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Universitetsstyrelsen 

 
Strategi och handlingsplan för lika villkor 2013 
 
Universitetsstyrelsen beslutar godkänna det framlagda förslaget till Strategi 
och handlingsplan för lika villkor 2013 vid Linköpings universitet. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess samman-
träde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, uni-
versitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, 
Per-Erik Ellström, Magnus Hall, Lars Hultman, Oskar Lyding, Christer 
Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Maria Ågren, Jan-
Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit personalföreträdaren Ör-
jan Lönnevik, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, revisionschefen Mar-
gareta Fallsvik, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören 
Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt prorektor 
Karin Fälth-Magnusson, den sistnämnda föredragande. 
 
 
 
 
Bengt Westerberg 
 
 Karin Fälth-Magnusson 
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Övergripande mål och åtgärder för lika villkor 
 

1. Information och utbildning 
Mål:  Anställda och studenter ska vara medvetna om LiUs vision för lika 

villkor och ärendehanteringen vid diskriminering, trakasserier och 
övrig kränkande särbehandling. 

Åtgärd:  Erbjuda centrala utbildningsinsatser för anställda och studenter, 
utöver de utbildningar och insatser som genomförs på fakultets- 
och institutionsnivå. 

Ansvar: SLVs presidium 
Budget: 90 000 kr (fördelas mellan åtgärder som beskrivs nedan) 
 
Informations- och utbildningsinsatser 
Målgruppen är anställda och studenter. Lika villkorsperspektivet ingår bland 
annat i informationsmöten och utbildningar riktade till universitetsledning, 
prefekter, chefer, nyanställda medarbetare, lärare, ombud för lika villkor, kår-
styrelser, sektioner, CSG m.fl. År 2012 börjar en ny mandatperiod för många 
styrelser och nämnder. SLV kommer att arbeta för att lika villkor tas upp i in-
troduktionen för dessa organ. Insatserna genomförs t.ex. av koordinatorerna 
för lika villkor, juristfunktionen, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, 
Studenthälsan och externa konsulter. Utbildningar kan skräddarsys efter be-
hov. Exempel på innehåll: lagstiftning, förebyggande arbete, ärendehantering 
och diskussioner om t.ex. rekrytering, arbetsmiljö, kommunikation och värde-
ringar, situationsanpassat ledarskap, medarbetarskap. Den 1-2 februari före-
läser Malin Lindelöw om kompetensbaserad rekrytering. Det finns även fär-
diga utbildningspaket att beställa: www.liu.se/likavillkor/utbildning. 
 
Som ett resultat av enkäten Nöjd-Student-Index (NSI) är det angeläget att nå 
ut till alla nya studenter med information om skyldigheter och rättigheter gäl-
lande lika villkor genom t.ex. ökat samarbete med fakulteterna, studentkårer-
na, programansvariga och studierektorer. 
 
Nyhetsbrev  
Nyhetsbrev om lika villkor utkommer varje månad och innehåller interna-
tionella, nationella och lokala nyheter. Nyhetsbrevet distribueras bl a till om-
bud för lika villkor, studentkårer, webbansvariga, prenumerationslistan och 
finns även på hemsidan. 
 
Portalen för lika villkor – www.liu.se/likavillkor 
På portalen finns nyheter, nyhetsbrev, information rörande samtliga diskri-
mineringsgrunder och övrig kränkande särbehandling, lagstiftning, ärende-
hantering, statistik, organisation och informations- och utbildningsinsatser. 
Ambitionen är att sidan ska användas som diskussionsunderlag i utbildnings-
insatser. 
 
Marknadsföring av lika villkor  
Följande dokument finns tillgängliga på portalen för lika villkor. De går att 
beställa och finns både på svenska och engelska. 
-  Informationsbroschyren om lika villkor 
- LiUs strategi och handlingsplan för lika villkor 

http://www.liu.se/likavillkor/utbildning
http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor/nyhetsbrev
http://www.liu.se/likavillkor


 

-  Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och övrig kränkande 
särbehandling 

- På tal om kvinnor och män vid Linköpings universitet (statistik) 
 
SLV ska arbeta för att material om lika villkor ska ingå i välkomstmaterialet 
till nya studenter. Vid särskilda tillfällen, t.ex. Kalasmottagningen finns fram-
tagna marknadsföringsartiklar att dela ut. 
 
Uppföljning: Utbildningsinsatser som genomförts i Lika villkors arbete har nått ca 1 
500 studenter och ca 600 anställda. Utöver det har lika villkor lyfts fram bland annat 
via studiebesök, workshops och presentationer på konferenser. De marknadsföringsin-
satser som genomförts, bland annat deltagande i Kärleksparaden, Kalasmottagningen 
och öppna konferenser beräknas ha nått ca 2 000 personer. 
 
Malin Lindelöw var inbjuden utbildare i Kompetensbaserad rekrytering, utbildning-
en riktade sig mot Personalintendenter och rekryterande chefer. 
 
Under året har 10 nyhetsbrev skickats ut och portalen uppdateras ständigt. En om-
strukturering av portalen har påbörjats för att bli tydligare och mer lättnavigerad. 
 
Handlingsplanen 2012 har tryckts upp och översatts till engelska och distribuerats på 
LiU. Utöver det har ett vykort tryckts upp på svenska och engelska, vykortet har er-
satt tidigare Informationsbroschyr om lika villkor och delats ut bland annat på 
Kalasmottagningen. 
 
2. Integrering av lika villkor i LiUs verksamhet 
Mål:  Lika villkor ska vara en integrerad del av all verksamhet vid LiU.  
Åtgärd:  Utannonsera medel för institutioner/avdelningar och utbildningar 

för att integrera lika villkor i verksamheten. Medlen kan t. ex. an-
vändas till granskning av kurslitteratur och innehåll i en utbild-
ning, öka integrationen av utländska medarbetare och studenter, 
insatser för ett skapa ett öppet arbetsklimat. Arbetet kan löpa över 
flera år för att uppnå ett långsiktigt resultat. 

Ansvar: SLV 
Budget: 75 000 kr 
 
Uppföljning: SLV bestluade att bevilja följande insatser: 

• 15000 kr till avdelningen för Filosofi, IKK, för bearbetning av filosofiämnets 
litteraturlistor ur ett jämställdhetsperspektiv. 

• 40 000 kr till sjuksköterskeprogrammets personalgrupp för förändringsarbete 
beträffande lika villkor i arbets- och studentmiljö.  

• 10 000 kr till MAI för arbete med integrering av lika villkor i samband med 
utbildning av studenter som handleder undervisning vid institutionen. 

• 10 000 kr till StuFF för arbete med ökad kunskap för studenter om hur man 
söker hjälp vid psykosocial ohälsa.  

Insatserna kommer av avrapporteras vid framtida SLV-möten. 
 
3.  Medel att söka för enstaka arrangemang 
Mål: Att uppmuntra studenter och anställda till kreativa och innovativa 

idéer samt enstaka arrangemang eller andra begränsade insatser 
inom lika villkorsområdet. 

Åtgärd: Tillkännage att medel finns att söka för studenter och anställda. 
Studenter uppmanas att inkomma med ansökan i samverkan med 
lämplig studentorganisation, exempelvis kårer eller sektioner.  
Beslut om beviljade medel sker löpande under året. Strategigrup-
pen för lika villkor förväntar sig en skriftlig redogörelse av resulta-



 

tet från de som får medel.  
Kriterier : 

 koppling till visionen för lika villkor 
 en tydlig tidsram och budget 
 det är en fördel  

- om både studenter och anställda involveras  
- om fler än en diskrimineringsgrund uppmärksammas  
- om mer än en fakultet omfattas eller påverkas. 

Ansvar: SLV 
Budget: 40 000 kr 
 
Uppföljning: Det har inkommit två äskande; 

• International Student Association (ISA) gällande arrangemanget iDay12. 
SLV beslutar att bevilja 25 000 kr från medel för enstaka arrangemang. 

• Tidskriften för Genusvetenskap (TGV) gällande införskaffande av dator för 
att kunna digitalisera alla utkomna nummer i tidningens historia. SLV be-
slutar att bevilja 10 000 kr. 

 
4.  Include — nationellt nätverk för samverkan kring breddad  

rekrytering  
Mål: Förbättra arbetet kring breddad rekrytering. 
Åtgärd: Erfarenhetsutbyte med andra lärosäten genom medverkan i nät-

verkets träffar och andra arrangemang. Upp till 10 personer från 
LiU, varav två studenter, utses att delta i nätverket. 

Ansvar: SLVs presidium 
Budget: 15 000 kr 
 
Uppföljning: Koordinator för lika villkor var med på en nätverksträff under våren 
2012. Kajsa Holmgren Peterson och Åsa Löwgren representerar LiU på Includes 
konferens ”Högre utbildning – vem bryr sig?” i december 2012. 

 
5.  Breddad annonsering för rekrytering av studenter 
Mål: Marknadsföra LiU i ett breddat urval av media. 
Åtgärd: Att aktivt verka för att bredda det urval av media som används för 

att rekrytera nya studenter, t.ex. genom att annonsera i Handikap-
pidrott, RFSLs KomUt samt synas i olika sociala medier. 

Ansvar:  SLV, Avdelningen för studentrekrytering. En stor del av arbetet 
med breddad rekrytering ansvarar fakulteterna och programmen 
för. 

Budget:  40 000 kr 
 
Uppföljning: Annons i KomUt under 2 nummer i såväl papperstidning som på web-
ben. 
 

6.  Breddad rekrytering av studenter 
Mål: Öka LiUs ”ambassadörers” kunskap om lika villkor vid LiU. 
Åtgärd: Utbilda LiUs ”ambassadörer” i lika villkor.  
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
 
Uppföljning: Lika villkor ingår i den utbildning för LiUs ”ambassadörer” som Av-
delningen för studentrekrytering ansvarar för. 

 
7.  Samverkan med studenter 
Mål: Minska antalet/andelen studenter som upplever sig utsatta för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling av 
andra studenter. 



 

Åtgärd: SLV ska i samverkan med t.ex. kårer, sektioner och andra student-
organisationer skapa dialog kring möjliga insatser utifrån NSI-
resultaten. 

Ansvar: SLV 
 
Uppföljning: Dialogen med kårerna är god och levande. Utöver kårerna har koordi-
nator för lika villkor varit med på utbildning av studenternas Arbetsmiljöombud. 
Lika villkor är med i fadderutbildningen som Studenthälsan ansvarar för. 

 
8. Statistik om anställda, studenter och verksamheten på LiU 
Mål: Få ett bra statistiskt underlag för beslut om åtgärder. 
Åtgärd:  Tidigare år har LiU tagit fram ”På tal om kvinnor och män på LiU 

– statistik gällande anställda och studenter”. År 2012 ska doku-
mentet även omfatta annan relevant statistik, t.ex. information om 
internationell bakgrund och ålder. Dokumentet ska publiceras på 
svenska och engelska. 

Ansvar: SLV 
Budget: 55 000 kr 
 
Uppföljning: Statistiktabeller över studenters och anställdas utländska bakgrund har 

levererats enligt beställning från SCB. En lika villkorsapplikation har 
konstruerats i QlikView av ADSYS och ska testas. Uppgifter om köns- 
och åldersfördelning bland ledande poster och i styrelser/nämnder, vilket 
inte går att få fram i QV, ska samlas in och en broschyr liknande ”På tal 
om kvinnor och män vid LiU” för 2012 ska sammanställas. 

 
9. Portalen för lika villkor: www.liu.se/likavillkor 
Mål:  Få en mer lättläst hemsida om lika villkor. 
Åtgärd:  Genomföra en omstrukturering av hemsidorna. 
Ansvar: SLV 
Budget: 10 000 kr 
 
Uppföljning: Arbetet är påbörjat och fortsätter under 2013. Arbetet ska ske i samar-

bete med övrig granskning och arbete med LiUs webb-strukturer. 
 
10. Nätverket ”Jämställdhet och likabehandling i högskolan” 
Mål: Erfarenhetsutbyte med andra lärosäten. 
Åtgärd:  Medverka i nätverkets träffar. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
 
Uppföljning: Koordinator för lika villkor har kunnat delta vid en av nätverkets två 

träffar detta år. Nätverket används under hela året för informations-
spridning mellan högskolorna. Under november 2012 deltog Kristin 
Ljungemyr och Stina Backman i den nationella jämställdhetskonferensen 
”Jämställdhet i en autonom högskola” som arrangeras av KTH. 



