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Ta del av lika villkorsplanen i sin
helhet på Lunds universitets webbplats:
www.lu.se/om-universitetet/visionmal-och-strategier

Förord
Lunds universitet består av de människor som arbetar
eller studerar här. Vi har olika roller, finns på olika platser, utför olika uppgifter men formar tillsammans ett
framgångsrikt universitet med stor bredd. Vi ska vara ett
universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det är en vision som
förutsätter akademisk frihet men också en god arbetsoch lärandemiljö. Lunds universitet ska vara en plats fri
från diskriminering och vi har nolltolerans mot kränkande
särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi
har också nolltolerans mot att de som påtalar brister eller missförhållanden utsätts för repressalier. Att vi visar
varandra respekt och förståelse är avgörande för att vi
har en god arbets- och lärandemiljö.
Lunds universitets plan för jämställdhet och lika villkor
sträcker sig över en sexårsperiod. Den bygger på universitetets strategiska plan för åren 2017–2026. Den avser
att möta dels de krav som ställs från regeringen med
avseende på jämställdhetsintegrering, dels det krav på

jämställdhetsplan som ställs från EU-kommissionen för
att kunna söka anslag från Horisont Europa. Framför allt
speglar planen de mål som Lunds universitet avser att
arbeta mot de kommande åren.
De mål som finns uttryckta i planen strävar efter att ge
en tydlig riktning utan att ta bort möjligheten för fakulteterna eller motsvarande att specificera och formulera
lokala mål och åtgärder utifrån sina förutsättningar eller
utmaningar. Varje chef, medarbetare och student har
ett ansvar för att bidra till universitetets strävan mot ett
demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering och att vi tar ett gemensamt ansvar för universitets grundläggande värden, uppgifter och mål. Vi formar
universitetet tillsammans.
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Vårt arbete för jämställdhet och lika villkor
Universitetets arbete för jämställdhet och lika villkor sker i flera delar och på flera nivåer i
organisationen. Universitetet har arbetat aktivt med frågorna på många sätt, under många år.
RÅDET FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA VILLKOR
Universitetet har ett råd för jämställdhet och lika villkor,
vars ledamöter representerar fakulteternas ledningar tillsammans med förvaltningschefen, personaldirektören,
Lunds universitets studentkårer och de fackliga organisationerna.
Rådet leds av vicerektor med ansvar för bland annat jämställdhet och lika villkor, på uppdrag av rektor.
Rådet för jämställdhet och lika villkors uppgift är att
vara drivande i universitetets strategiska arbete med att
motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl
interna regelverk som gällande lagar och förordningar.
Rådet är rådgivande till rektor.

Rådet för jämställdhet och lika villkor
Vicerektor med ansvar för
jämställdhet och lika villkor
Personaldirektör

Förvaltningschef

Fackliga
organisationer

Fakulteternas
ledningar (9 st)

Lunds universitets
studentkårer
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TEAM FÖR SAMORDNING AV DET
SYSTEMATISKA FÖREBYGGANDE ARBETET MOT
DISKRIMINERING (SFAD)
Universitetet har ett så kallat SFAD-team, som bland annat
samordnar det systematiska förebyggande arbetet mot
diskriminering (SFAD) och för jämställdhet och lika villkor.

SFAD-teamet sammankallar nätverket för SFAD-samordnare. Teamet stöttar fakulteternas SFAD-samordnare
och rådet för jämställdhet och lika villkor i det systematiska
förebyggande arbetet mot diskriminering.

SFAD-TEAMET

Rådet för
jämställdhet och
lika villkor

SFAD-samordnare
på fakulteter och
motsvarande
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Både rådet för jämställdhet och lika villkor och SFADteamet arbetar med de aktiviteter som ska genomföras
för att nå målen i Lika villkorsplanen.

