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Handlingsplan för lika villkor 

1. Institution/motsv. 

 Filosofiska institutionen 

 

2. Datum 

2016-09-13 

 

3. Samverkan  
 

Lika villkorsgruppen vid Filosofiska institutionen september 2016 genom Johan Löfström (ordf., 
representant TA-personal):  
 
- Tomas Ekenberg (lärar-/forskarrepresentant) 
- Per Fagerström (studentrepresentant) 
- Anna Gustafsson (ombud, representant TA-personal) 
- Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant) 
- Marta Johansson (studentrepresentant)  
- Johan Löfström (ordf., representant TA-personal) 
- Nemi Pelgrom (studentrepresentant)  
- Olof Petterson (lärar-/forskarrepresentant) 
- Sharon Rider (lärar-/forskarrepresentant) 
- Andrew Reisner (lärar-/forskarrepresentant) 
- Simon Rosenqvist (doktorandrepresentant) 
- Kim Solin (lärar-/forskarrepresentant) 
- Folke Tersman (prefekt)  

 

 

 

4. Lika villkorsgrupp  
 
Se ovan  
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5. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete  
  
Planerade åtgärder från föregående jämställdhetsplan (2013-2015): 
 
Åtgärd 1: GLV skall under 2013 anordna en halv utbildningsdag för institutionens 
anställda om sexuella trakasserier och skapa en rutin för regelbunden organisering 
av undervisningsdag/halvdag där genus är en självklar del. 
 
Kommentar: genomförd  
 
Åtgärd 2: GLV skall undersöka möjligheterna för en mer genomgripande utvärdering 
och revidering av kurslitteraturen ur ett genusperspektiv på de obligatoriska 
momenten i filosofiska institutionens grundkurser. 
 
Kommentar: Kurslitteraturen har gåtts igenom av Lorenzo Casini. Ett dokument har 
upprättats: Litteraturlista 2011.  
 
Åtgärd 3: Starta upp och genomföra ett förprojekt avseende jämställdhet och 
likabehandling med Åsa Arketeg som projektledare. 
 
Kommentar: Projekt genomfört, rapport tillgänglig i dokumentet ”Projekt 
jämställdhet och likabehandling”.  
 

 

 

6. Nulägesbeskrivning  

6.1. Anställda inklusive doktorander med tjänst 

   

Datum 160510 Kvinnor Män  

Antal anställda (inkl. doktorander) (Totalt 43 st.) 13 30  
Antal heltider (inkl. doktorander) (Totalt 31 st.) 9 22  
Andel anställda kvinnor och män i %  
(inkl. doktorander) 

30 % 70 %  

Andel heltid kvinnor och män i % 
(inkl. doktorander) 

29 % 71 %  

Antal och andel anställda kvinnor och män  
(exkl. doktorander) (Totalt 27 st.) 

37 % (10 st.) 63 % (17 st.)  
Antal och andel heltider kvinnor och män (exkl. 
doktorander) (Totalt 16 st.) 

38 % (6 st.) 62 % (10 st)  
 

Ledning Kvinnor Män  

Akademiska chefer (Prefekt och stf prefekt) 1 1   

 

Yrkesgrupper  Kvinnor % Män %  

Administration (inklusive allmän, personal-, 
ekonomi- och kurs-) (Totalt 4 st.) 

75 % (3 st.) 25 % (1 st.) 
 

Doktorand (Totalt 16 st.) 19 % (3 st.) 81 % (13 st.)  

Forskare (exklusive postdoktorer) (Totalt 6 st.) 50 % (3 st.) 50 % (3 st.)  

https://mp.uu.se/group/filosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Ffilosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_20_fileEntryId=47143403
https://mp.uu.se/group/filosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Ffilosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_20_fileEntryId=47990631
https://mp.uu.se/group/filosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Ffilosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_20_fileEntryId=47121016
https://mp.uu.se/group/filosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen/docs?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=https%3A%2F%2Fmp.uu.se%2Fgroup%2Ffilosofiska-institutionen-likavilkorsgruppen%2Fdocs%3Fp_p_id%3D20%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_20_fileEntryId=47121016
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Forskare (inklusive postdoktorer) (Totalt 9 st.) 33 % ( 3 st.) 66 % (6 st.)  

Professor (lärostolsprofessor) (Totalt 3 st.) 33 % (1 st.) 66 % (2 st.)  

Professor (befordrad) (Totalt 4 st.) 50 % (2 st.) 50 % (2 st.)  

Universitetsadjunkt m fl (Totalt 1 st.) 0 % 100 %  

Universitetslektor m fl (Totalt 6 st.) 17 % (1 st.) 83 % (5 st.)  

Totalt, akademisk personal (= exklusive 
administrativ personal) (Totalt 39 st.) 

26 % (10 st.) 74 % (29 st.) 
 

Totalt, akademisk personal (= exklusive 
administrativ personal) (exklusive doktorander) 
(Totalt 23 st.) 

30 % (7 st.) 70 % (16 st.) 

 

 

Anställningsförhållanden Kvinnor % Män %  

Tillsvidare 100 % (Totalt 13 st.) 46 % (6 st.)  54 % (7 st.)  

Tillsvidare <50 % (Totalt 0 st.)      

Tillsvidare >=50 % (Totalt 8 st.) 50 % (4 st.)  50 % (4 st.)   

Totalt tillsvidare (Totalt 21 st.) 48 % (10 st.)  52 % (11 st.)  