 

Du vet väl om att LiU 
har Andrum? 

 
Andrum är ett rum för 
t.ex. lugn, stillhet, tyst-
nad, bön eller meditation.  
 
Andrum på Campus 
Valla hittar du ovanför 
HumSam biblioteket, på 
tredje våningen i D-huset. 
 
På Campus Norrköping 
finns Andrum på plan 5 i 
Kårhuset Trappan. 
 
På Campus US finns 
rummet Meditrina vid 
norra entrén. 

Etnicitet, religion och livsåskådning  
 
Linköpings universitet är ett icke-konfessionellt universitet som vi-
lar på vetenskaplig grund. LiU värnar om yttrandefriheten och ett 
klimat som är öppet för debatt och ifrågasättande. Det är samtidigt 
viktigt att lyfta fram det förhållandet att enskilda anställda eller 
studenter kan uppleva sig kränkta genom att andra anställda eller 
studenter utnyttjar sig av sin yttrandefrihet. Inte minst inom områ-
den som berör religion eller annan livsåskådning finns risker för in-
tressekonflikter. Genom strategiskt och förebyggande arbete strävar 
LiU efter att tillvarata etnisk mångfald samt att respektera indivi-
ders rätt till att ha olika religioner och livsåskådningar. I denna 
handlingsplan används genomgående begreppen ”Etnicitet, religion 
och livsåskådning” i stället för lagens ”Etnicitet och religion eller 
annan trosuppfattning”. Detta för att tydliggöra rätten till indivi-
ders livsåskådning, oavsett religiösa förtecken eller ej.  
 
Det är viktigt att LiU har den kompetens som krävs för att kunna 
utforma en ändamålsenlig verksamhet och det är av betydelse att 
universitetet speglar samhällets mångfald för att skapa förtroende 
och legitimitet. 
 
Åtgärder som är gemensamma för fler diskrimineringsgrunder 
finns under avsnittet ”övergripande åtgärder” som exempelvis bre-
dare annonsering och informations- och utbildningsinsatser. 
 
Aktiviteter inom ramen för arbetet med internationalisering av LiU förväntas bidra 
till ett ökat internationellt utbyte för både studenter och anställda och till en ökad 
förståelse för kulturella likheter och olikheter. Detta är något som gagnar arbetet 
för lika villkor. 
 
Åtgärder: 

1.  Svenska för akademiker, SFA  
Mål:  Underlätta för invandrade akademiker i regionen att få adekvat 

arbete genom ökade kunskaper i svenska. 
Åtgärd:  Hitta former för samarbete med Länsstyrelsen och Östsam för att 

erbjuda invandrade akademiker i regionen att fördjupa det 
svenska språket inom sina respektive akademiska områden.  

Ansvar: SLV 
 
Uppföljning: Ingen aktivitet då frågan har legat hos Östsam utan att komma vidare. 

Åtgärden kommer att tas bort i nästa HP. 
 
2. Swedish Language Café – International Corner 
Mål:  Internationella studenter och anställda ska lära sig svenska 
Åtgärd:  Stimulera till dialog på svenska genom fika och framtagna sam-

talskort 
Ansvar: International Office 
Budget: 7 000 kr 
 
Uppföljning: Ett Språkcafé arrangeras numera regelbundet av Studievägledningen 

vid IKK i Café Ellen, hus Key. Verksamheten kommer att flytta till Inter-
national Corner i D-huset vt-13 men fortsätter under Studievägledning-
ens ansvar. Ekonomiskt stöd från SLV föreslås till nästa HP. 

 



 

3. Multireligiös almanacka 
Mål:  Öka medvetenheten om olika religiösa högtider på arbetsplatser-

na. 
Åtgärd:  Distribuera almanackan till alla kårer, institutioner och enheter. 
Ansvar: SLV 
Budget: 25 000 kr 
 
Uppföljning: Har distribuerats. 
 
4. Seminarier och enstaka initiativ för att öka kulturell förståelse 
Mål:  Skapa en arbets- och studiemiljö där alla känner sig välkomna 
Åtgärd:  Stötta Spotlight och andra initiativ för ökad kulturell förståelse 
Ansvar: SLV 
Budget: 8 000 kr 
 
Uppföljning: Inga aktiviteter då Spotlights verksamhet är vilande. 



 

Att studera med  
funktionsnedsättning! 

 
Vid LiU erbjuds flera olika 
former av pedagogiskt stöd för 
studenter med funktionsned-
sättning. Exempelvis: 
• Litteratur som talbok 
• Mentorstöd 
• Extra handledning 
• Anteckningshjälp 
• Teckenspråkstolk 
• Förlängd tentamens-

tid/alternativ tentamens-
form 

 
Mer information hittar du hos 
koordinator för studenter med 
funktionshinder och på hemsi-
dan: 
www.liu.se/funktionshinder 

Funktionshinder 
 
LiU ska vara ett tillgängligt universitet – där man inte blir 
utestängd från att kunna tillgodogöra sig information, delta 
i aktiviteter, studera eller arbeta på grund av en funktions-
nedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska kunna 
vara delaktiga och jämlika i den verksamhet som bedrivs 
vid universitetet.  
 
Det är viktigt att öka medvetenheten om hur utbildning, in-
formation, tjänster och miljöer kan utformas så de blir till-
gängliga för alla vid LiU. LiUs hemsidor ska vara tydliga 
och lättnavigerade. 
 
LiU ska fortlöpande förbättra den fysiska tillgängligheten i 
lokalerna. Åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet finns lis-
tade i åtgärdsplan, som Lokalförsörjningsavdelningen an-
svarar för tillsammans med hyresvärdarna. Rekommenda-
tioner gällande schemaläggning och lokalbokning finns på 
www.liu.se/funktionshinder. 
 
Resursgruppen med fokus på funktionsnedsättning ställer 
gärna upp som remissinstans vid ny- och ombyggnationer. 
 
Åtgärder som är gemensamma för fler diskriminerings-
grunder finns under avsnittet ”övergripande åtgärder”. 
 
Åtgärder: 
 

1. Driftskostnad för dataprogram avseende läs- och skrivsvårigheter 
Mål:  Alla anställda och studenter ska kunna ladda ner upphandlade 

stödprogram. 
Åtgärd:  Genomföra upphandling av licenser för dataprogram avseende 

läs- och skrivsvårigheter. SLV bekostar kostnad för support. 
Ansvar: Upphandlingsavdelningen, koordinator för studenter med funk-

tionshinder 
Budget: 25 000 kr 
 
Uppföljning: Stava Rex – rättstavningsprogram för svensk text och SpellRight – 

rättstavning för engelsk text, finns nu inköpta med licens som gör att alla 
studenter och anställda kan ladda ner programmen. Programmen är spe-
ciellt utvecklade med tanke på personer med dyslexi. 

 
2. Pedagogiska diskussioner 
Mål:  Främja diskussioner mellan lärarkollegor för att balansera olika 

studenters behov. 
Åtgärd:  Genomföra pedagogiska diskussioner i seminarieform för att ba-

lansera olika studenters behov utifrån sociala och kommunikativa 
utmaningar i undervisningssituationer. 

Ansvar: SLV och CUL 
 
Uppföljning: Åtgärden är påbörjad i form av diskussioner med representanter för 

SLV, CUL, CTE, juristfunktionen, förvaltningsledningen samt FFK och 
TFK om vilken typ av stöd som kan vara lämpligt att erbjuda lärare. 

 

http://www.liu.se/funktionshinder
http://www.liu.se/funktionshinder


 

3. Lokalbeskrivning 
Mål:  För lokaler som LiU löpande använder ska det finnas beskrivning-

ar så att synskadade kan hitta i lokalerna. 
Åtgärd:  Fortsätta påbörjat arbete. 
Ansvar: SLV 
Budget: 20 000 kr 
 
Uppföljning: Beskrivning av C-huset är klar och publicerad på webben, beskrivning 

av hus Key pågår. 
 
4. Information om stöd 
Mål:  Alla nyantagna studenter ska ha fått information om det stöd som 

finns att få vid funktionsnedsättning. 
Åtgärd:  Sprida material om det stöd som finns att få vid funktionsnedsätt-

ning, gärna i välkomstpaketet till nya studenter. 
Ansvar: SLV 
Budget: 20 000 kr 
 
Uppföljning: Informationen har gått ut i välkomstpaktetet till studenterna på flertalet 

program. De som inte fick informationen via välkomstpaketet ska ha fått 
det vid upprop eller tidigt vid kursstart. 

 
5. LiU-dag kring funktionsnedsättning 
Mål:  Tillvarata LiUs forskningsresultat gällande funktionsnedsättning.  
Åtgärd:  Arrangera en seminariedag. 
Ansvar: SLV 
Budget: 10 000 kr 
 
Uppföljning: Åtgärden är genomförd som ett samarrangemang med IHV och med 

cirka 100 anmälningar. 
 
6. Bärbar hörslinga 
Mål:  Det ska vara möjligt att boka bärbar hörslinga på varje Campus. 
Åtgärd:  Undersöka möjligheten att köpa in bärbara hörslingor till respek-

tive Campus. 
Ansvar: Lokalförsörjningsavdelningen 
 
Uppföljning: Åtgärden påbörjad med intagna offerter och planerade diskussioner med 

ansvariga kring inköp och övrig hantering.  
 
 



 

Vissa åtgärder gäller ständigt: 
• Att arbeta för att i möjlig-

aste mån ha jämn könsför-
delning i olika råd, nämn-
der, kommittéer, arbets-
grupper osv. 

• Vid LiU-arrangemang an-
stränga sig att bjuda in före-
läsare av båda könen.  

• Vid hedersutmärkelser bör 
både kvinnor och män no-
mineras. 

• Under föräldraledigheten 
får man idag som anställd 
vid LiU 10 % av lönen i för-
äldralön. Detta hanteras 
centralt av institutionerna 
för att inte belasta enskilda 
forskningsprojekt. 

• Uppmuntra män att ta ut 
föräldraledighet. 

• Förlägga möten i största ut-
sträckning inom kontorstid 
med tanke på föräldraskap. 

• I kungörelser av lediga an-
ställningar: infoga särskild 
text om lika villkor och där 
så är relevant, om kvinnor 
och män. 

Jämställdhet och genus 
 
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och infly-
tande mellan kvinnor och män. Det finns olika typer av jäm-
ställdhet: 
Kvantitativ jämställdhet. Kallas för rättviseaspekten. Det är orätt-
vist att vissa människor utan särskilda skäl ska ha lägre lön, 
sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter till inflytande, osv. 
Jämn könsfördelning anses råda då båda könen är representerade 
till minst 40 % vardera. Kvalitativ jämställdhet handlar om att ruti-
ner, värderingar, organisation m.m. är könsneutrala och inte 
präglas av könsbestämd kompetens. Förändras den kvantitativa 
fördelningen mellan könen finns förutsättningar för kvalitativa 
förändringar och omvänt. 
 
Det finns också en skillnad mellan formell och reell jämställdhet. 
Formell jämställdhet, i meningen att det inte längre finns några 
formella eller rättsliga hinder för jämställdhet, har successivt 
uppnåtts i Sverige, t.ex. genom att alla yrken är öppna för båda 
könen och genom särbeskattningen. Arbetet för reell jämställd-
het, dvs. att kvinnor och män har lika villkor i realiteten, pågår 
dock fortfarande. 
 
I syftet att uppnå jämställdhet är positiv särbehandling tillåten 
och befogad i vissa situationer. 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör sedan länge ett brett 
förankrat och högt prioriterat nationellt politiskt mål. På LiU har 
vi fördelen av att förutom ett aktivt jämställdhetsarbete även ha 
en stark akademisk miljö för dessa frågor. SLV ser Forum för ge-
nusvetenskap och jämställdhet och LiUs särskilda genuslektorer 
som viktiga resurser och samarbetspartners. GEXcel är ett inter-
nationellt excellenscentrum för tvärvetenskaplig genusforskning 
och utgör ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universi-
tet. GEXcel och Tema Genus stärker ytterligare det genusvetenskapliga området. 
 
Resultatet av de olika arbetsmiljöenkäterna visar att i de fall anställda och studenter upplever sig 
diskriminerade gäller det i stor utsträckning på grund av kön. Den problematiken tas upp i olika 
utbildningsinsatser om lika villkor och i dialog med kårerna.  
 
