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Den konstnärliga fakultetens jämlikhetssatsning 2020 
- Selma Gušić 

Instruktioner till läsaren: 

Rapporten kan läsas i sin helhet eller i stycken beroende på syfte:  

• Jämlikhetssatsningens resultat (Analys och Rekommendationer, s 42–56 + bilaga 5 
SWOT-analys) 

• Bakgrund, syfte och genomförande av jämlikhetssatsningen (Sammanfattning och Inledning, s 
4–10) 

• Kunskapsunderlag och genomgång av lagstiftning, teori och organisation (Undersökning, 
kapitel 1 & 2, s11–28) 

• Redovisning av undersökningen av studie- och arbetsmiljön med problemformuleringar 
(Undersökning, kapitel 3, s 29–41) 

 
Organisationen i rapporten:  
 
Konstnärliga fakulteten, eller ”fakulteten”:  Musikhögskolan, Teaterhögskolan och 

Konsthögskolan, samt IAC och 
fakultetskansliet – samtliga medarbetare 
och studenter.  

 
Fakultetsledning: Dekan, prodekan, vice-dekan och 

kanslichef.  
 
Institutionsledning: Institutionsstyrelse, prefekt och 

administrativ chef.  
 
Fakultetsnivån: Syftar till den del av jämlikhetsarbetets 

organisation och arbete som finns/ska 
finnas gemensamt där fakultetens olika 
utbildningsverksamheter och arbetsplatser 
ska vara representerade. Idag lokala 
skyddskommittén och SFAD-arbetsgrupp.  

 
Institutionsnivån: Syftar till den del av jämlikhetsarbetets 

organisation och arbete som finns på de tre 
institutionerna, idag jämlikhetsgrupperna.  

 
Fakultetskansliet: Fakultetskansliet är en stödfunktion i 

fakultetens arbete. Fakultetskansliet är 
också fakultetsledningens arbetsplats samt 
en egen arbetsplats för tjänstepersoner vid 
fakultetskansliet.  
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Sammanfattning 
Syftet med den konstnärliga fakultetens jämlikhetssatsning har varit att undersöka och analysera 
studie- och arbetsmiljön vid fakulteten i sin helhet och titta närmre på relationen mellan studenter och 
medarbetare. Utifrån undersökning och analys ska rekommendationer för det framtida arbetet föreslås. 
Jämlikhetssatsningen rekommendationer ska kunna ligga till grund för handlingsplaner, långsiktiga 
strategier och planer för kompetensutveckling inom jämlikhetsarbetet på fakulteten. Undersökningen 
har gjorts genom omvärldsbevakning, dokument- och litteraturöversikt, individuella intervjuer och 
fokusgrupper med studenter och medarbetare, enkätutskick och observationer. I rapporten presenteras 
jämlikhetssatsningens resultat under rubrikerna undersökning, analys och rekommendationer. 
Rapportens undersökning rör sig från jämlikhetsarbetets uppdrag och systematik i lagstiftning och 
forskning, till kartläggning av de organisatoriska förutsättningarna på Lunds universitet och den 
konstnärliga fakulteten för att landa i problem och behov som formuleras i det empiriska materialet av 
studenter och medarbetare. Avslutningsvis presenteras en analys av undersökningen och 
rekommendationer för det framtida arbetet. Rapporten kan läsas som en projektrapport eller som ett 
kunskapsunderlag för planering av det organisatoriska jämlikhetsarbetet.   

Det organisatoriska jämlikhetsarbetets ramverk och förutsättningar  

Arbetsgivare och utbildningsanordnare får inte diskriminera arbetstagare eller arbetssökande, studenter 
eller personer som söker sig till utbildningen. Det måste finnas rutiner och riktlinjer för trakasserier 
och sexuella trakasserier och en utredning ska vidtas skyndsamt då någon anmäler upplevelser av 
diskriminering. Vidare har arbetsgivare och utbildningsanordnare en skyldighet att arbeta 
förebyggande mot diskriminering. I diskrimineringslagen presenteras den systematik som detta arbete 
ska ha; fem olika verksamhetsområden ska arbetas med i fyra steg för att undersöka, analysera, 
åtgärda och utvärdera risker för diskriminering. Lunds universitet och därmed konstnärliga fakulteten 
ska bedriva ett förebyggande arbete både i relation till studenter och medarbetare.  

Som komplement till lagstiftningens systematik behöver det organisatoriska jämlikhetsarbetet grundas 
i kunskap och forskning inom fältet för att skapa goda förutsättningar för förändring av rådande 
begränsande strukturer. Tidigare jämlikhetsprojekt och forskning identifierar vissa beståndsdelar som 
är viktiga för ett av systemförändrande arbete. Först och främst talas det om vikten av att ha en 
normkritisk ansats. Mer konkret bör organisationen definiera gemensamma begrepp, synliggöra 
privilegier inom organisationen snarare än utanförskap och att ha en enad ledning som stödjer arbetet. 
För att det långsiktiga förändringsarbetet inte ska bromsas av organisatoriskt motstånd är det viktigt att 
skapa en gemensam känsla av kontroll och delaktighet i arbetet bland samtliga studenter och 
medarbetare.  

Det är Lunds universitets rektor som bär ansvar att ingen diskrimineras och att universitet arbetar med 
aktiva åtgärder. Under 2020 har två stora projekt genomförts och avslutats med fokus på det 
förebyggande arbetet mot diskriminering inom Lunds universitet. Projektens resultat kommer med stor 
sannolikhet att påverka arbetet genom att det skapas nya stödfunktioner på universitetsnivå och att det 
införs samordnare för det systematiska arbetet mot diskriminering på fakultetsnivå. På den 
konstnärliga fakulteten idag behandlas jämlikhetsfrågorna inom den lokala skyddskommittén och en 
anslutande arbetsgrupp för det systematiska arbetet mot diskriminering (SFAD-arbetsgrupp). Därtill 
har respektive institution egna jämlikhetsgrupper. På institutionsnivå arbetar jämlikhetsgrupperna med 
för respektive institution aktuella frågor och projekt. 

I det empiriska materialet går att utläsa att den bild som presenteras av jämlikhetsarbetet och studie- 
och arbetsmiljön av studenter och medarbetare på den konstnärliga fakulteten skiljer sig något 
beroende på vilken position man har och vilken institution man studerar eller arbetar vid. Generellt 
finns uttryck för att jämlikhetsfrågor rankas högt inom fakulteten samtidigt som medarbetare och 
studenter ger uttryck för en god analys av strukturer som både främjar och begränsar studie- och 
arbetsmiljön. Det finns teman som det går att prata om och planera insatser utifrån dessa är bland 
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andra jämställdhetsfrågor, breddad rekrytering och antagning, respekt och tolerans. Teman som är 
svåra att beröra och som idag saknar insatser anses bland andra vara begränsande normer kring 
etnicitet och socioekonomi, cementerade traditioner och maktställningar och funktionsnormer. 
Personer som definierar sig tillhöra olika underprivilegierade grupper upplever ibland att de med sina 
kroppar får representera jämlikhetsarbetet. Det uttrycks en frustration hos studenter och medarbetare 
att samtidigt som det finns en intention att arbeta med jämlikhet, saknas strategier för att uppnå 
organisatorisk förändring. Vidare framträder en bild att det finns låg kunskap om diskrimineringslagen 
och det strategiska jämlikhetsarbetet bland personer i ledningsposition. Bland studenter framgår det att 
det saknas kunskap var man kan vända sig för att få stöd inom organisationen.  

Rekommendationer – tankar framåt  

Den lokala skyddskommittén och SFAD-arbetsgruppen har haft svårigheter att hitta goda arbetsformer 
för sitt uppdrag att samordna fakultetens jämlikhetsarbete. Det finns idag ingen gemensam strategi 
eller handlingsplan för jämlikhetsarbetet som sträcker sig från arbetsgrupperna på fakultetsnivån till 
institutionsnivån och dess jämlikhetsgrupper. Det finns ett behov av att strukturera det organisatoriska 
jämlikhetsarbetet inom den konstnärliga fakulteten så att det bättre lever upp till lagens krav och kan 
leda till systemförändring. Organisationen på fakultetsnivå, i form av lokal skyddskommitté och 
SFAD-arbetsgrupp, behöver ses över och institutionerna behöver ha ett tydligare uppdrag och 
anknytning till fakultetens övergripande jämlikhetsarbete. Det behöver skapas utrymme för 
fortbildning och gemensam reflektion inom fakulteten och personer i ledningsposition och personer 
med särskilt uppdrag inom jämlikhetsarbetet behöver fortbildas och få ökad kompetens inom området.  

I undersökningen framkommer att mycket av jämlikhetsarbetets formuleringar och insatser, på 
universitetet i stort och fakulteten, har ett individfokus. Det finns därmed ett behov av ett tydligare 
strukturellt perspektiv på frågor om diskriminering. Jämlikhetsarbetet ska ha som syfte att säkerställa 
fakultetens skyldighet att tillgodose medarbetare och studenter sina rättigheter och lysa ljus på 
kränkningar av desamma. Utan en strukturell ansats i arbetet finns risk att enbart individer och deras 
beteenden problematiseras.  

Jämlikhetssatsningen rekommenderar:  

- att det skapas en gemensam organisation för jämlikhetsarbetet som går igenom fakultets- och 
institutionsnivån 

- att arbetet organiseras utifrån tre beståndsdelar; rutiner för trakasserier och sexuella 
trakasserier och det akuta utredningsarbetet, aktiva åtgärder och det förebyggande arbetet mot 
diskriminering och en långsiktig värdegrund och strategisk plan. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Under 2020 har jag haft i uppdrag att genomföra det projekt som har kommit att kallas för 
Jämlikhetssatsningen på den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. I projektansökan som 
ligger till grund för arbetet skriver fakulteten att man vill undersöka och analysera arbets- och 
studiemiljön vid fakulteten som helhet och titta närmare på hur relationen mellan lärare/handledare 
och studenter ser ut. Syftet är att kunna arbeta fram en handlingsplan och en långsiktig strategi för 
säkerställandet av en diskrimineringsfri studie- och arbetsmiljö. Som bakgrund till projektet lyfts inga 
särskilda processer på fakulteten. Istället problematiseras i allmänhet den särskilda kontext som är de 
konstnärliga högskolorna och som präglas av autonomi och en stark identitet. Utbildningarna har höga 
intagningskrav och studier vid dem föregås inte sällan av mångåriga förutbildningar. Undervisningen 
präglas av det nära samarbetet mellan lärare och student där läraren ofta, utöver sitt uppdrag som 
pedagog, också utövar ett aktivt konstnärskap. De särskilda förutsättningarna ger goda möjligheter för 
studenter att etablera sig inom ett konstnärligt yrkesliv. Samtidigt har det länge förekommit en 
samhällsdebatt om den slutna miljön som de konstnärliga utbildningarna utgör och vilka erfarenheter, 
kunskaper och kroppar som ryms (Sveriges Radio 2015, Sydsvenska 2019, Konstnärernas 
riksorganisation 2014, Kultwatch 2017). Inom konstnärsgruppen samt bland studenter på de 
konstnärliga utbildningarna finns färre andelar personer med utländsk bakgrund och en större andel 
personer med föräldrar med eftergymnasial utbildningsnivå än inom andra högskoleutbildningar och 
befolkningen i stort (SCB 2018, Konstnärsnämnden 2016, SOU 2018:23). I regeringens proposition 
Den öppna högskolan från 2001 lyfts den sneda rekryteringen till de konstnärliga utbildningarna som 
ett demokratiskt problem (Prop 2001/02:15). Det konstnärliga området lyftes dessutom särskilt fram 
under hösten 2017 då sexuella trakasserier mot kvinnor uppmärksammades mer än någonsin (Svenska 
Dagbladet 2018, Kunstkritikk 2017, Svenska Dagbladet 2020). Liknande slutsatser dras i projekt från 
konstnärlig högskoleutbildning som föregått #metoo (Edemo & Engvoll 2009, Olofsson 2012).  

Det finns begränsad vetenskaplig litteratur inom området som särskilt lyfter förutsättningarna för 
jämlikhetsarbete inom de konstnärliga utbildningarna i Sverige (Bjärstorp et al 2015). Forskning med 
fokus på jämlikhet inom akademin är däremot bred. Inom svensk kontext finns ett övervägande fokus 
på perspektiv som rör jämställdhet (Selberg 2014, Alnebratt & jordansson 2011, Mattson 2014) något 
som de senare åren börjat vidgas till mer kritiska perspektiv på bland annat vithet (Carbin 2015, 
Mählck 2013). Inom forskningen lyfts även den representation olika kroppar inom akademin får stå 
för, att det inte sällan är den normbrytande studenten eller medarbetaren som tilldelas ansvaret för att 
hantera det förtryck som riktas mot dem (Sandell 2014, Ahmed 2009).  

1.2 Jämlikhetssatsningens uppdrag   

Utan tydliga problemområden eller problemformuleringar förankrade i den konkreta verksamheten har 
jag tolkat mitt uppdrag som en önskan från fakulteten att få en övergripande lägesbild av 
jämlikhetsfrågor på fakultetsnivå, med grund i medarbetare och studenters erfarenheter och behov på 
institutionsnivå. Jag har därför valt att titta på 1) de organisatoriska förutsättningarna för 
jämlikhetsarbetet på fakulteten och 2) studenter och medarbetares erfarenheter av sin studie- och 
arbetsmiljö utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Att undersöka och sedan analysera mitt material har 
därför varit min konkreta uppgift. För att mitt arbete ska kunna ligga till grund för kortsiktiga 
handlingsplaner liksom en långsiktig strategi har jag sedan formulerat behovsområden och 
rekommendationer för det framtida arbetet.  
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1.3 Metoder och arbetssätt  

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visar de fyra steg som högskolor och arbetsplatser ska arbeta efter i det förebyggande 
arbetet mot diskriminering (aktiva åtgärder) enligt diskrimineringslagen. Trots att 
jämlikhetssatsningen inte begränsats till enbart det aktiva åtgärdsarbetet enligt lagen, beskriver detta 
diagram på ett bra sätt förändringsarbetets metodik, vilka steg jämlikhetssatsningen tagit och var 
fakultetens ordinarie verksamheter kan ta vid. I mitt uppdrag har jag således undersökt, analyserat och 
sedan formulerat behovsområden och rekommendationer som kan ligga till grund för fakultetens 
fortsatta arbete.  

1.3.1 Undersöka 

I sin rapport Equality, diversity and inclusion at universities: the power of a systematic approach 
skriver League of European research universities (LERU) att det systematiska arbetet mot 
diskriminering och trakasserier bör vara förankrat inom aktuellt forskningsfält samt de särskilda 
förutsättningar som råder inom respektive institution. Det undersökande och utforskande arbetet är 
därför mycket viktigt och bör enligt rapportförfattarna präglas av ”kraften av empati och att vara 
öppen och inlyssnande till de erfarenheter som delas i en trygg och respektfull miljö” (2019).  

Jämlikhetsuppdragets ramverk: I min undersökning har jag valt att titta på de strukturer som finns 
på plats och definierar den konstnärliga fakultetens jämlikhetsuppdrag. Dessa har jag begränsat till 
lagstiftning och policyn och planer som finns för arbetet inom Lunds universitet, på fakulteten och 
respektive institution. I rapporten kan dessa läsas som ett kunskapsunderlag och definition av de 
skyldigheter fakulteten har i jämlikhetsarbetet.  

o Översikt av lagstiftning  
o Översikt av Lunds universitets policy och andra strategiska dokument 
o Översikt av policyn på andra svenska universitet  
o Kontakt och samarbeten med Tellus-projektet och projektet för översyn av Lunds 

universitets aktiva åtgärdsarbete   

Teoretiskt ramverk: En del av undersökningen har haft som syfte att ta fram ett teoretiskt ramverk 
som kan användas i formulerandet av en långsiktig strategi för fakultetens jämlikhetsarbete. Detta 
ramverk kan ses som de glasögon genom vilka lagstiftningen och jämlikhetsuppdraget kan tolkas 
igenom.  

o Litteraturstudie av relevant forskning, rapporter och lagstiftning 

Kartläggning av organisationen: I undersökningen har det även ingått att kartlägga dagens 
organisation för jämlikhetsarbetet på Lunds universitet, den konstnärliga fakulteten och dess 

1. Undersöka

2. Analysera
(identifiera 
åtgärder)

4. Åtgärda

3. Utvärdera

1–2 Jämlikhetssatsningens två steg 3–4 Det fortsatta arbetet 
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institutioner. Denna kartläggning beskriver de organisatoriska förutsättningar som finns på plats och 
ligger till grund för en diskussion om hur arbetet kan samordnas i framtiden.  

o Dokumentöversikt – strategiska dokument, policyn och handlingsplaner  
o Översikt av fakultetens och institutionens hemsidor 
o Deltagande i möten med LSK, jämlikhetsgrupper mfl.1  
o Samtal med nyckelpersoner; HR-funktioner, ledamoten i rådet för jämställdhet och 

lika villkor (R-JoL rådet) och tidigare deltagare i fakultetens jämlikhetsnämnd 

Empirisk studie: Slutligen har jag undersökt ledningspersoners, övriga medarbetares och studenters 
upplevelser av jämlikhetsarbetet på fakulteten och den egna studie- och arbetsmiljön. Sammanfattning 
av det empiriska materialet utgör en problemformulering för det framtida jämlikhetsarbetet på 
fakulteten.  

o 12 individuella intervjuer med personer i ledningsposition (administrativ och 
pedagogisk) 

o 4 intervjuer med studentkåren och studerandeskyddsombud  
o 3 insamlade enkäter och workshops med jämlikhetsgrupperna  
o 101 + 117 insamlade enkätsvar från studenter respektive medarbetare 
o 4 gruppintervjuer med medarbetare och studenter från Teaterhögskolan, 

Musikhögskolan och fakultetskansliet.  

1.3.2 Analysera och rekommendera 

En vägledande utgångspunkt i min analys har varit det ifrågasättande perspektivet. Att ställa frågor till 
organisationen, medarbetare och studenter, och sedan att ställa frågor till de svaren som ges; till 
materialet. Kevin Kumashiro (1999) skriver att en risk med allt maktkritiskt förändringsarbete är vår 
omedvetenhet om att vi gärna lär oss det vi redan vet. Med det menar han att även arbete som handlar 
om att ifrågasätta makt och öka jämlikhet kan begränsas av normer och repetitioner som grundar sig i 
behovet att bekräfta den värld vi lever i. Förändring kan komma först när vi är redo att ifrågasätta även 
de motiven. Därför har jag burit med mig följande frågeställningar då jag analyserat mitt material: 

• 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 som inte 

presenteras, vilka problem är svåra att beskriva? Vad är möjligt och omöjligt att känna, 
tänka och göra inom de ”sanningar” som presenteras?  

• Vilka erfarenheter och kroppar normaliseras och vilka marginaliseras? Hur påverkar det 
individen?   

En övergripande analys av undersökningen sammanfattas i rapporten i två större behovsområden. 
Dessa konkretiseras sedan i rekommendationer till de olika nivåerna i organisationen utifrån den 
struktur som föreslås för jämlikhetsarbetet. Därtill har projektledaren ingått i en arbetsgrupp med HR 
och representant för fakulteten inom R-JoL rådet med syfte att ta fram förslag på en ny organisation 

 
1 Som projektledare med placering på fakultetskansliet har jag dessutom deltagit på arbetsplatsträffar och andra mötesforum 
inom vilka jag lärt känna verksamheten. Jag har även blivit inbjuden att delta i det aktiva jämlikhetsarbetet på institutionerna 
bland annat genom att presentera jämlikhetssatsningen under ett panelsamtal på Musikhögskolan i samband med 8 mars 
2020, att delta i en läsecirkel på Teaterhögskolan med fokus på postkolonialism, intersektionalitet och feminism och att vara 
med i referensgrupp för Teaterhögskolans nya projekt NAJS.  
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för jämlikhetsarbetet på fakulteten. Detta förslag har överlämnats till dekan och finns som underlag för 
fortsatta arbete.   

1.4 Utmaningar och avgränsningar  

Under arbetets gång har jag identifierat tre större utmaningar i uppdraget som har krävt beslut och 
avgränsning från min sida.  

1.4.1 Fakultetsnivå i relation till institutionsnivå  

I uppdraget står det att arbets- och studiemiljön och relationer mellan studenter och medarbetare ska 
undersökas på fakulteten som helhet för att kunna leda till långsiktiga strategier i arbetet. Den 
konstnärliga fakulteten ”som helhet” innebär tre till storlek, arbetssätt och historik olika institutioner 
och ett Interartscenter (IAC). Institutionerna, som inte alltid varit underordnade en fakultet, uttrycker 
sig vara separata enheter med särskilda förutsättningar. Studenter och många medarbetare har sällan en 
vardaglig koppling till fakulteten som helhet. Samtidigt är det på fakultetsnivå som jämlikhetsarbetet 
ska samordnas. Projektets uppdrag är formulerat på fakultetsnivån och det har inte varit möjligt för 
mig att göra djupodlade separata undersökningar på respektive institution. Istället har jag avgränsat 
arbetet till den helhetsbild som jag upplevt vara mitt uppdrag. Jag har växlat mellan fakultets- och 
institutionsnivån i min undersökning med syfte att hitta större behovsområden som är gemensamma 
för fakulteten som helhet och kan ligga till grund för samordning av jämlikhetsarbetet. Med det sagt 
har jag valt, då det varit möjligt, att särskilt lyfta erfarenheter, problemformuleringar och 
rekommendationer för respektive institution då detta varit möjligt. Under arbetets gång har jag märkt 
att denna nivåavgränsning jag utmanats med även är en utmaning för jämlikhetsarbetet på fakulteten, 
och universitet i stort. Jag har därför valt att inkludera den i mitt arbete som en problemformulering 
inför det framtida arbetet; Vilka delar ska samordnas på fakultetsnivå? Vilka delar måste 

institutionerna få råda över själva? Hur ska arbetets organisation se ut?  

1.4.2 Det organisatoriska jämlikhetsarbetet i relation till det konstnärliga och pedagogiska 
utvecklingsarbetet  

I resultatrapporten till projektet ”Att gestalta kön” (2009), som bland andra Teaterhögskolan i Malmö 
deltog i, beskriver projektledaren Gunnila Edemo projektgruppens svårigheter med att dra en gräns 
mellan det konstnärliga och pedagogiska utvecklingsarbetet som de hade i uppdrag att arbeta med och 
det organisatoriska jämlikhetsarbetet som regleras av diskrimineringslagstiftningen. Ofrånkomligen 
fick de låta de olika uppdragen ibland överlappa. I mitt arbete har jag haft den omvända utmaningen 
och avgränsningen. Jämlikhetssatsningens uppdrag har fokuserat på undersökning och utveckling av 
det organisatoriska jämlikhetsarbetet och inte konstnärlig och pedagogisk utveckling. Det sistnämnda 
är inte heller mitt expertområde. Men självklart har det pedagogiska arbetet ofta stått i centrum i 
samtalen med institutionerna. Att bedriva ett organisatoriskt jämlikhetsarbete som inte speglas i den 
pedagogiska verksamheten leder inte till en diskrimineringsfri arbets- och studiemiljö. På samma sätt 
som att inkludera maktkritiska perspektiv i undervisningen men sedan inte praktisera dessa som 
organisation inte gör det. I jämlikhetssatsningens analys och rekommendationer behandlads inte 
pedagogiska metoder och undervisningsmaterial, men istället har jag låtit denna konflikt ta utrymme i 
arbetet genom att tolka även den som en viktig frågeställning: Finns det en kunskap om skillnaden och 

gränsdragningen mellan det konstpedagogiska arbetet och det organisatoriska jämlikhetsarbetet? Har 

dessa förutsättningar att förstärka varandra?  

1.4.3 Individens erfarenheter i relation till jämlikhetsarbetets organisering 

Den tredje och sista avgränsningen jag behövt göra har varit att separera undersökning av individers 
erfarenheter av kränkningar från undersökning av studie- och arbetsmiljön i stort. Jag har tolkat mitt 
uppdrag som att ha fokus på det sistnämnda som ligger nära frågor om jämlikhetsarbetets 
organisering; vilka slutsatser kan dras på strukturnivå av individers samlade erfarenheter och vilka 
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organisatoriska insatser bör dessa leda till? Jag har gjort denna avgränsning då jag ansett att det inte 
funnits möjlighet för projektet att på ett bra sätt ta hand om berättelser av kränkningar och då jag tolkat 
mitt uppdrag ligga på en strukturell nivå. I min undersökning förekommer självklart individuella 
berättelser. Då dessa varit upprepade och berört någon form av potentiell diskriminering har de fått 
ligga till grund för en större problemförståelse.  

