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projektet

Syfte och målsättning
•

•

•

att undersöka och analysera arbets- och
studiemiljön vid fakulteten i sin helhet och titta
närmare på relationer mellan medarbetare och
studenter
att undersökning och analys ska kunna ligga till
grund för handlingsplaner, långsiktiga strategier
och planer för kompetensutveckling.

Utvärdera

Åtgärda

att på lång sikt säkerställa en arbets- och
studiemiljö som är fri från diskriminering och där
det råder trygga relationer mellan studenter och
medarbetar.

det fortsatta arbetet

Undersöka

Analysera
(identifiera
åtgärder)

Metoder och arbetssätt
Jämlikhetsuppdragets ramverk:
• Översikt av lagstiftning
• Litteraturstudie av relevant forskning och rapporter
• Omvärldsanalys – jämlikhetsarbete inom akademin
Kartläggning av organisationen:
• Dokumentöversikt på Lunds universitet och konstnärliga fakulteten
• Översikt av hemsidor
• Deltagande i möten med LSK, jämlikhetsgrupper och projekt.
• Kontakt och samarbete med Tellus-projektet och projektet för översyn av aktiva åtgärdsarbetet
• Samtal med nyckelpersoner inom universitetet och fakulteten
Empirisk studie:
• 12 individuella intervjuer med personer i ledningsposition
• 4 intervjuer med studentkåren och studerandeskyddsombud
• 3 insamlade enkäter och workshops med jämlikhetsgrupperna
• 101 + 117 insamlade enkätsvar från studenter respektive medarbetare
• 4 gruppintervjuer med medarbetare och studenter från Teaterhögskolan, Musikhögskolan och
fakultetskansliet.

Vägledande frågeställningar
•
•
•
•
•

Hur beskriver organisationen (medarbetare, studenter) fakultetens jämlikhetsarbete?
Hur väl stämmer det överens med den lagstiftning och struktur som finns inom universitet?
Vilken är förståelsen av jämlikhetsarbetets syfte?
Vilka är jämlikhetsproblemen som presenteras? Vilka är jämlikhetsproblemen är svåra att
beskriva?
Vilka erfarenheter och kroppar normaliseras och vilka marginaliseras? Hur påverkar det
individen?

Resultat
Jämlikhetsarbetet saknar ett strukturellt organisatoriskt perspektiv
- Jämlikhet och diskriminering riskerar att bli frågor för individer och inte organisationen.
- Det saknas åtskillnad och samspel mellan konstpedagogiskt arbete och det organisatoriska jämlikhetsarbetet.
Det saknas en gemensam organisation för jämlikhetsarbetet på den konstnärliga fakulteten
-

Jämlikhetsarbetet följer inte lagens krav på systematik och aktiva åtgärder.
Det saknas bemanning – det är otydligt vems bord jämlikhetsarbetet ligger på.
Jämlikhetsarbete riskerar att i praktiken bli arbetsmiljöarbete.
Det finns brister i ansvarsfördelning (relationer) mellan fakulteten och institutionerna inom jämlikhetsarbetet.
Det finns bristande bred kunskap om lagstiftning och teoretiska perspektiv som rör jämlikhetsarbetet.
Det finns brister i samverkan med studenter inom jämlikhetsarbetet.
Det finns begränsad kunskap om rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier inom
fakulteten.

Makt och beroendeförhållanden begränsar goda relationer på fakulteten
- Traditionsbundenhet, beroendeförhållanden och begränsande normativitet knyts till organisationen och
strukturen och blir svåra att ifrågasätta.

Rekommendationer
Jämlikhetsarbetets syfte och strategi
• Arbeta fram en för fakulteten gemensam problemformulering, syfte och vision för jämlikhetsarbetet –
strategisk plan.
• Skapa utrymme, inom fakulteten i stort och på institutionerna, för fortbildningsinsatser och tid för samtal
och reflektion kring jämlikhetsfrågor.
Jämlikhetsarbetets organisation
• Utifrån projektets resultat, se över dagens organisation för jämlikhetsarbetet – på den gemensamma
fakultetsnivån och på institutionsnivån – och ta fram en struktur som sträcker sig genom hela fakulteten.
• Upprätta arbetsordning för organisationen, på fakultets- och institutionsnivå, som följer lagens systematik:
• Rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier och utredningar.
• Aktiva åtgärder i 4 steg.
• Upprätta kommunikationsvägar för jämlikhetsarbetet till medarbetare och studenter.
• Utforma ett uppdrag till fakultetskansliet att samordna och processleda det gemensamma jämlikhetsarbetet.
• Ta fram en fortbildningsplan för ledning och andra frivilliga inom jämlikhetsorganisationen.
Etiska frågor rörande relationer mellan medarbetare och studenter
• På institutionsnivå, ta fram strategi och stödmaterial för arbete med etiska frågor som rör relationer mellan
medarbetare och studenter. Det kan röra sig om teman:
• Beroendeställning till lärare och medarbetare i relation till framtida karriär.
• Fysiska undervisningsmoment och gränssättningar.
• Att kombinera relationerna student-lärare och kollegor under studietiden.
• Stärka arbetet med sexuella trakasserier genom att se över rutiner och riktlinjer samt kommunikationsvägar.