Åtgärder som är gemensamma för flera diskrimineringsgrunder finns under avsnittet ”övergri-
pande åtgärder”, bland annat ingår genusperspektiv i utbildningsinsatserna. Könsöverskridande 
identitet/uttryck tas upp i avsnittet ”Sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck”.  
 
Åtgärder: 

1. Genuslektorernas uppdrag 
Mål: Genusintegrera LiUs utbildningar, framför allt grund- och avance-

rad utbildning samt viss forskarutbildning. 
Åtgärd:  På varje fakultet finns en genuslektor, som bland annat genomför 

utbildnings- och informationsinsatser och samordning. Genuslek-
torerna samverkar även över fakultetsgränserna och skapar nät-
verk med kollegor på andra universitet.  

Ansvar: SLV och genuslektorerna 
Budget: 160 000 kr 
 



 

Uppföljning: Genuslektorernas arbete styrs av fakulteternas önskemål och ser därför 
olika ut. Forum för Genusvetenskap och jämställdhet har som ansvar att 
vara sammankallande för genuslektorerna för att utbyte av erfarenheter 
ska kunna ske. Två genuslektorer ansvarade tillsammans med koordina-
tor för lika villkor för en workshop på den europeiska konferensen ”7th 
European Conference on Gender Equality in Higher Education”. 

 
Filosofisk fakultet: har under innevarande år lagt extra fokus på det 
externa arbetet genom att dels delta, dels medverka på ett flertal konfe-
renser där Jämställdhet och genusintegrering i högskolan stått i fokus. 
Vid ett par tillfällen har de fakultetsspecifika studier som handlar om kön 
och karriär presenterats. På grundutbildningsnivå har genuslektorn fort-
satt sitt samarbetet med Socionomprogrammet och Psykologprogrammet 
och preliminära planer har dragits upp för en halvdags workshop med det 
sistnämnda programmet. På forskarutbildningsnivå har genuslektorn 
som tidigare gjort återkommande utbildningsinsatser på kursen ”Kar-
riärplanering för doktorander” och på den fakultetspecifika delen av 
CUL-ledda kursen i Forskarhandledning.  
 
Teknisk fakultet: Har bland annat engagerat sig i arbetet med breddad 
rekrytering till fakultetens utbildningar. Den 10 december bjuds repre-
sentanter från gymnasieskolorna i Norrköping in för samtal kring de 
sjunkande övergångstalen till högskolestudier. Teknisk fakultet fortsätter 
driva en målmedveten strategi för att öka antalet kvinnliga docenter och 
har deltagit i ett nationellt samarbete med andra tekniska högskolor för 
att integrera genusfrågor i tekniska utbildningar. 

 
 Utbildningsvetenskap: Fortsätter arbete med frågor av segregering 

mellan män och kvinnor i olika delar av lärarutbildningen och granskar 
integrationen av genusperspektivet i de nya lärarprogrammens utbild-
ningsvetenskapliga kärna. Arrangerar ett nätverksmöte den 11 december 
för att utbyta erfarenheter med andra högskolor kring arbetet med jäm-
ställdhet och genus i lärarutbildningarna. 

 
 Medicinsk fakultet: Under 2012 har genuslektorn vid HU bl.a. genom-

fört fyra forskarutbildningskurser i genus och medicin, skrivit två rap-
porter om genusintegrering på HU, en femårsuppföljning på samtliga 
program och en om läkarprogrammet, varit med och ordnat två nationella 
konferenser och medverkat vid en europeisk konferens. Rapporten om ge-
nusintegrering på läkarprogrammet är tänkt att användas som utgångs-
punkt för framtida evalueringar av den nysatsning som påbörjats på 
2012. 

 
2. Rekryteringsmål 
Mål: Främja jämn könsfördelning inom de akademiska anställningarna.  
Åtgärd: Fakulteterna tar själva beslut om rekryteringsmål för 2012. 
Ansvar: Fakulteterna och personalavdelningen 
 
Uppföljning:  
 
3.  Jämställda löner 
Mål: Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. 
Åtgärd:  Genomföra lönekartläggning, analys och handlingsplan för LiU. 
Ansvar: Personalavdelningen 
 



 

Uppföljning: Den lönekartläggning som genomfördes efter lönerevisionen 2011 visar 
inga osakliga löneskillnader på grund av kön. 

 
4. Rapportering av projekt 
Mål:  Dra nytta av de erfarenheter som kommer ur projekt som fått me-

del från Delegationen för jämställdhet i högskolan.  
Åtgärd:  Delta i de presentationer som Högskoleverket genomför gällande 

nationella projekt.  
Under hösten genomföra presentationer på LiU av universitetets 
egna projekt: 
- Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning 
- Genuslabbet, över gränserna för kön, universitet, disciplin och 
förväntan 
- Lärarutbildningen – för män med engagemang för jämställdhet. 

Ansvar: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och SLV 
 
Uppföljning: Denna punkt återstår att genomföra då det varit svårt att hitta en ge-

mensam tid för LiU-projekten. Alla ansvariga för projekten vill dela med 
sig av erfarenheter och vi planerar in en träff under våren 2013. 

 
5.  Genusmaraton 
Mål: Synliggöra genusforskningen vid LiU. 
Åtgärd:  Genomföra ett öppet arrangemang under våren. Målgrupp: stu-

denter, anställda och allmänheten. Genusmaraton är upptakten till 
Genusakademin vid LiU. Genusakademin är ett initiativ från Fo-
rum för genusvetenskap och jämställdhet och Tema Genus för att 
stärka och synliggöra genusforskningen vid universitetet genom 
att erbjuda stöd till genusforskare, bygga relevanta allianser och 
samarbeten inom universitetet, samt synliggöra gemensamma ak-
tiviteter och arrangemang.  

Ansvar: Forum för genusvetenskap och jämställdhet  och SLV 
Budget: 30 000 kr 
 
Uppföljning: Den 3 maj genomfördes Genusmaraton som ett öppet arrangemang till-

sammans med Linköpings kommun. Arrangemanget ägde rum i Passa-
gen. 15 olika infallsvinklar på genusforskning lyftes fram av LiUs fors-
kare och 15-30 personer fanns i publiken vid varje föreläsning. Arrange-
manget fick stor uppmärksamhet i lokal press och radio. 

 
6.  Nationell konferens om jämställdhetsbegreppet 
Mål: Problematisera begreppet jämställdhet. 
Åtgärd:  Genomföra en konferens under våren som problematiserar be-

greppet jämställdhet. Ett samarbete med Tidskrift för genusveten-
skap och Nationella sekretariatet för genusforskning. Målgrupp: 
forskare och praktiker. 

Ansvar: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och SLV 
Budget: 30 000 kr 
 
Uppföljning: Den 2 april genomfördes den nationella konferensen ”Vår älskade jäm-

ställdhet – vid vägs ände, eller finns vägar framåt?”. Konferensen lockade 
ca 100 deltagare från hela Sverige och var ett samarbete mellan Forum för 
genusvetenskap och jämställdhet, Tidskrift för genusvetenskap (TGV) och 
lika villkor.  

 
7.  Tidskrift för genusvetenskap (TGV) 
Mål: Att LiU ska kunna vara värd för redaktionskapet för TGV. 



 

Åtgärd: SLV bidrar med medel för 2012.  
Ansvar: SLV 
Budget: 40 000 kr (utbetalat 2011) 
 
Uppföljning: Utöver fyra nummer per år har TGV även arbetat med att digitalisera 

alla gamla tidskrifter i tidningens historia. TGV nominerades 2012 till 
Årets kulturtidskrift. 



 

Könsöverskridande  
identitet/uttryck… 

..är en diskriminerings-
grund som bland annat in-
nefattar transpersoner,  
transsexuella och transve-
stiter. Det är inte en sexuell 
läggning. 
 

Regnbågen… 
..är studentföreningen för 
HBTQ-studenter. Regnbå-
gen har ett rum i Kårallen. 
www.regnbagen.studorg.liu.se 

Sexuell läggning och könsöverskridande  
identitet/uttryck 
 
Den norm som råder i samhället och som bland annat utgår från 
att alla är heterosexuella brukar kallas för heteronormativitet.   
Utöver sexuell läggning utgår normen även från att alla identi-
fierar sig med det kön som konstateras vid födseln. En person 
som utmanar heteronormen kan t.ex. vara bisexuell, homosexu-
ell, transsexuell eller transvestit. Oavsett om man tillhör hetero-
normen eller inte, ska man känna sig välkommen att arbeta och 
studera vid Linköpings universitet.  
 
Alla människor avgör själva sin könsidentitet. Det innebär bl a 
rätten att välja tilltalsnamn och pronomen, vilket ska respekte-
ras.  
 
Fokus på åtgärder inom detta område är att öka medvetenheten  
kring diskriminering på grund av sexuell läggning samt köns-
överskridande identitet/uttryck. Ytterligare åtgärder som bidrar 
till att uppfylla målen nedan finns under avsnittet ”övergripande 
åtgärder”. 
 
Åtgärder: 
 

1. Lokal för Regnbågen 
Mål:  Att underlätta arbetet för HBTQ-studenter. 
Åtgärd:  SLV stödjer Regnbågen ekonomiskt genom att stå för kostnaden 

för möteslokalen i Kårallen. 
Ansvar: SLV 
Budget: 8 000 kr 
 
Uppföljning: Lokalen betalades av SLV under våren 2012. Efter sommaren sades loka-

len upp med förhoppning om att den då vilande verksamheten ska komma 
igång igen. 

 
2. Fikarumsdiskussion om HBTQ 
Mål:  Öka kunskapen om hur man som medarbetare kan bidra till ett 

öppet arbetsklimat. 
Åtgärd:  Erbjuda fikarumsdiskussioner med tema HBTQ. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 10 000 kr 
 
Uppföljning: Åtgärden flyttas fram ytterligare ett år. Diskussion förs med såväl ar-

betsgrupper som utbildningar kring Fikarumsdiskussioner. 
 
3. Gå med i RFSLs kärleksparad 
Mål:  Stötta arbetet för ett öppet samhälle. 
Åtgärd:  Informera om RFSLs kärleksparad. De som deltar från LiU får en 

LiU-tröja. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 20 000 kr 
 
Uppföljning: 2012 deltog 150 personer från LiU, vilket är rekord. Många utbytesstu-

denter syntes i tåget.  
 



 

4. Medverka i Peking Pride 
Mål:  Stötta arbetet för ett öppet samhälle. 
Åtgärd:  Bidra till ett seminarium under Peking Pride. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 5 000 kr 
 
Uppföljning: Peking Pride har bytt namn till Norrköping Pride. SLV bidrog till 

Norrköping Pride med medel till Sveriges förenade Queerstudenters se-
minarium samt till marknadsföring.  

 
5. Seminarier och evenemang kring HBTQ-frågor 
Mål:  Öka medvetenheten kring HBTQ-frågor samt öka antalet med-

lemmar i Regnbågen. 
Åtgärd:  Arrangera seminarier och evenemang. 
Ansvar: SLV tillsammans med Regnbågen 
Budget: 10 000 kr 
 
Uppföljning: Under 2012 genomfördes en ”Rutbildning” med fokus på HBTQ-frågor 

och religion. Utöver det är LiU engagerade i SFQs projekt ”Avslöja 
Heteronormen”. 

 
6. Integrera HBTQ i utbildningar 
Mål:  Öka HBTQ-kompetens hos studenter inom vissa utbildningar. 
Åtgärd:  Erbjuda samarrangemang med intresserade utbildningar. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
 
Uppföljning: Koordinator för lika villkor inbjuden att föreläsa om bland annat Regn-

bågsfamiljer på lärarprogrammet. 
 



 

Ärendehantering – diskriminering, trakasserier och  
övrig kränkande särbehandling 
 
Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är emot de mänsk-
liga rättigheterna och hotar arbetsglädje, hälsa och möjligheter till framgång inom 
både arbete och studier. Det kan få följder i form av sjukskrivningar, avhopp från 
studier och forskning m.m., vilket innebär förluster i kompetens och produktivitet 
för såväl individen och universitetet som samhället i övrigt. Tillgänglig forskning 
pekar mycket tydligt på att trakasserier i de allra flesta fall är ett uttryck för makt-
missbruk och förtryck (se Statens folkhälsoinstitut rapport 2005:49). Därför strävar 
LiU efter en arbetsmiljö med lika villkor.  
 
En likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet. Arbetet 
för lika villkor kan utveckla universitetets studie- och arbetsmiljö och därmed 
också positivt påverka förutsättningarna för framgångsrik utbildning och forskning 
samt påverkan på det omgivande samhället.  
 
Informell hantering 
Ett alternativ kan vara att försöka lösa problemet informellt. Den utsatte kan exem-
pelvis prata med personen i fråga, ensam eller tillsammans med någon annan. Kon-
taktpersoner följer nedan.  
 
► Anställda kan vända sig till: 

• Prefekt eller närmast ansvarig chef 
• Personalintendent  
• Fackliga representanter  
• Arbetsmiljöombud  
• Koordinatorer för lika villkor  
• Personalavdelningen  
• Företagshälsovården  
• Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

 
► Studenter kan vända sig till: 

• Studierektor eller programansvarig 
• Lärare 
• Studentkår 
• Studenthälsan 
• Studievägledare 
• Studerandearbetsmiljöombud 
• Koordinatorer för lika villkor 
• Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

 
Företagshälsovården, Studenthälsan och studievägledarna har tystnadsplikt. 



 

Formell anmälan 
En formell anmälan ställs till universitetet och lämnas till den biträdande universi-
tetsdirektören som ansvarar för att en utredning sker. Handlingar i en formell ut-
redning blir diarieförda. Möjligheter att sekretessbelägga uppgifter är begränsade. 
 
En utredning sker där universitetets jurister bistår. En rådgivande grupp kan kopp-
las in beroende på ärendets karaktär. Beslut om fortsatt handläggning fattas av bi-
trädande universitetsdirektören. Rektor beslutar om överlämning till nästa instans. 
 
De instanser som kan bli inkopplade som resultat av en formell utredning är: disci-
plinnämnden, personalansvarsnämnden och Statens ansvarsnämnd. Exempel på 
påföljder är varning, avstängning eller löneavdrag. Resultatet av utredningen läm-
nas till aktuell fakultet, avdelning, utbildning etc. som kan vidta ytterligare åtgär-
der.  
 
Mer information 
Mer information om ärendehantering finns i dokumentet ”Ärendehantering vid 
diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling” på portalen för 
lika villkor: www.liu.se/likavillkor/policy. 

http://www.liu.se/likavillkor/policy


 

Övrigt 
 
Uppföljning av Handlingsplan för lika villkor 2011 
 
Uppföljning av ”Strategi och handlingsplan för lika villkor 2011” finns på hemsida 
www.liu.se/likavillkor/policy och på diarienummer LiU-2010-01407. 
 
 
Diskrimineringslagen 
 
Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.  
 
Hela lagen finns här: 
www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm 
 
 
Resurser 
 
Kostnaderna för genomförandet av de konkreta åtgärder som är listade i denna 
handlingsplan samt för omkostnader och kompetensutveckling för Strategigrup-
pen för lika villkor och dess resursgrupper uppgår till 875 000 kr.  
 
Personella resurser för det övergripande arbetet för lika villkor: 170 %. Ordförande 
och ledamöter i strategigruppen och resursgrupperna deltar inom ramen för sina 
anställningar. Externa ledamöter kan arvoderas. 
 
Varje institution och enhet har minst ett ombud för lika villkor. Omfattningen på 
uppdraget som ombud beslutas och bekostas av institutionen och enheten. 
 
Kommunikationsplan 
 
”Strategi och handlingsplan för lika villkor” skickas till universitetsstyrelsen, stu-
dentkårer, fakulteter, biblioteket, universitetsförvaltningen, institutioner, enheter 
och rektors ledningsråd. Den läggs även ut på hemsidan och delas ut vid vissa ut-
bildningstillfällen. 

 

http://www.liu.se/likavillkor/policy
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
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Definitioner 
 
Breddad rekrytering  
Breddad rekrytering vid LiU betyder att eftersträva en rekrytering och genom-
strömning/retention av studenter på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion eller 
annan trosuppfattning, ålder, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsned-
sättning.  
 
Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier 
 

Diskriminering: När en enskild person missgynnas genom att behandlas 
sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i 
en jämförbar situation och som har samband med de lagstadgade diskrimi-
neringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning (livsåskådning), sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ut-
tryck, funktionshinder samt ålder. 
 
Direkt diskriminering kan beskrivas som olika behandling av lika fall och 
innebär att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än nå-
gon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämför-
bar situation. 
 
Indirekt diskriminering är när ett till synes neutralt beslut/motsvarande i 
praktiken visar sig missgynna vissa individer eller grupper. 
 
Strukturell diskriminering: Med strukturell diskriminering menas att vissa 
regler, normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden som förekommer i 
organisationer och andra samhällsstrukturer systematiskt diskriminerar 
vissa grupper av människor. 
 
Instruktion att diskriminera: Order eller instruktioner att diskriminera nå-
gon och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åta-
git sig att fullgöra ett uppdrag. 
 
Kränkande särbehandling och trakasserier: Med kränkande särbehandling 
och trakasserier avses på arbets- eller studieplatsen ovälkommet uppträ-
dande som kränker den personliga integriteten. Trakasserier är kopplat till 
någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Mobbning är en förete-
else som ingår i begreppet kränkande särbehandling. 

 
Etnicitet och etnisk tillhörighet 
Etnicitet relateras vanligen till gruppbildning samt till föreställda eller verkliga kul-
turella skillnader (som språk, religion osv.) samt maktrelationer mellan majoritet 
och minoritet. Etnisk tillhörighet handlar om upplevd eller tillskriven kulturell och 
social samhörighet.  
 
Funktionsnedsättning och funktionshinder 
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller 
till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionshinder är den be-
gränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgiv-
ningen. 
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Genus 
Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som 
definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan bio-
logiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att 
förändra. Genusordningen är den ordning som påverkar fördelningen av uppgifter 
och resurser mellan könen. I dagens samhälle är manligt genus strukturellt sett 
överordnat kvinnligt. 
 
HBT 
HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. T-
begreppet är i sig ett paraplybegrepp som innefattar transsexuella, bland många 
andra.  
 
HBTQ 
Samma som ovan inklusive Queer (se nedan). 
 
Jämlikhet 
Alla människor har lika värde oberoende av kön, nationalitet, etniskt ursprung, 
social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder m. m. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet avser jämlikhetsförhållandet mellan könen och innebär att kvinnor 
och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet.  
 
Kön 
Att någon är kvinna eller man. 
 
Könsidentitet 
Avser en persons självupplevda könstillhörighet.  
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på 
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 
Lika villkor 
LiUs samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös 
mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller köns-
överskridande identitet/uttryck. 
 
Mångfald 
En blandning av olikheter och likheter som exempelvis kön, ålder, sexuell lägg-
ning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 
och social bakgrund. Begreppet innebär för LiU att se, förstå, värdesätta och tillva-
rata denna blandning. 
 
Queer/Queerteori 
Kan dels vara en syn på samhället där (könsliga och sexuella) normer ifrågasätts 
och dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga könsrelaterade nor-
mer ska vara hindrande för deras liv. Detta är en syn på samhället och/eller ett sätt 
att leva. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n
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Sexuell läggning 
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
 
Transperson 
Individer vars könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer 
sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. 
 
Transsexuell  
En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt biologiska kön. 
Många önskar korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi. Det 
handlar inte om en sexuell läggning. 
 
Transvestit 
En person som är transvestit vill tidvis, ofta eller alltid använda sig av motsatta kö-
nets kläder och/eller andra attribut. Det är ett könsrollsuttryck. 
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Strategi för lika villkor  
 
Detta dokument avser all verksamhet1 som bedrivs av Linköpings universitet (LiU) 
och omfattar studenter och anställda. Universitetets strategi för lika villkor har sin 
rättsliga utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567). Lika villkor är en kvali-
tetsfaktor som berör alla, dels för arbets- och studiemiljön, dels för kvaliteten i 
undervisning och forskning. För att förebygga och åtgärda diskriminering och tra-
kasserier vid LiU på både strukturell och individuell nivå har följande strategi för 
lika villkor tagits fram. Universitetets strategi för lika villkor är inte enbart utfor-
mad för att tillgodose diskrimineringslagens minimikrav. Åtgärderna går på 
många punkter väsentligt längre än vad som motsvarar de basala lagkraven.  
 
För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och 
religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsned-
sättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller 
könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbe-
handling, se definitioner i bilaga. 
 
Arbetet med lika villkor bidrar till och skapar förutsättningar för LiUs strategiska 
målsättningar. Verksamhetsintegreringen av lika villkor utgör en del av universite-
tets kvalitetsarbete och är viktigt för LiUs kompetensförsörjning och för samtliga 
kärnverksamheter. Arbetet bidrar till: 
 
• En god och attraktiv studie- och arbetsmiljö 
• Utveckling och kreativitet 
• Kvalitet i utbildning och forskning 
• Rättvisa strukturer och processer 
 
LiU har en demokratisk värdegrund som bygger på mänskliga rättigheter. LiU ska 
alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt 
som präglas av respekt för individen och dennes olika förutsättningar. LiU ska 
värna om kritiskt tänkande vilket innebär att man ska kunna uttrycka sina åsikter 
även om dessa kan uppfattas som obekväma. 
 
Universitetet ska vara en studie- och arbetsmiljö där vi tar tillvara de resurser som studen-
ter och anställda med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. LiU 
ska vara fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. 
 

                                                 
1 Med verksamhet avses all verksamhet inom Linköpings universitet såväl som verksamhet 
som är förlagd till annan huvudman, praktik, VFU, examensarbete m.m. 
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Visioner 
 

• LiU ska vara ett öppet universitet med många och breda kontakter inom olika 
samhällssektorer som främjar lika villkor inom akademin och i det omgivande 
samhället. 

• LiU ska ha en god tillgänglighet gällande verksamhet, information och lokaler. 
• Antagnings- och rekryteringsprocesser ska inte vara diskriminerande. 
• Nya studenter och medarbetare ska tas emot så att alla känner sig välkomna. 
• Det ska råda lika villkor vad det gäller anställdas arbetsförhållanden, löner, 

delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med an-
svar för hem och familj. 

• En jämn könsfördelning ska råda på olika nivåer och inom olika befattningar 
och yrken samt i beslutande och rådgivande organ. 

• LiU ska underlätta för studenter att förena studier med föräldraansvar. 
• Vid planering av universitetets utbildningar ska hänsyn tas till lika villkor vad 

gäller form, genomförande och bemötande. 
• Universitetets utbildningar ska innehålla perspektiv som kännetecknas av lika 

villkor.  
 
Ansvarsfördelning  
 
Rektor har det övergripande ansvaret för att universitetet bedriver ett målinriktat 
arbete inom området lika villkor. Strategigruppen för lika villkor (SLV) ansvarar 
för att i samverkan med sina resursgrupper ta fram förslag till en årlig handlings-
plan, som omfattar LiU som helhet. Förslaget tas upp i Centrala Samverkansgrup-
pen (CSG) och i universitetsledningen. Universitetsstyrelsen tar beslut om planen.  
 
Dekaner, prefekter och enhetschefer ansvarar för att treåriga handlingsplaner för 
lika villkor med konkreta åtgärder upprättas utifrån förhållandena vid den egna 
fakulteten, institutionen eller enheten. Uppföljning av åtgärder och eventuell revi-
dering av handlingsplanerna görs årligen. För att underlätta detta arbete finns en 
vägledning på www.liu.se/likavillkor/vagledning. Arbetet ska ske i samverkan 
mellan arbetsgivare, arbetstagare och studentkårer. Frågor kring lika villkor ska 
även tas upp i styrelser och nämnder, personalmöten, valberedningar och samver-
kansgrupper etc. Det är också av vikt att lika villkorsperspektivet beaktas vid för-
ändringsarbeten på universitetet.  
 
Varje institution och enhet (biblioteket, universitetsförvaltningen, fakultetskansli-
erna och motsvarande) har ett ombud för lika villkor som har till uppdrag att vara 
informationskanal mellan Strategigruppen för lika villkor med dess resursgrupper 
och institutionen eller enheten. Ombudet har enligt ”Lokalt samverkansavtal för 
utveckling” (dnr LiU-2010-00344) möjlighet att vara ledamot i den lokala samver-
kansgruppen (LSG). 
 