1.5 Rapportens disposition 

Denna rapport sammanfattar jämlikhetssatsningens arbete och resultat. Den är uppdelat i de tre steg 
som utgjort arbetet; undersökning, analys och rekommendationer. Rapporten kan läsas i sin helhet, då 
utgör den både en helhetsbild av arbetet och ett kunskapsunderlag för planering av framtida arbete. 
Den kan också läsas delvis då exempelvis analys och rekommendationer kan stå för sig utan 
fördjupning i undersökningen. Rapporten riktar sig i förstahand till ledning och grupper på 
fakultetsnivå med särskilt uppdrag att samordna jämlikhetsfrågor. Rapporten kan även läsas av 
jämlikhetsgrupper på institutionerna och studentkåren och då tolkas utifrån deras specifika kontext och 
förutsättningar.  

1) Undersökningen är uppdelad i tre olika kapitel med sammanlagt fem avsnitt. Samtliga avsnitt 
avslutas med en kort sammanfattning och diskussion som kopplar till den analys och de 
rekommendationer som kommer i slutet av rapporten. Det första kapitlet heter 
Jämlikhetsarbetets uppdrag och består av avsnitten Lagstiftning och Jämlikhetsarbetets 

strategi – en teoretisk diskussion. I kapitlets första avsnitt presenteras lagstiftning och 
utbildningsanordnares och arbetsgivares ansvar för rutiner och riktlinjer för anmälan och 
aktiva åtgärder mot diskriminering. Lagstiftningen reglerar de rutiner och handlingsplaner 
som ska tas fram i arbetet för att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter. I kapitlets 
andra avsnitt presenteras teoretiska perspektiv som kan användas för att rama in och ge 
mening åt lagens systematik. Avsnittet kan vara ett teoretiskt stöd vid formulerandet av en 
långsiktig strategi för jämlikhetsarbetet. Även forskningens syn på vilka förutsättningar som 
behövs för att arbeta sig igenom organisatoriskt motstånd mot jämlikhetsarbete behandlas i 
avsnittet. Kapitlet ramar in det uppdrag den konstnärliga fakulteten har att arbeta med 
jämlikhetsfrågor.  

Det andra kapitalet heter Jämlikhetsarbetets organisation och består av avsnitten 
Jämlikhetsarbetets organisation vid Lunds universitet och Jämlikhetsarbetets organisation vid 

den konstnärliga fakulteten. I båda avsnitten presenteras en kartläggning av dagens 
organisation för jämlikhetsarbetet vid Lunds universitet respektive den konstnärliga 
fakulteten. Policy för likabehandling presenteras och diskuteras och formuleringar som syftar 
till jämlikhet och likabehandling i andra strategiska dokument lyfts fram.  

Det tredje kapitlet heter Jämlikhetsarbetet och student och medarbetares erfarenheter av 

studie- och arbetsmiljön där projektets empiriska material presenteras. Kategoriserat efter de 
frågeställningar som ställts till de empiriska materialet, presenteras de individuella intervjuer, 
gruppintervjuer och enkäter som genomförts.  

2) Analysen består av tre i undersökningen identifierade behovsområden. Dessa presenteras i 
form av problemformuleringar, diskussion och förslag på strategi.  

3) Rekommendationer, till sist, konkretiseras i en lista som kan användas i form av en checklista 
eller som grundstommen till en handlingsplan. Rekommendationerna är uppdelade efter nivå 
och verksamheter inom fakulteten.  

 

  



Jämlikhetssatsningen rapport; Selma Gušić januari 2021 

 11 

Undersökning 

Kapitel 1. Jämlikhetsarbetets uppdrag  

Avsnitt 1 Lagstiftning  

Utgångspunkten i svensk lagstiftning och myndighetsutövning är att alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt (Förenta nationerna 1948). 
Denna princip har genom regeringsformen införlivats i den svenska grundlagen och för att säkerställa 
dess efterlevnad har riskdagen antagit den svenska diskrimineringslagen (2008:567). Men även i 
exempelvis Högskolelagen betonas likabehandling:  

5 § Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 

rättvisa. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 

främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för 

internationella förhållanden. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till 

högskolan (1992:1434). 

Sedan 2009 har vi en samlad diskrimineringslagstiftning i Sverige som täcker olika samhällsområden, 
däribland arbetsliv och utbildning, och sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande2 identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Diskrimineringslagen är uppdelad i två områden, dels definierar lagen vad som är 
förbjuden diskriminering och dels skiljer den ut de aktiva åtgärderna; det förebyggande arbetet mot 
diskriminering.  

1.1 Förbud mot diskriminering  

1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, gör en förfrågan 

om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, eller står till förfogande för att utföra eller utför 

arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.  

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan 

utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, 

student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i 

verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen 

eller uppdraget (2008:567) 

Diskriminering är förbjudet. Inom områden utbildning och arbete ska ingen missgynnas på grund av 
någon eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. För att utsättas för denna typ av missgynnande 
krävs en maktrelation; en lärare kan missgynna en student, eller en arbetsgivare en medarbetare. 
Diskriminering sker inte mellan privatpersoner utan det är utbildningsanordnaren eller arbetsgivaren 
som gör sig skyldig. Därför står det i lagen att den som har rätt att ta beslut i arbetsgivarens ställe ska 
likställas med arbetsgivaren. Likaså står det att anställda och uppdragstagare i en 
utbildningsverksamhet ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för 

 
2 Det finns kritik mot diskrimineringslagens uttryck ”överskridande” könsidentitet och uttryck och 
”funktionsnedsättning”. Begreppen kan anses befästa de normer som just påverkar diskriminering. De antyder 
att det finns (normala) kön, och så finns det de identiteter och uttryck som överskrider dessa. På samma sätt 
antyder begreppet funktionsnedsättning att det finns en (normal) funktion och de personer som har en nedsatt 
funktion (Bengtsson & Sotevik 2019). 
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anställningen eller uppdraget (Lag 2014:958). Det innebär exempelvis att lärare är 
utbildningsanordnare i relation till studenterna.  
 
Även trakasserier utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier är förbjudna inom 
de två områden. Ofta talar man om kränkning av värdighet när vi talar om trakasserier och sexuella 
trakasserier. Arbetsgivare, medarbetare och studenter kan göra sig skyldiga till trakasserier genom 
upprepade kränkningar, men det är arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren som bär ansvar att utreda 
och vidta åtgärder. 

De undantag som kan ges för diskrimineringsförbudet rör sig främst om när särbehandling har ett 
högre syfte för att uppnå likabehandling. Det kan handla om att försöka utjämna könsbalans inom en 
arbetsgrupp eller att särbehandla utifrån ålder inom utbildning.   

1.1.1 Sex former av diskriminering  

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 
har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium 
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer 
med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller 
annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana 
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation 
med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och 
annan författning, och med hänsyn till    

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 

– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den 
enskilde, samt 

– andra omständigheter av betydelse, 

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 

Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses 
i 1–5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar 
ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Lag (2014:958). 

1.1.2 Rutiner och riktlinjer för sexuella trakasserier 

Utbildningsanordnare och arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att utreda och 
åtgärda då någon påtalat att de upplevt sig utsatta för trakasserier eller sexuella trakasserier. Som del i 
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arbetet ska det finnas rutiner och riktlinjer för arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier som 
innehåller beskrivning av förbudet mot diskriminering och den struktur som finns för anmälan. 
Utredning ska ske skyndsamt och arbetet ska dokumenteras.  

1.2 1  

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och för lika rättigheter 
och möjligheter. Enligt den senaste lagändringen (2018:567) ska utbildningsanordnare och 
arbetsgivare bedriva ett kontinuerligt (exempelvis årsvis) förebyggande och främjande arbete i relation 
till samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetet ska bedrivas i samverkan med anställda och studenter 
och innefatta 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, och  
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt steg 1–3. 

 
Utbildningsanordnare och arbetsgivare ska årligen dokumentera detta arbete och redogöra för:  

• alla delar av arbetet 
• de åtgärder som vidtas och planeras 
• hur samverkansskyldigheten med studenter och anställda fullgjorts  

Utbildningsanordnare ska bedriva det aktiva åtgärdsarbetet utifrån följande fem områden:  

1. antagnings- och rekryteringsförfarande,  
2. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, 
3. studiemiljö,  
4. möjligheter att förena studier med föräldraskap,  
5. undervisningsformer och organisering av utbildningen.  

Arbetsgivare ska bedriva det aktiva åtgärdsarbetet utifrån följande fem områden:  
 

1. arbetsförhållanden,  
2. löner och andra anställningsvillkor,  
3. rekrytering och befordran,  
4. utbildning och övrig kompetensutveckling,  
5. föräldraskap och arbete.  

1.3 Sammanfattande diskussion  

Den konstnärliga fakulteten har skyldigheter enligt diskrimineringslagen, både som 
utbildningsanordnare och arbetsgivare, att ha rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella 
trakasserier. Studenter och medarbetare behöver ha kunskap om dessa och utredningar måste ske 
skyndsamt.  
 
Den konstnärliga fakulteten har även en skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete med aktiva 
åtgärder för att förebygga diskriminering. Det är viktigt att de fyra stegen i arbetet inte enbart bedrivs 
som arbetsuppgifter vid sidan av, utan att systematiken genomsyrar alla nivåer på institutionerna och 
fakultetens övriga verksamheter. Inom en undersökning bör studenter och medarbetare tillfrågas om 
sina levda erfarenheter i klassrummet, fikarummet, på scenen, i ateljén, i kontorslandskapet. Och ge 
sin bild av hur de uppfattar sin studiesituation, arbetsmiljö, en policy, en lokal, kurslitteratur eller ett 
mötesforum. En analys av undersökningsmaterialet bör genomföras i en mindre grupp med 
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representanter från olika delar av verksamheten. Åtgärder som tas fram bör förklaras för hela 
organisationen som berörs för att möjliggöra en god förändringsprocess. Det är viktigt att ledningen 
ger mandat och stöttning till de som genomför arbetet. En utvärdering av insatser bör ske innan en ny 
undersökning av samma område tar vid.  
 
Inom Diskrimineringsombudsmannens utbildning för planering av det aktiva åtgärdsarbetet ges 
följande frågeställningar som förslag i undersökningen:   
 

• Vilka normer präglar arbetsplatsen (interaktionen mellan kollegor, möten, rekrytering 
etcetera)? Vilka sätt att vara betraktas som självklara och önskvärda? Skiljer det sig åt från 
institution till institution? 

• Vilka medarbetare riskerar att missgynnas respektive gynnas av dessa normer? 
• Finns det en risk att studenter påverkas negativt i den dagliga verksamheten? 
• Hur påverkar normerna olika studentgruppers möjligheter till en framtida karriär inom 

akademin eller utanför akademin? 
• Hur vill vi att det ska vara? 
• Vad behöver förändras? 
• Vad behöver göras för att påverka utvecklingen i positiv riktning? 
• Hur kan ledarskapsstilen utvecklas? 

 
I lagen beskrivs den systematik som arbetet ska ha. För att kunna planera åtgärder som leder till 
förändring av de begränsande strukturer som identifieras krävs en strategi och analytiska verktyg som 
kan hjälpa att omsätta fakultetens problemformuleringar till ett aktivt jämlikhetsarbete. 
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Avsnitt 2 Jämlikhetsarbetets strategier – en teoretisk diskussion  

”Det spelar roll vilka tankar vi väljer att tänka andra tankar med”, skriver Donna Harraway (2016). I 
sitt arbete som normkritisk pedagog inom scenkonst uttrycker Gunilla Edemo (2010) ”beroende på hur 
problem förstås och hur begrepp definieras så blir åtgärder och metoder olika”. Syftet med det 
lagstiftade jämlikhetsarbetet är att säkerställa allas lika värde. Men hur vi kan förstå orsaker till och 
upplevelser av diskriminering definieras inte i lagstiftningen. I ett av förarbeten till den svenska 
diskrimineringslagen går Paul Lappalinen igenom forskning, lagstiftning och policy kring strukturell 
diskriminering i Sverige. Han landar i att strukturell diskriminering grundar sig i cementerade normer, 
beteenden och regler inom institutioner. Maktfrågan menar han är central då vissa grupper gynnas och 
andra missgynnas av dessa normer (SOU 2005:56). Diskrimineringslagen är ett viktigt verktyg för 
universitets jämlikhetsarbete, men som forskare visat är det svårt att bedriva ett förändringsarbete med 
enbart lagen som stöd (Bengtsson & Sotevik 2019, Schömer 2014). Ett systematiskt förebyggande 
arbete mot diskriminering måste därför - för att ha potential att vara ett förändringsarbete, röra sig 
mellan individnivån; upplevelser av diskriminering och beteenden mellan individer, och strukturnivån; 
verksamheters normer, beteende och regler. I stycket som följer går jag igenom några tankar som vi 
kan tänka fakultetens organisatoriska jämlikhetsarbete med.  

2.1 Kumashiros fyra 

Den amerikanska forskaren och pedagogen Kevin Kumashiro identifierar i artikeln Twoard a theory of 

anti-opressive education (2000) fyra kategorier av perspektiv som enligt honom präglar 
utbildningsinstitutioners arbete med att utmana och förändra förtryck3. Den fjärde kategorin är hans 
egna teoretiska bidrag. Kategorierna rör sig från att ha ”personen” som förtrycks i fokus, till att 
fokusera på de strukturer som omger oss alla. I grunden är skillnaden mellan kategorierna, menar 
Kumashiro, hur förtrycket definieras och förstås. På så sätt påverkar vår förståelse av problemet 
åtgärderna och resultatet. Kumashiros fyra kategorier går som en röd tråd genom de senaste 20 åren av 
svensk forskning och metodutveckling av organisatoriskt jämlikhetsarbete. För att reflektera kring de 
strategier som är viktiga för jämlikhetsarbetet kan därför Kumashiros arbete vara ett naturligt avstamp.  
 
I den första kategorin, lärande för den andre, är det de utsattas behov som sätts i fokus i arbetet. 
Insatserna riktas mot ”den andre”. Det kan inom det organisatoriska jämlikhetsarbetet handla om att 
skapa separatistiska rum och erbjuda särskilda insatser och stöd för vissa grupper. Åtgärderna kan leda 
till en förbättrad studie- och arbetsmiljö för de som marginaliseras, men förändrar inte strukturen i 
grunden. Den andra kategorin, lärande om den andre, syftar till att synliggöra marginaliserade 
gruppers erfarenheter i högre utsträckning. Det kan handla om att ha temadagar med fokus på 
ojämlikhet och historiska förtryck. Genom kunskap och empati hoppas man uppnå respekt och 
tolerans inom grupper. Den tredje kategorin, lärande som är kritiskt mot privilegier och andrefiering, 
tar utgångspunkt i att det är kunskap om olika maktstrukturer och att ifrågasätta normer inom gruppen 
som helhet som leder till förändring. I den här kategorin brukar det till exempel vara viktigt vilka 
begrepp vi använder för att inte befästa normer. Den fjärde och sista kategorin, som Kumashiro kallar 
lärande som förändrar studenter och samhället, tar också sin utgångspunkt i kritik av normer och 
makt men utforskar vidare genom att även ifrågasätta synen på makt. Kumashiro menar att makt 
ständigt omskapas inom olika kontexter, att maktstrukturerna inte är givna. Enligt Kumashiro är det 
först när vi kan lära om och sluta upprepa maktkonstruktionen som vi kan bryta förtrycket. Ett sätt att 
arbeta utifrån den sista kategorin kan vara att utforska allt det som inte sägs, de historier och sanningar 
som inte berättas och att på så sätt införa en mer komplex förståelse av problemet. Då vi arbetar med 
denna typ av utforskande, menar Kumashiro, uppstår inom de flesta en kris. Att ifrågasätta det 
förgivettagna, sin egna historia och livsberättelse kan vara mycket svårt. Därför menar Kumashiro att 
friktion och motstånd är en viktig del av allt jämlikhetsarbete.  

 
3 Förtryck betyder i detta fall enligt Kumashiro, situationer eller dynamiker där vissa sätt att vara på (vissa identiteter) privilegieras medan 
andra missgynnas. I den här texten kan begreppet förtryck läsas snarlikt begreppet strukturell diskriminering.  
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2.2 Från toleranspedagogik till normkritisk pedagogik  

Kumashiros fyra kategorier leder steg för steg bort från de personer som får representera avvikare i 
vårt samhälle, för att istället fokusera på rådande strukturer och i slutändan alla oss inom strukturen. 
Enligt Kumashiro är det viktigt att förstå vilken av kategorierna man arbetar inom för att kunna ha 
rimliga förväntningar på resultatet. Om en åtgärd inom jämlikhetsarbetet har som målsättning att 
skapa större jämställdhet inom akademin så har man olika goda förutsättningar att uppnå detta mål 
beroende på om alla åtgärder riktas till att stärka kvinnor inom organisationen eller om åtgärder också 
sätts in för att förändra normen kring den ”förväntade professorn”. Att särskilja metoder som lyfter 
fram det avvikande från metoder som ifrågasätter normen och strukturen har varit en stor del av 
diskursen kring jämlikhetsarbete de senaste åren i Sverige. I grunden handlar skillnaden om hur vi 
förstår problemet. Är det den avvikande som med sin missanpasslighet är problemet, eller är det 
normen och strukturen som skapar avvikaren? I Sverige brukar dessa olika perspektiv ofta diskuteras i 
termer av toleranspedagogik och normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj 2010).  I grova drag kan 
man säga att toleranspedagogiken innefattar de två första kategorierna som Kumashiro definierar, 
medan normkritiken innefattar de två andra.  

2.2.1 Toleranspedagogik  

Toleranspedagogiken har varit det länge rådande perspektivet på jämlikhetsarbete i Sverige. Något 
förenklat är det ett perspektiv inom vilket kunskap om ”den andre” lyfts som ett viktigt verktyg. Syftet 
är att öka empati, tolerans och respekt för olikheter. Ett några år gammalt exempel på 
toleranspedagogik finns i projektet Levande böcker där allmänheten kunde ”hyra” en person att 
samtala med på bibliotek runt om i landet. Genom att möta personer som representerar vissa 
minoritetsgrupper så som en muslim, en punkare, en homosexuell och en präst hoppades man öka 
förståelse och tolerans i samhället. Ett toleranspedagogiskt perspektiv på förändring innebär därmed 
att om vi bara möts, respekterar och tolererar varandra så vinner vi alla på det (Edemo 2010).  

2.2.2 Normkritisk pedagogik  

I antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring (2010) tar begreppet 
normkritisk pedagogik form i Sverige. Normkritik innebär, något förenklat, kritiskt tänkande och 
utforskande av normer i samhället i stort, inom våra lokala kontexter och i våra egna personliga 
föreställningar och uttryck. Den normkritiska pedagogiken utgår ifrån en poststrukturalistisk 
kunskapssyn där sanningar och verklighet ständigt skapas och omförhandlas inom rådande 
maktordningar. Att arbeta normkritiskt kan innebära att ifrågasätta det förgivettagna och att utmana de 
ramar som vi är vana att förstå verkligheten genom. Det är också en fråga om tystnader. Vad sägs, och 
vad är det då som inte sägs (Bromseth 2010)? I en utbildningssituation kan det handla om att reflexivt 
fråga sig hur ens sammansatta identitet, kulturella bakgrund och erfarenheter påverkar hur man själv 
tolkar och skapar mening i undervisningen och i mötet med olika studenter och lärare (Bromseth 
2019). Att anta ett normkritiskt perspektiv inom ett organisatoriskt jämlikhetsarbete kan handla om att 
identifiera de normer och strukturer som gynnar vissa inom en organisation och missgynnar andra, och 
att ifrågasätta hur detta påverkar resursfördelningen. På så sätt växlar den normkritiska 
utgångspunkten ständigt mellan att vilja synliggöra de kroppar och berättelser som förtrycks och att 
försöka eliminera kategorier helt och hållet (Zavalía 2015). Idag används normkritiken inom de flesta 
fält som ett centralt perspektiv i arbetet med jämställdhet och mångfaldsfrågor (se tex Lövkrona & 
Rejmer 2016 för exempel inom akademin).  Forskare och pedagoger menar att normkritisk pedagogik 
inte bör låsas vid att enbart handla om inkluderande och normmedvetet språk och 
representationsfrågor där arbetet fastnar i dikotomier av rätt och fel. Normkritiken når sin fulla 
potential först när den kan nå även den fjärde av Kumashiros kategorier och förändra människorna 
som utgör organisationen. Där finns möjlighet till utforskande och process, att inte veta var man är på 
väg och att förändras på vägen (Edemo 2016). 
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2.3 Från systembevarande insatser till systemförändrande insatser  

 
Alla Kumashiros fyra perspektiv kan få plats i ett jämlikhetsarbete. För att tillsammans definiera 
problemet måste vi ibland synliggöra det förtryck som vissa grupper utsätts för. För att skapa 
jämlikhet behöver vi ibland kompensera för det förtryck som råder. Men för att uppnå förändring 
måste vi ha en ansats till att förändra. Genom att ägna jämlikhetsarbetet åt att stötta de som 
missgynnas inom en verksamhet eller att öka kunskap om förtryck, säkerställer vi inte allas lika värde 
och rättigheter. Vi förändrar kanske förutsättningar för vissa individer men systemet som värderar 
individer olika riskerar att förbli den samma. Ett jämlikhetsarbete måste därför sträva efter att inte 
systembevara utan att systemförändra. Ett systembervarande jämlikhetsarbete tar en organisation för 
givet. Arbetet utformas utifrån redan givna premisser. Som exempel kan insatser som syftar att öka 
representationen av mångfald på en arbetsplats ges. Om syfte och målsättning begränsas till ett 
kvantitativt resultat; ett jämlikt antal män och kvinnor eller närvaro av etnisk mångfald inom 
organisationen, finns risk att arbetsplatsen återigen blir homogen när de aktiva insatserna att bredda 
rekryteringen avtar. Ett systemförändrande jämlikhetsarbete, däremot, förutsätter ett kritiskt perspektiv 
och ifrågasättande av organisationens strukturer och kulturer. För att återgå till exemplet om breddad 
rekrytering innebär det att en del av arbetet behöver vara att undersöka de begränsande normer och 
strukturer som riskerar finnas på arbetsplatsen som resultat av homogeniteten som bekämpas. Vid 
arbetet med att öka representationen behöver dessa normer och strukturer särskilt arbetas med för att 
den mångfald som tar plats ska ha en möjlighet att förändra organisationen på längre sikt. Eva Mark 
(Edemo 2010), som myntade begreppen, menar att ett förändringsarbete med fördel kan innehålla båda 
perspektiven. För att vi ska kunna arbeta krävs det ibland att vi kan ta vissa saker förgivna och påtala 
det som i denna stund anses vara det ”normala”. Ett förändringsarbete ligger däremot illa till när det 
endast består av systembevarande åtgärder.  
 

2.4 Förändringsarbetets förutsättningar   

Inom allt förändringsarbete finns det behov av att arbeta sig igenom känslor och beteenden som 
processen väcker inom individer och organisationer. Detta är i synnerhet sant för organisatoriskt 
jämlikhetsarbete. Den förändring som arbetet ämnar att skapa sker inte enbart på arbetsplatsen eller i 
klassrummet i och med förändrade rutiner och målformuleringar, den sker inom oss som tänkande, 
kännande och meningsskapande varelser. Den förutsätter förändring av beteenden, attityder, känslor 
och tankar och utmanar vårt behov av trygghet och säkerhet (Gusic 2016). Kevin Kumashiro menar att 
kris och motstånd inte är en risk i arbetet utan en grundförutsättning. Det är krisen som visar på 
arbetets systemförändrande potential (Kumashiro 2000).  

2.4.1 Uttryck för organisatoriskt och individuellt motstånd i jämlikhetsarbete 

Inom psykologisk forskning har man tittat på vad som händer inom individer och organisationer när 
begränsande normer, strukturer och maktordningar lyfts till ytan. Det interna motstånd som Kevin 
Kumashiro talar om kan kallas för mikroagressioner. Motstånd eller mikroagressioner kan uttryckas i 
både passiva och aktiva beteenden. De kan riktas mot ledning, jämlikhetsarbetare eller marginaliserade 
grupper som får representera arbetet. Passivt kan personer välja att vara tysta, undvika att ta in eller 
föra vidare information och förhala processerna. Aktivt kan det handla om att vägra delta, sabotera 
eller öppet motsäga arbetet. Det är även vanligt att inom motståndet motsäga sig den strukturella 
analysen som jämlikhetsarbetet kräver och att hävda individualism, meritokrati eller att förpassa det 
som lyfts till historien. Inom individen kan motståndet yttra sig i tankar om att detta är dåligt för mig, 
detta är onödigt eller tramsigt och känslor av ilska, oro, skeptisism och stress (Gusic 2016).  
 
