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Inledning 
Uppsala universitet ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för anställda och studen-
ter. Arbetet för lika villkor vid Uppsala universitet ska utgöra en integrerad del av verksamheten och 
sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter, forskning, utbildning och sam-
verkan. Arbetet stöds vidare av en gemensam infrastruktur vars syfte är att underlätta, komplettera, 
synliggöra och samordna universitetets arbete för lika villkor. Universitetet och samhället har ett 
ömsesidigt intresse av att ta tillvara de resurser som finns i det omgivande samhället vid rekrytering 
av anställda och studenter. Det är också av stor vikt för kvaliteten på framtida forskning och utbild-
ning att universitetet bygger på demokratiska värden och ett rikt kunskapsutbyte med respekt för 
studenter, forskare och lärare med rötter i olika sociokulturella miljöer. Universitetet har en roll som 
motor för att vi ska nå ett jämlikt samhälle. Varje individ ska ges möjlighet att välja högre studier, 
vilket också borgar för att fler perspektiv kommer till uttryck i universitets verksamhet. 

Utgångspunkter 
I Mål och strategier för Uppsala universitet beskrivs de övergripande målen för universitetets verk-
samhet. Där står att universitetet ska ha ett utbildningsutbud som är attraktivt för studenter oavsett 
kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder. Vidare ska uni-
versitetet arbeta för jämlikhet, jämställdhet och mångfald samt öppenhet mot olika kulturer. 
Universitetet ska erbjuda förutsättningar för ett gott ledarskap och goda arbetsmiljöer för alla medar-
betare och studenter. En utvecklad strategi för lika villkor ska bidra till att dessa mål uppnås.  

Program för lika villkor ger riktning och struktur för universitetets systematiska arbete för lika vill-
kor inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Med lika villkor avses 
att alla ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder (Bilaga 1). Syftet med programmet är att bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
inom hela universitetet samt att säkerställa att arbetet sker på ett sådant sätt att åtgärder vidtas i de 
fall problem uppkommer. I programmet tydliggörs utgångspunkter, mål och strategier samt ansvar 
för arbetet för lika villkor.  

Arbetet för lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet 
med diskrimineringslagen, och andra lagar, förordningar och interna regler och riktlinjer (Bilaga 2). 
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Mål för arbetet för lika villkor 
Uppsala universitet verkar för att lika villkor ska råda bland universitetets studenter och anställda 
och i det arbete som bedrivs inom universitetet. Arbetet för lika villkor ska tillgodose interna och 
externa krav och bidra till att de mål som formulerats i Mål och strategier för Uppsala universitet 
uppfylls.  

Uppsala universitet arbetar för: 

• att allas begåvning, kompetens, erfarenhet och resurser tas till vara 

• att det inte förekommer osakliga skillnader vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, lö-
ner, inflytande, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för 
hem och familj  

• att alla studenter har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid universitetet 

• att ingen anställd vid eller arbetssökande till universitetet utsätts för trakasserier, diskrimine-
ring, eller annan kränkande behandling i samband med verksamheten 

• att ingen student som deltar i eller söker till utbildning vid universitetet eller som deltar i 
verksamhetsförlagd utbildning utsätts för trakasserier, diskriminering, eller annan kränkande 
behandling i samband med verksamheten 

• att universitetets verksamhet, information och lokaler är tillgängliga så att det är möjligt för 
människor med funktionshinder att bli fullt delaktiga  

• att det på varje arbetsplats (institution, avdelning, motsvarande) råder jämn könsfördelning 
inom olika anställningskategorier, inklusive doktorandkategorin, och att det beträffande stu-
denter i grundutbildningen råder jämn könsfördelning inom varje studieprogram/disciplin. 
Med jämn könsfördelning avses i detta sammanhang att det finns minst  
40 % av ettdera könet 

• att jämn könsfördelning råder i beredande och beslutande organ  
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Strategier för att uppnå målen 
Strategierna för lika villkor är systematiska och kännetecknas av delaktighet och öppenhet samt 
baseras på en aktiv omvärldsbevakning. Följande strategier ska bidra till att målen för arbetet för lika 
villkor uppfylls: 

• Handlingsplaner för olika sakområden inom diskrimineringsområdet1: Handlingsplanerna 
ska vara tidsbegränsade och innehålla riktade uppdrag med återrapporteringskrav för upp-
följning, samt väldefinierade åtgärder och information om ansvarig. De olika 
handlingsplanerna är Jämställdhetsplan, Mångfaldsplan rörande etnisk och social tillhörig-
het samt religion eller annan trosuppfattning, Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning 
och könsidentitet och/eller könsuttryck samt Tillgänglighetsplan. Uppsala universitets ar-
bete avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder. Dessa 
liksom andra interna regler och riktlinjer är förtecknade i bilaga 3. 