Visstids 100 % (inkl. doktorander) (Totalt 18 st.) 17 % (3 st.) 83 % (15 st.)  

Visstids 100 % (exkl. doktorander) (Totalt 3 st.) 0 % 100 %  

Visstids <50 % (inkl. doktorander) (Totalt 1 st.) 0 % 100 %  

Visstids <50 % (exkl. doktorander) (Totalt 1 st.) 0 % 100 %  

Visstids >=50 % (inkl. doktorander) (Totalt 3 st.) 0 %  100 %  

Visstids >=50 % (exkl. doktorander) (Totalt 2 st.) 0 % 100 %  

Totalt visstids (inkl. doktorander) (Totalt 22 st.) 14 % (3 st.) 86 % (19 st.)  

Totalt visstids (exkl. doktorander) (Totalt 6 st.) 0 % 100 %  

 

Föräldraledighet 
Kvinnor % Män %  

Föräldrapenning      

Ledighet utan lön      

Tillfällig föräldrapenning      

 

Sjukfrånvaro 
Kvinnor % Män %  

Korttidssjukskrivning      

Långtidssjukskrivning      

 

6.2. Doktorander 

   

Aktivitetsgrad 
Kvinnor % Män %  

10−40 %  0  0  

41−60 %      

61−80 %      

81−100 %      

Doktorander totalt (Totalt 16 st.) 19 % (3 st) 81 % (13 st.)  
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Försörjning (Ange aktuella försörjningsformer) 
 

Kvinnor % 

 

Män % 

 
 

Annan universitetstjänst 

Doktorandtjänst 

     
Doktorandtjänst 100 % 100 %  
Företagsdoktorand      
Förvärvsarb m ankn (extern) 

 

     
Ingen försörjning 

 

     
Läkartjänst el motsv 

 

     
Stipendier 

 

     
Utbildningsbidrag      
 

Forskarexamen 
Kvinnor % Män % 

 
Doktorsexamen      
Licentiatsexamen      
 

6.3 Studenter (se tabellen nedan) 

  
 

Registrerade 
Kvinnor % Män % 

 
Avancerad nivå       
Grundnivå      
 

Grundexamen 
Kvinnor % Män % 

 
Avancerad nivå       
Grundnivå      
 

 

Könsfördelning för studenter,  

grundnivå och avancerad nivå, 2007-2016 

 

 

Könsf

ördeln

ing för 

dokto

rande

r,  

2007-

2016 

 Grundnivå Avancerad nivå Doktorander 

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor 

2007 211 124 
87  

(39,8 %) 
19 10 

9  
(47,3 %) 

29  37,9 % 

2008 636 333 
303 

(47,6 %) 
32 19 

13  
(40,6 %) 

27  33,3 % 

2009 961 536 
425 

(44,2 %) 
29 20 

9  
(31,0 %) 

17  27,9 % 

2010 1051 569 
482 

(45,8 %) 
21 18 

3  
(14,2 %) 

29  20,7 % 

2011 983 490 
493 

(50,1%) 
36 27 

9  
(25 %) 

33  24,2 % 

2012 997 527 
470 

(47,1 %) 
38 30 

8  
(21,0 %) 

31  25,8 % 

2013 836 469 
367 

(43,8 %) 
48 39 

9  
(18,8 %) 

19  15,8 % 

2014 711 408 
303 

(42,6 %) 
38 27 

11  
(28,9 %) 

16  18,8 % 

2015 692 400 
292 

(42,1 %) 
36 30 

6  
(16,6 %) 

26  23,1 % 

2016 650 360 
290 

(44,6 %) 
53 32 

21  
(39,6 %) 

19  15,8 % 
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6.4. Kommentera kort de utfall som inte visar en jämn könsfördelning 
 

 
 

Personal 
Könsfördelningen bland anställda på institutionen är ojämn, endast 30 % är kvinnor. Om man 
undantar de administrativa tjänsterna, som är kvinnodominerade, och endast ser till den 
akademiska personalen (inklusive doktorander) är 26 % kvinnor. Snedfördelningen beror till viss 
del på det stora antalet doktorander (37 % av de anställda på institutionen är doktorander), där 
snedfördelningen är än mer markant: endast 19 % är kvinnor. 
 
Undantar man doktoranderna ser situationen något bättre ut: 37 % av de anställda totalt är 
kvinnor. I denna siffra är emellertid de administrativa tjänsterna medtagna. Om man endast ser till 
den akademiska personalen (doktoranderna inte medräknade) på institutionen är 30 % kvinnor 
(bland den akademiska personalen är det mer än dubbelt så många män (16 st.) som kvinnor (7 
st.)).  
 
Även om fördelningen inte är jämn, vilket är en målsättning för institutionen, kan man se något 
positivt på könsfördelningen bland den akademiska personalen; könsfördelningen i underlaget vid 
tillsättningar är ofta ojämnt (jfr könsfördelningen bland studenter på avancerad nivå och 
doktorandnivå). 
 
Ledning 
Könsfördelningen bland chefsposterna är jämn. 
 
Yrkesgrupper 
För de olika yrkesgrupperna är situationen blandad. 
 

 De administrativa tjänsterna är de enda där kvinnor dominerar, 75 % är kvinnor (3 av 4) 

 Snedfördelningen bland doktorander har redan nämnts (endast 19 % kvinnor = 3 st.) 