SFAD – arbete i fyra steg
Det systematiska förebyggande arbetet
mot diskriminering sker löpande i fyra steg:
1. Undersöka om det finns risker för diskriminering
eller repressalier eller om det finns andra hinder
för enskildas lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten.
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder
som skäligen kan krävas.
4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

NÄMNDER OCH KOMMITTÉER PÅ FAKULTETERNA
De flesta av universitetets verksamheter och fakulteter
har en nämnd eller kommitté som regelbundet avhandlar
jämställdhets- och lika villkorsfrågor. Fakulteterna har en
eller flera SFAD-samordnare som fungerar som lokalt stöd.
Dessa ingår i ett universitetsgemensamt SFAD-nätverk.
SÅ FÖLJER VI UPP ARBETET
Universitetets lika villkorsplan ska ligga till grund för fakulteternas och verksamheternas arbete med jämställdhet
och lika villkor, och omsättas i konkreta planer som varje
år ska följas upp som ett led i det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering.
Lika villkorsplanen följs varje år upp av rektor via rådet för
jämställdhet och lika villkor. Efter två år ska formuleringen
av målen utvärderas. En djupare utvärdering ska ske under
år 2027 inför arbetet med en ny plan.
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Våra mål och hur vi når dem
Lunds universitet strävar efter en organisation och verksamhet som är jämställd, fri från diskriminering och arbetar för att främja anställdas och studenters lika rättigheter
och möjligheter. Detta oavsett bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning, ålder eller andra faktorer som inte har
samband med förtjänst och skicklighet.
FÖR PERIODEN 2022–2027 AVSER LUNDS
UNIVERSITET ATT NÅ FYRA MÅL:
• Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från
diskriminering.
• Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika
villkor ska vara hög i organisationen.
• Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara aktivt och levande.
• Hanteringen av och det förebyggande arbetet mot
kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella
trakasserier ska vara professionell.

På följande sidor kan du läsa mer om målen och vilka
åtgärder som ska genomföras för att uppnå dessa.

Diskriminering
Det finns 6 former av
diskriminering i diskrimineringslagen:
1. direkt diskriminering
2. indirekt diskriminering
3. bristande tillgänglighet
4. trakasserier
5. sexuella trakasserier
6. instruktioner att diskriminera
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Mål 1 – Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara
fria från diskriminering
Lunds universitets rekryterings- och befordringsprocesser ska vara fria från diskriminering.
Alla bedömningar ska utgå från den sökandes förtjänst och skicklighet.
LUNDS UNIVERSITET SKA DÄRFÖR UNDER
PERIODEN 2022–2027:
• Säkerställa att alla professorsrekryteringar föregås av
en jämställdhetsanalys[1] av behöriga kandidater till en
professorsanställning. Utgångspunkten ska vara att det
ska finnas behöriga sökande från båda könen. Universitetet ska nå rekryteringsmålen i vid varje tillfälle aktuellt
regleringsbrev.
• Säkerställa att alla rekryteringar av adjungerade professorer och gästprofessorer föregås av en jämställdhetsanalys.
• Ta fram rutin för motsvarande jämställdhetsanalys för
tillsvidareanställningar av andra befattningar än professorer, även teknisk och administrativ personal.

• Skapa en tydlig och aktuell bild av hinder för jämställdhet och lika villkor i universitetets karriärvägar.
• Utveckla ett universitetsgemensamt system för bedömning och värdering av meriter, där förtjänst och
skicklighet bedöms utan risk för diskriminering och där
jämställdhet och lika villkor beaktas.
• Utveckla rekryterings- och befordringsprocesser som
medvetandegör rekryterande personer om risken för
ovidkommande och omedvetna faktorer och strukturer
som felaktigt kan påverka processerna.

[1]Med jämställdhetsanalys menas att fakultetsstyrelsen, eller efter delegation dekan, ska gå igenom inkomna ansökningar för att säkerställa
att det finns behöriga sökande av båda könen, innan ansökningarna överlämnas till sakkunniga för bedömning. I de fall det saknas behöriga
sökande av endera kön ska fakultetsstyrelsen skriftligen meddela rektor.
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Mål 2 – Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet
och lika villkor ska vara hög i organisationen
Lunds universitets anställda och studenter ska ha kännedom om, respekt och förståelse för att
Lunds universitet strävar efter att vara en jämställd organisation som är fri från diskriminering
och som främjar lika villkor, rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter.
LUNDS UNIVERSITET SKA DÄRFÖR UNDER
PERIODEN 2022–2027:
• Skapa en gemensam begreppsapparat med tydliga
definitioner.
• Skapa förutsättningar för att kunskap och erfarenheter
inom jämställdhet och lika villkor får spridning inom
organisationen.
• Säkerställa att ledarskapsutbildningar är utformade så
att chefer och ledare blir rustade för att kunna möta de
krav som ställs i en akademisk organisation som beaktar
jämställdhet, lika villkor och mångfald.
• Säkerställa att högskolepedagogiska utbildningar är utformade så att lärare blir rustade för att kunna möta de
krav som ställs i en akademisk organisation som beaktar
jämställdhet, lika villkor och mångfald.