• Handlingsplan för likabehandling av studenter i högskolan: Det ska årligen upprättas en 
plan för likabehandling av studenter i högskolan. 

• Uppföljning: Systematiska uppföljningar på olika nivåer i verksamheten ska ge sakligt un-
derlag till förbättringar inom utbildning, forskning och samverkan. Angelägna områden för 
arbetet för lika villkor ska lyftas fram av ansvariga chefer genom att integreras i den årliga 
verksamhetsplaneringen och verksamhetsuppföljningen. 

• Kompetensbaserad personalstrategi: Rekrytering, kompetensutveckling och lönebildning 
baseras på analyser av kompetenser och verksamhetens behov. Vid analyserna används väl 
fungerande och beprövade metoder för att uppnå tydlighet och mätbarhet vilket innebär 
lägre risk för diskriminering. 

• Ledarskap: Ett gott ledarskap på alla nivåer ska främja en bra arbetsmiljö och gynnsamma 
förutsättningar för ett systematiskt arbete för lika villkor. Till detta hör att stimulera till ana-
lys, kritisk reflektion och samtal om normativitet. Till ledarskapet hör även att verka för att 
universitetets mål uttryckta i detta program och underliggande handlingsplaner uppfylls. 

• Utbildning: Anställda ska erbjudas interna utbildningar och kompetenshöjande seminarier 
inom området lika villkor. Nya studenter ska informeras om universitetets plan för likabe-
handling av studenter i högskolan samt uppmuntras att reflektera över dessa frågor i relation 
till undervisningen och den studiesociala arbetsmiljön. 

• Undervisning: Alla som undervisar och handleder vid universitetet ska erhålla utbildning för 
att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med intentionerna i detta program och underliggande 
handlingsplaner. 

• Samverkan: Inom de utbildningar som har verksamhet förlagd utanför universitetet åligger 
det dem som organiserar dessa att se till att informera berörda parter om studenternas rättig-
heter och gällande lagstiftning samt ha en beredskap för att hantera eventuell 
diskriminering.  

• Information: Informationsmaterial som framställs och informationsaktiviteter som anordnas 
inom universitetet ska till innehåll och utformning vara i samklang med universitetets strä-
vanden mot lika villkor. 

• Delaktighet: För ett väl fungerande arbete för lika villkor är personalens och studenternas 
delaktighet en förutsättning. 

1 Handlingsplanerna har samordnats under Handlingsplan för lika villkor 

6 

                                                        



UPPSALA UNIVERSITET PROGRAM FÖR LIKA VILLKOR VID UPPSALA UNIVERSITET 
  
 2010-06-10 Dnr UFV 2010/180 

 

 

Ansvar för det systematiska arbetet för lika villkor 
Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika 
villkor. Det operativa ansvaret har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef 
och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare samt mellan universitetet och studenterna. 

Universitetsgemensamma funktioner för lika villkor 
Särskilda universitetsgemensamma funktioner stödjer det systematiska arbetet för lika villkor som 
bedrivs inom fakulteter, vid institutioner och andra enheter. Flera av universitetets forskningsmiljöer 
utgör värdefulla resurser för arbetet med lika villkor. 

Tre centrala kommittéer2 är rådgivande till rektor i frågor rörande det långsiktiga arbetet med lika 
villkor inom forskning, utbildning och samverkan. Kommittéerna ska bidra till att det övergripande 
arbetet för lika villkor utgår från verksamhetens behov och resurser. Kommittéerna är partsamman-
satta med representanter från verksamhetens olika delar. Därutöver ingår studentrepresentanter från 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå och från utbildning på forskarnivå. 

JämställdhetskommitténsFel! Bokmärket är inte definierat. uppdrag omfattar diskrimineringsgrunderna kön, 
sexuell läggning och könsidentitet. Dess ordförande är rektorsråd för jämställdhet. 