För att nå lika villkor förutsätts ett ansvarstagande ledarskap och medarbetarskap 
som bland annat innebär att ta tillvara olikheter och visa respekt för människors 
lika värde. Studentkårerna har en viktig roll i arbetet med lika villkor för studen-
terna, bland annat i utbildningsinsatser för faddrar och i dialog med sektionerna. 
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Central organisation 
 
SLV består av följande funktioner: ordförande, koordinatorer för lika villkor, en re-
presentant från varje fakultet, en studentrepresentant från varje kår samt en sak-
kunnig representant från varje resursgrupp. Det finns tre resursgrupper som består 
av anställda, studenter och externa representanter som är särskilt intresserade av 
eller forskar inom respektive område: etnicitet, religion och livsåskådning, funk-
tionsnedsättning och funktionshinder, jämställdhet och genus samt sexuell lägg-
ning och könsöverskridande identitet/uttryck. Diskrimineringsgrunden ålder och 
övrig kränkande särbehandling bevakas av SLV tillsvidare. Universitetet arbetar 
också för en ökad samordning mellan områdena lika villkor, arbetsmiljö, miljö. 
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LiUs handlingsplan för lika villkor 2013 
 
I denna handlingsplan redovisas de åtgärder som görs inom ramen för SLVs arbete 
samt åtgärder som bidrar till lika villkor på LiU som helhet men genomförs av 
andra enheter. Utöver åtgärderna som beskrivs här tillkommer allt arbete med lika 
villkor som utförs på fakulteter, institutioner och enheter, vilka dokumenteras i de 
lokala handlingsplanerna. Dessa finns på portalen för lika villkor: 
www.liu.se/likavillkor/lokalaplaner. 
 
Handlingsplanen inleds med övergripande åtgärder som berör samtliga lagstad-
gade diskrimineringsgrunder. Därefter följer mål och åtgärder inom områdena et-
nicitet, religion och livsåskådning, funktionshinder, jämställdhet och genus, sexuell 
läggning och könsöverskridande identitet/uttryck samt ålder.  
 
Breddad rekrytering och genomströmning av studenter 
Ett flertal av åtgärderna i handlingsplanen har kopplingar till breddad rekrytering 
och genomströmning av studenter, men detta arbete utförs i första hand på fakul-
tetsnivå och i samverkan med Avdelningen för studentrekrytering. SLV ska hålla 
sig informerad gällande arbetet med breddad rekrytering. 
 
 

 

Nuläge – ett axplock av aktiviteter under 2012 
 

• Utbildningar inom Lika villkors regi har nått ca 1 600 
studenter, 600 anställda och 150 externa intressenter. 

• Nationell konferens ”Vår älskade jämställdhet – vid 
vägs ände, eller finns vägar framåt?” lockade ca 100 
deltagare från hela Sverige. 

• Genusmaraton - ett öppet arrangemang tillsammans 
med Linköpings kommun lyfte fram 15 olika infalls-
vinklar på genusforskning av LiUs forskare. Arrange-
manget fick stor uppmärksamhet i lokal press och radio 

• Två genuslektorer ansvarade tillsammans med koordi-
nator för lika villkor för en workshop på den europe-
iska konferensen ”7th European Conference on Gender 
Equality in Higher Education”. 

• 150 personer från LiU deltog i årets Kärleksparad, vil-
ket är rekord. 

• Rättstavningsprogram för svensk och engelsk text finns 
nu inköpta med licens som gör att alla studenter och 
anställda kan ladda ner programmen. Programmen är 
speciellt utvecklade med tanke på personer med 
dyslexi. 

• Heldag om LiUs forskning kring funktionsnedsättning 
lockade ca 100 personer. 

• Ett Språkcafé arrangeras numera regelbundet i Café El-
len. 

• Medel för integrering av lika villkor delades i år ut till 
MAI, Avdelningen för filosofi, Sjuksköterskeprogram-
met och Stuff. 

http://www.liu.se/likavillkor/lokalaplaner
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Övergripande mål och åtgärder för lika villkor 
 

Information, utbildning och marknadsföring 
Målgruppen är anställda och studenter. Under 2013 kommer koordinatorerna 
för lika villkor att särskilt fokusera på dessa aktiviteter för att integrera lika 
villkor i ännu större utsträckning i den ordinarie verksamheten inom LiU. 
 
Lika villkorsperspektivet ingår bland annat i informationsmöten och utbild-
ningar riktade till universitetsledning, prefekter, chefer, nyanställda medarbe-
tare, lärare, ombud för lika villkor, kårstyrelser, sektioner, CSG m.fl. Insatser-
na genomförs t.ex. av koordinatorerna för lika villkor, juristfunktionen, Fo-
rum för genusvetenskap och jämställdhet, Studenthälsan och externa konsul-
ter.  

 
Som ett resultat av enkäten Nöjd-Student-Index (NSI) är det angeläget att nå 
ut till alla nya studenter med information och utbildning om skyldigheter och 
rättigheter gällande lika villkor genom t.ex. ökat samarbete med fakulteterna, 
studentkårerna, programansvariga och studierektorer. 
 
1. Information  
Mål:  Anställda och studenter ska vara medvetna om LiUs vision för lika 

villkor och ärendehanteringen vid diskriminering, trakasserier och 
övrig kränkande särbehandling. 

Åtgärder:  Genomföra informationsinsatser vid bland annat introduktions-
utbildningar, HEL-kursen, informations days med mera 
Nyhetsbrev   
Nyhetsbrev om lika villkor utkommer varje månad och innehåller 
lokala, nationella och internationella nyheter. Nyhetsbrevet riktas 
särskilt till ombud för lika villkor, studentkårer, webbansvariga,  
och andra intressenter. 
Portalen för lika villkor – www.liu.se/likavillkor 
På portalen finns nyheter, information rörande samtliga diskrimi-
neringsgrunder och övrig kränkande särbehandling, lagstiftning, 
ärendehantering, statistik, organisation och informations- och ut-
bildningsinsatser.   
Tillhandahålla informationsmaterial på svenska och engelska, 
bland annat 

• Informationsvykort om lika villkor 
• LiUs strategi och handlingsplan för lika villkor  
• Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och öv-

rig kränkande särbehandling 
• Statistik för Lika villkor på Linköpings universitet 
• Bokmärke med information om stöd vid funktionsned-

sättning  
SLV ska arbeta för att material om lika villkor ska ingå i väl-
komstmaterialet till nya studenter.  

 
Ansvar: SLVs presidium 
Budget: 70 000 kr (10 000 kr omstrukturering av portalen, 50 000 kr tryck-

kostnader, 10 000 kr översättning till engelska) 
  
2. Utbildning 
Mål:  Anställda och studenter ska vara medvetna om och ges tillfälle att 

reflektera över de konsekvenser som LiUs vision för lika villkor 

http://www.liu.se/likavillkor
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och ärendehanteringen vid diskriminering, trakasserier och övrig 
kränkande särbehandling innebär i det dagliga arbetet. 

Åtgärd:  Erbjuda utbildningsinsatser för anställda och studenter. Utbild-
ningar kan skräddarsys efter behov. Exempel på innehåll: lagstift-
ning, förebyggande arbete, ärendehantering, rekrytering, arbets-
miljö, kommunikation och värderingar, situationsanpassat ledar-
skap, medarbetarskap. Extern expertis kan komma att köpas in ut-
ifrån uppkomna behov. 
Exempel på utbildningar under 2013 

• LiUs chefsprogram – Lika villkor för en chef 
• LiUs chefsprogram – Situationsanpassat ledarskap II 
• Lärande och Kunskap – grundläggande kurs i högskole-

pedagogik på CUL – Lika villkor för en lärare på LiU 
• Arbetsterapeutprogrammet – Lika villkor för en blivande 

Arbetsterapeut 
• Sjuksköterskeprogrammet – Lika villkor för en blivande 

sjuksköterska 
• Kårutbildning för nya kårstyrelser – Lika villkor  
• Om Medarbetarskap på avdelningar/institutioner 

 
Ansvar: SLVs presidium 
Budget: 30 000 kr  
 
3. Marknadsföring och nätverk 
Mål:  Anställda, studenter och övriga externa samarbetskontakter ska 

känna till LiUs arbete med lika villkor  
Åtgärder:  Marknadsföringsartiklar att dela ut vid 

• Kalasmottagningen 
• Studiebesök 
• Konferenser 
• Utbildnings- och informationsinsatser 

 
Nätverksaktiviteter bland annat inom 

• Include – nationellt nätverk för samverkan kring breddad 
rekrytering 

• Diskrimineringsombudsmannens nätverk ”Jämställdhet 
och likabehandling i högskolan” 

• Regionalt nätverk för Myndigheter i Östergötland 
• European Consortium of Innovative Universities, ECIU   

 
Ansvar: SLVs presidium 
Budget: 45 000 kr (10 000 kr marknadsföringsartiklar, 15 000 kr medlems-

avgift Include, 20 000 kr gemensam föreläsning inom det regionala 
nätverket) 

 
4. Medel att söka för integrering av lika villkor i LiUs verksamhet 
Mål:  Lika villkor ska vara en integrerad del av all verksamhet vid LiU.  
Åtgärd:  Utlysa medel för institutioner/avdelningar och utbildningar för att 

integrera lika villkor i verksamheten och uppnå ett långsiktigt re-
sultat. Medlen kan t.ex. användas till granskning av kurslitteratur 
och innehåll i en utbildning, öka integrationen av utländska med-
arbetare och studenter, insatser för ett skapa ett öppet arbetskli-
mat. Arbetet kan löpa över flera år och ska redovisas för SLV. 
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Ansvar: SLV 
Budget: 75 000 kr 
 
5.  Medel att söka för enstaka arrangemang 
Mål: Att uppmuntra studenter och anställda till kreativa och innovativa 

idéer samt enstaka arrangemang eller andra begränsade insatser 
inom lika villkorsområdet. 

Åtgärd: Tillkännage att medel finns att söka för studenter och anställda. 
Studenter uppmanas att inkomma med ansökan i samverkan med 
lämplig studentorganisation, exempelvis kårer eller sektioner.  
Beslut om beviljade medel sker löpande under året. Strategigrup-
pen för lika villkor förväntar sig en skriftlig eller muntlig redogö-
relse av resultatet från de som får medel.  
Kriterier: 

 koppling till visionen för lika villkor 
 en tydlig tidsram och budget 
 det är en fördel  

- om både studenter och anställda involveras  
- om fler än en diskrimineringsgrund uppmärksammas  
- om mer än en fakultet omfattas eller påverkas. 

Ansvar: SLV 
Budget: 40 000 kr 
 
6.  Breddad annonsering för rekrytering av studenter 
Mål: Marknadsföra LiU i ett breddat urval av media. 
Åtgärd: Att aktivt verka för att bredda det urval av media som används för 

att rekrytera nya studenter, t.ex. genom att annonsera i Handikap-
pidrott, RFSLs KomUt samt synas i olika sociala medier. 

Ansvar:  SLV, Avdelningen för studentrekrytering. En stor del av arbetet 
med breddad rekrytering ansvarar fakulteterna och programmen 
för. 

Budget:  35 000 kr 
 
7.  Breddad rekrytering av studenter 
Mål: Öka LiUs ”ambassadörers” kunskap om lika villkor vid LiU. 
Åtgärd: Utbilda LiUs ”ambassadörer” i lika villkor.  
Ansvar: Avdelningen för studentrekrytering 
 
8.  Samverkan med studenter 
Mål: Minska antalet/andelen studenter som upplever sig utsatta för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling av 
andra studenter. 

Åtgärd: SLV ska i samverkan med t.ex. kårer, sektioner och andra student-
organisationer verka för att relevanta åtgärder vidtas utifrån NSI-
resultaten. 

Ansvar: SLV 
 
9. Etiska dilemman och pedagogiska diskussioner 
Mål:  Främja diskussioner mellan lärarkollegor för att balansera olika 

studenters behov. 
Åtgärd:  Genomföra pedagogiska diskussioner i seminarieform med fokus 

på sociala och kommunikativa utmaningar i undervisningen. 
Ansvar: SLV och CUL 
Budget: 5 000 kr 
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Du vet väl om att LiU 
har Andrum? 

 
Andrum är ett rum för 
t.ex. lugn, stillhet, tyst-
nad, bön eller meditation.  
 
Andrum på Campus 
Valla hittar du ovanför 
HumSam biblioteket, på 
tredje våningen i D-huset. 
 
På Campus Norrköping 
finns Andrum på plan 5 i 
Kårhuset Trappan. 
 