• Utveckla processer i samband med examination och
validering av reell kompetens som är fria från diskriminering och som medvetandegör risker för omedvetna
och ovidkommande fördomar (även kallat unconscious
bias), faktorer och strukturer som felaktigt kan påverka
examination och validering.
• Förstärka arbetet med breddat deltagande för att universitetet ska vara en lärandemiljö som välkomnar alla
studenter på lika villkor.
• Verka för att det finns en jämn könsfördelning i alla
beslutande eller beredande organ. Utforma faktorer för
meritvärdering av sådant arbete.
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Mål 3 – Det systematiska förebyggande arbetet mot
diskriminering (SFAD) ska vara aktivt och levande
Lunds universitet ska arbeta systematiskt med att identifiera, analysera, åtgärda och följa upp
risker för diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
LUNDS UNIVERSITET SKA DÄRFÖR UNDER
PERIODEN 2022–2027:
• Utveckla, förstärka och implementera ett kontinuerligt
SFAD med aktiva åtgärder som inkluderar gemensamma
arbetsformer över hela universitet.
• Utveckla och implementera universitetsgemensamma
riktlinjer för hur det engelska språket, jämte det svenska
språket, ska användas i verksamheten. Riktlinjerna bör
även skapa förutsättningar för att utveckla anställdas kompetens inom såväl det svenska som engelska
språket.
• Genomföra skäliga insatser för att göra universitetet till
en arbets- och lärandemiljö som är tillgänglig oavsett
funktionsförmåga.

• Utforma och implementera ett universitetsgemensamt
system för mätning och uppföljning för relevanta data
inom SFAD. I detta ingår att ta fram och utveckla
fler indikatorer som möjliggör mer ändamålsenliga
insatser som underlag för till exempel jämställdhetsbudgetering.
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Mål 4 – Hanteringen av och det förebyggande arbetet
mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella
trakasserier ska vara professionell
Lunds universitet ska förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella
trakasserier professionellt och medmänskligt.
LUNDS UNIVERSITET SKA DÄRFÖR UNDER
PERIODEN 2022–2027:
• Utveckla tydliga processer för hantering och stöd i
samband med misstänkt kränkande särbehandling,
trakasserier och sexuella trakasserier.
• Utveckla och implementera adekvat stöd till chefer i
form av verktyg och dokument som, tillsammans med
det stöd som finns lokalt, underlättar för cheferna att
ta arbetsgivarrollen, både i det förebyggande arbetet
och hantering av misstänkt kränkande särbehandling,
trakasserier och sexuella trakasserier.
• Utveckla former för att stödja studentlivet i att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.
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Lunds universitet i korthet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg, Malmö och
Ljungbyhed. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lund är en av landets mest populära studieorter. Universitetet har ett av Skandinaviens
bredaste utbildningsutbud baserat på aktuell och ledande forskning. Den unika
ämnesbredden uppmuntrar till gränsöverskridande samarbeten både inom
akademin och med det omgivande samhället, vilket i sin tur bäddar för
Vet du som student eller
medarbetare vad du ska göra
vetenskapliga genombrott och innovationer. Universitetet har en tydlig
om du blir utsatt för kränkningar
internationell profil och har partneruniversitet i omkring 70 länder.
eller trakasserier?
Universitetet omsätter nio miljarder kronor, varav två tredjedelar
årligen går till forskningen inom våra nio fakulteter, vilket ger oss ett
av Skandinaviens starkaste och bredaste forskningsutbud.
KONTAKTUPPGIFTER
Har du frågor om Lunds universitets arbete med jämställdhet
och lika villkor kan du kontakta:
Rådet för jämställdhet och lika villkor
E-post: radetjol@hr.lu.se

På universitetets webbplatser
hittar du aktuell information!
www.lu.se/trakasserier-och-sexuellatrakasserier
www.medarbetarwebben.lu.se/
krankningar-och-trakasserier

LUNDS UNIVERSITET
Box 192
221 00 Lund
www.lu.se