 Könsfördelningen bland forskare är jämn om man undantar postdoktorerna. Post-
doktorerna är alla manliga och om de medräknas är andelen kvinnor bland forskarna 
endast 33 % (3 st.). 

 Bland lärostolsprofessorerna är 2 av 3 män. 

 Bland de befordrade professorerna är könsfördelningen jämn. 

 Könsfördelningen bland universitetslektorerna är högst ojämn, endast en av de sex 
lektorerna är kvinnlig. 

 
Anställningsförhållanden 

 Vad gäller tillsvidaretjänster ser situationen bättre ut: nästan hälften, 48 %, innehas av 
kvinnor.  

 För visstidsanställningar är situationen högst ojämn: om man bortser från doktoranderna 
finns ingen visstidsanställd kvinna. Medräknas doktoranderna finns det tre kvinnor bland 
de visstidsanställda, vilket är 14 %. 
 

Studenter 

På grundnivå är könsfördelningen inom 40/60-intervallet, ibland runt 50/50. Det är fr.o.m. avancerad 

nivå som institutionen tappar kvinnliga studenter. På doktorandnivå är snedfördelningen ännu tydligare 

(i maj 2016 var fördelningen 81 % män mot 19 % kvinnor). Ett delmål, se kapitel 12, bör därför vara 

att försöka öka antalet kvinnliga studenter på såväl avancerad nivå som doktorandnivå. För Lika 

villkorsgruppens föslag till åtgärder, se kapitel 13.  
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7. Fortlöpande uppdrag i den centrala planen  
 

 
Från Uppsala universitets ”Handlingsplan för lika villkor 2014-2016, UFV 2014/455” 

 

”Arbets- och studieförhållanden 

Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för att 

 arbetsmiljön/studiemiljön ska vara fri från diskriminering, kränkande behandling och 

trakasserier. Alla anställda, inklusive doktorander, och studenter ska informeras om 

innebörden i begreppen trakasserier och sexuella trakasserier, samt om var universitetets 

informationsmaterial ”Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter 

och anställda” finns att tillgå. 

 

 Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska verka för att synliggöra 

heteronormativitet i arbets- och studiemiljön och aktivt motverka dess konsekvenser. 

 

 Alla verksamma ska ges möjlighet att kombinera studier, forskning och annat arbete vid 

universitetet med föräldraskap. Riktlinjer finns fastställda i ”Uppsala universitets 

föräldrapolicy”. 

 

 Individuella anpassningsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder för personer med funktions-

nedsättning gällande lokaler, inredning och utrustning ska vidtas i enlighet med särskilt beslut. 

 

 I samband med utvecklingssamtal ska frågor om arbetsmiljö och lika villkor belysas. 

 

 Vid uppdatering av föreskrifter, riktlinjer, handlingsplaner och program ska lika 

villkorsaspekter integreras. 
  

Information 

 Studenter ska rutinmässigt informeras om det stöd som kan erbjudas till studenter med 

funktionsnedsättning. 
 

 Studenter ska rutinmässigt informeras om verksamheten vid Språkverkstaden och Lässtudion. 
 

 Universitetets information ska vara utformad så att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna kommunicera med Uppsala universitet och söka information på lika villkor som varje 

annan student, anställd eller besökande. 

  

Ledande poster, beredande och beslutande organ 

 En jämn könsfördelning ska råda på samtliga positioner som innebär ansvar att leda 

verksamhet och/eller personal samt i beredande och beslutande organ. Både kvinnor och män 

ska i lika mån nomineras till uppdrag inom universitetet och de organ där universitetet är 

representerat. När endast en person ska nomineras till en nämnd och/eller styrelse ska en man 

och en kvinna föreslås. Avvikelser från dessa nomineringsregler ska skriftligen motiveras. 

 

 Vid kollegiala val via elektorsförsamling, där det slutliga beslutet fattas av överordnad 

instans, ska elektorsförsamlingens uppdrag vara att nominera minst en kandidat av vartdera 

könet. 

  

 



Handlingsplan för lika villkor 2016-2018, Filosofiska institutionen 

 

9 
 

Löner och kompetensutveckling 

 Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för att 

kompetensutveckling fortlöpande kommer samtliga personalkategorier till del. 

 

 Lönesättningen ska vara könsneutral. Löneskillnader ska kunna motiveras utifrån sakliga 

grunder. 

  

 

Rekrytering 

 Annonsering bör ske på ett sådant sätt att den ger ett brett sökandeunderlag. Lediga 

anställningar ska beskrivas könsneutralt, och potentiella sökande av underrepresenterat kön 

aktivt eftersökas. 

 

 Varje organ inom universitetet som avger förslag till anställning, exempelvis 

rekryteringsgrupper, ska skriftligt redovisa hur jämställdhetsaspekten4 har beaktats; i annat 

fall ska ärendet återremitteras från den som fattar beslut. Redovisningen ska utgöras av en 

genomgång av de överväganden som gjorts i sammanhanget.”   

 

8. Fortlöpande uppdrag i vetenskapsområdets plan fakultetens plan  
 

Från Historiska-Filosofiska fakultetens ”Handlingsplan för lika villkor 2014-2016. 