2.4.2 Jämlikhetsarbetarens strategier  

 
I sin avhandling Normer, makt och motstånd – ett kalejdoskop (2016), synar Gunilla Edemo uttryck 
för motstånd inom hennes arbete som normkritisk pedagog och processledare av organisatoriskt 
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jämlikhetsarbete. Hon synar motstånd som vänds mot uppdraget, mot henne som normbrytare och 
jämlikhetsarbetare men också hennes egna interna motstånd mot förändring. Vilka metoder och 
verktyg personer som arbetar med jämlikhetsarbete använder sig av för att få till förändring skiljer sig 
åt. I sin rapport talar Sara Ahmed med kollegor om att jämlikhetsarbetare använder sig av allt från 
praktiska metoder till sina egna kroppar och personliga erfarenheter för att synliggöra förtryck och 
behov av arbetet (Ahmed et al 2006). Att tillhöra en marginaliserad grupp på universitet samtidigt som 
man har i uppgift att driva igenom ett förändringsarbete för att öka tillträde för marginaliserade 
grupper på universitet kan vara en svår process. Samtidigt vet vi att just personer som tillhör 
marginaliserade grupper inom organisationer och samhället i stort ofta får i uppdrag eller tar sig i 
uppdrag att driva jämlikhetsarbetet. Personliga erfarenheter är inte av ondo. Tvärtom kan det finnas 
fördelar med levd erfarenhet som komplement till teoretisk och praktisk kunskap. Det är dock viktigt 
att inkludera strategier för de risker och hinder jämlikhetsarbetare kan möta. Där en av de viktigaste 
organisatoriska strategierna är ett gott stöd från ledning som har kunskap kring vad arbetet kan 
innebära (Ahmed et al 2006, Ahmed 2016).  

2.4.3 Förutsättningar för att arbeta sig bortom motstånd  

Inom psykologisk forskning talas det om vissa förutsättningar som kan vara viktiga för att arbeta sig 
igenom ett individuellt och organisatoriskt motstånd mot förändring. För individen kan det handla om 
god och bevarad självkänsla, optimism och upplevelse av kontroll. Organisatoriskt talar man om att de 
som utsätts för förändringen ska ha möjlighet att delta i den, att förändringsprocessen måste ta tid och 
att den förändring som jämlikhetsarbetet innebär ska uppfattas som ofrånkomlig och samstämmig med 
de ideal som det sociala systemet som råder upplevs ha. I praktiken kan det handla om:  
 

• att arbeta i återkommande processer och inte i enskilda punktinsatser 
• att skapa ytor för reflektion och möten och arbeta i flera grupperingar för att öka delaktigheten 
• att höja kunskap och medvetande kring frågorna för alla och på så sätt stärka individer 
• att från ledning till medarbetare och student arbeta för en gemensam och tydlig 

problemförståelse – en tydlig kommunikation av arbetets syfte och strategi 
• att ha ledningen utser och står för en tydlig riktning 
• att arbetet inte förväntar sig mer delaktighet av marginaliserade grupper som får förkroppsliga 

arbetet 
• att jämliketsarbetare har ett tydligt uppdrag, mandat och stöd från ledningen  

 
Jämlikhetsarbetet behöver alltså inkludera alla, vara tydligt och gå i linje med de ideal om lika värde 
och rättigheter som eftersträva. Orubbligheten i detta budskap kan skapa en känsla av trygghet även 
när arbetet i sig innebär förändring och omställning. Även om arbetet inte ska vara valbart i sig, 
skriver Edemo, Kumashiro och Ahmed, i linje med psykologisk forskning, om vikten att ha en 
utforskande och inte påtvingande ansats.  

2.5 Sammanfattande diskussion – strategier för ett systemförändrande jämlikhetsarbete  

I boken On being included – racism and diversity in institutional life skriver Sarah Ahmed (2016) att 
istället för att kunskap om institutioner ska förändra våra institutioner så är det i själva verket 
förändringsarbetet som leder till kunskap om våra institutioner. Det är genom att utmana 
institutionerna som begränsande normer och strukturer visar sig. I materialet Bryt innanförskapet 
(Brade et al 2014) 4 skriver författarna att arbetet för jämställdhet, mångfald och likabehandling, 
liksom arbetet för breddad rekrytering, alltför länge varit fokuserat på att öppna upp akademin. 
Akademin har erbjudit de ovanliga eller avvikande studenterna eller medarbetarna tillgång till redskap 
som ska underlätta för dem att passa in i universitetsvärlden. Däremot har den kulturella hegemonin 

 
4 Rekommendationerna har sin utgångspunkt i antologin Att bryta innanförskapet: kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i 
akademin (Kerstin Sandell (red) Makadam förlag 2014). Antologon är finansierad av Lunds universitets råd för jämställdhet, likabehandling 
och mångfald.  
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som dominerar akademin sällan eller aldrig setts som en del av problemet och på så sätt har inget 
utmanats eller förändrats. Flera år efter ett projekt eller en åtgärd står vi därför ofta inför samma 
problem. Forskning pekar på att det är genom normkritiska perspektiv och strategier som vi har 
möjlighet att utmana och förändra den rådande strukturen inom organisationer (Brade et al 2014, 
Ahmed et al 2006).  
 
Avslutningsvis kan man sammanfatta dessa strategier i fem punkter:  
 

• Synliggöra och problematisera det som vi vill ska förändras 
 
För att bryta begränsande normer och skapa förändring, behöver vi synliggöra och ifrågasätta det som 
kännetecknar normen eller ”innanförskapet”5  inom vår organisation. Likhet tenderar att producera 
likhet. Privilegier kännetecknas inte av upplevelsen av att vara priviligierad utan snarare av 
avsaknaden av upplevelsen; att ständigt bli hjälpt och inkluderad utan att känna sig hjälpt eller 
inkluderad.  
 
”Att röra sig i rum som är utformade efter just min kroppstyp eller bli bedömd av människor som 

liknar mig understödjer min känsla av att vara fri, autonom och självhjälpt. Det tillåter mig att känna 

att jag tog mig in i lokalen, genom utbildningen eller upp för karriärstegen av egen kraft. (…) Därför 

är det viktigt att omdefiniera och vidga betydelsen av hjälp och erkänna att akademin i hög grad 

hjälper oss som redan är här och passar in i mallen för hur en akademiker förväntas vara. (…) 

Samtidigt som den aktivt icke-hjälper (motarbetar/motverkar/stöter bort) de som på olika sätt 

uppfattas som avvikande i den akademiska gemenskapen (Brade et al 2014)” 

 
• Gemensam förståelse av centrala begrepp  

 
De begrepp som används för att beskriva jämlikhetsarbetet behöver definieras gemensamt för att bli 
användbara verktyg i arbetet. Ord som mångfald och jämlikhet behöver definieras utifrån det ansvar 
universitet har att tillgodose lika möjligheter och rättigheter, snarare än för att beskriva individer eller 
grupper. Jämlikhet är organisationens ansvar, inte individens eller den marginaliserade gruppens 
verktyg för att inkluderas. Då jämlikhet och mångfald används för att beskriva lönsamhet och 
prestation, riskerar problem och förtryck att döljas för att inte skada rykte och anseende eller att 
förpassas till problem mellan individer och individuellt beteende. 
 

• Policyn bör sträva bortom förbud mot diskriminering 
 
I våra policyn och riktlinjer bör vi sträva bortom att enbart förbjuda diskriminering och istället lyfta 
förändringsstrategier för de strukturer som vi har identifierat som möjliggör diskriminering. På så sätt 
förflyttas ansvaret bort från individer och arbetet blir mer aktivt än att alla måste behandla varandra 
med respekt och omtanke.  
 

• Ansvarsfördelning av jämlikhetsarbetet  
 
Ansvaret och arbetet med/för mångfald och jämlikhet bör inte automatiskt ges i uppdrag enbart till 
personer som genom sina marginaliserade kroppar får representera arbetet. Arbetet ska ägas av alla, 
men det ska inte vara på allas bord. De med relevant kunskap och erfarenhet ska få i uppgift att driva 
arbetet med tydligt stöd från de som bär det huvudsakliga ansvaret.  
 

• Legitimitet från ledningen 
 

 
5 Innanförskap betyder i texten positioner av privilegium och inkludering, i kontrast till utanförskap. Innanförskap och utanförskap skapas i 
samspel genom processer av inkludering och exkludering (Brade et al 2014).  
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Officiellt uttalad riktning och engagemang för jämlikhetsarbetet från ledningen är essentiellt för 
jämlikhetsarbetet. Självklart behöver detta följas upp av resurser och aktivitet, men den uttalade 
riktningen är lika viktig.  
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Kapitel 2; Jämlikhetsarbetets organisation 

Avsnitt 1 Jämlikhetsarbetets organisation vid Lunds universitet 

Som del av undersökningen har de värden och riktlinjer kring jämlikhetsarbetet som finns inom 
universitet och som förmedlas i uppdrag till den konstnärliga fakulteten kartlagts. Det är Lunds 
universitet som, enligt lagen, är utbildningsanordnare och arbetsgivare och har skyldighet att tolka och 
formulera på vilket sätt lagkraven för arbetet mot diskriminering efterlevs. Den formulerade strukturen 
ska sedan ges i uppdrag till fakulteten för att arbetet ska komma nära studenter och medarbetare. I 
detta stycke presenteras Lunds universitets struktur som en del i att formulera fakultetens uppdrag.  

1.1 Jämställdhet och lika villkor  

På Lunds universitets hemsida6 kan man läsa att universitetet ramar in arbetet mot diskriminering 
under rubriken Jämställdhet och lika villkor. Arbetet med de aktiva åtgärderna kallas på universitetet 
för SFAD-arbetet som står för det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. 
Universitetet tar utgångspunkt i den egna värdegrunden som är förankrad i de lagar som en svensk, 
statlig myndighet ska följa, däribland diskrimineringslagen, och menar på att jämställdhet och lika 
villkor är grundläggande för alla universitetets verksamheter. SFAD-arbetet dokumenteras årligen i 
fakultetens lika villkors-bokslut7. R-JoL (rådet för jämställdhet och likabehandling) finns centralt och 
leds av rektor där samtliga fakulteter och verksamheters studenter, medarbetare och fackliga 
organisationer är representerade. Idag kan fakulteterna fritt utse sin representant bland de medarbetare 
som finns. Rådet behandlar universitetsövergripande frågor och är stöd till rektors ledningsråd. Rådet 
kan även föreslå att rektor beslutar om finansiering av jämlikhetsprojektet inom universitet.  
 
Under 2020 har universitet sett över sin organisation för SFAD-arbetet och idag finns ett förslag att 
organisera det i likhet med arbetsmiljöarbetet. I skrivandets stund har detta förslag inte antagits. I 
förslaget byter rådet för jämställdhet och likabehandling namn och till rådet för jämställdhet och lika 

villkor (R-JoL). Rådet får ett förändrat uppdrag och en förändrad sammansättning där varje fakultet 
ska representeras av dekan eller motsvarande för att skapa mandat och stärka det strategiska arbetet. 
Det föreslås också att det till rådet ska inrättas en rådgivande expertgrupp samt en ytterligare 
stödstruktur på universitetsgemensamnivå.  
 
Till sist föreslås det att det ska utses en SFAD-samordnare på alla fakulteter. SFAD-samordnaren ska 
jobba gentemot den egna fakulteten och institutionerna men också sitta i nätverk på universitetsnivå 
med andra samordnare. Samt att en kommunikationsstrategi för frågorna ska upprättas.  
 
1.2 Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald

8
  

 

Policyn togs fram 2011, innan förändringarna i diskrimineringslagen i relation till de aktiva 
åtgärderna. Målsättningen i likabehandlingspolicyn inleds med att knyta likabehandling till prestation 
och högre kvalitet:  
 
”Lunds universitet har som mål att tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. För att det 

målet ska uppnås krävs att kunskaper och ambitioner hos anställda och studenter tas till vara och att 

 
6 https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor (hämtat den 7 
december 2020) 
7 Lika villkorsbokslut är ett verktyg för sammanställning av Lunds universitetets arbete med aktiva åtgärder. Boksluten är utformade som en 
enkät med frågor där fakulteten och andra verksamheter kan fylla i hur de jobbat systematiskt med de fyra stegen i aktiva åtgärdsarbetet. 
Enligt universitetets hemsida fungerar boksluten ”både som ett verktyg som ska förenkla för universitetets verksamheter att dokumentera 
det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD) och som ett sätt att sprida kunskap och 
goda idéer inom universitetet.” 
8 https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/jamstalldhetspolicy_a5_sve.pdf (hämtat den 5 januari 2021) 
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deras olika perspektiv får bidra till att skapa en kreativ studie- undervisnings- och forskningsmiljö. 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald leder till högre kvalitet i verksamheten.”  

 
Vidare sätts ett jämlikhetsmål och det uttrycks att onödig hänsyn inte ska tas till identitetsmarkörer 
som utgör diskrimineringsgrunderna. Begreppen omtanke, respekt och tolerans, ges särskilt utrymme i 
policyn, som bör råda i alla relationer på universitetet. Det fastställs också att ett målinriktat och 
systematiskt arbete ska bedrivas. De särskilda insatsområden som presenteras i policyn är; 
diskriminering, likabehandling, rekrytering och befordran, ledarskap, löner och anställningsvillkor och 
genusperspektiv och intersektionalitet. Policyn fördjupar sig inte i hur arbetet ska bedrivas men 
nämner att informationsspridning, kunskapshöjande insatser, integrering av mångfaldsperspektiv i 
utbildning, ökad tillgänglighet och breddad rekrytering är viktiga verktyg.  
 
I både policyn för jämställdhet, likabehandling och mångfald och på hemsidan lyfts Lunds universitet 
grundläggande värden och värdegrund som viktig i att etablera likabehandling på universitet.  

 1.3 Strategisk plan 2017–2026
9
 

I Lunds universitets strategiska plan finns värdegrunden som i likabehandlingspolicyn lyfts fram som 
särskilt vägledande:  
 
”Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläggande 

värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Här fastslås 

vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden 

och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet.  

 

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten 

ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet 

och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och 

mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.  

 

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid är kritiskt och 

reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och 

humor.” 

 
Under flera av de sex fokusområdena i den strategiska planen kan vi utläsa målsättningar som på olika 
sätt rör jämlikhet och likabehandlingsvärden så som mångfald. Men det är främst under fokusområdet 
om attraktiva miljöer som likabehandlingsmålet sätts.  

1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade  
a. Mångfald i utbildning och forskning ska stärkas genom breddad rekrytering.  

2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna  
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter  
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer  

a. Lunds universitet ska arbeta för och utveckla ett aktivt och ansvarsfullt 
medarbetarskap som genomsyras av att vi är ett universitet med en stor mångfald 
bland medarbetarna.  

b. Lunds universitet ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla nivåer.  
5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer  

a. Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd. 
b. Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 

likabehandling för både studenter och medarbetare.  

 
9 https://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/strategisk-plan-lunds-universitet-2017-2026-2.pdf (hämtat den 5 januari 2021) 
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6. Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt  

1.4 Ansvarsfördelning 

I policyn för jämställdhet, likabehandling och mångfald står det att ansvarsfördelningen för arbetet i 
policyn följer universitetets decentraliserade besluts- och ansvarsmodell. Utöver gällande 
ansvarsfördelning har universitetets alla anställda och studenter ett ansvar att medverka till att policyns 
intentioner realiseras och att ledorden om respekt, tolerans och omtanke får ett reellt innehåll. 
Fokusområden i den strategiska planen ska omsättas på fakultetsnivå i egna planer.  

På Lunds universitets hemsida10 står det något utförligare om ansvarsfördelning och organisering av 
arbetet: 

”Huvudansvaret för arbetet mot diskriminering ligger hos rektor, men ansvaret delas av alla chefer i 

organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan 

mot ett demokratiskt och jämställt universitet utan diskriminering. Varje fakultet eller motsvarande 

har en egen grupp som hanterar jämställdhet och likabehandling strategiskt inom just sin 

verksamhet.” 

1.5 Rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier 

På Lunds universitets hemsida beskrivs universitetets arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. 
Förutom att ha rutiner för anmälan har universitetet bedrivit ett flerårigt projekt med syfte att utreda 
förekomst och erfarenheter av sexuella trakasserier på universitet inom projektet Tellus11. En av 
projektets resultat är att det har tillsatts en arbetsgrupp som ska stödja fakultetens arbete mot sexuella 
trakasserier.  

1.5.1 Rutiner för anmälan 

Anställda12 uppmanas vända sig till sin närmaste chef, eller om omöjligt, nästa högre chef eller 
skyddsombud. Anmälan kan tex göras som ett tillbud som del i arbetsmiljöarbetet. Studenter13 
uppmanas vända sig till sin prefekt eller någon annan anställd man har förtroende för. Studenter kan 
också vända sig till sin studentkår, studerandeskyddsombud ett studentombud. En anmälan kan vara 
anonym, då sker inte en utredning av ärendet men anmälan kan användas som underlag i det 
övergripande aktiva åtgärdsarbetet.  

1.6 Jämställdhetsintegrering och breddad rekrytering 

Sveriges universitet och högskolor har särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med 
jämställdhetsintegrering som del i regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering på 
Lunds universitet handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta 
reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. 
Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det lagstadgade förebyggande arbetet mot diskriminering med 
aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten som helhet och utgår ifrån sju 
diskrimineringsgrunder. Lunds universitet hade en handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–
2019. Idag fokuserar arbetet på rekryteringsprocesser och en ny plan håller på att upprättas.  

 
10 https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/vision-mal-och-strategier/jamstalldhet-och-lika-villkor (hämtat 
201207) 
11 Läs mer om projektet och dess slutrapport här: https://tellus.blogg.lu.se  
12 https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/krankningar-och-trakasserier (hämtat 201207) 
13 http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student/trakasserier-och-sexuella-trakasserier (hämtat 
201207) 
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Enligt högskolelagen (1 kap. 5§) ska alla lärosäten aktivt främja och bredda rekryteringen till 
högskolan. Syftet är att öka mångfalden samt motverka snedrekryteringen så att inte någon grupp 
missgynnas i övergången till högskolan. Förutom formuleringar i strategisk plan under prioriterat 
områden ”Utbildning och forskning ska vara sammanflätade”, har Lunds universitet idag ingen 
handlingsplan för breddad rekrytering.  

1.7 Sammanfattande diskussion 

Lunds universitet har idag en policy för likabehandling som i likhet med universitetets värdegrund 
formulerar att; lika villkor möjliggör för individer att leva upp till sin fulla potential och detta leder till 
högre kvalitet i utbildning och forskning. I den strategiska planen ramas områden så som mångfald 
och studie- och arbetsmiljö in som viktiga fokusområden med anknytning till jämlikhetsfrågor. 
Universitet har en handlingsplan för trakasserier och sexuella trakasserier och på hemsidan finns en 
checklista för det aktiva åtgärdsarbetet i enlighet med lagens påbud. Centralt finns ett råd som 
behandlar frågorna och som kan rekommendera till rektor att med delas ut för jämlikhetsarbete till 
universitetets verksamheter. Fakulteterna förväntas årligen sammanfatta sitt arbete i lika 
villkorsbokslut. I skrivandets stund finns inga strategiska dokument eller handlingsplaner på hemsidan 
och medarbetarwebben som formulerar arbetet med breddad rekrytering och jämställdhetsintegrering 
inom Lunds universitet. Det finns ett arbete för att ta fram en ny plan för jämställdhetsintegrering och 
breddad rekrytering omnämns i strategiska planen.  

Det finns lite information och vägledning till fakulteter om det jämlikhetsarbete som ska bedrivas på 
universitetet, förutom att arbetet ska följa lagens krav. Det är svårt att i dokumenten och på hemsidan 
utläsa den verklighet inom vilken en policy för likabehandling och ett strategiskt arbete mot 
diskriminering på ett svenskt universitet gör sig viktig. De risker för allas lika värde och rättigheter 
som finns på Lund universitet och som jämlikhetsarbetet syftar att påverka och förändra berörs inte i 
dokumenten eller på hemsidan. Då jämlikhetssatsningen startade fanns en skrivelse på universitetets 
hemsida att ”universitet erkänner alla människors lika värde och verkar mot främlingsfientlighet och 

rasism”, men denna formulering har sedan dess plockats bort. I antologin Att bryta innanförskapet – 

kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (2014) tittar Irina Schmitt på Lunds 
universitets policy och lyfter kritik mot avsaknad av en strukturell förståelse av diskriminering. Hon 
menar att mångfald i policyn uttrycks som internationalisering utan direkt koppling till etnisk 
diskriminering i Sverige och jämställdhet beskrivs främst utifrån vikten av könsfördelning på olika 
poster och inte kritik av rådande ojämställda könsstrukturer. Tolerans och respekt mellan individer 
lyfts som viktiga verktyg i policyn, utan att ta hänsyn till att dessa begrepp refererar till relationer 
präglade av makt. Att tolerera och respektera, menar Schmitt, handlar inte om rättigheter eller 
strukturförändring utan att vissa har makt att bevilja andra positioner inom rådande strukturer. Hänsyn 
tas inte till strukturella hinder eller privilegier.  

Utan att förtydliga vilka strukturella jämlikhetsutmaningar som råder på universitetet är det svårt att 
bedriva ett aktivt arbete. Målsättningarna riskerar att finnas i ett vakuum. Den översyn av arbetet med 
jämställdhet och lika villkor som gjorts på universitet under 2020 har syftat till att ta fram en tydligare 
systematik och stödstrukturer för det förebyggande arbetet mot diskriminering på universitetet i stort. 
Däremot har översynen inte gått in på att organisera fakultetens egna arbete. Att formulera de 
begränsande strukturer som utgör risker för diskriminering och insatser utifrån dessa är fakultetens 
uppgift. Den organisation som tas fram inom fakulteten kan med fördel följa den organisation som 
föreslås inom universitet i stort, för att nyttja de stödstrukturer och kanaler som upprättas centralt. 
Denna ska grunda sig i universitets värdegrund och övergripande likabehandlingsmål; likabehandling 

innebär att alla behandlas med respekt och omtanke och får möjlighet att utvecklas utifrån sina 

personliga förutsättningar. Men betydelsen av denna värdegrund inom fakulteten kan utvecklas.  
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Avsnitt 2 Jämlikhetsarbetets organisering vid den konstnärliga fakulteten   

Den konstnärliga fakulteten har en lång historik av att arbeta med likabehandlingsfrågor, särskilt i 
relation till jämställdhet. De olika institutionerna och IAC har i många år initierat, genomfört eller 
deltagit i projekt med syfte att öka jämlikheten inom konstnärlig utbildning. Dessa projekt har gjorts 
självständigt och i samarbete med andra samhällsaktörer. Fakultetens institutioner har vid flertal 
tillfällen fått jämlikhetsprojekt finansierade av Lunds universitet. På Musikhögskolan har det i 
omgångar bedrivits projekt med syfte att öka genusmedvetenhet på lärarutbildningen och att se över 
antagningsprocesser utifrån ett genusperspektiv på musikerutbildningarna. Teaterhögskolan deltog för 
några år sedan i det nationella projektet Att gestalta kön (se Edemo & Engvoll 2009) med samtliga 
Sveriges scenskolor. Projektets syfte var att öka medvetenhet om genus, makt och normer inom 
undervisningen och scenkonsten. Konsthögskolans organisation och pedagogik bygger på en 
feministisk teoretisk grund där maktpositioner ifrågasätts. Som del av sin utbildning ges studenterna 
möjlighet att studera olika kritiska texter och ett aktivt arbete görs att säkerställa jämställd 
representation av kön bland medarbetare. IAC har genom åren stöttat och deltagit i flertal projekt med 
civilsamhället med syfte att öka lika rättigheter och möjligheter. Ett sådan var Vem kan bli producent i 
samarbete med Popkollo, ett projekt för kvinnor och icke-binära personers lika delaktighet inom 
musikproduktion. Även många konstnärliga projekt på IAC berör frågor kring jämlikhet och 
verksamheten har arbetat med breddad rekrytering inom arbetsgruppen. Fram till 2018 fanns en 
jämlikhetsnämnd på fakulteten som bedrev ett arbete på uppdrag av fakultetsstyrelsen. Institutionerna 
valde egna representanter till nämnden. Från och med 2018 har jämlikhetsnämndens uppdrag ersatts 
av en lokalskyddskommitté (LSK) och en arbetsgrupp för det systematiska förebyggande arbetet mot 
diskriminering (SFAD-arbetsgrupp).  