Kommitténs för etnisk och social mångfaldFel! Bokmärket är inte definierat. uppdrag omfattar diskrimine-
ringsgrunderna etnicitet, religion och annan trosuppfattning. 

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor, SVAM. Av särskild betydelse för arbetet med lika villkor 
är arbetsmiljön. I SVAMs uppdrag ingår även att bevaka lika villkorsfrågan tillgänglighet.3 

Enheten för lika villkor vid personalavdelningen bidrar till att skapa förutsättningar för, samordna, 
synliggöra och komplettera det arbete som sker vid institutioner och fakulteter och bedriver sitt ar-
bete i nära samarbete med tjänstemän vid studerandebyrån4, byggnadsavdelningen och avdelningen 
för kommunikation och externa relationer.  

Uppföljning av arbetet för lika villkor 
Uppföljning av arbetet för lika villkor sker i samband med den årliga verksamhetsuppföljningen. 
Ansvar för återrapportering av hur strategierna i programmet har konkretiserats i verksamhetens 
olika delar, har ordföranden i varje fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef inom universitetet. 
Återrapportering sker till enheten för lika villkor5. 

2 Arbetet är samordnat inom ramen för Rådets för lika villkor arbete. 
3 Bevakningen av lika villkorsfrågan tillgänglighet är samordnad inom ramen för Rådets för lika villkor arbete. 
4 Namnet har ändrats till Studentavdelningen. 
5 Återrapporteringen sker via Planeringsavdelningen. 
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Bilaga 1. Definitioner av begrepp i diskrimineringslag 
(SFS 2008:567) 

Kön 
att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet 
omfattas av diskrimineringsgrunden kön. 

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 

Etnisk tillhörighet 
nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande 

Funktionshinder 
varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga 
som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förvän-
tas uppstå. 

Sexuell läggning  
homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 

Ålder 
uppnådd levnadslängd 
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Bilaga 2. Ett urval av lagar, förordningar och interna 
regler och riktlinjer 

Bilaga 2.1. Lagar och förordningar 
• Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) 

• Diskrimineringslag (SFS 2008:567) 

• FN:s konventioner om mänskliga rättigheter 

• Förordning om statliga myndigheternas ansvar för att genomföra handikappolitiken 
(SFS 2001:526) 

• Högskoleförordning (SFS 1993:100) 

• Högskolelag (SFS 1992:1434) 

Bilaga 2.2. Interna regler och riktlinjer 
• Mål och strategier för Uppsala universitet 

• Föräldrapolicy, dnr UFV 2005/119 

• Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön – sexuella trakasserier 

• Handläggningsordning. Utredningar av enskilda ärenden rörande diskriminering och sexu-
ella trakasserier6 

• Jämställdhetsplan 

• Mångfaldsplan rörande etnisk och social tillhörighet samt religion eller annan trosuppfatt-
ning 

• Om diskriminering. Kort handledning för studenter och anställda vid Uppsala universitet7 

• Pedagogiskt program för Uppsala universitet 

• Personalpolitiskt program för Uppsala universitet8 

• Plan för breddad rekrytering 

• Plan för jämlikhet avseende sexuell läggning och könsidentitet och/eller uttryck 

• Plan för likabehandling av studenter 

• Program för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 

• Riktlinjer för anställning av lärare 2003. Komplement till Uppsala universitets anställ-
ningsordning9 

• Riktlinjer för kursvärderingar 

6 Har ersatts av Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen 
7 Har ersatts av Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda. 
8 Har upphört att gälla. 
9 Omfattas av Anställningsordning för Uppsala universitet 
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• Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet 

• Tillgänglighetsplan. Uppsala universitets arbete avseende tillgänglighet för och bemötande 
av personer med funktionshinder 

• Uppsala universitets anställningsordning, med föreskrifter för anställning av lärare10 

10 Har ersatts av Anställningsordning för Uppsala universitet 

10 

                                                        



UPPSALA UNIVERSITET PROGRAM FÖR LIKA VILLKOR VID UPPSALA UNIVERSITET 
  
 2010-06-10 Dnr UFV 2010/180 

 

 

Bilaga 3. Program och planöversikt 
Bilaga 3 har utgått. 

För översikt se Handlingsplan för lika villkor 2014-2016, Bilaga 1. Flödesschema över Uppsala 
universitets mål och regeldokument avseende lika villkorsarbetet. 
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