HISTFILFAK 2015/19” 
 

”I det följande återges de fortlöpande uppdragen som fakultetsnämnden ges i Uppsala universitets 

centralt fastställda planer på området:  

 Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (2014-04-08 Dnr UFV 2014/455)  

 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016 (2014-01-21 UFV 2013/168) 

 Handlingsplan för likabehandling av studenter 2014 (2014-04-08 2014/453)  

 Övriga riktlinjer som finns på sidan: http://regler.uu.se  

 

I anslutning till uppdragen beskrivs kort hur de genomförs vid Historiska-Filosofiska fakulteten. 

 

På fakultetsnivå samt på institutionsnivå/motsvarande med minst 25 anställda skall antingen en 

handlingsplan för lika villkor eller en jämställdhetsplan upprättas. Dessa handlingsplaner skall 

innehålla uppföljningsbara mål samt anvisningar om tidsbestämda konkreta åtgärder där ansvarig 

anges. Varje fakultetsnämnd skall årligen upprätta en plan för likabehandling av studenter i högskolan, 

med utgångpunkt i universitetets Program för lika villkor och den universitets-gemensamma planen 

för likabehandling av studenter i högskolan.  

 

Fakultetsnämnden skall fortlöpande följa arbetet för likabehandling av medarbetare och studenter. 

Prefekterna har det operativa ansvaret.  

 

De som ansvarar för genomförandet av uppdrag och åtgärder i den universitetsgemensamma 

handlingsplanen skall avge rapport inom ramen för den reguljära verksamhetsuppföljningen. Detta 

gäller åtgärder på såväl universitetsgemensamma som vetenskapsområdes-/fakultets- och 

institutionsnivå eller motsvarande. Årligen sammanställer Personalavdelningen med utgångspunkt i 

rapporterna hur föregående års uppdrag och åtgärder har genomförts. Rådet för lika villkor skall enligt 

sitt uppdrag analysera den årliga uppföljningen av universitetets arbete med lika villkor samt 

rapportera till Rektor. 

 

Historiska filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV) tar in information och ägnar sig åt 

kunskapsutbyte för att främja och underlätta institutionernas arbete med lika villkor; underlättar 

informationsutbyte mellan institutionerna, med fakultetsnämnd, fakultetsledning samt med områdets 
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samordnare samt ökar kunskaperna om betydelsen av lika villkorsarbetet; uppdaterar ledamöter om 

samhällsrelevanta teman som berör jämställdhet och lika villkor genom att exempelvis anordna 

föredrag, bjuda in till seminarier, samordna diskussioner som kan vara riktade till anställda såväl som 

till studenter. Detta förebyggande och proaktiva arbete stödjer arbetsgruppen i dess uppgift att yttra sig 

i olika ärenden som rör lika villkorsfrågor. I och med omstruktureringen av LV-enheten kommer HFs 

ALV att spela en synlig roll i relation till institutionernas arbete. Vi tar därför hänsyn till 

institutionernas arbete med lika villkor. ”  

 

9. Fortlöpande uppdrag som årligen genomförs vid institutionen  

Från ”Plan för jämställdhet och likabehandling vid Filosofiska institutionen 2013-15” 

(med något annorlunda formattering) 

”A. Jämställdhet i anställning, rekrytering och beslutande organ 

 

1. Målsättning: Arbets- och utbildnings/fortbildningsvillkor skall utformas så att ingetdera könet 
missgynnas och så att såväl kvinnor som män får möjlighet att förena förvärvsarbete, fortbildning 

eller studier med ansvar för hem och barn. 

 Åtgärd: Prefekt och gruppen för lika villkor, GLV, bevakar kontinuerligt arbets- och 

studievillkoren och är observanta på såväl direkta som indirekta signaler (såsom t.ex. 

sjukskrivningar) om missförhållanden härvidlag. Statistik över sjukskrivningar, 

förtidspensioneringar, uppsägningar p.g.a. arbetsbrist, samt föräldraledighet med avseende på 

respektive kön presenteras och analyseras i jämställdhets- och likabehandlingsplanen. 

 Ansvarig: Prefekt, GLV 

Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering av åtgärden sker i jämställdhets- 

och likabehandlingsplanen. 

 

2. Målsättning: Könsfördelningen skall vara jämn bland doktoranderna.  

 Åtgärd: Jämställdhetsaspekter skall beaktas vid alla förslag till innehavare av 
doktorandtjänst. 

 Ansvarig: Prefekt, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Vid varje rekrytering av doktorander skall 
jämställdhetsaspekten beaktas. Utvärdering av åtgärden sker i jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen. 

3. Målsättning: Könsfördelningen skall vara jämn bland handledare, föreläsare och fakultets-

opponenter. Detta gäller även gästföreläsare. 

 Åtgärd: Det här är en målsättning som vi inte uppnår i nuläget men som vi strävar efter att 

uppnå. Området bevakas av kontinuerligt av prefekt och GLV 

 Ansvarig: Prefekt, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen. 

4. Målsättning: TA-personal skall erbjudas lika möjligheter till fortbildning och vidareutbildning 
oavsett könstillhörighet. 

 



Handlingsplan för lika villkor 2016-2018, Filosofiska institutionen 

 

11 
 

 Åtgärd: Prefekten ser till att erbjudanden om fortbildning och vidareutbildning erbjuds i lika 

mån oavsett könstillhörighet. 

 Ansvarig: Prefekt. 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- och 

likabehandlingsplanen. 

5. Målsättning: En jämn könsfördelning skall eftersträvas i institutionsstyrelse, forskar-
utbildningsnämnd och kommittéer. Jämställdhetsaspekten skall dessutom beaktas inom de olika 
kategorierna i nämnda organ. 

 Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor. 

 Ansvarig: Prefekt. 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen. 

6. Målsättning: När förslag om sakkunniga tas fram skall en jämn könsfördelning eftersträvas 
 

 Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor. 

 Ansvarig: Prefekt 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen. 

7. Målsättning: En jämn könsfördelning skall eftersträvas vid tillsättning av alla anställningar. Detta 
gäller inte minst korttidsvikariat samt timarvodister. 

 Åtgärd: Prefekten bevakar kontinuerligt dessa frågor. 

 

B. Jämställdhet i utbildning, forskning och ämnesinnehåll 

1. Målsättning: Institutionen ska genom information och utbildning medverka till att medvetenheten 
och kunskapen om jämställdhetsfrågor ökar bland institutionens anställda och studenter. 

 Åtgärd: GLV har ansvar att informera om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor och i 

samråd med prefekt och studierektor se till att fortbildning och vidareutbildning kring dessa 

frågor kommer till stånd. Vidare har prefekt, studierektor och GLV ansvar för att 

jämställdhetsfrågor belyses i undervisningen. GLV har ansvar för att varje termin informera 

nyantagna studenter om sin verksamhet. De nya studenterna skall informeras om att 

institutionen har en jämställdhetsplan samt en handlingsplan mot sexuella trakasserier samt 

var dessa finns att tillgå. 

 Ansvarig: Prefekt, Studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets- och 
likabehandlingsplanen. 

2. Målsättning: Jämställdhetsarbetet skall i undervisningssammanhang under något moment av en 
kurs inbegripa ett problematiserande och medvetandegörande av den filosofiska eller estetiska kanon 

utifrån ett genusperspektiv (se även nedan, Främjande av likabehandling av studenter ). 

 Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV verkar för att uppmärksamma alla undervisande lärare 

på detta ansvar, bevakar att sådana moment integreras i kurserna samt verkar för att 

diskussioner gällande genusperspektiv och jämställdhetsaspekter ständigt pågår. 

 Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets-och 
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likabehandlingsplanen. 

 
3. Målsättning: Litteraturlistorna skall bevakas kontinuerligt i syfte att se till att kvinnliga författare, 
feministisk filosofi och estetik och filosofiska och estetiska inriktningar där kvinnor är inflytelserika 
ges skälig uppmärksamhet. 

 Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att litteraturlistorna ses över ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt i den takt resurserna tillåter. Utvärdering 

sker i varje års jämställdhets- och likabehandlingsplan. 

4. Målsättning: Jämställdhetsaspekter i undervisningen skall evalueras kontinuerligt av studenterna i 
samband med kursutvärderingarna. 

 Åtgärd: Studierektor och GLV bevakar att så sker. 

 Ansvarig: Studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets-och 

likabehandlingsplanen. 
 

C. Främjande av likabehandling av studenter 

Lagen om likabehandling av studenter har till ändamål att ”på högskoleområdet främja lika rättigheter 

för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.” (Lagen om 

likabehandling av studenter i högskolan 2001:1286) 

1. Målsättning Alla studenter skall ges lika möjligheter och rättigheter i studiesituationen oavsett kön, 
etnicitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet samt psykiska/fysiska handikapp. 

 Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att så sker. 

 Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets-och 

likabehandlingsplanen. 

2. Målsättning: Alla studenter skall känna sig delaktiga och synliggjorda i såväl 
undervisningssammanhang som i bemötandet från institutionens anställda och övriga studenter. 

 Åtgärd: Prefekt, studierektor och GLV bevakar att så sker. 

 Ansvarig: Prefekt, studierektor, GLV 

 Genomförande och utvärdering: Kontinuerligt. Utvärdering sker i jämställdhets-och 

likabehandlingsplanen.” 
  

 

10. Delmål i vetenskapsområdets fakultetens plan   
 

Saknas i Historiska-Filosofiska fakultetens ”Handlingsplan för lika villkor 2014-2016. 

HISTFILFAK 2015/19” 
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11. Åtgärder i vetenskapsområdets fakultetens plan  
 

Från Historiska-Filosofiska fakultetens ”Handlingsplan för lika villkor 2014-2016. 

HISTFILFAK 2015/19” 
 

”3. Åtgärdsprogram och ansvarsfördelning  
 

Tillsättning av arbetsgrupp  

 Fakultetsnämnden inrättar ett särskilt organ för beredning av lika villkors- och 

jämställdhetsärenden: Historiska filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor (ALV). 

Ordf. i ALV ersätts à 20 % för arbetsinsatsen. Kanslistöd föreligger.  

Ansvarig: Fakultetsnämnd och fakultetsledning 

 

 Vid tillsättning och nyrekrytering av ALV inleds diskussion av formerna för LV-arbetet på 

fakultetsnivå.  

Ansvarig: ALV  

 

Uppgifter 

 

 ALV arbetar för att integrera de olika diskrimineringsgrunderna i det samordnade och 

systematiska arbetet mot diskriminering såväl på fakultets- som på institutionsnivå. 

Ansvarig: ALV 

 

 Handlingsplanerna skall publiceras på respektive webbplats  

Ansvarig: Fakultetsnämndens kansli 

 

 Handlingsplanen på vetenskapsområdes-/fakultetsnivå skall ha sin grund i den 

universitetsgemensamma handlingsplanen.  