2.1 Konstnärliga fakulteten 

Sedan 2018 är det fakultetens lokala skyddskommitté (LSK) som har i uppdrag att; ”ur ett 

fakultetsperspektiv följa utvecklingen i frågor som rör arbetet med de aktiva åtgärderna enligt 

diskrimineringslagen, delta i planeringen av fakultetens arbete med de aktiva åtgärderna, lämna 

förslag på åtgärder och följa upp åtgärder” .14 LSK består av 8 ledamöter. Dekanen och de tre 
institutionernas prefekter är valda att representera arbetsgivaren, och ytterligare fyra ledamöter (inkl. 
studerandeskyddsombud och huvudskyddsombud) väljs av personalorganisationerna.  

Till LSK:s hjälp i frågor som rör aktiva åtgärder finns en SFAD-arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska på 
uppdrag av LSK bereda frågor relaterade till det aktiva åtgärdsarbetet, men har också möjlighet att 
lyfta egna frågor och förslag. Arbetsgruppen består av anställda från de tre institutionerna som valts av 
respektive institution. En studentrepresentant ska ingå i gruppen. LSK sammankallas och SFAD-
arbetsgruppen samordnas av personalsamordnare på fakultetskansliet som har rollen som 
arbetsmiljösamordnare på fakulteten, ett uppdrag som finns på universitetets samtliga fakulteter och 
verksamheter. Sedan hösten 2019 har SFAD-gruppen inte sammankallats och är idag vilande. 
Anledning till detta uppges av gruppen vara otydlighet i uppdrag från LSK och låg respons från 
institutionerna på gruppens insatser att samordna det aktiva åtgärdsarbetet. Samordningen av 
arbetsgruppen upplevs inte ha genomförts av fakultetskansliet i den utsträckning som beskrivs i 
fakultetsstyrelsens beslut. Under det senaste året har LSK saknat en studeranderepresentant. Det har 
funnits en stående inbjudan men utan att studentkåren fyllt posten.  

Konstnärliga fakulteten har en representant som sitter i universitetets R-JoL råd. För tillfället är det en 
medarbetare från Musikhögskolan som dessutom representerar institutionen i SFAD-arbetsgruppen. 
De senaste åren har fakulteten inte haft en egen likabehandlingspolicy utan refererar i strategiska 
dokument och på hemsidan till universitetets övergripande likabehandlingspolicy och värdegrund. Det 
finns på så sätt idag inte heller årliga handlingsplaner inom området SFAD. Fakultetens gemensamma 
arbete dokumenteras årligen i lika villkors – bokslut som de senaste åren har sammanställts av 

 
14 Se Protokoll för konstnärliga fakultetsstyrelsen sammanträde 20180321 Dnr STYR 2018/ 
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prodekan och kanslichef på fakultetskansliet och skickats in till Sektionen HR. I boksluten från 2018 
och 2019 kan man utläsa att jämlikhetsarbetet på fakulteten i stort inte följer den systematik för aktiva 
åtgärder som beskrivs i diskrimineringslagen.  

2.2 Musikhögskolan  

I Musikhögskolans strategiska plan 2017-2021 uttrycks den likabehandlingsvision som arbetet på 
institutionen ska vila på:  
 
”Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande miljön 

välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och bygger 

på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. Genom intersektionell medvetenhet 

genomsyras arbetsmiljön av tolerans och utrymme för olika perspektiv.”  

 
I tillhörande handlingsplan sätts mål kopplade till jämlikhetsarbete som syftar till att; utveckla 
samarbete kring förberedande utbildning för invandrade musiker, genomföra instrumentspecifika 
insatser i rekryteringssyfte för att nå större genusbalans inom vissa instrumentgrupper, utarbeta 
modeller för konsertverksamhet, se över kunskapskrav/antagningsprov och information riktade till nya 
målgrupper, bredda rekryteringen av internationella studenter och öka den intersektionella kunskapen.  
 
2.2.1 Dagens jämlikhetsarbete 
 
Ett exempel på pågående jämlikhetsarbete är institutionens deltagande i det europeiska projektet 
”Power Relations in Higher Music Education (PrihME)”. I projektet ingår 10 olika akademiska 
musikutbildningar från runt om i Europa och syftet med projektet är att arbeta med frågeställningar 
kring maktmissbruk i högre musikutbildning, maktfrågors relevans för pedagogik och undervisning, 
maktförhållandets roll i och inverkan på högre musikutbildning och främjande av god kommunikation 
mellan aktörer inom högre musikutbildning. Ett annat exempel är rock och pop-inriktningen på 
Musiklärarutbildningen som sedan flera år har jämställdhet som ett fokusområde med gästlärare, 
föreläsare och arrangerade workshops för egna och institutionens övriga studenter. 
 
2.2.2 Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald  
 
Nämnden arbetar idag proaktivt med jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsfrågor som är 
relevanta för institutionen. Nämnden är underställd institutionsstyrelsen och konstituerar sig så länge 
ett behov finns. Nämnden har i uppdrag att utveckla, informera och sprida institutionens strategiska 
och långsiktiga arbete med jämlikhetsfrågor och verka för ömsesidig respekt och tolerans. Nämnden 
ska vidare hålla sig informerad och uppdaterad gällande det jämställdhets-, likabehandlings, och 
mångfaldsarbete som pågår på fakultets- och universitetsnivå. Nämnden träffas 2–3 gånger per termin 
och består av 7–13 ledamöter varav minst en i ledamot ska inneha en ledningsfunktion. Konstnärliga 
fakultetens representant i R-JoL rådet brukar närvara vid hela eller delar av mötena.  

2.3 Teaterhögskolan  

I Teaterhögskolans handlingsplan 2019–2020 uttrycks den värdegrund som arbetet ska vila på:  
 
”Som del av Lunds universitet utgår vår värdegrund från offentligt etos. Verksamheten vilar på 

värden som fri åsiktsbildning och respekt för människors lika värde, frihet och värdighet. Objektivitet, 

saklighet, likabehandling, effektivitet och service präglar vårt sätt att utföra vår uppgift. Genom 

intersektionellt medveten rekrytering och inkluderande arbetsformer ges utrymme för olika perspektiv. 

I arbetet har vi både vår egen och andras integritet i åtanke samtidigt.” 

 
Vidare definieras de insatser som ska stärka och utveckla värdegrunden:   
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• Arbeta modigt och kontinuerligt med frågor kring sexuella trakasserier, jämställdhet och 

likabehandling 

• Arbeta systematiskt med breddad rekrytering utifrån ett intersektionellt perspektiv 

• Fortsätta samarbeta med Fridhem Scenkonststudio samt dokumentera detta. 

 
2.3.1 Dagens jämlikhetsarbete  
 
Teaterhögskolan har de senaste åren haft fokus på breddad rekrytering i sitt arbete och bland annat 
utforskat nya antagningsmetoder för att skapa jämlika förutsättningar för sökande. Under hösten 2020 
har institutionen inlett ett stort projekt under namnet N.A.J.S. – diversity works, där bokstäverna står 
för ”ny ansats för jämlikhet i scenkonsten”. Syftet med projektet är att genom bredare mångfald av 
perspektiv öka scenkonstens relevans i samhället, öka kvalitén på utbildningarna på Teaterhögskolan 
och förbättra studie- och arbetsmiljön. Projektets målsättningar är att ett mer representativt urval av 
befolkningen ska söka sig till institutionens utbildningsplatser och anställningar samt att fler 
människor ska känna sig representerade av de studenter och medarbetare som verkar på institutionen.  
 
2.3.2 Teaterhögskolans jämlikhetsgrupp 
 
Gruppen arbetar för att öka jämlikheten på institutionen och på så vis också bidra till att utveckla och 
förbättra teaterbranschen i stort. Gruppen strävar att belysa frågor gällande alla sorters maktordningar, 
strukturer och normer som personal och studenter på institutionen upplever kan finnas. Det finns en 
målsättning att varje klass, t/a personalen och lärarkollegiet ska ha en representant i 
jämlikhetsgruppen. Idag är dock gruppen öppen för alla intresserade att delta och mötesdeltagarna 
varierar mellan 8–15 personer per träff. Det är studenterna på skolan och gruppens medlemmar som 
lyfter förslag på insatser. Idag är en av jämlikhetsgruppens stora uppgifter, på uppdrag av 
institutionsstyrelsen, att verka som styrgrupp för NAJS-projektet.  

2.4 Konsthögskolan  

Konsthögskolan har i nuläget inga strategiska dokument i likhet med de andra institutionerna som 
definierar en värdegrund utan hänvisar till kursplaner och studieplaner samt fakultetens strategiska 
plan. Konsthögskolan har sedan start aktivt arbetat med att inkorporera jämlikhetsperspektiv i sin 
struktur och undervisning. Bland annat hålls kurser på skolan i feminism, genusteori och 
postkolonialism och institutionen har aktivt arbetat med att säkerställa en god mångfald utifrån kön 
bland skolans medarbetare, särskilt lärarposterna. Den struktur som skiljer institutionen från andra 
konstskolor är att studenten ges möjlighet att bjuda in lärare till sin ateljé och sitt arbete, istället för att 
lärare ska ha fri tillgång. På så sätt utmanar institutionen den cementerade mästare-elevdikotomin och 
försöker jämna ut maktpositionerna. Institutionen har en bred internationell profil med medarbetare 
och studenter från hela världen, vilket bidrar till samtal om mångfald inom verksamheten.  
 
2.4.1 Konsthögskolans equality board 
 
Nämnden skapades efter att jämlikhetsnämnden vid konstnärliga fakulteten upplöstes. Syftet med 
nämndens träffar är att skapa ett utrymme för frågor som studenter har, och för att föra en diskussion 
inom en trygg miljö om sårbara ämnen som skolans sociala kultur, ojämlikhet, inkludering och 
öppenhet. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden och har 7 medlemmar varav 5 är 
studentrepresentanter. I nuläget är det öppet för alla studenter som vill att delta. Studenter och 
medarbetare har en möjlighet att lyfta frågor till nämnden.  

2.5 Fakultetskansliet 

På fakultetskansliet arbetar tjänstepersoner med särskilt uppdrag att stötta fakultetens arbete i sin 
helhet, däribland en personalsamordnare med uppdrag att samordna fakultetens arbetsmiljöarbete samt 
sammankalla lokalskyddskommitté och samordna SFAD-gruppens arbete. Här finns även 
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fakultetsledningen bestående av dekan, prodekan och kanslichef. Dekan har högsta ansvar för 
fakultetens jämlikhetsarbete. Det förekommer insatser inom arbetsmiljöarbete för medarbetare på 
fakultetskansliet med fokus på psykosocial arbetsmiljö, men i dag finns ingen handlingsplan eller 
jämlikhetsgrupp för medarbetare på fakultetskansliet där jämlikhetsfrågor behandlas.  
 
2.6 Inter Arts Center (IAC) 
 
IAC är en internationell miljö med gästande konstnärer från hela världen, förutom fakultetens 
medarbetare och studenter, och i nära kontakt med universitetet och konstvärlden i stort. 
Jämlikhetsfrågor gör sig på så sätt gällande inom verksamheten i relation till konstnärligt utövande, 
kulturpolitik och akademin. På IAC har det de senaste åren bedrivits ett medvetet arbete med breddad 
rekrytering. Arbetet följde en undersökning bland anställda och personer som vistades inom 
verksamheten där det framkom upplevelse av en stereotypt manlig miljö. Under tiden var även en stor 
majoritet av de anställda män. Sedan dess har man arbetat med bemötande- och kommunikationsfrågor 
och medveten breddad rekrytering inom arbetsgruppen. Idag finns ingen handlingsplan för 
jämlikhetsarbetet på IAC eller en jämlikhetsgrupp enbart för verksamhetens medarbetare. Medarbetare 
som delar tjänst med någon av institutionerna har möjlighet att delta i deras jämlikhetsgrupper.  

2.7 Sammanfattande diskussion 

Dagens organisation för det gemensamma jämlikhetsarbetet på den konstnärliga fakulteten kretsar 
kring ambitionen att gifta SFAD-arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och förlägga 
frågorna i ett forum med mer mandat än tidigare jämlikhetsnämnd. Att samorganisera 
arbetsmiljöfrågor med det förebyggande arbetet mot diskriminering är inte ovanligt inom 
organisationer, då arbetet inom båda områden har liknande systematik och kan på så sätt anses 
underlätta och förhindra dubbelarbete. SFAD-arbetsgruppen, med representanter från de tre 
institutionerna, blir därmed ett operativt komplement till LSK vars deltagare i ledningsposition (dekan 
och prefekter) i mindre utsträckning har tid och möjlighet att arbeta med frågorna. I jämförelse med 
tidigare jämlikhetsnämnd på fakulteten är uppdraget till LSK formulerat till att omfatta lagens nya15 
systematik för det aktiva åtgärdsarbetet. Sammankallande för både LSK och arbetsgruppen är 
personalsamordnare på fakultetskansliet med uppdrag att samordna arbetsmiljöfrågor. På 
institutionerna, i sin tur, finns jämlikhetsgrupper som jobbar nära den lokala kontexten. I praktiken har 
SFAD-arbetsgruppen dock haft svårt att jobba då deras roll upplevts otydlig, av gruppen och av LSK. 
Deras uppdrag ska komma från LSK och gå ut på att stötta arbetet med de aktiva åtgärderna på 
institutionerna. Men på institutionsnivån finns inget aktivt åtgärdsarbete, enligt lagens systematik, och 
inte heller har jämlikhetsgrupperna detta i uppdrag. De senaste två åren har det varit viss 
personalomsättning på fakultetskansliet . Personalsamordnare, vars uppgift är att sammankalla LSK 
och SFAD-arbetsgruppen, har slutat vid två tillfällen de senaste två åren. Det har dessutom under flera 
perioder saknats studentrepresentanter i de två grupperna. I dagens organisation saknas dessutom 
tydliga vägar för personal på fakultetskansliet och IAC, som inte delar sin tjänst med någon av 
institutionerna eller innehar en ledningsposition, att kunna ingå i en gruppering där det finns möjlighet 
att påverka fakultetens jämlikhetsarbete.  
 
Det finns risker med att förlägga jämlikhetsarbetet hos en ledningsgrupp utan tid och expertkunskap. 
En kompletterande arbetsgrupp som kan vara operativ och besitter rätt kompetens med koppling till 
institutionernas egna arbete blir viktig. Genom att koncentrera jämlikhetsfrågorna till LSK riskerar 
man även att de kommer i skymundan till förmån för det mer organiserade systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det kan även ses som problematiskt att jämlikhetsarbetet inom LSK enbart 
formuleras utifrån lagstiftningens påbud om aktiva åtgärder, denna systematik och språk kring 
jämlikhetsarbetet saknas på institutionerna. På så sätt separeras arbetet på den gemensamma nivån 
ytterligare från det arbete som sker på institutionsnivån. I dagens organisation finns ingen uttalad 
koppling mellan LSK, SFAD-arbetsgruppen och jämlikhetsgrupperna på institutionerna. I beslutet för 
LSK och SFAD-gruppens arbete bestäms att varje institution utser en anställd som representant i 

 
15 Syftar till de ändringar i diskrimineringslagstiftningen som tillkom 2017 och omformulerar påbudet om aktiva åtgärder i Kapitel 3.  
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SFAD-arbetsgruppen, utan krav på koppling till jämlikhetsgrupperna16. Därmed riskerar 
jämlikhetsarbetet att bedrivas fristående mellan de olika nivåerna och grupperingarna. En organisation 
för jämlikhetsarbetet behöver byggas för att möta lagens krav på systematik och 
utbildningsanordnarens och arbetsgivarens skyldighet. Denna bör utgå ifrån den organisationsstruktur 
och förutsättningar som finns på fakulteten idag, men omfatta fakulteten i sin helhet. 
Jämlikhetsorganisationens struktur och de insatser som planeras bör baseras på de 
problemformuleringar och begränsande strukturer som identifieras inom verksamheten.    
 
  

 
16 Se Protokoll för konstnärliga fakultetsstyrelsen sammanträde 20180321 Dnr STYR 2018/ 
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Kapitel 3; Jämlikhetsarbetet och studenter och medarbetares 
erfarenheter av studie- och arbetsmiljön  
 
 
Avsnitt 1 Det empiriska materialet  

Det empiriska materialet insamlades genom individuella intervjuer under våren 2020 med 12 personer 
i ledningsposition – fakultetsledningen, pedagogisk och administrativ ledning på tre institutioner och 
IAC, studentkårsombudet, 3 studerandeskyddsombud samt med personer i olika nyckelpositioner så 
som HR centralt, fakultetens representant i R-Jol rådet och tidigare ledamöter i fakultetens 
jämlikhetsnämnd. Under hösten 2020 skickades det ut en enkät till samtliga studenter och medarbetare 
och det genomfördes 4 kompletterande gruppintervjuer med medarbetare och studenter på 
fakultetskansliet, Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Tyvärr fanns inget intresse från 
Konsthögskolan att delta i denna etapp. Däremot fick projektledaren ta del av en medarbetares 
berättelse om arbetsmiljön i skrift och en medarbetares kompletterande kommentarer till enkäten via 
mejl. Studenter på Konsthögskolan valde även att anonymt kommentera sina upplevelser av 
jämlikhetsfrågor på institutionen i enkätens öppna fråga. Under hösten 2020 genomfördes även 
samtalsworkshops med jämlikhetsgrupperna på samtliga tre institutioner där både studenter och 
medarbetare deltog. En vägledande utgångspunkt i undersökningsarbetet har varit det ifrågasättande 
perspektivet. Huvudfrågorna i intervjuer och enkäter har varit; Var görs jämlikhetsarbetet? Vad görs 

när jämlikhetsarbete görs? Vilka frågor kan vi prata om? Vilka frågor är därmed svåra att prata om? 

Vilken är den levda erfarenheten av den studie- och arbetsmiljö som beskrivs?  

I följande stycke återges den empiriska undersökningens resultat i sin helhet. I texten går att utläsa 
vilka beskrivningar och problemformuleringar varit återkommande på samtliga institutioner och vilka 
särskilda förutsättningar som råder på respektive institution. Enkäternas resultat är insprängda i texten 
och kompletterar intervjuerna. Enkäterna i sin helhet samt en analys finns som bilaga till rapporten 
(bilaga 1 & 2).  

1.1 Hur och var görs det organisatoriska jämlikhetsarbetet?  

Vad som idag utgör jämlikhetsarbetet på den konstnärliga fakulteten beror på vem som tillfrågas. Det 
är både en skillnad mellan de olika institutionerna, och en skillnad mellan hur personer i 
ledningsposition, medarbetare och studenter upplever det.  
 
Utifrån ledningsposition  

 
Informanter i ledningsposition talar om att arbetet i huvudsak bedrivs i vardagen genom chefsrollen; 
att ta hänsyn till likabehandling i exempelvis lönesättning, schemaläggning och planering och att ta 
samtal med personer som upplever sig utsatta eller påtalar problem. Även i verksamhetsplanering och 
visionsarbete lyfts frågorna, då kan det röra sig om formuleringar om studie- och arbetsmiljö, 
internationalisering, intersektionalitet och breddad rekrytering. Informanter inom teknisk och 
administrativ ledning lyfter i stor utsträckning frågor knutna till arbetsmiljöarbetet när tillfrågade om 
jämlikhetsarbete i praktiken, så som individuella samtal, personalens mående, schemaläggning och 
annan planering. Men främst återkommande, på samtliga institutioner, är reflektioner kring 
rekryterings- och antagningsprocessers betydelse för jämlikhet. Flera informanter i ledningsposition 
upplever att det är genom dessa processer som man ges en möjlighet att påverka i jämlikhetsfrågor; 
genom att bredda rekrytering i relation till etnisk och social mångfald och kön. Däremot beskrivs 
ingen systematik i det arbetet. Närvaro av internationella studenter och lärare lyfts också som en del i 
jämlikhetsarbetet som bidrag till mångfald och till att utmana institutionernas strukturer utifrån språk 
och pedagogiska traditioner.  
 



Jämlikhetssatsningen rapport; Selma Gušić januari 2021 

 31 

Utifrån medarbetare och studenter 

 
Informanter som arbetar med pedagogik och forskning uttrycker att jämlikhetsfrågor är ständigt 
närvarande i deras vardag utifrån deras yrken. På Musikhögskolan talar man om att likabehandling 
som ämne har en stor plats inom lärarutbildningen och på Konsthögskolan menar man att maktkritiska 
perspektiv är en del av institutionens pedagogiska struktur. På Teaterhögskolan och Musikhögskolan 
talar man om att frågorna lyfts i vardagen främst av studenter; att studenter reagerar på jargong, 
litteratur eller andra strukturer utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Studentinformanterna upplever också 
att frågorna ofta lämnas till de att lyfta. Studenterna berättar att man får information om trivsel och 
respekt och förbud mot trakasserier vid terminsstart, men att det i övrigt varierar mellan olika lärare 
hur mycket utrymme som ges till frågorna inom utbildningen. På Teaterhögskolan lyfter de 
intervjuade studenterna att det finns en ständigt närvarande diskussion bland studenterna kring frågor 
om makt och normer men att det finns en upplevelse att denna diskussion saknas bland personalen.  
Studentinformanter på Musikhögskolan å andra sidan upplever att det finns stor skillnad mellan hur 
studenter ser på frågorna och att det kan vara svårt att få gehör bland alla studenter som istället vill 
fokusera på den egna musikutbildningen. På Teaterhögskolan lyfts även det stundande 
mångfaldsprojektet på skolan som studenter menar hänvisas till när olika frågeställningar om 
jämlikhetsarbetet lyfts.  
 
Det organisatoriska arbetet beskrivs av informanterna ofta vara förlagttill olika projekt och temadagar 
eller göras inom jämlikhetsgrupperna. Informanter som arbetar inom teknik och administration talar i 
högre utsträckning om att jämlikhetsarbetet är osynligt i det vardagliga arbetet. Informanter i 
ledningsposition, medarbetare och studenter uttrycker osäkerhet kring de organisatoriska strukturer 
som finns på universitetet och fakulteten eller vilka formella rutiner som finns för anmälan av 
trakasserier. Därmed talar alla om de lokala jämlikhetsgrupperna som drivande i det organisatoriska 
arbetet.  
 
Jämlikhetsarbete i jämlikhetsgrupperna 

 
Institutionernas jämlikhetsgrupper beskriver att de inte har någon tydlig koppling till jämlikhetsarbetet 
på fakultetsnivå eller till de andra jämlikhetsgrupperna inom fakulteten. Självständighet i uppdraget 
upplevs å ena sidan positivt; institutionernas förutsättningar skiljer sig på vissa sätt åt och det råder 
olika behov och intressen i jämlikhetsarbetet. Å andra sidan uppger alla jämlikhetsgrupper att de idag 
saknar stöd och samordning från fakulteten. Det som efterfrågas mest är stöd med fortbildning för 
gruppernas deltagare och en koppling mellan institutionernas olika arbete. Det finns en önskan att 
docka in i ett större syfte på fakultets- och universitetsnivå och på så sätt ge en tyngre vikt till det egna 
arbetet.  
 
Jämlikhetsarbetets organisering på fakultetsnivå  

 
Medarbetare i ledningsposition och medarbetare engagerade i jämlikhetsfrågor på den egna 
institutionen uttrycker till projektet en upplevelse att jämlikhetsfrågorna försvunnit från fakultetsnivån 
de senaste åren. Övergången från en fakultetsgemensam jämlikhetsnämnd till att frågor rörande 
jämlikhet och diskriminering upptagits av LSK har inte landat och flera informanter känner inte till att 
jämlikhetsnämnden lagts ner. Även bland ledamöter inom LSK uttrycks osäkerhet på vilket sätt 
uppdraget till fakulteten att arbeta med aktiva åtgärder i enlighet med diskrimineringslagen ser ut. 
Deltagare i SFAD-gruppen beskriver att gruppen var aktiv i lite över ett år och försökte starta i gång 
ett systematiskt aktivt åtgärdsarbete men upplevde inte gehör från institutionerna eller LSK och avbröt 
sitt arbete i väntan på tydligare styrning.  
 