På Campus US finns Me-
ditationsrummet på plan 
09, intill cafeterian. 

Etnicitet, religion och livsåskådning  
 
Linköpings universitet är ett icke-konfessionellt universitet som vi-
lar på vetenskaplig grund. LiU värnar om yttrandefriheten och ett 
klimat som är öppet för debatt och ifrågasättande. Det är samtidigt 
viktigt att lyfta fram det förhållandet att enskilda anställda eller 
studenter kan uppleva sig kränkta genom att andra anställda eller 
studenter utnyttjar sig av sin yttrandefrihet. Inte minst inom områ-
den som berör religion eller annan livsåskådning finns risker för in-
tressekonflikter. Genom strategiskt och förebyggande arbete strävar 
LiU efter att tillvarata etnisk mångfald samt att respektera indivi-
ders rätt till att ha olika religioner och livsåskådningar. I denna 
handlingsplan används genomgående begreppen ”Etnicitet, religion 
och livsåskådning” i stället för lagens ”Etnicitet och religion eller 
annan trosuppfattning”. Detta för att tydliggöra rätten till indivi-
ders livsåskådning, oavsett religiösa förtecken eller ej.  
 
Det är viktigt att LiU har den kompetens som krävs för att kunna 
utforma en ändamålsenlig verksamhet och det är av betydelse att 
universitetet speglar samhällets mångfald för att skapa förtroende 
och legitimitet. 
 
Åtgärder som är gemensamma för fler diskrimineringsgrunder 
finns under avsnittet ”övergripande åtgärder” som exempelvis bre-
dare annonsering och informations- och utbildningsinsatser. 
 
Aktiviteter inom ramen för arbetet med internationalisering av LiU förväntas bidra 
till ett ökat internationellt utbyte för både studenter och anställda och till en ökad 
förståelse för kulturella likheter och olikheter. Detta är något som gagnar arbetet 
för lika villkor. 
 
Åtgärder: 

1. Språkcafé för internationella och nationella studenter och med-
arbetare 

Mål:  Ökad interkulturell kommunikation och förbättrade språkkun-
skaper 

Åtgärd:  Stimulera till möten och dialoger på svenska, engelska, franska, 
tyska och spanska över en fika. 

Ansvar: Studievägledningen vid IKK 
Budget: 7 000 kr 
 
2. Multireligiös almanacka 
Mål:  Öka medvetenheten om olika religiösa högtider. 
Åtgärd:  Distribuera almanackan till alla kårer, institutioner och enheter. 
Ansvar: SLV 
Budget: 25 000 kr 
 
3. Religiösa högtider i Time Edit 
Mål: Att de större religiösa högtiderna finns markerade i schemalägg-

ningssystemet Time Edit 
Åtgärd: Undersöka möjligheterna att lägga in högtiderna i dialog med sys-

temansvarig.  
Ansvar: SLV 
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4. Ökad integrering av internationella studenter  
Mål:  Att göra de internationella studenternas tid i Sverige till den bästa 

möjliga och underlätta deras integrering i det svenska universi-
tetssystemet. Målet är också att öka de nationella studenternas ut-
byte med internationella studenter. 

Åtgärd:  Aktiviteter inom Erasmus Student Network (ESN), International 
Office (IO), International Students Association (ISA), Association 
for International Visitors (AIV) och Karriärcentrum samt övriga in-
ternationella studentföreningar. Till exempel Sverigestrimma, 
Fadderverksamhet, Welcome activities, Värdfamiljer, Language 
and Culture Exchange, Careerlunch for international students.  

Ansvar: ESN, IO, ISA, AIV, Karriärcentrum samt övriga internationella 
studentföreningar 

 
5.  Ökad integrering av internationellt rekryterade medarbetare 
Mål:  Att underlätta integreringen av internationella medarbetare i LiUs 

verksamhet och i det svenska samhället samt ta tillvara de erfa-
renheter och kompetenser som de tillför LiU. 

Åtgärd:  Praktiskt rekryteringsstöd av koordinator vid Personalavdelning-
en samt aktiviteter inom Association for International Visitors 
(AIV). Till exempel Introduction Day, Welcome reception, Värd-
familjer och Social activities.  

Ansvar: Personalavdelningen och AIV 
 
6.  iDay 
Mål:  Öka multikulturell medvetenhet. 
Åtgärd:  Stötta studentföreningen International Students Association och 

deras arbete med iDay. 
Ansvar: ISA 
Budget: 25 000 kr 
 
 
7. Seminarier med tema Etnicitet  
Mål:  Öka kunskapen kring migration, etnicitet och integration. 
Åtgärd:  Inbjudan till föreläsningar, möten och semiarier inom ramen för 

samverkan mellan Avdelningen för forskning om migration, etni-
citet och samhälle (Remeso), Centrum för kommunstrategisk 
forskning (CKS) och Norrköpings kommun. 

Ansvar: Remeso, CKS och Norrköpings kommun 
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Att studera med  
funktionsnedsättning! 

 
Vid LiU erbjuds flera olika 
former av pedagogiskt stöd för 
studenter med funktionsned-
sättning. Exempelvis: 
• Litteratur som talbok 
• Mentorstöd 
• Extra handledning 
• Anteckningshjälp 
• Teckenspråkstolk 
• Förlängd tentamens-

tid/alternativ tentamens-
form 

 
Mer information hittar du hos 
koordinator för studenter med 
funktionshinder och på hemsi-
dan: 
www.liu.se/funktionshinder 

Funktionshinder 
 
LiU ska vara ett tillgängligt universitet – där ingen blir ute-
stängd från att kunna tillgodogöra sig information, delta i 
aktiviteter, studera eller arbeta på grund av en funktions-
nedsättning. I begreppet funktionsnedsättning ingår såväl 
fysiska som psykiska funktionsnedsättningar. Personer med 
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och jämlika 
i den verksamhet som bedrivs vid universitetet.  
 
Det är viktigt att öka medvetenheten om hur utbildning, in-
formation, tjänster och miljöer kan utformas så de blir till-
gängliga för alla vid LiU. LiUs hemsidor ska vara tydliga 
och lättnavigerade. 
 
LiU ska fortlöpande förbättra den fysiska tillgängligheten i 
lokalerna. Åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet finns lis-
tade i en åtgärdsplan, som Lokalförsörjningsavdelningen 
ansvarar för tillsammans med hyresvärdarna. Rekommen-
dationer gällande schemaläggning och lokalbokning finns 
på www.liu.se/funktionshinder. 
 
Resursgruppen med fokus på funktionsnedsättning ställer 
gärna upp som remissinstans vid ny- och ombyggnationer. 
 
Åtgärder som är gemensamma för fler diskrimineringsgrunder finns under avsnit-
tet ”övergripande åtgärder”. 
 
Åtgärder: 
 

1. Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning 
Mål:  Alla studenter med funktionsnedsättning ska få det pedagogiska 

stöd de är berättigade till. 
Åtgärd:  Erbjuda pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. 

Se rutan ovan.  
Ansvar: Koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning, Biblio-

tekets service till studenter med läshinder 
 
2. Dyslexipedagog 
Mål:  Erbjuda studenter möjlighet att få eventuella läs- och skrivsvårig-

heter identifierade och att hitta ett förhållningssätt till dem utifrån 
personliga förutsättningar. 

Åtgärd:  Anställd dyslexipedagog på Studenthälsan. 
Ansvar: Studenthälsan. 
 
3. Driftskostnad för dataprogram avseende läs- och skrivsvårigheter 
Mål:  Alla anställda och studenter ska kunna ladda ner upphandlade 

stödprogram. 
Åtgärd:  SLV bekostar kostnad för programsupport. 
Ansvar: SLV 
Budget: 10 000 kr 
 
 
 

http://www.liu.se/funktionshinder
http://www.liu.se/funktionshinder


14 (26) 
 

 

 
 
 
4. Lokalbeskrivning 
Mål:  För lokaler som LiU löpande använder ska det finnas beskrivning-

ar så att synskadade kan hitta i lokalerna. 
Åtgärd:  Fortsätta påbörjat arbete. 
Ansvar: SLV 
Budget: 20 000 kr 
 
5. Information om stöd 
Mål:  Alla nyantagna studenter ska ha fått information om det stöd som 

finns att få vid funktionsnedsättning. 
Åtgärd:  Sprida material om det stöd som finns att få vid funktionsnedsätt-

ning, gärna i välkomstpaketet till nya studenter. 
Ansvar: SLV 
Budget: 20 000 kr 
 
 
6. Bärbar hörslinga 
Mål:  Det ska vara möjligt att boka bärbar hörslinga på varje Campus. 
Åtgärd:  Utvärdera användandet av inköpt hörslinga vid Campus Valla 

samt kvalitén av fasta hörslingor i hörsalar. 
Ansvar: SLV och Avdelningen för Schema, Lokal och AV-stöd (SAL) 
 
 
7. Koordinator för anställda med funktionsnedsättningar 
Mål:  Erbjuda anställda med funktionsnedsättningar visst stöd vid be-

hov. 
Åtgärd:  Undersöka vilka behov anställda med funktionsnedsättningar har 

av en samordnande resurs. 
Ansvar: SLV   
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Vissa åtgärder gäller ständigt: 
• Att arbeta för att i möjlig-

aste mån ha jämn könsför-
delning i olika råd, nämn-
der, kommittéer, arbets-
grupper osv. 

• Vid LiU-arrangemang an-
stränga sig att bjuda in före-
läsare av båda könen.  

• Vid hedersutmärkelser bör 
både kvinnor och män no-
mineras. 

• Under föräldraledigheten 
får man idag som anställd 
vid LiU 10 % av lönen i för-
äldralön. Detta hanteras 
centralt av institutionerna 
för att inte belasta enskilda 
forskningsprojekt. 

• Uppmuntra män att ta ut 
föräldraledighet. 

• Förlägga möten i största ut-
sträckning inom kontorstid 
med tanke på föräldraskap. 

• I kungörelser av lediga an-
ställningar: infoga särskild 
text om lika villkor och där 
så är relevant, om kvinnor 
och män. 

Jämställdhet och genus 
 
Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och infly-
tande mellan kvinnor och män. Det finns olika typer av jäm-
ställdhet: 
Kvantitativ jämställdhet. Kallas för rättviseaspekten. Det är orätt-
vist att vissa människor utan särskilda skäl ska ha lägre lön, 
sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter till inflytande, osv. 
Jämn könsfördelning anses råda då båda könen är representerade 
till minst 40 % vardera. Kvalitativ jämställdhet handlar om att ruti-
ner, värderingar, organisation m.m. är könsneutrala och inte 
präglas av könsbestämd kompetens. Förändras den kvantitativa 
fördelningen mellan könen finns förutsättningar för kvalitativa 
förändringar och omvänt. 
 
Det finns också en skillnad mellan formell och reell jämställdhet. 
Formell jämställdhet, i meningen att det inte längre finns några 
formella eller rättsliga hinder för jämställdhet, har successivt 
uppnåtts i Sverige, t.ex. genom att alla yrken är öppna för båda 
könen och genom särbeskattningen. Arbetet för reell jämställd-
het, dvs. att kvinnor och män har lika villkor i realiteten, pågår 
dock fortfarande. 
 
I syftet att uppnå jämställdhet är positiv särbehandling tillåten 
och befogad i vissa situationer. 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör sedan länge ett brett 
förankrat och högt prioriterat nationellt politiskt mål. På LiU har 
vi fördelen av att förutom ett aktivt jämställdhetsarbete även ha 
en stark akademisk miljö för dessa frågor. SLV ser Forum för ge-
nusvetenskap och jämställdhet och LiUs särskilda genuslektorer 
som viktiga resurser och samarbetspartners. GEXcel är ett inter-
nationellt excellenscentrum för tvärvetenskaplig genusforskning 
och utgör ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universi-
tet. GEXcel och Tema Genus stärker ytterligare det genusvetenskapliga området. 
 
Resultatet av de olika arbetsmiljöenkäterna visar att i de fall anställda och studenter upplever sig 
diskriminerade gäller det i stor utsträckning på grund av kön. Den problematiken tas upp i olika 
utbildningsinsatser om lika villkor och i dialog med kårerna.  
 
Åtgärder som är gemensamma för flera diskrimineringsgrunder finns under avsnittet ”övergri-
pande åtgärder”, bland annat ingår genusperspektiv i utbildningsinsatserna. Könsöverskridande 
identitet/uttryck tas upp i avsnittet ”Sexuell läggning och könsöverskridande identitet/uttryck”.  
 
