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VH-fakultetens handlingsplan för Lika villkor 2013-2016 

 
Denna handlingsplans giltighetstid är 2013-06-01 till 2016-12-31. Den ska årligen följas 
upp under november månad.  
 
Planen har tagits fram av fakultetens Lika villkorutskott där anställda och studenter är 
representerade. De fackliga organisationerna har den 2013-05-21 informerats inför dekanus 
beslut. Dekanus har det övergripande ansvaret för att planen följs. 

Inledning 
 
Handlingsplanen bygger på följande principer: 
• Rättvisa i organisation och processer 
• Anställdas och studenters trygghet i en god arbets- och studiemiljö 
• Kvalitet i utbildning och forskning  
• Utveckling av kunskap om lika villkor 
 
Enligt diskrimineringslagen1, se nedan ska arbetsgivare och högskolor arbeta förebyggande 
så att diskriminering inte sker.  

                                                      

 

 

1 Hela lagen finns på Diskrimineringsombudsmannens webbsida www.do.se 
 

http://www.do.se/
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I SLU:s verksamhet används begreppet lika villkor. I begreppet ingår jämställdhet, 
mångfald och likabehandling av anställda och studenter i högskolan. Arbetet utgår från 
aktuell lagstiftning på området; diskrimineringslagen, högskolelagen, jämställdhetslagen, 
lagen om likabehandling av studenter i högskolan samt SLU:s regleringsbrev.  
 
Dekanus, prefekter och andra chefer är ansvariga för att handlingsplanen konkretiseras och 
följs genom att se till att lika villkorsaspekter beaktas i alla beslut och i allt arbete, på alla 
nivåer i SLU:s organisation. 
 
Lärarförslagsnämnden (LFN) har en nyckelroll som rekryteringsorgan och ska i alla led av 
rekryterings- och anställningsprocesser sträva efter att lika villkorsaspekter följs. I 
utlysning, bedömningsrutiner och anställning av ny personal ska LFN vara uppmärksam på 
moment i anställningsprocessen där lika villkor ska gälla. LFN ska bevara en hög 
kunskapsnivå om lika villkorsfrågor, genom fortbildning och genom att aktivt arbeta med 
goda rutiner samt genom kontakter med andra lärosäten. 
 
I rekryteringsarbetet av studenter ska fakulteten, i samarbete med kommunikations-
avdelningen vid SLU, vara uppmärksam på hur utbildningsprogram presenteras för 
presumtiva studenter så att inte könsbundna strukturer eller yrkesval utgör hinder för 
mångfald och jämställdhet. 
 
Inom utbildningen ska alla lärare, handledare och studenter känna till svensk lags 
föreskrifter om lika villkor och SLU:s och fakultetens handlingsplaner för lika villkor. Alla 
anställda och studenter ska följa regler som behandlar lika villkor. Nämnden för utbildning 
på grund- och avancerad nivå (GUN) ska leda arbetet med lika villkorsfrågor inom 
utbildningen, i samarbete med programnämnder, studierektorer och lärare. Lärare och 
studenter ska beaktas och hänsyn ska tas till studenternas olika bakgrund och värderingar i 
all undervisning, utgående från demokratiska värderingar och ett respektfullt bemötande. 
Fakulteten ska säkerställa att studenterna ges lika förutsättningar, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. 
 
Allt arbete inom fakulteten, i arbetsgrupper, nämnder och utskott ska genomsyras av 
arbetsformer som främjar att sammanträden och möten sker på ett respektfullt sätt och att 
man följer goda sammanträdesrutiner som förebygger diskriminering. 
 
Lika villkor innebär att studenter och anställda, kvinnor som män ska ha samma rättigheter 
oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller 
sexuell läggning. 

”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.”  
   Diskrimineringslagen, 20081 
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I bilaga 1 redovisas en kartläggning av könsfördelning av olika tjänstekategorier och 
studenter vid VH-fakulteten. 