Anmälningar och samtal vid upplevelser av diskriminering  

 
Informanter i ledningsposition talar om att diskrimineringsfrågor sällan är en del av vardagen. Att 
någon anmäler eller påtalar en upplevelse är ”sällanarbetsuppgifter”. Informanter menar vidare att de 
upplever sig trygga i att veta vad de kan göra om någon skulle uppleva sig utsatt för trakasserier eller 
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diskriminering, även om en majoritet på rak arm inte kan redogöra för en formell struktur för anmälan 
och utredning på respektive institution. Informanterna i ledningsposition talar om vikten att bjuda in, 
att hålla dörren öppen och uppmana medarbetare och studenter att komma till dem oavsett fråga. På 
Konsthögskolan talar ledningen om att man har en struktur för utvärderingar och samtal med hela 
kollegiet samt att det är studenterna som bjuder in sina lärare till sin ateljé vilket förväntas ge 
studenten ökad makt och kontroll. Samtidigt beskrivs ett historiskt problematiskt förhållningssätt från 
den pedagogiska ledningen som inneburit att medarbetare och studenter inte känt sig trygga att vända 
sig dit. Detta har försökt motverkas genom arbetsfördelning mellan prefekt och administrativ chef som 
skiljer sig från andra institutioner och där den administrativa chefen har studentkontakt rörande frågor 
om studiemiljö. På Musikhögskolan berättar medarbetare att deras upplevelse är att 
diskrimineringsfrågor är mycket sällan förekommande och därför är det svårt att veta hur anmälan går 
till. Ryggradssvaret är att tala med sin chef. På Musikhögskolan och Teaterhögskolan lyfter både 
medarbetare och studenter en osäkerhet kring vem att vända sig till och hur processen kring en 
anmälan kan se ut. En medarbetarinformant på Musikhögskolan berättar om olika kollegors 
erfarenheter av att anmäla upplevelser av utsatthet och att processerna hade sett olika ut och varit olika 
lyckade vid de två tillfällena. Även studenter på institutionen upplever att de haft svårt att få gehör när 
de påtalat kränkande jargong, diskriminering eller trakasserier. Man uppger att man blivit hänvisad till 
att ensam reda ut relationen med sin lärare eller att personal påtalat att de inte kan utreda sina egna 
kollegor.  
 
I den enkät som skickades ut till samtliga medarbetare och studenter på fakulteten skattar studenter 

och medarbetare i snitt 4 av 6 på hur väl den egna institutionen arbetar med och har kunskap i frågor 

om diskriminering, sexuella trakasserier, jämställdhet, jämlikhet och mångfald, med stor spridning 

bland svaren. Både personal och studenter skattar lägst på påståendet om att bli kontinuerligt 

tillfrågad om upplevelser av diskriminering, trakasserier eller kränkningar. I enkäten skattar 

dessutom studenter signifikant lägre än medarbetare på påståenden om tillgång till information om 

institutionens jämlikhetsarbete, om att bli tillfrågad om upplevelser av kränkningar, trakasserier och 

diskriminering och att veta vem man kan vända sig till om man skulle uppleva diskriminering, 

trakasserier eller kränkningar.  

 
1.2 Vad kan vi prata om inom jämlikhetsarbetet?  

 
På samtliga institutioner finns en lång historik av att arbeta med jämlikhetsfrågor. Tidigare projekt har 
banat väg för vilka problem som det finns en vokabulär och systematik för i jämlikhetsarbetet.  
 
Jämställdhetsfrågor  

 
Informanter i ledningsposition beskriver att det finns en historia av att arbeta med genus och 
jämställdhet på fakulteten och respektive institutioner. Det kan fortfarande finnas motstånd även inom 
detta område men samtliga informanter menar på att det inom jämställdhet – det vill säga jämlikhet 
avseende frågan om kön/genus – ändå finns ett gemensamt språk. Medarbetare och ledningspersoner 
på samtliga institutioner berättar om olika projekt och satsningar som bedrivits för att öka 
jämställdheten, det kan handla om antagning av studenter till traditionellt mansdominerade 
utbildningar, antal kvinnliga professorer, fördelning mellan kvinnliga och manliga konstnärer och 
författare på biblioteken mm. Informanter på samtliga institutioner vittnar om att det efter #metoo 
hösten 2017 följde diskussioner och arbete med sexuella trakasserier inom de egna verksamheterna. I 
relation till dessa samtal uppmärksammades också vikten av tillgänglig information om var man kan 
vända sig och få råd och stöd om man skulle uppleva sig utsatt.  
 
Breddad rekrytering  

 
Breddad rekrytering uppkommer i informanternas berättelser, främst i relation till kön och etnisk 
mångfald. På Musikhögskolan och Konsthögskolan uttrycks arbetet främst som kvantifierbara mål 
utifrån en könsfördelning och frågor kring internationalisering. På Teaterhögskolan pratar man om 
vikten att medarbetare och studenter har förebilder inom verksamheten. Det finns en upplevelse på 
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hela fakulteten av att vissa utbildningar och yrken är könade, på IAC och Konsthögskolan talar man 
om att det behöver finnas en genusmedveten rekrytering till tekniska uppdrag. Samtliga medarbetare 
talar även om att det råder en homogenitet bland personal och studenter inom fakulteten i stort utifrån 
etnicitet. Det finns även reflektioner om att det konstnärliga området i sig är en bärare av mycket 
historisk normativitet i relation till etnicitet, kön, nationstillhörighet, språk, sexualitet med mera. 
Informanterna lyfter att normer och strukturer inom kulturskolan och folkhögskolorna påverkar vilka 
som har möjlighet att söka sig till högre konstnärlig utbildning. Det finns en upplevelse av att det är 
svårt att arbeta med frågorna på universitetet då man behöver börja i de andra forumen.  
 
Respekt, jämställdhet, trygghet och psykisk ohälsa – studenternas perspektiv 

 
Studentinformanterna talar om att det på institutionerna kan lyftas frågor kring trivsel och respekt. På 
Teaterhögskolan berättar studenterna att de valt att diskutera trygghet vid kroppskontakt inom sina 
utbildningar, och att det finns en inbjudan till att prata om jämlikhetsfrågor inom ett nytt projekt om 
mångfald och inkludering. På Musikhögskolan bekräftar studenterna medarbetarnas blick att det 
främst är samtal om genus och representation som hörs och på Konsthögskolan finns ett pågående 
samtal om tillgänglighet utifrån språk och rättvisa i anmälan till ateljésamtal.  
 
På samtliga tre institutioner kan man prata om psykisk ohälsa bland studenter och psykiska 
funktionhinder. På Teaterhögskolan finns ett samtal om ohälsosamhet i relation till kroppsideal, och på 
Musikhögskolan och Konsthögskolan finns ett arbete för att stödja studenter med läs- och 
skrivsvårigheter och psykiska funktionshinder för att möjliggöra deras konstnärliga utbildning.   

1.3 Vad är svårt att prata om inom jämlikhetsarbetet? 

Som inom alla andra verksamheter, trots institutionernas historiska jämlikhetsarbete, framträder teman 
som är svåra att beröra. I informanternas berättelser har det kunnat röra sig om normer och strukturer 
som är synliga för alla och som kan ifrågasättas i vissa rum, men som är svåra att påverka 
organisatoriskt. Men det har också kunnat röra sig om normer och strukturer som inte är synliga för 
alla, utan synliga enbart för de som påverkas negativt. I dessa fall kan det vara svårare att hitta 
utrymme för reflektion och ifrågasättande. Under en av projektets workshops med institutionernas 
jämlikhetsgrupper uttrycktes detta i meningen ”vi pratar om det som vi redan på något sätt har koll 
på”. 
 
Västerländsk konstnärlig tradition och det svenska språket  

 
På samtliga institutioner återkommer samtal om västerländsk konstnärlig tradition och det svenska 
språket som teman som är svåra att lyfta organisatoriskt. På Musikhögskolan talar medarbetare och 
ledningspersoner om att de flesta utbildningar baseras på en tradition och västerländsk musiklära som 
är svår att ifrågasätta eller kringgå. Studenter som kommer från länder eller hem med annan 
musikalisk tradition får på så sätt svårt att klara en akademisk musikutbildning i Sverige. Medarbetare 
lyfter även en frustration kring de många snäva regelverk som finns för personer från andra länder att 
ta sig in på den svenska arbetsmarknaden inom musikfältet. Ofta rör det sig om personer som har en 
god kunskap inom sitt fält men som kanske inte har språket eller översatt examen och därför fastnar i 
insatser och kurser. På Teaterhögskolan talar man om att det stränga språkkravet kan hindra många 
från skolans utbildningar och likaså de texter som studeras på skolan som ställer höga krav på 
läsförståelse och förkunskap. Studenter med annat modersmål, studenter som inte känner till den 
svenska teaterhistorien och studieovana studenter riskerar hinder. På Konsthögskolan diskuterar man 
svårigheten att tala om vad den västerländska traditionens närvaro gör med blicken när konstnärlig 
prestation bedöms, särskilt i ett internationellt kollegium.   
 
Generationsglapp och kunskap om jämlikhetsfrågor  
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Bland respondenterna på studentenkäten uppgav drygt 50% av studenterna att de var mellan 18–25 år 

och 25% av medarbetarna att de var 60 år eller äldre. I medarbetarenkäten uppgav 55% av 

medarbetarna på fakulteten att de arbetat i 10 år eller mer.  

 
Medarbetar- och studentinformanterna lyfter åldersrelationen mellan medarbetare och studenter som 
svår att beröra. Det uttrycks råda ett generationsglapp som enligt informanterna påverkar 
jämlikhetsfrågor. På Musikhögskolan beskriver man den dikotomin med att lärare och studenter lägger 
olika vikt vid frågor så som vilket pronomen en person fördrar, vilken jargong som råder inom 
klassrummet och stereotypa framställningar utifrån kön och etnicitet i kurslitteratur och verk. 
Informanterna på samtliga institutioner talar om att studenter idag är mycket pålästa, har ett kritiskt 
tänk och en tendens att ifrågasätta sin samtid och skolans verksamheter. Detta menar man kan skapa 
osäkerhet hos pedagoger. Å andra sidan talar informanter i ledningsposition på Konsthögskolan och 
Musikhögskolan om att dagens studenter tenderar att vara omogna och egocentriska i sina uttryck. Att 
det förekommer kritik och krav men att det tas lite eget ansvar i de frågor som lyfts. Det konstnärliga 
fältet beskrivs som en bidragande orsak; studenter förväntar sig bli serverade och detta förstärks av de 
individuella utbildningsformerna.  
 
Vithetsnormer och socioekonomisk klass 

 
På Teaterhögskolan lyfter både medarbetare och studenter att många samtal om makt, breddad 
rekrytering och mångfald kan riskera att ingjuta osäkerhet hos rasifierade studenter och medarbetare 
och en känsla av att ha kvoterats in på grund av sin etnicitet eller hudfärg. Även klassperspektivet är 
återkommande i informanternas berättelser om sådant som är svårt att tala om. På samtliga 
institutioner lyfts frågan om att det är en vit medelklass som har råd att studera konst som har störst 
tillgång till skolans utbildningar. På Teaterhögskolan pratar man om att denna norm även genomsyrar 
pedagogiken då lärare har en förväntan på studenters bakgrund och kunskaper, att det råder en typ av 
bildningskonservatism. Dessa samtal knyter an till informanters upplevelser att fakulteten och 
institutionerna finns inom en liten värld med en etablerad tradition. Denna värld kallas ”skolan”, 
”universitetet” men också ”det konstnärliga området”. Informanter, ledningspersoner, medarbetare och 
studenter, som på något sätt kommer ”utifrån”, kanske i relation till sin uppväxt, identitet, bakgrund 
inom det konstnärliga området eller utanför akademin, upplever att de ständigt förväntas känna till en 
outtalad historia. På Musikhögskolan beskriver medarbetare och studenter att skolan, trots sin storlek, 
har en stark tradition kopplat till vem som verkar inom skolan. Studenter och medarbetare beskriver en 
upplevelse att personal många gånger själva studerat på skolan, har privata vänskaper och relationer på 
skolan. Vilken typ av studie- och arbetsmiljö det skapar kan vara svårt att beröra.  
 
Funktionalitet 

 
Flera informanter lyfter att det är svårt att beröra frågor kring funktionsvariationer på skolan. Det finns 
en upplevelse, från både medarbetare och studenter, att det saknas representation av olika fysiska 
funktionsvariationer inom fakulteten. Det talas om att varken lokaler eller utbildningarna är 
tillgängliga för alla kroppar. Det uttrycks av många informanter en osäkerhet kring vilka anpassningar 
som skulle kunna göras för individer då det sällan behövts. Informanter med egna funktionshinder 
beskriver en studie- och arbetssituation där de själva måste välja att ”outa” sin funktionalitet och 
påminna om nödvändiga anpassningar. Personer i ledningsposition på Konsthögskolan pratar om att 
man arbetar för att anpassa undervisningen för personer med olika osynliga funktionhinder. Studenter 
på Konsthögskolan påtalar en önskan om bättre anpassning av Konsthögskolans kommunikation för 
personer med inlärningssvårigheter. Det efterfrågas en tydlighet, i förväg, kring de hjälpmedel man 
kan få under sin studietid.  
 
Makt och hierarkier  

 
Informanterna talar om att det finns makthierarkier inom fakulteten som är svåra att beröra. Å ena 
sidan beskrivs en upplevelse att detta gäller för universitetet i stort, å andra sidan finns det konkreta 
berättelser om svåra situationer på institutionerna. På Konsthögskolan uttrycker flera informanter att 
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samtidigt som det eftersträvas en platt organisation så finns en upplevelse att det är viktigt att hålla sig 
på god fot med institutionsledningen. Även informanter i ledningsposition på institutionen beskriver 
att mycket av ramarna och strukturerna bestäms på ledningsnivå och kan upplevas svåra att påverka 
för den som inte delar åsikt kring ramarnas inriktning. Det talas bland annat om att det inom ledningen 
finns en motvilja mot sådant som anses som byråkrati. Med grund i detta finns det informanter som 
uttrycker en oro kring att frågor och insatser som rör studenters och medarbetares rättigheter inom 
utbildning och arbetsliv ska försvåras. Av studenter på Musikhögskolan lyfts erfarenheter av att 
studenter påtalat trakasserier av lärare utan att det lett till någon åtgärd. Det finns en upplevelse av att 
ledningen är passiv och inte agerar och hänvisar till att det är svårt att utreda sina närmaste 
medarbetare.  
 
Sexuella trakasserier vid incidenter 

 
I intervjuerna framträder berättelser om incidenter av sexuella trakasserier och ärenden som enskilda 
händelser där ofta ord står mot ord. Utifrån detta och frågornas känslighet för individer som är 
inblandade anses det svårt att veta på vilket sätt incidenterna kan lyftas i ett större organisatoriskt 
sammanhang. På Teaterhögskolan berättas det om två olika historiska incidenter rörande student och 
medarbetare och två studenter utanför utbildningstid. Personer i ledningsposition som varit 
involverade i incidenterna beskriver osäkerhet kring sin skyldighet, hur att komma till bukt med vad 
som inträffat när olika historier presenteras och hur incidenterna kan hanteras på institutionen i stort 
när information om de kommer ut bland studenter och medarbetare. Samtidigt som informanterna 
beskriver ett gott stöd från universitet i ärendehanteringen, efterfrågas bättre stödfunktioner i det mer 
förebyggande arbetet med frågorna. Studenter uttrycker en frustration att frågorna kring sexuella 
trakasserier inte behandlas i större skala och menar att de incidenter som förekommit uppgår i en 
tystnadskultur. Studentinformanter uttrycker även en osäkerhet vad som kännetecknas som sexuella 
trakasserier när frågan om egna erfarenheter kommer på tal.  
 
Informanter i ledningsposition och studentkårsrepresentanter från Teaterhögskolan och 
Musikhögskolan lyfter svårigheter med att prata om studenters informella sammanhang och 
institutionernas skyldigheter. Det anses svårt att tala om och veta var gränsen går för studenters 
relationer bortanför utbildningssituationerna särskilt då det uppstår kränkande situationer som 
påverkar studenters vardag i skolan.  

1.4 Vilka strukturer och förutsättningar på universitet, fakulteten och institutionerna på verkar 

jämlikhetsarbetets organisering?  

Förutom normer och traditioner kring identitet och beteenden påverkar även organisatoriska 

förutsättningar jämlikhetsarbetet. Det kan röra sig om organisatoriska förutsättningar och 

utbildningsstruktur. Samtliga informanter uttrycker att det finns en allmän känsla att 

jämlikhetsfrågor är viktiga inom fakulteten. Vilka förutsättningar som informanterna 

beskriver påverkar det organisatoriska likabehandlingsarbetet skiljer sig mellan institutionerna 

och mellan fakulteten och institutionerna.  

Förutsättningar inom universitet och på fakultetsnivån 

 
Informanter i ledningsposition och informanter som är engagerade i jämlikhetsgrupperna talar om 
dåligt stöd och struktur från universitetet och fakulteten. Det finns en upplevelse att Lunds 
universitetet förmedlar att frågor kring jämlikhet så som jämställdhetsintegrering och breddad 
rekrytering är viktiga i och med att det anordnas möten på temat. Men uppdraget till fakulteten och 
institutionerna beskrivs som otydligt. Informanter uttrycker också kritik gentemot den värdegrund som 
lyfts inom universitetet, att den är ett prestationsmål snarare än ett likabehandlingsmål och därmed 
svår att jobba med. Från fakultetsledningen beskrivs att en dålig arbetsmiljö på fakultetskansliet de 
senaste åren försvårat jämlikhetsarbetet och att det finns stora förhoppningar att den 
jämlikhetssatsning som nu bedrivs ska vara ett nytt steg. På institutionerna uttrycker man osäkerhet för 
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hur jämlikhetsarbetet organiseras på fakultetsnivå. Vissa informanter i ledningsposition känner inte till 
att jämlikhetsnämnden försvunnit helt och det uttrycks en osäkerhet kring LSK:s och SFAD-
arbetsgruppens uppdrag bland personer som sitter i forumen. LSK upplevs som en tidstjuv och inte ett 
forum inom vilken man kan jobba med jämlikhetsfrågor. Samtidigt som samtliga informanter talar 
varmt om att jämlikhetsfrågorna ska organiseras närmare institutionerna i de egna 
jämlikhetsgrupperna, finns en önskan om struktur och stöd från fakulteten. De likabehandlingsbokslut 
som skrivs årligen till universitetet anses av fakultetsledningen vara ett svårt verktyg, en mall som 
fakultetens arbete inte passar in i. SFAD-arbetsgruppen vars uppdrag varit att samordna det aktiva 
åtgärdsarbetet beskriver att det varit svårt att få in information från institutionerna om undersökningar 
av risker för diskriminering och trakasserier.  

På fakultetskansliet talar informanterna om att det inte finns utrymme inom deras tjänster att 

ägna sig åt jämlikhetsfrågor, och det saknas en egen lokal jämlikhetsgrupp. Det beskrivs även 

en upplevelse av dålig transparens och slutna rum på fakulteten där inte alla kommer in eller 

får tillgång till all information. Fakultetsledningen upplevs överbelastad och det finns en 

känsla att det inte är välkommet att initiera tidskrävande utvecklingsfrågor.  

I den enkät som skickades ut skattar både studenter och medarbetare ca 3 av 6 på påståendet om de 

har tid att engagera sig i jämlikhetsfrågor. Teknisk och administrativ personal samt personal med 

kombinerad tjänst skattar signifikant längre på påståendet än lärare.  

Engagemang i jämlikhetsarbetet är valbart  

 
På Teaterhögskolan och Musikhögskolan talar man om att det finns en upplevelse att engagemanget i 
jämlikhetsarbetet är könat, att kvinnor i högre utsträckning engagerar sig. På Teaterhögskolan lyfts 
även att engagemanget i större utsträckning tillhör de som påverkas av frågorna mest, studenter och 
medarbetare som på olika sätt bryter mot normen.  
 
Jämlikhetsgruppernas vikt och förutsättningar 

 
Samtliga informanter refererar till sina respektive jämlikhetsgrupper som viktiga aktörer i 
jämlikhetsarbetet. De informanter som sitter i en jämlikhetsgrupp talar om behovet att ha en tydlig 
riktning och förankring, både inom den egna institutionen, men också i det större jämlikhetsarbetet på 
fakulteten. Det finns en upplevelse att grupperna inte används i den utsträckning de skulle kunna, 
samtidigt som grupperna i sig kämpar med att hitta en bra och stabil form att verka inom. På 
Musikhögskolan och Konsthögskolan pratar man om att försöker hitta en bra struktur för att jobba 
med strukturella frågor, medan man på Teaterhögskolan beslutat att jämlikhetsgruppen ska vara 
styrgrupp för det nya institutionsövergripande mångfaldsprojektet och på så sätt få tydligt inflytande i 
frågorna på institutionen.  
 
Studentkårens förutsättningar  

 
Informanter som har en ledningsposition hänvisar till kåren som en viktig aktör i jämlikhetsarbetet då 
det kommer till studenters möjligheter att påtala diskriminering och trakasserier. Studentinformanter 
som är kåraktiva talar om en resurssvag studentkår som har svårt att nå ut, men ska bemanna många 
forum dit studenter bjuds in att samverka. Kåren är olika stark på de olika institutionerna, beroende på 
förutsättningar så som antal studenter och intresse, där Musikhögskolan framträder med mest aktivitet. 
Framförallt upplevs en samordning av institutionernas olika arbete som svår, men viktig inför en 
framtida samlokalisering. Vissa informanter uttrycker en osäkerhet kring vilken roll kåren har i 
relation till jämlikhetsgrupperna när det kommer till frågor om studiemiljö, diskriminering och 
trakasserier.  
 
Vikten av goda relationer mellan studenter, medarbetare och ledningspersoner  
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När informanterna tillfrågades om relationen mellan medarbetare, handledare, studenter och 
doktorander talar många om att det på fakulteten i regel råder en god stämning. På Musikhögskolan 
och Teaterhögskolan menar man att de små och många undervisningssituationerna skapar gemenskap 
och trygghet. Att man tillsammans delar sin passion förstärker relationen. På Konsthögskolan arbetar 
man för studenternas självständighet i undervisningen, och försöker skapa öppenhet i samtal och 
diskussion mellan lärare och studenter i olika forum. Andra medarbetare uttrycker en oro att den typen 
av undervisningssituationer där studenter ibland är ensamma med sina lärare är slutna och att där finns 
risker för utsatthet. I informanternas berättelser finns både farhågor som inte beskrivs grundade i 
specifika situationer, men också historiska anekdoter. Det kan röra sig om det fysiska rummet där 
ingen annan har insyn, eller riskerna i den maktrelation som finns mellan student och lärare. Flera 
informanter talar om att det finns olika maktaspekter som samspelar i relationerna mellan lärare och 
studenter. Förutom att det kan röra sig om ålder och kön så talar man också om den särställning 
läraren har i sin roll som ”mästaren” inom det konstnärliga fältet. På samtliga tre institutionerna talar 
man om att läraren, förutom sin undervisning och bedömning, i många fall kan av studenten upplevas 
ha makt över den framtida karriären. På Musikhögskolan berättas det att läraren kan under studietiden 
öppna dörrar för studenter till arbete inom orkester. Hur det urvalet går till och vad som sker i 
relationen när man både blir kollega och lärare/student diskuteras inte särskilt mycket menar 
informanterna. På Konsthögskolan talar man om att lärarna kan erbjuda kontakter i det framtida 
arbetet. En informant uttrycker att konststudenter kan vara mycket kritiska i sin konst men har svårare 
att uttrycka kritik i relation till lärare och ledning på skolan på grund av en upplevd beroendeställning. 
Därför försöker man nu höja kunskapen hos studenterna på Konsthögskolan om de många vägar till att 
arbeta med sin konst, bortom de beroenderelationer som kan finnas inom skolan.  
 
Informanter i ledningsposition talar om vikten att anmäla och på annat sätt påtala till sin ledning om 
något inträffat för att det ska finnas möjlighet för ledningen att arbeta med diskriminering. Samtal och 
mötet är en viktig förutsättning i arbetet med frågorna. Medarbetare och studenter på samtliga 
institutioner talar om vikten att känna sig trygg och bekväm med att ha någon att gå till, att vissa har 
den tryggheten att säga ifrån, men inte alla. Studenter berättar även att det finns en upplevelse av att de 
individuella erfarenheterna inte leder till något större arbete eller alltid tas på allvar.  
 
I de medarbetar- och studentenkäter som skickades ut skattar medarbetare signifikant högre än 

studenter på påståendet om man vet vem att vända sig till om man skulle uppleva sig utsatt för 

diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Därmed skattar medarbetare signifikant högre på 

ovanstående påstående i relation till påståendet om man vet vad man ska göra om man skulle få reda 

på att en student upplevt sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, där större 

osäkerhet råder.  

 

Om man bli kontinuerligt tillfrågad om upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkningar är 

det lägst skattade påståendet i både student- och medarbetarenkäten. 

 
Fysiska utbildningar  

 
På Musikhögskolan pratar informanter om vikten att kommunicera på ett bra sätt varför lärare ibland 
behöver röra vid studenten i undervisningssituationen. På Teaterhögskolan talar medarbetare och 
studenter om vikten av kroppskännedom och att kommunicera vad man är bekväm med i fysiska 
situationer. Risker i de fysiska situationer, menar medarbetare och ledningspersoner, ofta rör sig om 
missförstånd och dålig kommunikation, men det finns även enstaka händelser som man menar gått 
bortom det, men de uttrycks som undantag.  
 