Ansvarig: ALV 

 

 Institutionernas/motsvarandes handlingsplaner skall ha sin grund i såväl 

vetenskapsområdets/fakultetens handlingsplan som i den universitetsgemensamma 

handlingsplanen.  

Ansvarig: LV- och jämställdhetsgrupperna vid institutionerna 

 

Verksamhetsuppföljning  
 

 ALV rapporterar till fakultetsledningen årligen. Minnesanteckningar förs över gruppens 

sammanträden och aktiviteter. 

Ansvarig: Ordförande i ALV  

 

Enligt gällande universitetsövergripande handlingsplan har fakultetsnämnden uppdrag att 

genomföra följande 2014-2016:  

 

 Upprättande av en handlingsplan för lika villkor 2014-201 6  

 Kartlägga verksamheten och organiseringen av lika villkorsarbetet.  

Ansvarig: Ordförande i respektive områdes-/fakultetsnämnd.  

 

Åtgärd: En samordnare för vetenskapsområdet har påbörjat ett sådant uppdrag i januari 2015. 

Ordförande i ALV har varit i kontakt med henne och redogjort för lika villkorsarbetet för 

historisk-filosofiska fakulteten.  

 

 Initiera kontakt och ta in information från institutionerna om docenturer samt institutionernas 

behov och önskemål angående ALV:s roll.  
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 Utforma åtgärder som syftar till att öka andelen docenter av underrepresenterat kön. 

Ansvarig: Ordförande i respektive områdes-/fakultetsnämnd  

 

 Genomföra åtgärder som syftar till att öka andelen docenter av underrepresenterat kön. 

Ansvarig: Ordförande i respektive områdes-/fakultetsnämnd.” 

 

  

 

12. Institutionens mål och delmål  
 

Allmänt mål  

Önskvärt är att könsfördelningen bland studenter och personal till slut blir jämn. Det är också önskvärt 

att arbetsmiljön på institutionen uppfattas som öppen och välkomnande för alla personer, oberoende av 

kön. 

Gruppens arbetssätt 

Gruppens arbete skall bl.a. att bygga på kunskap om hur arbetet bedrivs i andra länder med liknande 

problematik, och på kunskap om hur studenterna förhåller sig till studier på avancerad nivå och 

doktorandnivå, särskilt de kvinnliga studenterna. Gruppen hoppas också kunna skaffa sig bättre 

förståelse av eventuell (och omedveten) ”bias” hos lärare genemot kvinnliga studenter och vid 

tillsättningar av tjänster. De tre första åtgärderna i 13 avser att möta gruppens behov av att inhämta 

sådan kunskap. 

Delmål 
 

1) Att aktivt försöka öka antalet kvinnliga studenter på avancerad nivå och doktorandnivå 

På grundnivå faller könfördelningen inom 40/60-intervallet. Det är fr.o.m. avancerad nivå 

som tappet av kvinnliga studenter sker. Fördelningen är ännu mer sned på doktorandnivå. Ett 

delmål är därför att aktivt försöka öka antalet kvinnliga studenter på avancerad nivå så att 

fördelningen till en början hamnar inom 40/60-intervallet. Riktade insatser bör även göras för 

att öka antalet kvinnliga doktorander. För åtgärder, se kapitel 13. 

 

2) Att öka antalet kvinnliga lärare och forskare vid instituionen 

Könsfördelningen bland lärare och förskare och forskare är sned. Ett annat delmål är därför att 

öka antalet kvinnliga lärare och forskare vid institutionen så att könsfördelningen till en 

början faller inom 40/60. För åtgärder, se kapitel 13. 

 

3) Skapa en välkomnande yttre miljö 

Filosofiska institutionen är en mansdominerad miljö historiskt sett vilket bl.a. återspeglas i 

den yttre miljön på institutionen (porträtt på manliga professorer i seminarierummet). Lika 

villkorsgruppen ser det som önskvärt att miljön uppfattas som välkomnande och öppen av alla 

personer, oberoende av kön. Ett delmål är därför att genomföra förändringar i den yttre miljön 

på institutionen. För åtgärder, se kapitel 13. 

 

4) Skapa en öppen arbetstmiljö  

För att institutionens förhållningssätt och den allmänna arbetsmiljön skall uppfattas som 

öppen för alla, oberoende av kön, utgör inrättandet av en stående workshop/konferens för 

kvinnliga filosofer ett delmål.  

 

5) Öka medvetenheten bland lärare och personal om snedfördelningen avseende kön vid 

rekrytering av studenter på avancerad nivå, doktorandnivå och vid tjänstetillsättningar. För 

åtgärder, se kapitel 13.  
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13. Åtgärder  

9. Fortlöpande uppdrag som årligen genomförs vid institutionen överförs till den nya planen för 

åren 2016-2018. Nedan följer ytterligare åtgärder. 

 

ÅTGÄRD 1 (för att öka kunskapen i Lika villkorsgruppen) 

 

Vad  
Att öka Lika villkorsgruppens kunskap om hur arbetet med liknade frågor bedrivs i andra länder 

eller vid andra universitet/institutioner. 
  

Hur  
Regelbunden presentation internt av artiklar och utredningar om snedfördelningen mellan könen i 

rekryteringen av studenter på avancerad nivå, doktorander, lärare och forskare till ämnet Filosofi.  