Mål och åtgärder för lika villkor 
Fakultetens handlingsplan utgår från SLU:s gemensamma Handlingsplan för Lika villkor 2013 
(SLU.ua.Fe.2013.2.5.5-1088), i vilket ges följande, fortlöpande uppdrag till fakulteterna: 
 

• Fakulteternas Lika villkorutskott ska årligen revidera sin Lika villkorsplan, som fastställs 
av dekanus på respektive fakultet. Denna ska ta sin utgångspunkt i den 
universitetsgemensamma strategin och handlingsplanen för Lika villkor. 

• Mål för könsfördelningen2 av nyanställd forskar- och lärarpersonal sätts årligen av 
respektive fakultet.  

• Schemaläggning av undervisning ska i möjligaste mån göras med hänsyn tagen till 
studenter med föräldraansvar. 

• Undervisning och examinationsformer anpassas för att öka tillgängligheten för 
studenter med funktionsnedsättning med bibehållen kvalitet och med utgångspunkt 
i kursmålen.  

• Lärare och annan personal inom fakulteten beaktar likabehandlingsfrågor i sitt arbete. De 
vet också var man hittar de riktlinjer som gäller vid misstanke om diskriminering eller 
trakasserier. 

• Informera praktikvärdar och externa handledare om diskrimineringslagen och att den också 
gäller vid praktik. 

 

                                                      

 

 

2 Detta är ett delmål för att på sikt nå jämn könsfördelning, dvs. en fördelning av kvinnor och män 
inom intervallet 40-60. 

 

Vid SLU tolereras inte diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.  

”Trakasserier är kränkande behandling som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Både anställda på högskolan och 
studenter kan göra sig skyldiga till trakasserier. Trakasserier kan vara utfrysning, osynliggörande eller 
kränkande kommentarer. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en 
anställd eller student. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som 
är sexuellt anspelande och nedvärderande. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att 
de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att 
arbets- eller studiemiljön känns otrygg.”  

Definition från Diskrimineringsombudsmannen 
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Med begreppet Lika villkor avses här att alla anställda, studenter och sökande ska ges lika villkor 
oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt 
ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder. 
 
Åtgärder som alltid bör fungera vid fakulteten: 

• Att arbeta för att i möjligaste mån ha jämn könsfördelning i olika nämnder, kommittéer, 
arbetsgrupper osv. 

• Att bjuda in föreläsare av båda könen. 
• När hedersutmärkelser ska delas ut skall både kvinnor och män beaktas. 
• Uppmuntran till både män och kvinnor att ta ut föräldraledighet. 
• Tillgänglig undervisning för alla studenter. 
• Respektfullt bemötande av såväl anställda som studenter. 

 
Fakultetens mål och åtgärder 
 
Kunskap om lika villkor 
 
Mål 1: Institutionerna ska ha god kunskap om effektivt lika villkorsarbete. 
Åtgärd: Kontaktpersoner från respektive institution får åka på konferenser inom området 

lika villkor under 2013-2015.  
Ansvar: Institutionens kontaktperson i samverkansgruppen och sekreteraren i fakultetens 

LVU. 
Budget: 2 000 kr per institution och år, för en deltagare (c:a en halv konferensavgift) 

 
Mål 2: Fakulteten ska ha goda kunskaper om jämställdhet och genusfrågor. 
Åtgärd: Ledamöter i Lika villkorutskottet ska kunna delta och medverka i konferenser 

inom området jämställdhet och genus. 
Ansvar: LVU 
Budget: 10 000 kr per år 

 
Information om handläggningsrutiner av lika villkorsfrågor 
 
Mål: Att arbetet med lika villkor tydliggörs och att handläggningsrutiner blir tydliga 

inom fakultetens institutioner och andra enheter. 
Åtgärd: Kontaktpersoner från respektive institution samarbetar för att samla information 

om lika villkorsfrågor, åtgärdsförslag och aktiviteter. Information om lika 
villkorsfrågor ska finnas lättillgängligt för institutionens personal. Lika 
villkorutskottet väljer ut och distribuerar information och underlag till 
institutionerna. 

Ansvar: Prefekt eller av prefekt utsedd person.  
 