Kommunikation 

 
Medarbetare och ledningspersoner uttrycker en svårighet i att kommunicera med studenter. Det 
upplevs att de kommunikationsvägar som finns och de forum som erbjuds inte nyttjas av studenterna 
vilket försvårar arbetet med utvecklingsfrågor. Studenter och medarbetare upplever att det finns forum 
som skulle kunna i större utsträckning nyttjas till fortbildning i jämlikhetsfrågor och till att sprida 
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information om jämlikhetsarbetet. De fakultetsgemensammadagarna lyfts som exempel, 
introduktionsdagar för nya studenter, apt och klassträffar.  
 
Respondenterna i studentenkäten skattar påståendet om att man får information om jämlikhetsarbetet 

signifikant lägre än medarbetarna. De respondenter i studentenkäten som studerat 3 terminer eller 

färre skattar påstående signifikant lägre än studenter som studerat 4 terminer eller fler.  

1.5 Hur påverkar den organisation som beskrivs i relation till jämlikhetsarbetet studenters och 

medarbetares levda studie- och arbetsmiljö?  

Den levda studie- och arbetsmiljön är den delen av informanternas berättelser som beskriver hur det 
upplevs att studera och arbeta inom den konstnärliga fakulteten utifrån den organisation som beskrivs 
här ovan.  
 
Trygghet och otrygghet  

 
Många av informanterna, på olika positioner, berättar om en upplevelse att deras studie- och 
arbetsplatser är jämlika och inkluderande verksamheter. Det uttrycks en trygghet i de relationer som 
skapas i relation till ledning och det finns en känsla av stöd vid potentiell oro eller incidenter. Även de 
mentorsrelationer som uppstår mellan studenter och medarbetare då ett konstnärligt intresse delas, 
beskrivs som mycket positivt. Andra informanter talar om en tystnadskultur och brist på transparens 
som leder till upplevelse av ensamhet. Studenter och medarbetare som bryter mot normen beskriver en 
upplevelse av att ibland förväntas förkroppsliga och representera ett mångfaldsarbete med sin själva 
närvaro. Detta kan uttrycka sig i en minoritetsstress.  
 
Vissa studenter berättar även om en känsla av brist på information och att inte förstå hur det fungerar 
inom verksamheterna eller på universitet som leder till otrygghet. Det uppmålas en bild av en något 
sluten värld där exempelvis stödstrukturer som finns inom Lunds universitetet så som studenthälsan 
och studentorganisationerna finns långt borta. Det skapar en större beroendekänsla till den egna 
institutionen.  
 
Olika förutsättningar ger olika studie- och arbetsmiljö  

 
Vissa informanter berättar om en upplevelse att engagemang i jämlikhetsfrågor på deras arbets- och 
studieplatser är valbara, men inte av de själva. Det finns en känsla att det råder en godtycklighet i 
arbetet som bärs av engagerade individer och inte en tydlig systematik. Det finns en upplevelse att det 
är till ens fördel om man inte intresserar sig för jämlikhetsfrågor, att det premieras att inte stöta sig och 
inte störa sig. Det skapar en brist på empati och avstånd mellan personer som helt enkelt har olika 
förutsättningar inom organisationen. Att påtala ojämlikheter eller den egna utsattheten kan upplevas 
som aggressivt och inte önskvärt inom organisationen. Studenter som upplever att frågorna är viktiga 
för deras möjlighet till utbildning beskriver en känsla att ibland engagera sig på bekostnad av sin 
utbildning, då engagemanget tar tid och inte alltid upplevs välkommet. Andra studenter menar att de 
just på grund av erfarenheter av diskriminering inte har intresse av att engagera sig i jämlikhetsarbete 
då de önskar att få fokusera på sin utbildning och slippa upptas av den typen av frågor.  
 
I både medarbetar- och studentenkäten skattar respondenter som identifierat sig som män högre på 

samtliga påstående. I medarbetarenkäten skattar gruppen män påståendena om arbetsplatsens arbete 

med och kunskap om jämställdhet och sexuella trakasserier signifikant högre än gruppen kvinnor. 

Gruppen män skattar även påståenden huruvida samtliga medarbetare och studenter behandlas 

likvärdigt signifikant högre än gruppen kvinnor. Gruppen kvinnor skattar påståendet om tid att 

fortbilda sig och engagera sig i jämlikhetsfrågor på sin arbetsplats signifikant lägre än gruppen män.   
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I likhet skattar gruppen män i studentenkäten påståendena om institutionens arbete med och kunskap 

om jämställdhet och sexuella trakasserier signifikant högre än gruppen kvinnor studentenkäten 

Generellt skattar gruppen män högre på samtliga påståenden än gruppen kvinnor. Även påståenden 

om kunskap om vem att vända sig till om en själv skulle uppleva diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar eller om en skulle bevittna att en annan student upplever sig utsatt, skattar gruppen män 

högre än gruppen kvinnor. Gruppen män skattar även påståenden huruvida samtliga studenter 

behandlas likvärdigt signifikant högre än gruppen kvinnor.  

1.6 Sammanfattande diskussion och problemformuleringar  

I det empiriska materialet framkommer olika problemformuleringar i relation till jämlikhet och 
diskriminering som rör allt från fakultetens organisation, utbildningarnas struktur och relationer till 
samhällsnormer och strukturella begränsningar. Liksom i samhället i övrigt ryms samtliga perspektiv 
inom fakultetens verksamheter. Vissa informanter talar om en studie- och arbetsmiljö som kantas av 
trygghet och trevnad, om goda relationer och upplevelse att diskriminering är sällan förekommande. 
Andra informanter talar om tystnadskulturer och begränsande normer som påverkar deras möjligheter 
inom arbete och utbildning.  

Informanterna beskriver att det inom organisationen upplevs finnas goda intentioner att arbeta med 
jämlikhetsfrågor. Parallellt framträder i materialet en förvirring kring den organisation som finns inom 
fakulteten för jämlikhetsarbetet. Samtidigt som det finns rutiner för anmälan av diskriminering svarar 
studenter i hög utsträckning att de inte vet vem de kan vända sig till. Samtidigt som det finns en 
organisation för arbetet på fakultetsnivå i form av LSK och SFAD-arbetsgrupp och institutionsnivå i 
form av jämlikhetsgrupper, återges låg kunskap om organisationen bland studenter och medarbetare. 
De som sitter i grupperna upplever sig osäkra på dess uppdrag och det beskrivs avsaknad av en tydlig 
koppling mellan de olika institutionernas arbete och institutionernas arbete i relation till fakulteten. 
Personer i ledningsposition beskriver sitt vardagliga jämlikhetsarbete oftast i termer av 
arbetsmiljöarbete och studenter upplever att de har svårt för att påverka i strukturella frågor. Det 
upplevs finnas en tradition av nära relationer mellan medarbetare på institutionerna och medarbetare 
och gästande lärare som är svår att bryta. Denna upplevs påverka möjligheten att kritisera och förändra 
inom verksamheten. De maktrelationer som uppstår mellan medarbetare och mellan medarbetare och 
studenter upplevs problematiska och svåra att bryta. Det råder en osäkerhet i fall dessa relaterar till 
jämlikhetsarbete och diskriminering och på vilket sätt de kan motverkas.  

I informanternas berättelser kan man utläsa att de i sin vardag befinner sig i ett samhällsområde där det 
råder stora strukturella begränsningar och cementerade normer och traditioner. Vissa av dessa går att 
prata om medan andra beskrivs som rena förutsättningar. Både det konstnärliga området och akademin 
beskrivs som traditionella slutna rum vars snäva kriterier både begränsar och utgör själva fältet. Detta 
är inte rum som är till för alla, utan till för de få som kan möta de högt uppsatta kraven. Å ena sidan 
beskrivs detta som ett jämlikt system, utbildningen är gratis, alla får en möjlighet på lika villkor och 
bedöms efter prestation. Å andra sidan lyfts den priviligierade samhällsposition man måste ha för att 
kunna lägga tid på ett utbildningsområde som inte garanterar en god framtida inkomst. 
Antagningssystemet är jämlikt i sin ansats, men inte samhället i stort. De som tar sig hela vägen fram 
har historiskt präglat utbildningarna med sina kroppar och erfarenheter.  

En utförlig bild av de begränsande normer som råder inom utbildningarna på fakulteten presenteras i 
materialet. Dessa problematiseras och kritiseras men ramas av informanterna ofta in i ”de saker vi inte 
kan prata om”. Det handlar om funktionalitetsnormer och avsaknaden av olika synliga 
funktionsvariationer, vithet och normer kring det svenska språket, förväntningar att alla studenter har 
studievana och kommer från socioekonomiskt goda förutsättningar och könsidentitetsnormer i 
jämställdhetsarbetet. Men i dessa berättelser framträder också ett osynliggörande av de studenter och 
medarbetare som bryter mot just dessa begränsande normer. För självklart är inte fakulteten en helt 
homogen plats, historiskt och idag befolkas den av personer med olika kroppar och erfarenheter, utan 
att säga att det inte finns begränsningar och en normerande majoritet. Min tolkning är dock att trots att 
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det finns en närvaro av normbrytande personer så kvarstår en uppfattning av vad som är norm och 
tradition som inte inkluderar dessa. I relation till att rekrytering och antagning - representation, i 
materialet beskrivs som en viktig jämlikhetsåtgärd anser jag det viktigt att reflektera kring vilken typ 
av strukturell förändring detta kan leda till. Om det inte finns utrymme att införa nya traditioner, 
perspektiv och normer, om alla som ”kommer in” måste anpassa sig efter det rådande systemet, så är 
kanske inte breddad rekrytering den insats som kommer att leda till en förändring av konstnärlig 
akademisk utbildning? Det finns ett behov av att syna dagens organisation. Jämlikhetsfrågor måste ges 
en organisatorisk legitimitet och resurser som sträcker sig bortom representation och bidrar till att 
förändra den organisation som finns idag.  

1.6.1 Sammanfattning av problemformuleringar från undersökningen – en metod 

Listan med problemformuleringar kan användas av LSK och jämlikhetsgrupper för att ta fram aktiva 
åtgärder. Detta kan förslagsvis göra genom metoden för Problemtråd och Målträd17. Utifrån 
problemformuleringen kan orsaker till problemet diskuteras, en målsättning formuleras och åtgärder 
för att uppnå denna. 
 
Frågeställningar för att definiera orsaker till problemet: Vem gynnas och vem missgynnas? Vilka risker 

för diskriminering utifrån de sju grunderna kan problemet bidra till? Om problemet beskrivs som 

oundvikligt, varför?  
 
Frågeställningar att diskutera för att ta fram åtgärder till problemet: Vem riktar sig åtgärden mot; 

organisationen eller individen? På vilket sätt bidrar åtgärden till organisatorisk förändring?   

Organisatoriska förutsättningar 

• Det saknas en tydlig rollfördelning mellan fakulteten och institutionerna när det kommer till 
jämlikhetsarbetet – vem gör vad?  

• Det saknas en gemensam värdegrund/problemformulering som alla inom fakulteten förstår 
och står för.  

• Det saknas generell kunskap inom hela organisationen om fakultetens jämlikhetsarbete.  
• Institutionerna ser sig som enskilda skolor med egna förutsättningar och problem 

frånkopplade fakulteten och Lunds universitet vilket riskerar påverka jämlikhetsarbetet som 
samordnas på fakultetsnivå men genomförs i stor utsträckning på institutionsnivå.  

• Kunskap och kompetens inom jämlikhetsfrågor spretar inom fakulteten och finns inte alltid 
hos personer i ledningsposition.  

• Det råder en stark tungvikt på frågor rörande jämställdhet mellan könen inom 
jämlikhetsarbetet.  

• Jämlikhetsarbetet inom LSK formuleras främst utifrån lagtext. Det gör arbetet svårt att 
praktisera på institutionerna där det finns låg kunskap om hur detta kan omsättas i praktik.   

• Att fortbilda sig, engagera sig och bedriva jämlikhetsarbetet är valbart för studenter och 
medarbetare.  

• Jämlikhetsarbetet i praktiken består till stor del av individärenden bakom stängda dörrar.  
• Jämlikhetsgrupperna upplever sig sakna tydligt uppdrag och en återkopplings- och 

uppföljningsstruktur.  
• Medarbetare och studenter upplever att det saknas tid för fortbildning, reflektion och 

diskussion.  
• Studenter och medarbetare är osäkra på hur de kan påtala/anmäla trakasserier och 

kränkningar.  
• Studenter upplever att de förväntas/välkomnas påtala kritik/förslag, men att ingen förändring 

sker.  

 
17 Se metoderna ”Problemträd och Målträd” i Ageraguiden (Mörtlund et al 2010).  
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• Teknisk och administrativ personal har i lägre utsträckning tid för att fortbilda sig, delta i 
diskussioner och reflektera kring diskriminerings- och jämlikhetsfrågor inom sina yrkesroller.  

Normer och traditioner  

• Den snäva väg som finns till akademisk konstnärlig utbildning och de konstnärliga 
utbildningarnas hårda kriterier utgör formella begränsande strukturer som förvårar breddad 
rekrytering.  

• Akademin i stort är en homogen plats med normer och maktstrukturer som är svåra för 
enskilda fakulteter att påverka. 

• Fakulteten har en ”äldre” lärarkår som inte har samma förståelse för jämlikhetsfrågor som 
unga studenter – det råder ett generationsglapp.  

• Institutionerna utgör en liten och sluten värld där individer har olika yrkesverksamma och 
privata relationer som riskerar att skapa slutna sociala kretsar. 

• Det finns en begränsande norm att medarbetare och studenter i hög utsträckning förväntas 
tillhöra en vit medelklass ”som har råd att studera konst”.  

• Det råder begränsande fysiska funktionalitetsnormer.  
• Samtalet om och arbetet med genus och makt tar sin utgångspunkt i det binära könssystemet 

och osynliggör förutsättningar för personer med andra könsidentiteter och uttryck än dessa. 
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Analys  
Här nedan diskuteras de problemformuleringar som framträder i undersökningen som helhet och 
orsakerna till dessa; varför ser det ut som det gör? Vad kan det bero på? Analysen följs av 
rekommendationer till fakultetens olika nivåer och verksamheter utifrån identifierade behovsområden 
som ska kunna användas som avstamp i arbetet med handlingsplaner och en långsiktig strategi; vilka 

åtgärder behövs? Då kortsiktiga handlingsplaner, långsiktiga strategier och planer för 
kompetensutveckling ska kunna arbetas fram utifrån projektets undersökning och analys har jag valt 
att i rekommendationerna fokusera på jämlikhetsarbetets förutsättningar på fakulteten. I det empiriska 
materialet finns att utläsa problemformuleringar som rör begränsande normer och traditioner som 
behöver problematiseras och utforskas inom verksamheterna. I undersökningen framträder också en 
bild av att den organisation som finns för jämlikhetsarbetet idag inte fungerar i praktiken och inte 
följer lagens krav. För att det ska gå att arbeta med de mer abstrakta problemformuleringar som 
framträtt i undersökningen i form av begränsande normer och strukturer behöver det finnas en samlad 
organisation, rätt kompetens och ett tydligt uppdrag för jämlikhetsarbetet. Rekommendationerna i 
rapporten tar därför sikte på att konkretisera behov och föreslå insatser som ska kunna möjliggöra för 
fakulteten att ta vid efter projektets arbete och fördjupa sig i de strukturella problemområden som 
framträder i undersökningen.  

1. Det saknas en sammanhängande organisation för jämlikhetsarbetet på den 
konstnärliga fakulteten som möter diskrimineringslagens krav och arbetar 
utifrån teoretiska perspektiv på diskriminering och jämlikhet.  

 
”Det är inte tillräckligt att förklara ansvaret som “allas ansvar”. Eftersom jämlikhet och mångfald 

inte är mainstream måste ansvaret tilldelas specifika individer och funktioner som kan förkroppsliga 

och bära ansvaret åt organisationen. Denna process kan endast fungera om dessa individer och 

funktioner har gott stöd av organisationen i stort (via arbetsgrupper, kommittéer, nätverk och 

kommunikationsvägar).”   
  
– Sara Ahmed et al “Race, Diversity and Leadership in the Learning and Skills Sector” (2006) 
 
 
Det finns idag en organisation för det gemensamma jämlikhetsarbetet på fakultetsnivå i form av LSK 
och en SFAD-arbetsgrupp och på institutionsnivå i form av jämlikhetsgrupper.18 I teorin har den 
gemensamma organisationen alla förutsättningar att möta lagens krav, fakultetsnivån har 
förutsättningar att vara ett stöd i det förebyggande och främjande arbetet på institutionerna och 
institutionerna har förutsättningar att bedriva ett verksamhetsnära främjande och förebyggande arbete 
mot diskriminering. I praktiken lyser det gemensamma jämlikhetsarbetet på fakultetsnivå med sin 
frånvaro i undersökningen. Ledamöter inom LSK har svårt att förstå sitt uppdrag i relation till 
jämlikhetsfrågorna och SFAD-arbetsgruppen upplevde svårigheter att arbeta med sitt uppdrag vilket 
lett till att de inte sammankallats på över ett år. På institutionerna bedrivs ett aktivt jämlikhetsarbete, 
men detta följer inte systematiken om det aktiva åtgärdsarbetet mot diskriminering eller har tydliga 
beröringsytor med det fakultetsgemensamma arbetet. Den kopplingen som finns mellan institutionerna 
och det gemensamma jämlikhetsarbetet på fakultetsnivån går idag via dekan och prefekterna och sker 
oftast i form av informationsdelning. Bland personer i ledningsposition på fakulteten i stort, både 
bland prefekter, utbildningschefer och administrativa chefer, finns ett stort engagemang för frågorna 
och flera personer i ledningsposition arbetar praktiskt med frågorna inom den egna institutionen. I 
undersökningen går att utläsa att relationsskapande, närhet och trygghet mellan ledning, medarbetare 
och studenter är viktiga verktyg i arbetet och det jobbas mycket hands on i att försöka skapa en 
inkluderande och trygg studie- och arbetsmiljö. Däremot beskriver ledningspersoner i det empiriska 
materialet att de ofta upplever en stor arbetsbörda, bristande kunskap och bristande tillgång till 

 
18 Se sida 23 för beskrivning  
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stödfunktioner för att kunna bedriva arbetet. Inom dagens organisation finns inte heller någon 
möjlighet för personal på fakultetskansliet eller IAC att arbeta med jämlikhetsfrågor på den egna 
arbetsplatsen. Här nedan följer en analys av orsaker. 
 
1.1 Avsaknad av kunskap om rutiner och det förebyggande arbetet följer inte lagens krav  

 
Rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier: I både studenters och 
medarbetares berättelser finns en osäkerhet kring vad som utgör diskriminering och var man kan 
vända sig vid egna upplevelser eller om någon annan anförtror sig till en om dennas upplevelse. Detta 
speglas också i enkätsvaren. Tidigare fanns det möjlighet för studenter och medarbetare att vända sig 
till fakultetens jämlikhetsnämnd om man inte ville gå inom den egna institutionen, denna möjlighet 
finns inte idag. Jämlikhetsgrupperna på de olika institutionerna förhåller sig olika till möjligheten att ta 
emot ärenden och anmälningar. I materialet lyfter informanter i ledningsposition studentkåren som en 
viktig instans för studenter, samtidigt som kåren själv informerar om små resurser och svag 
organisering. Samtidigt finns det rutiner inom Lunds universitet för anmälan både för studenter och 
medarbetare. Även på fakultetsnivå finns en skrivelse framtagen av den tidigare jämlikhetsnämnden 
med fakultetens egna rutiner (Konstnärliga fakultetens jämlikhetsnämnd u.å.).  
 
Aktiva åtgärder: Systematiken i diskrimineringslagen för det aktiva åtgärdsarbetet är framtagen som 
en metod för att stödja verksamheters samordning av det förebyggande arbetet mot diskriminering19. 
Det sker mycket jämlikhetsarbete på den konstnärliga fakulteten idag, men detta arbete följer inte 
systematiken i diskrimineringslagen. Strukturen för det aktiva åtgärdsarbetet finns idag enbart som en 
del av LSK:s uppdrag på papper, utan att det utövas och genomförs på varken fakultets- eller 
institutionsnivå. Utan en systematik finns risk att insatserna blir godtyckliga; att arbetet sker där och 
när det finns kunniga och intresserade individer som driver det, men inte annars. Insatserna som idag 
bedrivs riskerar dessutom att inte leda till förändring om det inte finns en analys och uppföljning. Utan 
en systematik är det även svårt för medarbetare och studenter att ställa krav på arbetet och dess 
resultat. Det finns också en risk att arbetet inte dokumenteras och faller i glömska. Genom att bryta ner 
betydelsen av de olika stegen i systematiken med de aktiva åtgärderna, istället för att se de som en helt 
ny arbetsuppgift, kan redan etablerade goda arbetsformer och strukturer inkluderas i arbetet och 
förstärkas. Detta kräver samordning i form av bemanning och kunskap.  
 
1.2 Det saknas bemanning för att samordna och stödja jämlikhetsarbetet  

 
Idag finns en personalsamordnare på fakultetskansliet med ansvar för att samordna det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Denna funktion har även som ansvar att sammankalla LSK och samordna SFAD-
arbetsgruppens arbete men utan ett likställt samordningsansvar av det förebyggande arbetet mot 
diskriminering (aktiva åtgärder) som av arbetsmiljöarbetet. Detta uppdrag saknas idag på universitetet 
i stort. Därmed finns inte resurser avsatta idag för detta arbete på fakulteten mer än att det ingår i 
ledningspersoners uppdrag, att fakulteten har en representant i R-JoL rådet och att arbetet i övrigt 
bedrivs på frivillig basis i olika arbetsgrupper. Detta bidrar till att frågorna ligger på många olika bord 
utan tydliga samordning. Införandet av SFAD-samordnare på fakulteterna har undersökts och 
föreslagits på av en översyn av det förebyggande arbetet mot diskriminering som gjorts på Lunds 
universitet.  
 
1.3 SFAD blir i praktiken arbetsmiljöarbete  

 
Att samordna systematiken för det förebyggande arbetet mot diskriminering med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, som i fakultetens fall, kan ha organisatoriska fördelar. Särskilt i relation till 
undersökningsarbetet som kan slås samman att både omfatta risker för diskriminering och andra risker 
inom studie- och arbetsmiljön. Även vissa åtgärder kan tänkas överlappa. I jämlikhetssatsningens 
undersökning framträder en bild att jämlikhetsarbetet i praktiken får stå tillbaka för arbetsmiljöarbetet. 
LSK som forum är en formell del av organisationen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har en 

 
19 Se sida 11 
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tydligare struktur och arbetsordning inom Lunds universitet än det förebyggande arbetet mot 
diskriminering. I Lunds universitets strategiska dokument går att utläsa att jämlikhets- och 
likabehandlingsfrågor ofta ramas in i termer av en god studie- och arbetsmiljö. Ledningspersoner på 
fakulteten beskriver sitt uppdrag att förebygga diskriminering bland anställda som oftast i termer av 
arbetsmiljöarbete. Det är min bild att det systematiska arbetsmiljöarbetet har ett större utrymme på 
fakulteten och universitet i stort i relation till det förebyggande arbetet mot diskriminerings. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar metodik i form av checklistor och arbetsordningar och 
resurser i form av samordnare, företagshälsa, friskvårdstimmar m.fl. Att ge stöd till individer och 
försöka skapa en främjande studie- och arbetsmiljö är viktigt även när det rör diskrimineringsfrågor. 
Men det förebyggande arbetet mot diskriminering (aktiva åtgärder) har även ett annat syfte; att 
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund20. Detta arbete kräver en strukturell ansats till frågor om diskriminering och 
förtryck. Om det förebyggande arbetet mot diskriminering (aktiva åtgärder) ska samordnas i samma 
forum som det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs god kompetens om skillnaden i de två 
uppdragen. Uppdragen måste först läsas var för sig för att beröringspunkter sedan ska kunna 
identifieras.  
 
