

- Följa upp genomströmning på institutionen och anledning till studenters 
studieuppehåll, för att se om det går att utläsa mönster i vem som faller 
bort från studierna. Genomförs under sommaren 2016 
Huvudansvarig: Institutionens JLM-grupp 
Övriga ansvariga/genomför: Administratörerna  
 

- Utreda hur institutionen kan motverka kränkande särbehandling för att 
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Genomförs 
hösten 2016 
Huvudansvarig: Prefekt 
Övriga ansvariga: Institutionens JLM-grupp, administrativ studierektor, 
studierektor. 
 

- Utforma rutiner för hantering av och information om studenter med 
pedagogiskt stöd på institutionen.  
Huvudansvarig: Studierektor 
Övriga ansvariga: studievägledare och lärare 
 
 

Problemområde: Det finns JLM-aspekter i undervisningssituationer som påverkar det 
pedagogiska uppdraget. Exempelvis händer det att vissa studenter försöker sätta 
kvinnliga lärare ”på plats”.  

- Föra fram önskemål om att den högskolepedagogiska kursen med inriktning mot 
genus och mångfald får en tydlig praktisk profil i samband med flytten till AHU. 
Genomförs våren 2016 
Ansvarig: Institutionens representant i fakultetens JLM-grupp (Linda Stihl) 
 

- Sammanställa hur många i lärargruppen som gått fakultetens 
högskolepedagogiska kurs ”Genus och mångfald i undervisningen” eller 
motsvarande. 
Ansvarig: Institutionens JLM-grupp 
 

- Genomföra seminarium eller workshop kring upplevelser att undervisa med 
målet att ge anställda redskap att hantera olika situationer. Institutionsinternat 
2016 
Ansvarig: Institutionens JLM-grupp 

 
 

B. Rekrytering och befordran 

Berörda grupper: Forskande personal och undervisande personal 
 

Problemområde: Det finns en skev könsfördelning inom institutionen där män är 
överrepresenterade i seniora tjänster. Av de som söker tjänster vid institutionen, 
finns det inte tillräckligt många kvinnor som kvalificerar sig till lektorstjänster. 
För att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald på området rekrytering 
och befordran ska institutionen: 

 
- Följa upp var KEG och HEKs doktorander arbetar efter disputation. 

Uppföljningen sker av doktorander som disputerat de senaste 10 åren. 
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Syftet är att analysera vart våra disputerade söker sig och se hur 
institutionen kan påverka att våra doktorander får samma möjligheter 
att stärka sina meriter. Genomförs under våren 2016. 
Ansvarig: Institutionens JLM-grupp 

 
 

C. Ledarskap 

Berörda grupper: dekan, prefekter, studierektorer och övriga med ledningsuppdrag 
 

Problemområde: det finns en skev representation i fakultetens och institutionens 
olika organ, vilket bidrar till en ojämn maktbalans (här avses samtliga 
diskrimineringsgrunder). För att uppnå jämställdhet och mångfald inom 
ledarskap ska fakulteten: 

 
- Delta i arbetet för att skapa rutiner i fakultets- och institutionsstyrelsen 

för att alla beslut som fattas är genomlysta ur ett jämställdhets-, 
likabehandlings- och mångfaldsperspektiv. Förslag till rutiner utarbetas 
och förankras under 2016. * 
Huvudansvarig: fakultetsledningen 
Övriga ansvariga: prefekter 
 
 

 
D. Forskare och forskning 
Problemområde: brist på kvantitativ jämställdhet bland forskarna. En långsiktig 
plan för att bryta mansdominansen behövs. Arbetet dock ligger utanför denna plans 
tidshorisont. 

 
 
 

E. Anställnings-, arbetsvillkor och löner 

Berörda grupper: alla anställda 
 

Problemområde: olika villkor för anställda vid fakulteten. Det finns inte tillräcklig 
kunskap om sjukskrivningar vid fakulteten. Doktorander, och är särskilt kvinnliga 
doktorander, utmärker sig negativt bland sjukskrivningar på fakulteten men 
orsaken är inte klarlagd. Utöver detta finns ett problem med att anställda har olika 
tillgång till information eller till sin arbetsplats samt att institutionen under en 
längre tid har haft problem med den psykosociala arbetsmiljön. För att främja 
jämställda och jämlika löner och likvärdiga arbetsvillkor ska institutionen: 

 
- Fakultetsledningen och fakultetens HMS-kommitté kommer under våren 

att kartlägga sjukskrivningstal på fakulteten och göra djupintervjuer med 
doktorander. Förutsatt att arbetet på fakulteten fortskrider ska 
institutionens sjukskrivningar analyseras och jämföras med fakultetens 
slutsatser. Genomförs HT2016. 
Huvudansvarig: Institutionens JLM-grupp 
Övriga ansvariga: skyddsombud, studierektor för forskarutbildningen  
 

- Delta i arbetet med att skapa rutiner för att säkerställa att informationen på 
fakultetens samt institutionernas websidor ständigt är aktuell och att 
relevant information och relevanta dokument finns på svenska och 
engelska för att alla anställda ska kunna genomföra sitt arbete på lika 
villkor. Genomförs under 2016. * 
Huvudansvarig: fakultetsledning 
Övriga ansvariga: informatörer på fakultets- och institutionsnivå 

 
- Säkerställa att vid varje till- och/eller ombyggnad av någon av fakultetens 
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lokaler så ska en tillgänglighetskonsult anlitas. * 
Huvudansvarig: Prefekter och fakultetsledningen 

 
- Informera nyanställd personal om fakultetens arbete med jämställdhet, 

likabehandling och mångfald. Ska genomföras under 2016. * 
Ansvarig: Prefekterna 

 
- Kartlägga informationsbehov hos nyanställda samt sammanställa 

informationen för att uppmuntra och inkludera nyanställda i institutionens 
verksamhet.  Genomförs under våren 2016 
Huvudansvarig: Institutionens JLM-grupp (Agnes Andersson Djurfeldt 
och Mads Barbesgaard) 
Övriga ansvariga: Prefekt, administrativ studierektor, studierektor 
administratörer 
 

- Utreda hur institutionen kan motverka kränkande särbehandling för att 
främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket har ny föreskrift (AFS 2015:4) som träder i kraft 
2016-03-31. Genomförs hösten 2016 
Huvudansvarig: Prefekt 
Övriga ansvariga: Institutionens JLM-grupp, administrativ studierektor. 
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