Information om lika villkor 
 
Mål Alla studenter och anställda ska lätt kunna hitta information om lika 

villkorsfrågor på SLU:s webbsidor och på Studentportalen. 
Åtgärd: Att skapa tydlig och lättåtkomlig information på SLU:s webbsidor om lika 

villkorsfrågor. Följande dokument ska finnas tillgängliga på VH:s och SLU:s 
webbplatser för lika villkor:  

• VH-fakultetens strategi och handlingsplan för lika villkor 
• SLU:s strategi och handlingsplan för lika villkor 
• Länkar till Diskrimineringsombudsmannen 

Ansvar: VH-fakultetens informatör i samarbete med Lika villkorutskottets sekreterare. 
Åtgärd Spridning av information om Lika villkorsfrågor till alla lärare och studenter 

inom fakultetens utbildningsprogram. 
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Ansvar: Programnämnderna och institutionsstudierektorerna 
 
Demokratiska arbetsformer 
 
Mål 1: Studenter ska utbildas i lika villkorsfrågor och ska aktivt kunna medverka till att 

utveckla arbetsformer som uppfyller lika villkorsaspekter i undervisningen och i 
studierna.  

Åtgärd: Inom alla utbildningsprogram ska lika villkorsfrågor undervisas och 
demokratiska arbetsformer användas. Utvecklingen inom det egna programmet 
och exempel från andra program och lärosäten ska utgöra grunden för ett gott 
studieklimat och ska vara en förberedelse för arbetslivet. 

Ansvar: Programnämnderna 
Budget: 5000 kr per programnämnd och år för inbjudan eller hjälp av personer som leder 

seminarier om lika villkor, samt 15 000 kr per år för att, i samverkan med 
Uppsala universitet, ge en kurs för lärare som handleder effektiva grupparbeten 
med demokratiska arbetsformer. 

 
Mål 2: Skapa demokratiska arbetsformer inom institutionerna.  
Åtgärd: Fortlöpande probleminventering och åtgärder för lika villkor i de anställdas 

arbetsmiljö. Lika villkorsfrågor tas upp på dagordningen i institutionernas 
samverkansgrupper, minst en gång per termin. Implementera demokratiska 
arbetsformer i institutionens arbetsgrupper, seminarier och andra möten.  

Ansvar: Prefekter 
 
Utbildning och information3 
 
Mål: Öka kännedomen om likabehandlingsfrågor bland studenter och anställda. 
Åtgärd: Påbörja ett arbete för att säkerställa att alla studenter inom respektive 

utbildningsprogram ges möjlighet att diskutera värderingsfrågor kopplade till 
likabehandling.  

Ansvar: Fakulteterna i samarbete med SUS. 
 
Breddad rekrytering av studenter 
 
Mål: Att rekrytera studenter till VH-fakultetens program ur ett 

mångfaldsperspektiv. Att rekrytera studenter från alla grupper i 
samhället genom riktad information. Att långsiktigt öka andelen män 
på fakultetens utbildningsprogram till minst 40 %. 

Åtgärd:  Anpassa rekryteringstillfällen och rekryteringsåtgärder med 
utgångspunkt från fakultetens rekryteringsmål. 

Ansvar: Fakulteten i samarbete med SUS. 
 
Rekryteringsmål för personalkategorier  
 
Mål: Uppnå minst 40 % av underrepresenterat kön i kategorierna universitetslektor, 

professor och på chefs- och ledarpositioner. 
Åtgärd: Aktiv kunskapsutveckling inom området rekrytering som ger kvinnor och män 

samma karriärmöjligheter. 
                                                      

 

 

3 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2013 
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Åtgärd:  I rekrytering och annonsering tydligt skriva att man uppmanar personer av 
underrepresenterat kön att söka tjänsten. 

Ansvar: Lärarförslagsnämnden 
 
Bemötande av utländsk personal och internationella studenter 
 
Mål: Fakulteten ska inkludera personal med utländsk bakgrund och internationella 

studenter i arbets-, respektive, undervisningsmiljön och i det sociala livet på 
campus. 

Åtgärd: Skapa tillfällen och mötesplatser för studenter och personal med olika 
nationaliteter. 

Ansvar: Prefekt (ansvarar för personalfrågor) programnämndernas ordförande och 
programstudierektor på program med utländska studenter (för studenter). 