 

När  
Löpande 

  

Ansvarig  
Gruppen för lika villkor 

  

Vem  
Gruppen för lika villkor 

 

 

ÅTGÄRD 2 (för att öka kunskapen i Lika villkorsgruppen) 

 

Vad  
Att öka Lika villkorsgruppens kunskap om hur studenter på grundnivå, särskilt kvinnliga, ser på 

och förhåller sig till studier på avancerad nivå i filosofi. 
  

Hur  
1) Framtagning av en enkät med för ändamålet relevanta frågor 

2) Genomförande av enkätundersökning bland studenter på grundnivå 

3) Sammanställning och analys av enkätundersökningen 

4) Framtagning av en strategi för att öka rekryteringen av kvinnliga studenter på avancerad 

nivå   

 

När  
1) Våren 2016 

2) Löpande, fr.o.m. HT 2016 

3) Löpande 

4) Hösten 2016 

  

Ansvarig  
1) Per Fagerström (studentrepresentant), Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant) och Marta 

Adrienne Johansson (studentrepresentant), Lika villkorsgrupen 
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2) Lärare på grundnivå, Lika villkorsgruppen 

3) Per Fagerström (studentrepresentant), Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant) och Marta 

Adrienne Johansson (studentrepresentant), Lika villkorsgrupen 

4) Lika villkorsgrupen 

  

Vem 
Per Fagerström (studentrepresentant), Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant) och Marta Adrienne 

Johansson (studentrepresentant), Lika villkorsgrupen 

 

 

ÅTGÄRD 3 (för att öka kunskapen i Lika villkorsgruppen) 

 

Vad 
 

1) Undersöka huruvida lärare vid rättning av tentamina omedvetet särbehandlar kvinnliga 

studenter negativt. I samband med detta undersöka möjligheten att införa anonyma tentamina 

även för hemtentamina (salsskrivningar är redan anonyma). 

2) Undersöka huruvida, vid tillsättningen av doktorander/ lärare/forskare/lektorer/professorer, 

rankingen av kandidater omedvetet påverkas beroende på kön hos den sökande, bl.a. via 

anställningsintervjuerna. 

 

Hur 
1) Andrew R jämför tidigare terminers hemtentor med anonyma hemtentor höstterminen 2016. 

Johan L undersöker möjligheten hos studierektor Rysiek S att göra alla tentamina, inklusive 

hemtentor, anonyma. 

2) Folke T kontaktar Matti E för att se om det skett förändringar i rankingen av kandidater efter 

intervjuer, särskilt för kvinnliga sökande. 

 

När 
Under hösten 2016, med start för anonyma hemtentor VT 2017. Löpande för undersökning av ”bias” 

vid intervjuer.  

 

Ansvarig 
Andrew Reissner, Johan Löfström och Folke Tersman 

 

 

ÅTGÄRD 4 (För att öka antalet kvinnliga doktorander) 

 

Vad  
Öka den internationella synligheten för institutionens forskarutbildning, särskilt genom arbete 

med utveckling av utlysningstexter och med riktad information till internationella fora i syfte att 

locka fler välmeriterade kvinnliga sökanden till forskarutbildningen. 
  

Hur  
Utarbetande av en strategi för att tydligare synliggöras i internationella fora. 

  

När  
Fr.o.m. med nästa utlysning och därefter löpande 

  

Ansvarig  
Anna Gustafsson (ombud och personaladministratör) och ämnesansvariga 
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Vem 
Anna Gustafsson, Andrew Reisner (lärar-/forskarrepresentant) och ämnesansvariga 

 

 

ÅTGÄRD 5 (För att skapa en välkomnande och öppen yttre miljö på institutionen) 

 

Vad  
Att dekorera seminarierummet på ett sådant sätt att porträtten på de manliga professorerna inte är 

så iögonfallande och att lätta upp dekorationen med annan utsmyckning. Kvinnliga föreläsare och 

professorer skall representeras med porträtt. 
  

Hur  
- 

  

När  
Fr.o.m. vårterminen 2016 och därefter löpande 

  

Ansvarig  
Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant), Tomas Ekenberg, Marta Adrienne Johansson 

(studentrepresentant), Simon Rosenqvist (doktorandrepresentant), Lika villkorsgruppen 
  

Vem 
Elinor Hållen (lärar-/forskarrepresentant), Tomas Ekenberg, Marta Adrienne Johansson 

(studentrepresentant), Simon Rosenqvist (doktorandrepresentant), Lika villkorsgruppen 

 

ÅTGÄRD 6 (För att skapa en öppen och välkomnande miljö på institutionen) 

 

Vad 
Att i institutionens regi inrätta en årlig workshop/konferens endast för kvinnliga filosofer. Teman 

för workshopen/konferensen skall vara filosofiska och inte nödvändigtvis anknyta till feministisk 

filosofi. Finansiering skall ske via institutionen. 

  

Hur  
Uppdraget lämnas till Rebecca W och doktorandgruppen som återkopplar till Lika 

villkorsgruppen som i sin tur lämnar ett förslag till prefekten. 