Åtgärder: 

1. Genuslektorernas uppdrag 
Mål: Genusintegrera LiUs utbildningar, framför allt grund- och avance-

rad utbildning samt viss forskarutbildning. 
Åtgärd:  På varje fakultet finns en genuslektor, som bland annat genomför 

utbildnings- och informationsinsatser och samordning. Genuslek-
torerna samverkar även över fakultetsgränserna och skapar nät-
verk med kollegor på andra universitet.  

Ansvar: SLV och genuslektorerna 
Budget: 160 000 kr 
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2. Rekryteringsmål 
Mål: Främja jämn könsfördelning inom de akademiska anställningarna.  
Åtgärd: Fakulteterna tar själva beslut om rekryteringsmål för 2013. 
Ansvar: Fakulteterna och personalavdelningen 
 
3.  Jämställda löner 
Mål: Lika lön för lika eller likvärdigt arbete. 
Åtgärd:  Genomföra lönekartläggning, analys och handlingsplan för LiU. 
Ansvar: Personalavdelningen 
 
4. Rapportering av projekt 
Mål:  Dra nytta av de erfarenheter som kommer ur projekt som fått me-

del från Delegationen för jämställdhet i högskolan.  
Åtgärd:  Delta i de presentationer som Högskoleverket genomför gällande 

nationella projekt.  
Under hösten genomföra presentationer på LiU av universitetets 
egna projekt: 
- Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning 
- Genuslabbet, över gränserna för kön, universitet, disciplin och 
förväntan 
- Lärarutbildningen – för män med engagemang för jämställdhet. 

Ansvar: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och SLV 
 
5.  8 mars 
Mål: Uppmärksamma internationella kvinnodagen. 
Åtgärd:  Arrangera en dag med tema Husmodern.  
Ansvar: Forum för Genusvetenskap och jämställdhet 
Budget:  5 000 kr 
 
6.  Klimatkonferens med tema Genus, etnicitet och miljö 
Mål: Sprida kunskap om hållbarhet. 
Åtgärd:  Genomföra en konferens under våren. Ett samarbete med Forum 

för Genusvetenskap och jämställdhet, Centrum för klimatpolitisk 
forskning samt Tidskrift för genusvetenskap. 

Ansvar: Forum för Genusvetenskap och jämställdhet, Centrum för klimat-
politisk forskning samt Tidskrift för genusvetenskap 

Budget: 30 000 kr 
 
7.  Tidskrift för genusvetenskap (TGV) 
Mål: Att LiU ska kunna vara värd för redaktionskapet för TGV. 
Åtgärd: SLV bidrar med medel för 2013.  
Ansvar: SLV 
Budget: 40 000 kr (utbetalas 2012) 
 
8.  Internationella erfarenheter och akademisk karriär 
Mål: Sprida kunskap om betydelsen av internationella erfarenheter för 

en akademisk karriär. Statistik tyder på att fler män än kvinnor 
har internationella erfarenheter, vilket verkar gynna männens 
akademiska karriär.  

Åtgärd:  Genomföra en dag för att belysa vikten av internationella erfaren-
heter under 2013. Ett samarbete med Forum för Genusvetenskap 
och jämställdhet. 

Ansvar: Forum för Genusvetenskap och jämställdhet. 
Budget: 15 000 kr 
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9.  Förbättra NSI-resultat 
Mål: Minska antalet kvinnliga studenter som känner sig diskrimine-

rade. 
Åtgärd:  Ta del av erfarenheter från organisationer som arbetar med unga 

kvinnor för att omsätta det i LiUs arbete med lika villkor. Mål-
gruppen är såväl studenter som anställda på LiU som möter stu-
denter i diskrimineringsärenden.  

Ansvar: SLV tillsammans med Kårerna 
Budget: 15 000 kr 

 
10.  Kartläggning av tjänstekonstruktion 
Mål: Få en bild av hur den kvalitativa jämställdheten ser ut. Hur ser 

förutsättningarna ut för att göra en karriär?  
Åtgärd: Samla in underlag som visar fördelningen mellan undervisning 

respektive forskning för kvinnliga och manliga lektorer. 
Ansvar: SLV 
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SFQ 
Sveriges förenade HBTQ-
studenter (SFQ) är ett sam-
arbetsorgan för Sveriges 
universitet och högskolor. 
Om du vill starta en lokal 
förening eller ha kontakt 
med SFQ hittar du mer in-
formation på 
www.hbtqstudenterna.se 

 
Könsöverskridande  
identitet/uttryck… 

..är en diskriminerings-
grund som bland annat in-
nefattar transpersoner,  
transsexuella och transve-
stiter. Det är inte en sexuell 
läggning. 
 

Sexuell läggning och könsöverskridande  
identitet/uttryck 
 
Den norm som råder i samhället och som bland annat utgår från 
att alla är heterosexuella brukar kallas för heteronormativitet.   
Utöver sexuell läggning utgår normen även från att alla identi-
fierar sig med det kön som konstateras vid födseln. En person 
som utmanar heteronormen kan t.ex. vara bisexuell, homosexu-
ell, transsexuell eller transvestit. Oavsett om man tillhör hetero-
normen eller inte, ska man känna sig välkommen att arbeta och 
studera vid Linköpings universitet.  
 
Alla människor avgör själva sin könsidentitet. Det innebär bl.a. 
rätten att välja tilltalsnamn och pronomen, vilket ska respekte-
ras.  
 
Fokus på åtgärder inom detta område är att öka medvetenheten  
kring diskriminering på grund av sexuell läggning samt köns-
överskridande identitet/uttryck. Ytterligare åtgärder som bidrar 
till att uppfylla målen nedan finns under avsnittet ”övergri-
pande åtgärder”. 
 
Åtgärder: 
 

1. Fikarumsdiskussion om HBTQ 
Mål:  Öka kunskapen om hur man som medarbetare kan bidra till ett 

öppet arbetsklimat. 
Åtgärd:  Erbjuda fikarumsdiskussioner med tema HBTQ till såväl arbets-

grupper som studentgrupper/organisationer. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 5 000 kr 
 
2. Gå med i RFSLs kärleksparad/stödja Linköping Pride 
Mål:  Stötta arbetet för ett öppet samhälle. 
Åtgärd:  Informera om RFSLs kärleksparad. Delta i kärleksparaden och bi-

dra till eventuella seminarier. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 20 000 kr  
 
3. Medverka i Norrköping Pride 
Mål:  Stötta arbetet för ett öppet samhälle. 
Åtgärd:  Bidra till seminarier under Norrköping Pride. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 
Budget: 20 000 kr 
 
4. Uppmuntra insatser för en öppen studie- och arbetsmiljö 
Mål:  Skapa mötesplatser där HBTQ-frågor kan belysas. 
Åtgärd:  Avsätta medel som kan äskas av studenter och anställda för detta 

ändamål. 
Ansvar: SLV 
Budget: 10 000 kr 
 
5. Integrera HBTQ i utbildningar 
Mål:  Öka HBTQ-kompetens hos studenter. 

http://www.hbtqstudenterna.se/
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Åtgärd:  Erbjuda samarrangemang med intresserade utbildningar. 
Ansvar: Koordinator för lika villkor 



20 (26) 
 

 

Ålder  
 
Åtgärder: 

1. Statistik över anställda 
Mål:  God personalplanering. 
Åtgärd:  Föra statistik över kommande pensionsavgångar samt semesterlö-

neskult. 
Ansvar: Personalavdelningen 
 
2. Mottagning av nya studenter 
Mål:  Alla studenter, oavsett ålder, ska känna sig välkomna. 
Åtgärd:  Uppmana till aktiviteter för äldre studenter under mottagningen. 
Ansvar: Fakulteterna genom uppdrag till Kårerna 

 
3.  Anställningsvillkor 
Mål:  LiU ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats oavsett ålder. 
Åtgärd:  Se över LiUs anställningsvillkor ur ett åldersperspektiv. 
Ansvar: SLV 
 
4. Samarbete med Nationella institutet för forskning om äldre och 

åldrande, Nisal   
Mål:  Öka kunskapen om hur LiU kan arbeta med grunden ålder. 
Åtgärd:  Inleda samarbete med Nisal. 
Ansvar: SLV 
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Ärendehantering – diskriminering, trakasserier och  
övrig kränkande särbehandling 
 
Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är emot de mänsk-
liga rättigheterna och hotar arbetsglädje, hälsa och möjligheter till framgång inom 
både arbete och studier. Det kan få följder i form av sjukskrivningar, avhopp från 
studier och forskning m.m., vilket innebär förluster i kompetens och produktivitet 
för såväl individen och universitetet som samhället i övrigt. Tillgänglig forskning 
pekar mycket tydligt på att trakasserier i de allra flesta fall är ett uttryck för makt-
missbruk och förtryck (se Statens folkhälsoinstitut rapport 2005:49). Därför strävar 
LiU efter en arbetsmiljö med lika villkor.  
 
En likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet. Arbetet 
för lika villkor kan utveckla universitetets studie- och arbetsmiljö och därmed 
också positivt påverka förutsättningarna för framgångsrik utbildning och forskning 
samt påverkan på det omgivande samhället.  
 
Informell hantering 
Ett alternativ kan vara att försöka lösa problemet informellt. Den utsatte kan exem-
pelvis prata med personen i fråga, ensam eller tillsammans med någon annan. Kon-
taktpersoner följer nedan.  
 
► Anställda kan vända sig till: 

• Prefekt eller närmast ansvarig chef 
• Personalintendent  
• Fackliga representanter  
• Arbetsmiljöombud  
• Koordinatorer för lika villkor  
• Personalavdelningen  
• Företagshälsovården  
• Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

 
► Studenter kan vända sig till: 

• Studierektor eller programansvarig 
• Lärare 
• Studentkår 
• Studenthälsan 
• Studievägledare 
• Studerandearbetsmiljöombud 
• Koordinatorer för lika villkor 
• Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

 
Företagshälsovården, Studenthälsan och studievägledarna har tystnadsplikt. 
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Formell anmälan 
En formell anmälan ställs till universitetet och lämnas till den biträdande universi-
tetsdirektören som ansvarar för att en utredning sker. Handlingar i en formell ut-
redning blir diarieförda. Möjligheter att sekretessbelägga uppgifter är begränsade. 
 
En utredning sker där universitetets jurister bistår. En rådgivande grupp kan kopp-
las in beroende på ärendets karaktär. Beslut om fortsatt handläggning fattas av bi-
trädande universitetsdirektören. Rektor beslutar om överlämning till nästa instans. 
 
De instanser som kan bli inkopplade som resultat av en formell utredning är: disci-
plinnämnden, personalansvarsnämnden och Statens ansvarsnämnd. Exempel på 
påföljder är varning, avstängning eller löneavdrag. Resultatet av utredningen läm-
nas till aktuell fakultet, avdelning, utbildning etc. som kan vidta ytterligare åtgär-
der.  
 
Mer information 
Mer information om ärendehantering finns i dokumentet ”Ärendehantering vid 
diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling” på portalen för 
lika villkor: www.liu.se/likavillkor/policy. 

http://www.liu.se/likavillkor/policy
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Övrigt 
 
Uppföljning av Handlingsplan för lika villkor 2012 
 
Uppföljning av ”Strategi och handlingsplan för lika villkor 2012” finns på hemsi-
dan www.liu.se/likavillkor/policy och på diarienummer LiU-2011-01379 
 
 
Diskrimineringslagen 
 
Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.  
 
Hela lagen finns här: 
www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm 
 
 
Resurser 
 
Kostnaderna för genomförandet av de konkreta åtgärder som är listade i denna 
handlingsplan samt för omkostnader och kompetensutveckling för Strategigrup-
pen för lika villkor och dess resursgrupper uppgår till 875 000 kr.  
 
Personella resurser för det övergripande arbetet för lika villkor: 170 %. Ordförande 
och ledamöter i strategigruppen och resursgrupperna deltar inom ramen för sina 
anställningar. Externa ledamöter kan arvoderas. 
 
Varje institution och enhet har minst ett ombud för lika villkor. Omfattningen på 
uppdraget som ombud beslutas och bekostas av institutionen och enheten. 
 