Budget: 10 000 kr per år 
 
Tillgång till information på engelska4 
 
Mål: SLU ska vara en attraktiv arbetsgivare även internationellt sett samt underlätta 

för anställda med annat modersmål än svenska att tillgodogöra sig information. 
Åtgärd: Fortsatt arbete för att alla dokument som rör rekrytering, arbetsförhållanden och 

trakasserier ska finnas översatta till engelska och vara publicerade på webben. 
Ansvar: Personalchefer och dekaner. 
  

Policy angående religion och annan trosuppfattning5 
 
Mål: Personer med olika religion och trosuppfattning ska känna sig välkomna till SLU. 
Åtgärd: Se över möjligheterna att ta fram policy för studenter vad gäller ledighet och 

annan särskild hänsyn i samband med olika religiösa högtider. 
Ansvar: Chefen för SUS samt dekaner 
  

 
Utvecklingsmedel 
 
Mål: Studenter och anställda ska kunna genomföra kreativa och innovativa idéer inom 

lika villkorsområdet, t.ex. att genomföra olika typer av arrangemang, 
rekryteringsinsatser eller andra insatser. 

Åtgärd: Utannonsering av utvecklingsmedel. Studenter och anställda ges möjligheten att 
ansöka om medel ur fakultetens budget för ändamålet. 

Ansvar: LVU 
Budget: 25 000 kr per år 

 
Förebyggande av diskriminering och trakasserier 
 
Mål: Sexuella och andra trakasserier ska genast anmälas och hanteras av SLU på ett 

professionellt sätt.  
Åtgärd: Institutionerna ska aktivt arbeta med arbets- och studieklimat och ska aktivt 

förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. Studenter och anställda ska 

                                                      

 

 

4 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbete vid SLU 2013 
5 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbete vid SLU 2013 
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informeras om lika villkorsfrågor under välkomstprogram. Information om Lika 
villkorsfrågor ska anslås på institutionens anslagstavlor och webbsidor.  

Ansvar: Prefekt och studierektor har ett huvudansvar men alla anställda och studenter vid 
SLU skall aktivt motverka trakasserier. 

 
Förebyggande av diskriminering på grund av sexuell läggning6 
 
Mål: Diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning skall genast 

anmälas och hanteras av SLU på ett professionellt sätt.  
Åtgärd: Fakulteten ska aktivt förebygga diskriminering och trakasserier på grund av 

sexuell läggning. Studenter och anställda ska informeras om HBTQ-frågor i 
seminarieform och via informationsskrifter, i samarbete med studentkårerna. 

Ansvar: LVU i samarbete med kårerna och Lika villkorshandläggaren vid SLU.  
Budget: 10 000 kr per år 

 
Fysisk och social studie- och arbetsmiljö  
 
Mål: Studenter och anställda ska känna sig trygga i sin sociala och fysiska arbetsmiljö. 
Åtgärd: SLU ska genom sina hanteringsrutiner snabbt hantera anmälningar om 

trakasserier eller sexuella trakasserier så väl som diskriminering av något slag. 
Anmälnings- och hanteringsrutiner ska vara enkla att förstå och ska anslås på 
lämpligt sätt. 

Ansvar: Prefekt och fakultetens representant i Studiesociala rådet vid SLU  
 
Tillgänglighet i den yttre miljön7 
 
Mål: Öka tillgängligheten i den yttre miljön för personer med rörelsehinder. 
Åtgärd: Planera för ett övervinna nivåskillnader och på så sätt öka tillgängligheten för 

personer med rörelsehinder i utemiljön på campus Ultuna.  
Ansvar: Chefen för avdelningen för infrastruktur, ev. i samarbete med 

Landskapsarkitektutbildningen i Uppsala. 
 
Kvinnliga befordransprofessorer8 
 
Mål: Öka antalet kvinnor som söker befordran. 
Åtgärd: I anställningsordningen vid SLU tydliggöra vad som krävs och hur det går till att 

söka befordran. 
Ansvar: Dekanus i samråd med personalchefen. 