  

När  
Fr.o.m. vårterminen 2017 och därefter löpande 

  

Ansvarig  
Simon Rosenqvist (doktorandrepresentant), Rebecca Wallbank, doktorandgruppen, Folke Tersman 

(prefekt), Lika villkorsgruppen 

  

Vem  
Simon Rosenqvist (doktorandrepresentant), Rebecca Wallbank, doktorandgruppen, Folke Tersman 

(prefekt), Lika villkorsgruppen 
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ÅTGÄRD 7 (För att öka medvetenheten på institutionen om snedfördelningen 

avseende kön vid rekryteringen av studenter på avancerad nivå, doktorander, 

lärare och forskare) 

 

Vad 
Att inrätta en årlig temadag (hel- eller halv-) på institutionen för att diskutera och medvetandegöra 

snedfördelningen avseende kön vid rekryteringen av studenter på avancerad nivå, doktorander, 

lärare och forskare. 

  

Hur  
Förslag lämnas till institutionsstyrelsen av prefekten 

  

När  
Fr.o.m. höstterminen 2016 och därefter löpande 

  

Ansvarig  
Folke Tersman (prefekt) 

  

Vem  
Folke Tersman (prefekt)  
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till mall för 3-årig jämställdhetsplan för institutioner 

Jämställdhetsplan 

Arbetsplatser med fler än 25 anställda ska ha en 1- eller 3-årig jämställdhetsplan. 

 

 

3. Samverkan  

I diskrimineringslagen föreskrivs att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om 

aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Det innebär att 

arbetet med att utforma/revidera jämställdhetsplanen ska ske i samverkan med 

företrädare för de yrkeskategorier som finns på arbetsplatsen samt att studenter 

verksamma på arbetsplatsen ska erbjudas möjligheten att samverka. 

 

 

4. Jämställdhetsgrupp/motsvarande 

Varje institution/motsvarande ska utse en jämställdhetsgrupp och ett 

jämställdhetsombud. I jämställdhetsgrupperna ska såväl anställda som studenter vara 

representerade.  
 

 

5. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan och jämställdhetsarbete 

Planen ska innehålla en redovisning av genomförandet av föregående års planerade 

åtgärder.  

 

 

6. Nulägesbeskrivning 

En förutsättning för att kunna föreslå relevanta mål och åtgärder är att det finns en 

kartläggning av utgångsläget. Uppgifter om antal anställda, antal anställningar med mera 

finns att tillgå i GLIS. Statistik uppdelad på kön för Anställda, Doktorander samt 

Studenter finns att tillgå i universitetets jämställdhetsindikatorer. Logga in med 

behörighet för din arbetsplats och sammanställ könsuppdelad statistik som rör Ledning, 

Yrkesgrupper, Anställningsförhållanden, Föräldraledighet, Sjukfrånvaro, Doktorander 

samt Studenter. Jämställdhetsindikatorerna visar enbart uppgifter om Grundexamen och 

Forskarexamen på fakultetsnivå. Uppgifter om forskarexamen på institutionsnivå finns i 

GLIS under fliken  

Utb: Forskarnivå. Om du saknar behörighet för att använda GLIS och 

jämställdhetsindikatorerna ska du ansöka om det med denna blankett.  

 

 

6.4. Kommentera utfallet av jämställdhetsindikatorerna 

Kommentera de jämställdhetsindikatorer som inte visar en jämn könsfördelning och om 

möjligt koppla utfallet till mål och åtgärder.  

 

 

7. Fortlöpande uppdrag i den centrala planen 

Lika villkorsarbetet ska integreras i all verksamhet vid Uppsala universitet vilket innebär 

att arbetet i huvudsak ska bestå av fortlöpande insatser. Uppdragen i den centrala planen 

är därför generellt formulerade för att kunna tillämpas på hela verksamheten.  

 

 

8. Fortlöpande uppdrag i vetenskapsområdets plan 

Vetenskapsområdenas fortlöpande uppdrag kan skilja sig från dem i den centrala planen.  

 

 

9. Fortlöpande uppdrag som årligen genomförs vid institutionen 

Institutionens fortlöpande uppdrag kan skilja sig från uppdrag i den centrala planen och i 

vetenskapsområdets plan.  

 

 

https://glis.uu.se/
https://glis.uu.se/
https://glis.uu.se/diver/textobild/GLIS_behorighet.pdf
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10. Delmål i vetenskapsområdets plan 

Vid Uppsala universitet ska alla kunna arbeta och bedriva studier på lika villkor oavsett 

kön. Jämställdhet är en kvalitetsfråga för organisationen. Delmålen är prioriterade 

områden inom lika villkorsarbetet för aktuell period.  

 

 

11. Åtgärder i vetenskapsområdets plan 

Åtgärder i vetenskapsområdets plan som avser institutionsnivå ska även ingå i 

institutionens plan.  

 

 

12. Institutionens delmål 

Delmålen uppfylls med hjälp av planerade åtgärder. Delmålen anger vad vi vill inrikta 

jämställdhetsarbetet på under 3-årsperioden för att nå uppsatta mål. Målen ska vara 

konkreta och möjliga att utvärdera för att kunna avgöra om genomförda åtgärder 

resulterat i att målen är uppfyllda. 

 

 

13. Åtgärder 

1) Åtgärder som är tillfälliga satsningar som ska genomföras någon gång under 

treårsperioden. 

2) Åtgärder som ska genomföras för att delmålen ska uppnås. Åtgärder kopplade till 

delmålen ska periodiseras, planeras in när de ska genomföras under den 

treårsperiod som planen ska gälla. Det kan exempelvis vara olika undersökningar 

där steg 1/år 1 är: kartläggning, steg 2/år 2: genomföra åtgärder som framkom vid 

kartläggningen och steg 3/år 3: utvärdera genomförda åtgärder. 

 

 