Kommunikationsplan 
 
”Strategi och handlingsplan för lika villkor” skickas till universitetsstyrelsen, stu-
dentkårer, fackliga organisationer, fakulteter, biblioteket, universitetsförvaltningen, 
institutioner och enheter. Den läggs även ut på hemsidan och delas ut vid vissa ut-
bildningstillfällen. 

 

http://www.liu.se/likavillkor/policy
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
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Definitioner 
 
Breddad rekrytering  
Breddad rekrytering vid LiU betyder att eftersträva en rekrytering och genom-
strömning/retention av studenter på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion eller 
annan trosuppfattning, ålder, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsned-
sättning.  
 
Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier 
 

Diskriminering: När en enskild person missgynnas genom att behandlas 
sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i 
en jämförbar situation och som har samband med de lagstadgade diskrimi-
neringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning (livsåskådning), sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ut-
tryck, funktionshinder samt ålder. 
 
Direkt diskriminering kan beskrivas som olika behandling av lika fall och 
innebär att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än nå-
gon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämför-
bar situation. 
 
Indirekt diskriminering är när ett till synes neutralt beslut/motsvarande i 
praktiken visar sig missgynna vissa individer eller grupper. 
 
Strukturell diskriminering: Med strukturell diskriminering menas att vissa 
regler, normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden som förekommer i 
organisationer och andra samhällsstrukturer systematiskt diskriminerar 
vissa grupper av människor. 
 
Instruktion att diskriminera: Order eller instruktioner att diskriminera nå-
gon och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åta-
git sig att fullgöra ett uppdrag. 
 
Kränkande särbehandling och trakasserier: Med kränkande särbehandling 
och trakasserier avses på arbets- eller studieplatsen ovälkommet uppträ-
dande som kränker den personliga integriteten. Trakasserier är kopplat till 
någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Mobbning är en förete-
else som ingår i begreppet kränkande särbehandling. 

 
Etnicitet och etnisk tillhörighet 
Etnicitet relateras vanligen till gruppbildning samt till föreställda eller verkliga kul-
turella skillnader (som språk, religion osv.) samt maktrelationer mellan majoritet 
och minoritet. Etnisk tillhörighet handlar om upplevd eller tillskriven kulturell och 
social samhörighet.  
 
Funktionsnedsättning och funktionshinder 
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller 
till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller av övergående natur och vara såväl fysiska som 
psykiska. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen. 
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Genus 
Begreppet genus innefattar de föreställningar som finns i samhället om vad som 
definieras som kvinnligt och manligt. Genus uppkommer i ett samspel mellan bio-
logiskt kön och människans sociala och kulturella miljö och är därmed möjligt att 
förändra. Genusordningen är den ordning som påverkar fördelningen av uppgifter 
och resurser mellan könen. I dagens samhälle är manligt genus strukturellt sett 
överordnat kvinnligt. 
 
HBT 
HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner. T-
begreppet är i sig ett paraplybegrepp som innefattar transsexuella, bland många 
andra.  
 
HBTQ 
Samma som ovan inklusive Queer (se nedan). 
 
Jämlikhet 
Alla människor har lika värde oberoende av kön, nationalitet, etniskt ursprung, 
social bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder m. m. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet avser jämlikhetsförhållandet mellan könen och innebär att kvinnor 
och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet.  
 
Kön 
Att någon är kvinna eller man. 
 
Könsidentitet 
Avser en persons självupplevda könstillhörighet.  
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck 
Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på 
annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
 
Lika villkor 
LiUs samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös 
mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 
sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller köns-
överskridande identitet/uttryck. 
 
Mångfald 
En blandning av olikheter och likheter som exempelvis kön, ålder, sexuell lägg-
ning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 
och social bakgrund. Begreppet innebär för LiU att se, förstå, värdesätta och tillva-
rata denna blandning. 
 
Queer/Queerteori 
Kan dels vara en syn på samhället där (könsliga och sexuella) normer ifrågasätts 
och dels en identitet där personen försöker eftersträva att inga könsrelaterade nor-
mer ska vara hindrande för deras liv. Detta är en syn på samhället och/eller ett sätt 
att leva. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n
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Religion 
Det finns ingen entydlig definition av begreppet religion. Vid LiU arbetar vi främst 
med de sex världsreligionerna: Buddism, Hinduism, Islam, Judendom, Kristendom 
och Sikhism. 
 
Sexuell läggning 
Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 
 
Transperson 
Individer vars könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer 
sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. 
 
Transsexuell  
En person som upplever sig vara av motsatt kön jämfört med sitt biologiska kön. 
Många önskar korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi. Det 
handlar inte om en sexuell läggning. 
 
Transvestit 
En person som är transvestit vill tidvis, ofta eller alltid använda sig av motsatta kö-
nets kläder och/eller andra attribut. Det är ett könsrollsuttryck. 
 
Ålder 
Definieras i lagen som uppnådd levnadslängd. 



Sem/utb Tid Plats Utbildare Målgrupp Antal pers Kommentar 
Om lika villkor, AT‐termin 1 2012‐01‐11 Nkpg KLj Atstudenter 20
LUK‐kursen om lika villkor 2012‐01‐26 Lkpg KLj Doktorander 22
Introduction to Intersectional… Tema G 2012‐01‐26 Lkpg KLj Studenter 20
HEL1, introduktion 2012‐01‐30 Lkpg KLj HU‐studenter 400

Kompetensbaserad rekrytering 2012‐02‐01‐02 Lkpg Malin Lindelöw
Pintar, Adm Chefer, 
Chefer 19

SLII‐fördjupning, pass 3 2012‐02‐15 Lkpg Skådespel Ledare inom LiU 8

HR‐dag om MA‐skap 2012‐02‐17 Nkpg blandat
Personaler på LiU, 
Lkpg/nkpg samt LiÖ 200

Studiebesök från Linnéuniv samt Malmö Högskola 2012‐03‐06 Lkpg KLj, KK andra univ 2

Möt makten 2012‐03‐08 Lkpg
inbj/Forum/sv 
kyrkan Öppet 40

8 mars firande. Samarr 
Forum och Sv kyrkan

Lika villkor, ssk‐studenter, termin 2 2012‐03‐13 Nkpg KLj ssk‐studenter 20
Föreläsning Mångfaldskurs, IBL 2012‐03‐20 Lkpg KLj studenter 8
LUK‐kursen om lika villkor, Engelska 2012‐03‐22 Lkpg KLj Doktorander 20
Introduktion till univ studier 2012‐03‐29 Lkpg KLj studenter på Tekfak 80
Vår älskade jämställdet ‐ konferens 2012‐04‐02 Lkpg Inbj/Forum Öppet 100
Lika villkor, lagstiftning mm. Ombud på IKE 2012‐04‐12 Lkpg KLj Ombud på IKE 5
LIS om Medarbetarskap, grupputveckling 2012‐04‐17 Lkpg KLj LIS‐medarbetare 70
LUK‐kursen om lika villkor 2012‐04‐18 Lkpg KLj Doktorander 25
Temaforum, doktorander 2012‐04‐18 Lkpg KLj Doktorander 8
LIS om Medarbetarskap, grupputveckling 2012‐04‐19 Lkpg KLj LIS‐medarbetare 70
SLII‐fördjupning, Ledare inom LiU 2012‐04‐24‐25 Lkpg KLj, LLM Ledare inom LiU 10
Introduktionsdagen, Svenska 2012‐04‐26 Lkpg nyanställda 40
Chefsprogrammet, om lika villkor 2012‐05‐02 Lkpg KLj 25
Genusmaraton 2012‐05‐03 Lkpg forskare Öppet 70
Individuell Människohjälp om attityder och värderingar 2012‐05‐04 Lund KLj IM:s ledning 70
Lika villkor, AT‐studenter, termin 1 2012‐05‐07 Nkpg KLj AT‐studenter 20

Informations‐ och utbildningsinsatser 2012



Lika villkor, AT‐studenter, termin 1 2012‐05‐07 Nkpg KLj AT‐studenter 15
Masterutbildning Förändring i välfärdsorganisationer 2012‐05‐08 Nkpg KLj studenter 10
Workshop kring integrering av studenter under International Staff 
Week 2012‐05‐09 Nkpg KLj International Visitors 30

Lunch om Etik, kvalité och lika villkor 2012‐05‐10 Lkpg
Kvalitét, juridik, lv och 
CUL 10

Rutbildning med SFQ och Sensus 2012‐05‐11 Lkpg SFQ/Sensus aktiva inom LV på LiU 10
Om Medarbetarskap, Studentrekrytering 2012‐05‐15 Lkpg KLj Studentrekrytering 10
SLII‐fördjupning dag 3, Ledare inom LiU 2012‐05‐22 Lkpg Skådespel Ledare inom LiU 10

Om Medarbetarskap, Feedback och grupputveckling, IKE 2012‐05‐28 Vadstena KLJ, Heather F IKE kansli 13
LUK‐kursen om lika villkor 2012‐08‐16 Lkpg KLj Doktorander 25
Information Day, Mastestudenter 2012‐08‐22 Lkpg KK Int masterstudenter 50
Information Day, Mastestudenter 2012‐08‐23 Nkpg KLj Int masterstudenter 10
MAI ‐ information om lika villkor 2012‐08‐24 Lkpg KLj anställda/äldre stud 15
Workshop om ʺThe LiU modellʺ ‐7th European Conference on 
Gender Equality in Higher Education  2012‐08‐30 Bergen

KLj + Forum + 
Genuslektor deltagare på konferensen 30

Kärleksparaden i Linköping 2012‐09‐01 Lkpg 150
HEL1, introduktion 2012‐09‐03 Lkpg KLj studenter på HU 450
Kalasmottagningen 2012‐09‐05 1000
Kårutbildning för nya kårstyrelser 2012‐09‐11 Vårdnäs KLj Kårstyrelser 25
Arbetsmiljöingenjörskonferens 2012‐09‐11 Lkpg KK Ingenjörer olika univ 20
Situationsanpassat Ledarskap 2012‐09‐19 Lkpg KLj Chefer på LiU 15
Om lika villkor, Civilekonomiska programmet 2012‐09‐20 Lkpg KLj studenter på Civ ek 300
IFM Biologi nätverk för kvinnor i akademin 2012‐10‐03 Lkpg KLj anställda 13
LUK‐kursen om lika villkor 2012‐10‐04 Lkpg KLj Doktorander 10
AMO‐stud utb. 2012‐10‐09 Lkpg KK Studenter AMO 25
Equal Opportunities, Masterstud, tekfak 2012‐10‐10 Lkpg KLj Masterstud 15
BMA om lika villkor 2012‐10‐15 Lkpg KLj studenter på BMA 15
Om lika villkor, Sjuksköterskeprogrammet 2012‐10‐16 Nkpg KLj ssk‐studenter 15
IKK om medarbetarskap 2012‐10‐17 KLj IKK anställda 50
Introduktionsdagen, Engelska 2012‐10‐18 Lkpg anställda 30

Studiebesök från Pädagogische Hochschule Zürich,Erasmus 2012‐10‐19 Lkpg KK anställd 1
LiUdag om Funktionsnedsättning 2012‐10‐23 Lkpg forskare allmänheten 100



DUO‐kursen, CUL om Lika villkor i kursplanering 2012‐10‐23 Lkpg KLj kursansvariga 20
David Lega, samarbete med myndigheter 2012‐10‐30 Lkpg David Lega anställda & studenter 170
Studiebesök från Borås högskola 2012‐11‐06 Lkpg KK, KLj Anställda Borås 5
LUK‐kursen om lika villkor 2012‐11‐08 Lkpg KK Doktorander 25
Om Regnbågsfamiljer och LV, lärarprogrammet 2012‐11‐20 Nkpg KLj studenter på lärarprog 30
Introduktionsdagen, Svenska 2012‐11‐22 Lkpg KLj anställda 45
LUK/DUO Carl Malmsten, om lika villkor 2012‐11‐22 Stockholm KK Lärarkollegiet 10

Filfaks dag för programansvariga, om LV 2012‐11‐26 Lkpg
KLj & Elisabet 
Permerud programansvariga Filfak

Arbetsteurapeututbildning om LV, termin 1 2012‐12‐11 Nkpg KLj studenter på AT 15
LOK‐kursen, CUL om lika villkor 2012‐12‐17 Lkpg KK Doktorander
Arbetsteurapeututbildning om LV, termin 1 2012‐12‐18 Nkpg KLj studenter på AT 15

Studenter 1573
Anställda 618
Övriga 127

Mix av ovan + allmänh 1860
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