                                                      

 

 

6 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbete vid SLU 2013 
7 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2013 
8 Uppdrag från rektor genom Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2013 
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Bilaga 1 
 

Kartläggning av könsfördelningen bland studenter och anställda i olika 
tjänstekategorier vid VH-fakulteten 
 

Studenter 
Fakultetens utbildningsprogram domineras av kvinnliga studenter. Höstterminen 2012 var 
92 % av fakultetens 1076 studenter på grund- och avancerad nivå kvinnor (ht 2010 var 
andelen kvinnor 90 %). Av fakultetens sju utbildningsprogram hade endast två program 
mer än 5 % manliga studenter: Veterinärprogrammet hade 12 % och Animal Science – 
masterprogram hade 50 % manliga studenter (masterprogrammet hade totalt 14 studenter). 
Andelen kvinnliga studenter på fakultetens utbildningsprogram var 88 % år 2004 och 93 % 
år 2005 (ht 09 var andelen kvinnor 86 %). 
 

Anställda 
År 2012 är fakultetens dekanus kvinna, prodekanus är man och av två vicedekaner är en 
kvinna och en är man. Fakultetsdirektören är kvinna och av fakultetens sex prefekter var 
tre kvinnor och tre män. (2013-02-18) 
 
Fakultetens personal bestod av totalt 539 anställda, varav 358 (66 %) var kvinnor. De 
anställda var uppdelade i kategorierna lärare, forskare, forskarstuderande och 
teknisk/administrativpersonal i tabell 1. 

 
Grupp Totalt Män Kvinnor Kvinnor (%) 
Lärare 185 68 117 63 
Forskare 86 36 50 58 
Forskarstuderande 96 20 76 79 
TA-personal 172 57 1150 67 
Totalt 539 181 358 66 

 
Tabell 1. Antal anställda uppdelade i olika tjänstekategorier, samt andelen kvinnor. 
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Tabell 2 visar lärarkategorin, uppdelad i olika tjänster och titlar och med procentuell andel 
som utgjordes av kvinnor. Ingen större förändring har skett jämfört med situationen år 
2006 och år 2009. 
 

 
Tjänst, examen 
eller titel 

Procentuell andel 
kvinnor dec. 2012 

Procentuell andel 
kvinnor i nov. 2009 

Procentuell 
andel kvinnor 

2006 
Universitetsadjunkt 83 % 88 %  89 % 
Disputerad 59 % 54 % 57 % 
Universitetslektor 78 % 68 % 63 % 
Docent 48 % 47 %  47 % 
Professor 35 % 28 % 27 % 

 
Tabell 2. Andelen kvinnor inom lärarkategorin uppdelade i olika tjänster, 

examen och titlar. 
 
I kategorin universitetsadjunkter var 83 % kvinnor och i kategorin professorer var 35 % 
kvinnor. 
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Av diagram 1 framgår tydligt hur andelen kvinnor sjunker från anställning som adjunkt till 
lektor och från lektor till professor (2013). 
 

 
 

 
 

 
 
Diagram 1. Andelen kvinnor och män i olika tjänstekategorier, examina eller titlar. 

Den blå linjen visar andel män, den röda linjen andel kvinnor.   
 

Av det totala antalet professorer (61), är 24 befordrade professorer och 37 rekryterade 
professorer. Trettioåtta procent av de befordrade respektive 32 % av de rekryterade 
professorena är kvinnor. 
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Inom forskarutbildningen och kategorierna forskare och forskarassistent utgjordes en majoritet av 
kvinnor, fördelade enligt tabell 3.  
 

Grupp Totalt Män Kvinnor Kvinnor (%)  
Forskarstuderande 96 20 76 79 
Forskarassistenter 10 3 7 70 
Forskare 86 36 50 58 
Totalt 192 59 133 69 

 
 

Tabell 3. Fördelning av antal forskarstuderande, forskarassistenter och forskare i januari 
2013. 

 
Andelen män och kvinnor som är anställda som forskare ligger utanför 40/60-procent-
området. 
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I diagram 2, nedan, framgår hur andelen kvinnor i forskningsområdet avtar från 
forskarstuderande till forskarassistent och från forskarassistent till forskare (2013). 
 

 

 

 

 
Diagram 2. Andelen kvinnor och män i olika tjänstekategorier inom 

forskningsområdet. Den blå linjen visar andelen män, den röda linjen 
andelen kvinnor. 

 

Av fakultetens TA-personal (172 anställda) är 69 % kvinnor. 13 % av TA-personalen har 
disputerat. 
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