1.4 Brister i ansvarsfördelning (relationer) mellan fakultetskansliet och institutionerna  

 
I undersökningen framkommer en motsägande bild av den relation som finns mellan fakultetskansliet 
och institutionerna i relation till jämlikhetsarbetet. Fakultetskansliet anses av institutionsledningarna 
ibland representera en påtvingande byråkrati som ställer krav på onödiga mötesformer och 
arbetsinsatser utan hänsyn till ”skolornas” unika förutsättningar och situation. Institutionernas 
jämlikhetsgrupper upplever det positivt att arbeta självständigt i relation till den egna lokala kontexten. 
Samtidigt efterfrågas tydligare strukturer och stöd i jämlikhetsarbetet från fakultetskansliet av både 
institutionernas ledningar och jämlikhetsgrupperna. SFAD-arbetsgruppen, som har i uppdrag att stödja 
hela fakultetens arbete med aktiva åtgärder, beskriver att de hade svårt att bedriva sitt uppdrag då de 
inte upplevde att det fanns ett aktivt åtgärdsarbete enligt lagens systematik på institutionerna och deras 
roll blev, istället för att stödja, att påtala att ett arbete borde bedrivas. För att den gemensamma 
jämlikhetsorganisationen på fakultetsnivån ska kunna ha en stödjande och samordnande roll gentemot 
institutionernas självständiga och verksamhetsnära arbete krävs att fakulteten som helhet har en 
gemensam struktur för arbetet från fakultetsnivå till institutionsnivå. Denna struktur behöver arbetas 
fram gemensamt för att ansvarsfördelningen av jämlikhetsarbetet ska vara tydligt och kunna 
praktiseras.  
 

1.5 Bristande kunskap och kompetens om lagstiftning och teori 
 
I materialet framkommer det att det finns en låg kunskap om diskrimineringslagen och i synnerhet 
systematiken i det aktiva åtgärdsarbetet mot diskriminering på fakulteten i stort. Arbetsområdet 
tenderar att sättas samman med arbetsmiljöarbetet eller förpassas till en fråga om jämställdhet mellan 
män och kvinnor och rekrytering/antagning. Kunskap om teori och metod inom frågor som rör 
jämlikhet och diskriminering finns på många håll inom fakulteten. Särskilt tydligt har det varit i samtal 
med institutionernas jämlikhetsgrupper där både teoretisk kunskap och en strukturell analys av 
fakulteten presenterats. Men det finns en skillnad i vilken utsträckning denna kunskap och analys 
genomsyrar respektive institution. På Konsthögskolan finns en feministisk och kritisk kärna i den 
pedagogiska verksamheten, samtidigt som det berättas om en svårighet att utmana denna norm och 
sanning. Att ifrågasätta och vidga dessa perspektiv och låta de omfatta även det organisatoriska arbetet 
upplevs svårare. På Musikhögskolan berättas det om en låsning vid kvantitativt jämställdhetsarbete där 
andra perspektiv har mycket svårt att nå fram i praktiken. Mångfaldsarbetet beskrivs existera främst i 
relation till nyanlända och internationella studenter. På Teaterhögskolan har ett stort projekt dragits 
igång med ambitionen att just utveckla och driva ett processinriktat arbete mot strukturella hinder. 
Samtidigt finns det skillnad i kunskap och analys av arbetets behov mellan studenter och medarbetare.  

 
20 Se Diskrimineringsmannens formuleringar om samordning av aktiva åtgärder med det systematiska arbetsmiljöarbetet  
https://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/jamlika-arbetsforhallanden/ hämtat den 7 januari 2021 
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Det har tidigare satsats på utbildningar till samtliga medarbetare i diskrimineringslagen. Under 
fakultetsgemensamma dagar och fortbildningsdagar på institutionerna har även andra teoretiska 
perspektiv på jämlikhet och diskriminering diskuterats i relation till konstnärlig utbildning. Även inom 
högskolepedagogisk utbildning lyfts frågorna. Däremot uttrycker studenter och medarbetare i 
undersökningen att utbildningsinsatserna inte leder till organisatorisk förändring. I sin helhet behövs 
kontinuerliga fortbildningsinsatser inom jämlikhetsfrågor brett på fakulteten för att frågorna ska kunna 
genomsyra både det pedagogiska och det organisatoriska arbetet. Men i synnerhet behövs rätt 
kunskap, kompetens och mandat på rätt uppdrag. Personer som ska bemanna jämlikhetsgrupper och 
arbetsgrupper behöver ha verktyg i form av kunskap om lagstiftning, olika teoretiska perspektiv för att 
tolka lagstiftningen och praktiska metoder i arbetet för att ta sig an sitt uppdrag. Personer i 
ledningsposition som har jämlikhetsarbetet som en del av sitt chefsuppdrag måste ha kunskap om 
åtminstone de lagar och påbud som finns inom området och tillgång till kompetenta stödfunktioner.  
 
1.6 Bristande samverkan med studenter  

 
Det är arbetsgivaren och utbildningssamordnaren som ansvarar för att finna fungerande former för 
samverkan i det aktiva åtgärdsarbetet med medarbetare och studenter (Prop. 2015/16:135). Idag finns 
mycket lite samverkan med studenter inom det fakultetsgemensamma jämlikhetsarbetet. Studenter är 
representerade i de olika jämlikhetsgrupperna på institutionerna men har inte under projektets tid suttit 
med i LSK eller SFAD-arbetsgruppen (som inte sammanträtt under projektets tid). Genom att 
jämlikhetsarbetet placerats inom LSK finns dessutom en risk att det i likhet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kretsar främst kring medarbetare och arbetsrätt och att studenters rättigheter och 
studiemiljö kommer i skymundan. Varav det är viktigt att det finns studentrepresentanter närvarande 
som kan bevaka frågan. Studentkåren har idag ingen särskild post för jämlikhetsfrågor som kan vara 
en tydlig representant vid samverkan. Det finns ett behov av att utreda på vilket sätt en samverkan med 
studenter kan organiseras på bästa sätt.  
 
1.7 Sammanfattning av slutsatser  

 
Det finns ett behov av en strukturering av jämlikhetsarbetet inom den Konstnärliga fakulteten som på 
ett tydligare sätt lever upp till lagens krav, men inte låser sig enbart vid lagtext och lagens 
formuleringar. Detta gäller rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier och en 
systematik för aktiva åtgärder. Det behöver finnas en tydlig gemensam jämlikhetsorganisation som går 
genom fakultets- och institutionsnivån och medarbetare och studenter behöver ha kunskap om denna 
organisation. Uppdraget att samordna och driva jämlikhetsarbetet behöver ges till personer med 
relevant kunskap om lagstiftning och förändringsarbete. Personer som har andra frivilliga uppdrag 
inom denna organisation och personer i ledningsposition behöver ges relevant kunskap om lagens krav 
och hur man bedriver ett processinriktat arbete mot strukturella hinder.   
 

2. Det saknas ett tydligt strukturellt perspektiv på frågor som rör jämlikhet 
och diskriminering på den konstnärliga fakulteten  

 
“Regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra 

samhällsstrukturer som utgör hinder för minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som 

majoriteten av befolkningen har.  

 

Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt [...] 

Det har också varit viktigt att inse att konsekvensen av regler, normer och beteenden är att vissa 

drabbas negativt och andra påverkas positivt. Därför är maktfrågan central för min förståelse av 

diskriminering.”  

  
- Paul Lappalinen, Det blågula glashuset (2004) 
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På den gemensamma fakultetsnivån finns idag ingen värdegrund, policy, strategi eller handlingsplan 
som beskriver den problemförståelse som ligger till grund för det organisatoriska jämlikhetsarbetet. 
Vad och varför som ska göras inom det förebyggande arbetet mot diskriminering. I strategiska 
dokument och verksamhetsplaner speglas istället universitetets övergripande formuleringar. Inom 
universitetet läses diskriminering oftast som trakasserier och sexuella trakasserier. Individers 
beteenden gentemot varandra är därmed i fokus. Det ges i dokumenten och på hemsidan lite utrymme 
för definitioner av strukturell diskriminering och de maktstrukturer som universitet som myndighet 
och utbildningsinstitution riskerar upprätthålla och måste motverka. Rättighetsperspektivet – att 
jämlikhetsarbetet syftar till att universitet ska leva upp till sin skyldighet att säkerställa allas lika 
rättigheter och värde – lyser med sin frånvaro i formuleringarna (se även Schmitt 2014). 
 
I undersökningen framkommer att jämlikhetsarbetet i praktiken på den Konstnärliga fakulteten ofta 
förstås och beskrivs i termer av arbetsmiljöarbete med individen; studenten och medarbetaren, i fokus. 
Det förekommer större strukturella frågor och problemformuleringar, tydligast inom 
jämlikhetsgrupperna och olika projekt, men det finns ingen struktur eller arbete inom fakulteten som 
helhet att haka dessa frågor in i. I strategiska dokument och handlingsplaner på institutionerna används 
begrepp som intersektionalitet och breddad rekrytering utan beskrivning eller förtydligande vilken typ 
av verksamhet dessa innebär i praktiken. På så sätt riskerar aktiviteterna inom det gemensamma 
organisatoriska jämlikhetsarbetet på fakultetsnivån; att ställa frågor i psykosocialenkät, delta i möten 
med LSK och skriva lika villkorsbokslut, att särskiljas från de frågor och behov som finns på 
institutionerna; upplevelser av dominant vithetsnorm, breddad rekrytering, begränsande könsnormer, 
begränsad tillgänglighet, hierarkiska maktstrukturer m.fl. Om inte jämlikhetsarbetet, även på den 
övergripande gemensamma fakultetsnivån, grundar sig i en teoretisk förståelse och analys finns en risk 
att arbetet upplevs som en administrativ börda och inte en stödfunktion. Utan denna strukturella ansats 
och kompetens som genomsyrar arbetet på fakulteten som helhet riskerar även institutionernas insatser 
att utgöras av, för att återanknyta till den teoretiska delen av rapporten, systembevarande metoder.21 
Här nedan följer en analys av orsaker. 

2.1 Ansvaret för jämlikhet och att förebygga diskriminering koncentreras till individer istället 

för organisation 

I undersökningen beskrivs jämlikhetsarbetet, både i det empiriska materialet och dokumentöversikten, 
ofta i former av individers egenskaper och förutsättningar. I olika dokument läggs mycket fokus på att 
individer ska ha en god studie- och arbetsmiljö och tydlig information om var de kan få råd och stöd 
vid upplevelser av trakasserier. Även formuleringar om vikten att behandla varandra med omtanke och 
respekt finnes, liksom målsättningar att alla ska få utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar 
och att skillnader ska vara ovidkommande22. Som del i det praktiska arbetet lyfts, både inom 
universitetets dokument och intervjuer med personer i ledningsposition på den konstnärliga fakulteten, 
antagning och rekrytering som viktiga insatser. Därtill lyfts individärenden som viktiga, att utreda och 
åtgärda anmälningar om upplevelse av diskriminering.  
 
Samtidigt framkommer det i undersökningen att studenter och medarbetare upplever svårigheter att 
uttrycka kritik gentemot verksamheten och att deras åsikter och erfarenheter inte tas på allvar i det 
större organisatoriska arbetet. Individärenden koncentreras till incidenter mellan individer inom 
organisationen utan tydlighet hur dessa sedan tas omhand inom ett organisatoriskt strukturellt arbete 
mot diskriminering. Det framkommer också en bild, från studenter, medarbetare och personer i 
ledningsposition att studenter både förväntas vara drivande i jämlikhetsfrågor; hålla samtalet vid liv 
inom utbildningen, samtidigt som det finns en syn att studenter är för kritiska och omogna i sina krav. 
Medarbetare och studenter uttrycker även svårigheter att manövrera i en organisation där närvaron av 
mer normbrytande kroppar riskerar att anses vara jämlikhetsarbete i sig. Det lägger mycket ansvar på 

 
21 Se sidan 15 
22 Se universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald: 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/jamstalldhetspolicy_a5_sve.pdf  (hämtat den 5 januari 2021) 
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personer som får representera ”mångfald” och riskerar att leda till diskriminering om det finns en 
upplevelse att man behandlas annorlunda och bedöms annorlunda i relation till detta.  
 
Kvantifierbara mål så som jämn könsfördelning och mångfald ur andra aspekter, jämställd 
lönesättning, representation inom kurslitteratur med mera, behöver stå i relation till andra kvalitativa 
mål för att säkerställa jämlika verksamheter. Som exempel, jämställd representation i sig bidrar inte 
nödvändigtvis till förändring och en jämställd organisation då jämställdhet inte enbart handlar om 
antal personer med ett visst kön inom en verksamhet. De normer, beteende och värderingar som utgör 
ojämställda strukturer och organisationer kan verka även inom organisationer med god könsbalans. 
Stort fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män riskerar även att osynliggöra strukturell 
diskriminering av personer med andra könsidentiteter och uttryck än dessa. Medveten rekrytering av 
personer som rasifieras som annat än vita kan vara en viktig insats för målsättningen att öka 
representation och mångfald. Men det säkerställer inte att utrymme skapas inom verksamheten för nya 
perspektiv, traditioner och definitioner av vem som studerar konstnärlig utbildning i Sverige. 
Fakultetens ansvar att informera studenter och medarbetare om rättigheter och jämlikhetsarbete är 
viktigt men får inte förskjuta hela ansvaret till individerna att agera. Att endast få information om sina 
rättigheter leder inte till att dessa kan utövas om inte organisationen skapar utrymme för det. Att 
anmäla individärenden om upplevelser av diskriminering kräver diskretion och att individens behov 
sätts i fokus, men utan att även sätta incidenterna i ett större organisatoriskt perspektiv finns en risk att 
händelserna upprepas.    
 
2.2 Det saknas en tydlig skiljelinje och ett samspel mellan det konstpedagogiska arbetet och 

det organisatoriska jämlikhetsarbetet. 

”I det konstnärliga arbetet behöver inte alla i en organisation vara överens om innebörden i olika 

begrepp, det finns konstnärliga vinster med att arbeta med sinsemellan motstridiga tolkningar av vad 

till exempel makt, kön och sexualitet är eller skulle kunna vara. Så förhåller det sig inte inom det 

pedagogiska utvecklingsarbetet eller likabehandlingsarbetet. För att kunna vidta åtgärder som syftar 

till att uppnå ett bestämt mål, kan man inte samtidigt arbeta med sinsemellan motstridiga analyser av 

vad ett problem handlar om och hur det bör lösas. Då undergräver man möjligheterna att uppnå 

målet.” 

– Gunilla Edemo och Ida Engvoll ”Att gestalta kön” (2009) 

I materialet framkommer en otydlighet mellan skiljelinjen mellan det konstpedagogiska arbetet och det 
organisatoriska jämlikhetsarbetet. I flera intervjuer lyfts det konstpedagogiska arbetet, kursplaner, 
medarbetares forskningsprojekt och studenters konstnärliga arbete inom utbildning som exempel på 
jämlikhetsarbete inom fakulteten, utan hänvisning till det organisatoriska jämlikhetsarbetet. Det är 
viktigt att värden om lika rättigheter och möjligheter återspeglas såväl inom fakultetens 
organisatoriska arbete liksom det pedagogiska arbetet. Att som student sitta på en föreläsning där olika 
kritiska perspektiv vrids och vänds för att sedan gå ut ur salen och mötas av begränsande normer och 
missgynnande är motsägande. Precis som det är motsägande att på organisationsnivå bedriva projekt 
för likabehandling men att dessa perspektiv sedan inte speglas i undervisningen. I materialet uttrycks, 
av studenter och medarbetare, att ett kritiskt perspektiv inom kurserna inte garanterar att rättigheter 
tillgodoses i utbildningen, och tvärtom. Inget av dessa områden utgör ett jämlikhetsarbete för sig. 
Istället behöver de samverka och förstärka varandra. Konsten och pedagogiken är viktiga arenor för att 
utforska jämlikhetsfrågor. Inom den konstnärliga fakulteten finns forskare och studenter med god 
kunskap om frågorna som kan bidra till teoretisk och praktisk kunskapsutveckling och ge 
jämlikhetsarbetet en större kontextuell förankring inom det konstnärliga området. Men arbetet ersätter 
inte ett organisatoriskt förebyggande arbete mot diskriminering i enlighet med lagstiftningen. Denna 
systematik måste finnas på plats fristående från det pedagogiska arbetet och genomsyra 
organisationen.  
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2.3 Sammanfattning av slutsatser 

För att det jämlikhetsarbete som bedrivs ska leva upp till lagens krav samt kunna omfatta de 
strukturella hinder som finns inom fakulteten behöver arbetet baseras på teoretisk kunskap, en för 
fakulteten gemensam problemformulering, syfte och vision. Dessa kan förslagsvis formuleras i en 
långsiktig strategi för jämlikhetsarbetet eller en strategisk plan. Strategin bör ha en systemförändrande 
ansats där förståelse för strukturell diskriminering finns i fokus. Inom ett jämlikhetsarbete behövs både 
insatser som riktar sig till individer för att förbättra deras förutsättningar och insatser för att förändra 
de organisatoriska förutsättningarna. Det är dock viktigt att synliggöra vilka insatser som ska göra vad.  

3. Risker i relationer mellan medarbetare och studenter  
 
Ett av jämlikhetssatsningen uppdrag var att titta extra på relationer mellan studenter och medarbetare, 
doktorander och handledare. I projektansökan som ligger till grund för jämlikhetssatsningen motiveras 
detta med de externa och interna diskussioner som uppkom i samband med #metoo hösten 2017 och 
de risker för kränkningar inom konstnärlig utbildning som uppmärksammades då. På så sätt 
formulerades problemet redan i projektansökan, och inte ursprungligen i undersökningen. I det 
empiriska materialet finns beskrivningar av att de intensiva och nära relationerna som uppstår inom 
fakulteten med anledning av gemensamt konstutövande och undervisningstäta utbildningar bidrar till 
att skapa trygga mentorsrelationer och vänskaper. Men det finns också problematiserande kring 
strukturer som istället skapar otrygghet och osäkerhet. Nedan följer de orsaker som framträder i 
undersökningen.  
 
3.1 Begränsad kunskap om sexuella trakasserier  

 
Förekomst av sexuella trakasserier och beskrivningar av incidenter framträder inte i större utsträckning 
i undersökningen. Då frågan lyfts är det oftast som historiska anekdoter om ärenden som behandlats. I 
de fall problematiseras incidenterna som enskilda händelser där ord står mot ord och där det är svårt 
att få fram en objektiv bild av vad som inträffat. Efter 2017 har det förekommit arbete med frågorna på 
fakulteten i stort. Det har bedrivits utbildningar och fakulteten har tagit fram en egen broschyr med 
syfte att öka medvetenhet och sprida information om var man kan vända sig. Även inom Lunds 
universitet har frågorna belysts i form av ett stort treårigt projekt. Projektet har inte specifikt kartlagt 
förekomst av sexuella trakasserier. Istället finns kunskap att hämta ur det stora 
universitetsövergripande projektet Tellus om förekomst av sexuella trakasserier på Lunds universitet. 
Däremot har frågan lyfts i undersökningen utifrån ett strukturellt perspektiv. Där framkommer att 
studenter upplever en osäkerhet i vem de kan vända sig till men även kring själva definitionen av vad 
som anses vara sexuella trakasserier. Ledningspersoner uttrycker istället en osäkerhet kring hur att 
arbeta med frågorna och förena diskretion i individärenden med att behandla incidenter på en 
organisatorisk nivå när information om de kommer ut till studenter och medarbetare. I undersökningen 
framkommer ett behov att strukturera arbetet med sexuella trakasserier. Den information (broschyren 
och text på Lunds universitets hemsida)  som finns framstår inte som tillräckliga. Som resultat av 
Lunds universitets Tellus-projekt har det inrättats en stödgrupp på universitetet som kan vara en resurs 
i att jobba förebyggande mot sexuella trakasserier på fakulteten.  
 
3.2 Traditionsbundenhet och begränsande normativitet  

 
I det empiriska materialet beskrivs upplevelser om upprätthållande av maktstrukturer och 
beroendeställningar inom relationer på fakulteten. Förlegade normer kring mästare och elever beskrivs 
finnas kvar i olika former även då dessa problematiseras. Just beroendeförhållanden målas upp som en 
problematik där studenter och doktorander inte enbart är beroende av lärares/handledares 
godkännande inom sin utbildning utan även för att lyckas inom sitt framtida yrkesliv. I vissa fall börjar 
detta yrkesliv redan under utbildning där vissa studenter belönas med uppdrag genom sina 
lärarkontakter. En annan bild som framkommer i materialet på temat relationer är normativiteten inom 
det konstnärliga fältet. Exempelvis kan det röra sig om musikstycken, pjäser och konst som ger uttryck 
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för förlegade könsstereotyper. Då dessa material används i undervisning utan att problematiseras 
riskerar de att skapa en otrygg och potentiellt kränkande miljö. Tilliten och tryggheten mellan 
studenter och medarbetare som upplever sig kränkta och studenter och medarbetare som försvarar 
dessa påverkas.  
 
3.3 Formella och informella maktpositioner 

 
I materialet framkommer berättelser om begränsande maktpositioner baserade på ställning inom det 
konstnärliga området och akademin samt genom relationer. Studenter på Musikhögskolan beskriver att 
de upplever det svårt att nå fram till lärare och ledning då de kritiserar vissa medarbetare, att det finns 
en upplevelse att medarbetare håller varandra om ryggen och ursäktar varandras beteenden. På 
Teaterhögskolan beskriver studenter att lärare ofta använder sig av sin egna krets och relationer när 
externa föreläsare ska tas in. På Konsthögskolan beskriver medarbetare och studenter att prefekten 
besitter väldigt mycket makt och att det finns en upplevelse av att man straffas om man inte håller sig 
på god fot med denna. Vissa studenter beskriver dessutom att de upplever att de inte prioriteras inom 
utbildningen om de inte uttrycker önskan att studera på avancerad nivå. Både formella och informella 
maktpositioner är en del av akademin och det Konstnärliga området. Dessa positioner kan i många fall 
berättigas och förklaras med erfarenhet, arbetsuppgifter, ansvar med mera. Som student kan det 
dessutom vara en självklarhet att inte behöva utkrävas samma typ av ansvar för organisationen så som 
en lärare eller person i ledningsposition. Däremot är det viktigt att i en organisation reflektera över 
syftet med makten. Vilka beteenden och strukturer förblir oifrågasatta och varför? Vilka positioner 

ger vilka mandat? Hur begränsar våra relationer vår förmåga att se och ifrågasätta kränkande 

beteenden?  
 
3.4 Sammanfattning av slutsatser 

 
Det finns ett behov att tydligare belysa etiska frågor i relationer mellan studenter och medarbetare i 
relation till konstnärlig utbildning och de särskilda förhållanden som råder där. Den begränsande 
struktur som möjliggör hierarkier och beroendeställningar bör lyftas inom jämlikhetsarbetet. Det 
behöver synliggöras hur dessa tar sig i uttryck och vilket syfte dessa normer och traditioner tjänar. 
Syften kan vara karriärmöjligheter eller upprätthållande av en konstnärlig identitet. Strukturerna kan 
både vara skadliga för individer och tjäna ett syfte som skapar en rädsla att ifrågasätta dessa. Därför är 
det viktigt att ta ett organisatoriskt grepp kring frågorna. Om det till exempel handlar om studenters 
beroendeförhållande till sina lärare för potentiella framtida karriärmöjligheter; vilka 

karriärmöjligheter kan man vårda som student under sin utbildning som inte är beroende av den 

institution man studerar vid? Vilka samarbeten med det omgivande samhället kan skapas för att 

öppna upp olika karriärvägar till studenter? Medarbetare och studenter behöver få mer utrymme för 
reflektion kring frågor om trygga relationer och kunskap om gränssättningar. Därtill finns ett behov att 
stärka systematiken för samtal om sexuella trakasserier och anmälan på den konstnärliga fakulteten. 
Studenter och medarbetare ska erbjudas tydliga vägar in i organisationen bortom den egna 
institutionen och den närmaste ledningen. Det är viktigt att det finns en upplevelse av en objektiv part 
som kan ta sig an upplevelser av trakasserier och kränkningar utan att man är beroende av den 
närmaste organisationen.  
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Rekommendationer; En samlad organisation för fakultetens 
jämlikhetsarbete 

1. Jämlikhetsarbetets organisation  

 
Det jämlikhetsarbete som fakulteten ska bedriva rekommenderas organisatoriskt struktureras så att det 
på ett tydligt sätt omfattar både fakultets- och institutionsnivån. Fakultetsnivån - fakultetskansliet och 
de gemensamma arbetsgrupper som skapas så som LSK och SFAD-arbetsgrupp idag - utgör 
stödfunktion, samordnar och planerar arbetet. På institutionsnivån bedrivs arbetet i praktiken. IAC och 
fakultetskansliet som också utgör arbetsplatser inom fakulteten ska också inkluderas i det praktiska 
arbetet. Jämlikhetsarbetets organisation bör arbetas fram av fakulteten med jämlikhetssatsningens 
resultat som underlag. Förslagsvis kan följande uppställning användas som stöd.23  
 
Fakultetskansliet – en samordnare för det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering och 

jämlikhetsfrågor  
 
Fakultetsnivån – en gemensam organisation för jämlikhetsarbete med representanter från hela 

fakulteten som har i uppdrag att (men inte begränsat till):: 

 
- ta fram värdegrund och strategisk plan för jämlikhetsarbetet 
- planera insatser enligt strategisk plan så som fortbildningsinsatser  
- ta fram handlingsplaner för arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg för att förebygga 

diskriminering, samordna och stödja institutionernas arbete med de aktiva åtgärderna och 
sammanställa dokumentation i lika villkorsbokslut 

- ta fram och utvärdera rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier  
 
Institutionsnivån samt IAC och fakultetskansliet som arbetsplats – en organisation för det aktiva 

åtgärdsarbetet och jämlikhetsfrågor i stort som har i uppdrag att (men inte begränsat till):  
 

- bedriva arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg i enlighet med fakultetsgemensamma 
handlingsplaner och dokumentera arbetet  

- i övrigt arbeta förebyggande mot diskriminering och för allas lika villkor och rättigheter 
utifrån institutionens lokala behov och verksamhetsområde 

 
Studentkåren – ett ombud/uppdrag att särskilt bevaka det förebyggande arbetet mot diskriminering 

och jämlikhetsarbetet i stort  
 

2. Jämlikhetsarbetets struktur  

 

Jämlikhetsarbetet föreslås till sitt innehåll delas upp i tre olika beståndsdelar som utgör 1) rutiner och 
riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier, 2) ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder för att 
förebygga diskriminering och 3) en långsiktig strategisk plan för jämlikhetsarbetet. De tre delarna 
inkluderar både lagstiftningens påbud men skapar även utrymme för att arbeta med bredare teoretiska 
perspektiv, behovsformuleringar och syftesförklaringar för arbetet. Att strukturera arbetet i dessa tre 
delar kan likställas att arbeta utifrån en långsiktig strategisk plan och mer kortsiktiga 
verksamhetsplaner som kontinuerligt utvärderas.  
 

1. Rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier: Fakulteten ska ha rutiner vid förekomst 
av trakasserier och sexuella trakasserier. Studenter och medarbetare ska ha kunskap om vad 
som utgör trakasserier och sexuella trakasserier och känna till de vägar som finns för att 

 
23 Ett mer detaljerat förslag på en ny organisation för jämlikhetsarbetet på den konstnärliga fakulteten har arbetats fram av projektledaren 
för jämlikhetssatsningen, personalsamordnaren med ansvar för arbetsmiljöfrågor och fakultetens representant i universitets R-JoL råd och 
överlämnats till dekan.  
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anmäla upplevelser av dessa. Det ska finnas en struktur för utredning av anmälan inom 
fakulteten som ledningspersoner med utredningsansvar ska känna till. Samtliga medarbetare 
ska känna till sitt ansvar att informera ledningen om incidenter av trakasserier kommer till 
deras kännedom. Detta arbete behöver vara konkret och baseras på lagkrav. Rutinerna 
utvärderas och revideras vid behov. Anmälningar ska dokumenteras och användas som 
underlag i det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot 
diskriminering.  

2. Aktiva åtgärder (det förebyggande arbetet mot diskriminering): Fakultetens 
gemensamma jämlikhetsarbete ska baseras på den systematik som finns för de aktiva 
åtgärderna för att förebygga diskriminering. Systematiken beskrivs i diskrimineringslagen och 
stöd finns i form av checklistor från universitetet och verktyg hos 
Diskrimienringsombudsmannen. Fakulteten behöver översätta dessa till sin egen organisation. 
Uppdraget att bedriva arbetet enligt de fyra stegen utifrån fem områden (fem för studenter 
respektive medarbetare) behöver vara tydligt fördelat mellan fakultetsnivån och 
institutionsnivån. Arbetet måste samverkas med medarbetare och studenter. Arbetet syftar till 
långsiktiga effekter, men kan med fördel organiseras i årshjul med kontinuerlig uppföljning. 
Årligen kan handlingsplaner för de aktiva åtgärderna för studenter respektive medarbetare 
upprättas.  

3. Strategisk plan och värdegrund för jämlikhetsarbetet: För att de rutiner och 
handlingsplaner som skapas inom arbetet ska vara användbara och leva upp till lagens krav, 
måste de baseras på kunskap, en gemensam problemformulering, syfte och vision. Dessa kan 
formuleras i en värdegrund och en strategisk plan för jämlikhetsarbetet. Planen kan stå för sig 
eller inkluderas i fakultetens övergripande strategiska plan. Den strategiska planen, i likhet 
med en värdegrund, syftar på så sätt till	att vägleda det vardagliga arbetet på fakulteten, att 
utgöra en plattform för beslut samt att vara en manifestation av fakultetens idé gentemot 
omvärlden (se Eldh 2016). Planen kan inkludera den värdegrund som finns inom universitetet 
i stort, men även gå något längre. Den kan innehålla en beskrivning av de jämlikhetsvärden 
som ska vara normerande på fakulteten, innehålla strategi för breddad rekrytering och 
jämställdhetsintegrering och identifiera teman som ska vara extra viktiga under den strategiska 
planens period. Målsättningarna i den strategiska planen bör ha en systemförändrande ansats. 
Den analys som görs och de mål som föreslås i arbetet bör ständigt stämmas av mot denna 
ansats genom frågeställningar så som; Vilket är problemet som ska åtgärdas? Vem berör 

målsättningen; organisationen eller individen? På vilket sätt bidrar målsättningen till 

organisatorisk förändring?   
 

3. Rekommendationer i punktform  

 
För att konkretisera kommer här nedan förslag på aktiviteter i punktform och vem som kan ansvara för 
arbetet. Dessa följs av mer långsiktiga rekommendationer som rubriceras som Inspiration till fortsatt 

arbete.  

 
1. Vad? Se över fakultetens organisation för jämlikhetsarbetet. 

Vem? Fakultetsstyrelsen, ledningsgrupp och tjänstepersoner på fakultetskansliet. 
 

• Utifrån jämlikhetssatsningens resultat, utvärdera och vid behov omorganisera fakultetens 
organisation för jämlikhetsarbetet (idag LSK och SFAD-arbetsgrupp) inkluderat 
organiseringen på institutionsnivån.24 

• Skapa förutsättningar, likvärdiga de på institutionerna, för personal på fakultetskansliet och 
IAC att organisera sig kring jämlikhetsfrågor på den egna arbetsplatsen och fakulteten i stort. 
Det kan röra sig om mindre jämlikhetsgrupper eller en utsedd representant, likt ett 

 
24 Förslag som tagits fram (dec 2020) av arbetsgrupp bestående av projektledare, HR och representant i R-JoL rådet och överlämnats till 
dekan kan användas som underlag. 
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jämlikhetsombud, som kan bevaka frågorna extra inom respektive arbetsgrupp och 
representera verksamheterna inom fakultetens gemensamma jämlikhetsorganisation.  

• Ta fram uppdragsbeskrivning för olika grupper och roller på fakultets- och institutionsnivån 
inom fakultetens gemensamma organisation för jämlikhetsarbetet.  

• I arbetsbeskrivningar, förtydliga olika ledningsuppdrags skyldighet för det förebyggande 
arbetet mot diskriminering och utredningsansvar vid incidenter.  

• Ge i uppdrag till tjänsteperson vid fakultetskansliet att samordna det organisatoriska 
jämlikhetsarbetet och stödja institutionernas arbete i enlighet med den 
universitetsövergripande systematiken (SFAD-samordnare). Uppdraget bör innehålla krav på 
kompetens inom diskrimineringslagstiftning och teori och metod för organisatoriskt 
jämlikhetsarbete.   

• Ta årligen fram två handlingsplaner, en för studenter och en för medarbetare, för 
jämlikhetsarbetet inom vilka tidigare insatser utvärderas och nya arbetsområden formuleras. 
Dessa handlingsplaner kan med fördel följa strukturen för det aktiva åtgärdsarbetet men också 
inkludera ett eller flera för året aktuella teman för fortbildandeinsatser i linje med den 
strategiska planen. Dessa kan tex vara breddad rekrytering, rasism inom det konstnärliga 
området, hbtqi-frågor och rättigheter mm.  

 
2. Vad? Se över rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier  

Vem? Tjänstepersoner på fakultetskansliet. 
 

• Ta fram/sammanställa rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier för studenter 
respektive medarbetare. Dessa ska gå i linje med Lunds universitets riktlinjer 25och bestå av:  

o Beskrivning av den linje studenter respektive medarbetare kan gå i för att anmäla eller 
påtala diskriminering.  

o Kontaktinformation till personer i linjen så som mellanchefer (pedagoger och 
administrativ personal med särskilt ledningsansvar), institutionsledning, fakultetsledning 
och kontaktpersoner inom jämlikhetsarbetets organisation. Det ska vara tydligt vilka olika 
vägar som finns.  

o Instruktioner för hur tillbudsrapportering kan användas som verktyg för medarbetare.  
o Instruktioner till medarbetare och studenter vad de förväntas göra om de bevittnar att 

annan utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier.  
o Inkludera information om rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier på 

sidan om jämställdhet och likabehandling på fakultetens hemsida.  
• Se över broschyren om trakasserier och sexuella trakasserier (Konstnärliga fakultetens 

jämlikhetsnämnd u.å.) för studenter utifrån ett normkritiskt perspektiv: 
o Se över broschyren utifrån Tellus-projektets resultat. Hur beskrivs sexuella trakasserier? 

Vilka verktyg erbjuds studenter och medarbetare?  
o Komplettera broschyren med information till medarbetare, alternativt ta fram en 

medarbetarbroschyr.  
o Förenkla beskrivning av vad diskriminering är och information om ens rättigheter för att 

öka tillgängligheten.  
o Inkludera skrivelse om strukturell diskriminering och normer.  
o Se över bruk av kränkande och normativ jargong i exemplen. 
o Förtydliga universitetets ansvar och avlasta från individperspektivet. 
o Utnyttja revideringen till att på nytt sprida broschyren och uppmuntra till samtal om 

sexuella trakasserier.  
 

3. Vad? Se över fakultetens systematiska arbete med de aktiva åtgärderna 
Vem? Tjänstepersoner på fakultetskansliet, LSK 

 
25 Medarbetare: https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/arbetsmiljo-och-halsa/krankningar-och-trakasserier (hämtat den 7 
januari 2021). Studenter: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student/fusk-storningar-och-
trakasserier/trakasserier-och-sexuella-trakasserier 
(hämtat den 7 januari 2021) 
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• Skapa en egen systematik för de aktiva åtgärderna utifrån lagens påbud och fakultetens 

organisation för jämlikhetsarbetet26: 
o Ta fram stödmaterial och checklistor som kan användas i arbetet med aktiva åtgärder. 

Dessa ska beskriva de olika aktiviteter som genomförs i arbetet med att undersöka, 
analysera, åtgärda och utvärdera på fakulteten och fördelas inom ett årshjul/tidsplan.  

o Ta fram en ansvarsfördelning för de olika delarna av det aktiva åtgärdsarbetet; vem gör 
vad.   

o Ta fram en systematik för dokumentation av det aktiva åtgärdsarbetet. 
o Ta fram en strategi för att uppfylla krav på samverkan med studenter och medarbetare. 
o Ta fram stödmaterial för undersökning av risker för diskriminering som kan användas 

brett inom fakulteten. Så som:  
§ Frågor som kan inkluderas i medarbetarsamtalen och utvärderande samtal med 

studenter med syfte att undersöka risker för diskriminering. 
§ Kompletterande enkätfrågor till psykosocialenkät som specifikt undersöker risker 

för diskriminering.  
§ Workshopsmaterial som kan användas i klasser, under APT och andra grupper.  

 
4. Vad? Formulera en fakultetsgemensam strategisk plan, syfte och vision för 

jämlikhetsarbetet 
Vem? Fakultetsstyrelsen, tjänsteperson/er på fakultetskansliet, fakultets- och 
institutionsledning och jämlikhetsgrupper under exempelvis en gemensam workshop 

 
• Formulera en fakultetsövergripande strategi som innehåller problemformulering, syfte och vision 

som kan vara vägledande i organisering av jämlikhetsarbetet. Denna ska ha en normkritisk ansats 
och syfta till att vägleda förändring av normer och struktur. Jämlikhetssatsningens rapport kan 
användas som inspiration.  

• Ta fram en begreppslista för arbetet inom fakulteten där begrepp så som intersektionalitet, 
inkludering, breddad rekrytering m.fl. definieras och kan sedan användas i strategiska planer, 
handlingsplaner och annan planering på institutionerna. 

• Ta fram en kort skrivelse om fakultetens långsiktiga strategi för arbetet som kan stå i 
arbetsannonser och signalera det arbete som bedrivs. 

• Ta fram frågor om jämställdhet och likabehandling som systematiskt ställs på arbetsintervjuer för 
att undersöka kandidaters kunskap och signalera vikten av jämlikhetsarbete.  

• Inkludera jämställdhet och likabehandling som ett område i planering av samlokaliseringen. Det 
kan röra sig om frågor så som: 

o Den fysiska studie- och arbetsmiljöns tillgänglighet. 
o Den fysiska studie- och arbetsmiljöns trygghet. 
o Möjlighet till gemensamma institutionsövergripande möten och utbildningar.  
o Risker för sociala grupperingar inom den fysiska arbetsmiljön som cementerar skillnader 

mellan olika grupper.   
o Organisering av jämlikhetsarbetet efter samlokalisering.  

 
5. Vad? Se över fakultetens kommunikation om jämlikhetsarbetet 

Vem? Kommunikatör på fakultetskansliet i samarbete med kommunikatörer på 
institutionerna 

 
• Beskriv fakultetens gemensamma jämlikhetsorganisation och uppdrag på fakultetens olika 

hemsidor (inkl institutionerna och IAC) med tillhörande kontaktuppgifter. 
• Skapa en sida för ”Jämställdhet och likabehandling” på fakultetens hemsida som bla innehåller: 

 
26 På Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns olika stödmaterial till planeringsarbetet så som webbutbildning: http://e-
utbildning.do.se/hogskolan/ eller Lunds universitets checklistor. Även jämlikhetssatsningens rapport kan användas i arbetet.  
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o information om värdegrund (vision och syfte med jämlikhetsarbetet) och 
jämlikhetsarbetets organisation 

o information om rutiner för trakasserier och sexuella trakasserier  
o länkar till relevanta sidor inom Lunds universitet 
o länkar till respektive jämlikhetsgrupp 
o länkar till informativa sidor hos Diskrimineringsombudsmannen samt andra ideella 

organisationer som arbetar med frågorna  
• I samarbete med studentkåren, undersök bäst lämpade kommunikationskanaler och metoder för att 

få ut information till studenter inom fakulteten.  
• Skapa förutsättningar för informationsspridning och kunskapshöjande insatser inom området 

jämlikhet och diskriminering på fakultetsgemensamma dagar. Förslagsvis kan 
jämlikhetsorganisationen ha en stående informationspunkt.   

 
6. Vad? Utveckla förutsättningar för studenters påverkan i jämlikhetsarbetet 

Vem? Studentkåren 
 
• Se över förutsättningarna att ha ett jämlikhetsombud inom studentkåren. Jämlikhetsombudets 

uppdrag kan förslagsvis inkludera: 
o Att bevaka jämlikhetsfrågor på universitets-, fakultets-, och institutionsnivå.  
o Att samverka med fakulteten inom organisationen för jämlikhetsarbetet.  

 
• Skapa hållbara förutsättningar för närvaro av studenthälsan i Malmö.  
 
 
Inspiration till fortsatt arbete:   

 
• (Förslagsvis i samarbete med fakultetens samordnare för jämlikhetsarbetet (SFAD) Starta ett 

kompetensutvecklingsnätverk för studenter. Nätverket kan fördjupa sig i studenträttigheter utifrån 
diskrimineringslagen, forskning, påverkansmetoder och diskutera konstnärligt utövande i relation 
till jämlikhetsfrågor. Syftet är att stärka studenters ställning i jämlikhetsarbetet. Nätverket kan 
drivas som en läsecirkel där ansvar för möten och vad som behandlas roterar. Se även över 
möjligheten att söka pengar från universitet och anställa projektledare eller avlöna en student för 
att leda arbetet.  

 
7. Vad? Utveckla jämlikhetsarbetet på institutionsnivån 

Vem? Prefekter, administrativ ledning och jämlikhetsgrupper med stöd av 
tjänsteperson/er på fakultetskansliet  

 
• Ta fram information till nya studenter och medarbetare som förmedlas vid introduktion och som 

förslagsvis innehåller:  
o Information om den konstnärliga fakultetens värdegrund och strategi i jämlikhetsarbetet   
o Information om rutiner och riktlinjer för trakasserier och sexuella trakasserier 
o Information om fakultetens organisation för jämlikhetsarbetet 
o Information om respektive jämlikhetsgrupp   

• Ta fram en uppdragsbeskrivning till jämlikhetsgrupperna som inkluderar  
o uppdrag inom det aktiva åtgärdsarbetet i linje med fakultetens övergripande arbete  

 
Inspiration till fortsatt arbete:  

 
• Inom årsplanering, avsätt tid och utrymme för fortbildning, gemensam diskussion och reflektion 

kring det organisatoriska jämlikhetsarbetet för både studenter och medarbetare. Det kan vara tid 
under APT, temadagar/-veckor, klassmöten mm.  

• Ta fram en strategi för breddad rekrytering med kvantitativa och kvalitativa mål för arbetet. Se 
över antagnings- och rekryteringskrav och förfaranden utifrån dessa.  
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• Ta fram formuleringar om institutionens jämlikhetsarbete och strategi som kan förmedlas till 
praktikplatser, externa handledare och gästlärare för att säkerställa likabehandling för studenter.  

• Behandla frågor kring makt och beroendeställning inom konstnärlig utbildning, tex genom att 
bjuda in alumner, olika organisationer, verksamheter och bidragsgivare som kan ge information 
och insikt kring olika vägar till ett konstnärligt yrkesliv bortom utbildningskontexten27.  

• Se över praktikplatser utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Finns det verksamheter, organisationer och 
skolor med tydligare koppling till målsättningen i fakultetens jämlikhetsarbete som kan knytas till 
institutionerna?  

• Se över processer kring rekrytering av studenter till konstnärliga uppdrag under studietiden. Vilka 

är situationerna, finns det risk för missgynnande, vilka risker i relationen mellan medarbetare och 

student medför en kollegial relation under studietiden, vilket stöd kan ges i frågan till 

medarbetare och studenter? 

• Starta en läsecirkel för medarbetare bestående av forskning och konstnärliga texter med fokus på 
olika teman som rör jämlikhet och diskriminering 28.  

• Ta fram underlag som kan delas ut till jury (intern eller extern) under antagningsprocesser och 
som kan innehålla:  

o Genomgång av fakultetens/institutionens syfte och strategi för breddad rekrytering 
o Stödmaterial för samtal inom juryn om normer och makt inom gruppen som kan påverka 

bedömningen; vilka erfarenheter har vi gemensamt, vilka erfarenheter har vi sammanlagt 
som grupp? Vilka erfarenheter och kunskaper om normer och makt saknas som riskerar att 
påverka vår bedömning? Hur säkerställer vi i så hög utsträckning som möjligt att dessa 
inte påverkar bedömningsprocessen? 2930 

 
8. Vad? Ta fram en fakultetsövergripande fortbildningsstrategi i jämlikhetsfrågor 

Vem? Tjänsteperson på fakultetskansliet, utbildningsansvarig och annan lämplig 
pedagogisk personal  

 
• Avsätt förslagsvis en fakultetsgemensam dag per termin för fortbildning i jämlikhetsfrågor och 

informationsspridning om jämlikhetsarbetet inom fakulteten. 
o Ta fram ett fortbildningspaket för personer i ledningsposition om jämlikhetsfrågor inom 

universitet. Detta paket kan bland annat innehålla teman:  
§ Genomgång av Lunds universitets organisation för jämställdhet och 

likabehandling  
§ Grunder i diskrimineringslagen – diskrimineringsförbudet och påbudet om de 

aktiva åtgärderna31 
§ Normkritiska perspektiv på jämlikhetsarbete  
§ Strukturell diskriminering inom universitet – problemformuleringar inom 

konstnärlig utbildning och potentiella dilemmasituationer  
o Ta fram introduktionsutbildningar för studenter och medarbetare inom fakultetens 

organisation för jämlikhetsarbetet (fakultets- och institutionsnivån) som innehåller bland 
annat teman:  

§ Genomgång av Lunds universitets organisation för jämställdhet och 
likabehandling  

§ Grunder i diskrimineringslagen – diskrimineringsförbudet och påbudet om de 
aktiva åtgärderna32 

§ Normkritiska perspektiv på jämlikhetsarbete  
 

27 Ett tema som det har arbetats med på Konsthögskolan. Kontakta Maj Hasaager för mer information och inspiration.  
28 En metod som tagits fram och testats på Teaterhögskolan. Kontakta Ditte Bjerg eller Tanja Hylling Diers för mer information och 
inspiration kring metoden.  
29 Förslagsvis kan Louise Anderssons Teflontest användas som stöd i ett samtal om normer, homogena grupper och risker för 
missgynnanden (Andersson 2010).  
30 En mer lekfull metod kan övningen ”Homgenitetsstick” vara för att påbörja ett samtal och lyfta medvetenhet kring normer, homogena 
grupper och risker för missgynnanden (http://viunga.se/wp-content/uploads/2013/03/ageraguiden.pdf)   
31 Tex kan alla vid tillfälle göra DO:s e-utbildning: http://e-utbildning.do.se/hogskolan/ 
32 Tex kan alla vid tillfälle göra DO:s e-utbildning: http://e-utbildning.do.se/hogskolan/ 
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§ Strukturell diskriminering inom konstnärlig utbildning – problemformuleringar 
inom konstnärlig utbildning och potentiella dilemmasituationer inom utbildning33 

Inspiration för fortsatt arbete 

Rapportens olika delar kan användas som del i en kompetensutvecklingsstrategi genom att spridas på 
hemsidan, i mindre broschyrform och användas som underlag för diskussion och reflektion på 
institutionerna.  
 
Under jämlikhetssatsningens gång har vissa teman framträtt som skulle kunna utgöra framtida 
fortbildningsinsatser för fakulteten som helhet eller på institutionerna:  
 
• Funktionalitetsnormer inom akademin och konstnärlig utbildning. 
• Ökad kompetens i HBTQI-frågor; normer kring kön och sexualitet inom akademin och det 

konstnärliga området.  
• Vithetsnormer inom det svenska kulturlivet och konstnärlig utbildning.  
• Mästaren och eleven – makt och beroende inom konstnärlig utbildning.  
• Minoritetsstress på grund av rasism och sexism.34 
• Rekrytera utan att diskriminera.35 
 

9. Förslag på framtida utvecklingsprojekt 
 
Under jämlikhetssatsningens gång har vissa teman framträtt som skulle kunna utgöra framtida 
utvecklingsprojekt på fakulteten och institutionerna. Det är större arbetsområden som projektet inte 
kunnat behandla. Resurser för dessa skulle kunna sökas från universitetets råd för jämställdhet och 
likabehandling där denna rapport skulle kunna användas som en del i ansökningsunderlaget. Förslag 
på teman är:  
 

- Strategier för breddad rekrytering inom konstnärlig akademisk utbildning.  
- Jämlikhetsperspektiv på samlokalisering; trygga rum och tillgängliga lokaler.  
- Funktionalitetsnormer inom institutionsrespektive konstnärligt område.  
- Studievana, inlärningssvårigheter och bildningsnormer inom konstnärlig utbildning.   
- Etikråd för konstnärlig utbildning; förstudie att skapa etikråd med fokus på frågor särskilda för 

konstnärliga utbildningar och konstutövande 
 
  

 
33 För inspiration ta kontakt med Pelle Hanaeus inom projektet NAJS på Teaterhögskolan.  
34 Organisationen Interfem arbetar med och bedriver utbildning i ämnet (https://www.interfem.se)  
35 Organisationen Make equal arbetar med och bedriver utbildning i ämnet (https://www.makeequal.se)  
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Bilaga 1, Medarbetarenkäten, sammanfattande analys  

Enkäten riktade sig till medarbetare på den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Deltagandet 
i enkäten var anonymt och frågorna besvarades frivilligt. Respondenterna uppmanades att svara på 
frågorna utifrån sina upplevelser på den institution där de arbetade vid enkätutskicket.  

Enkäten skickades ut vid flertal tillfällen, till samtliga medarbetare på den Konstnärliga fakultetens 
all-staff mejllista, under en månads tid. Projektledaren fick även möjlighet att delta på digitala möten 
med Teaterhögskolans personal och studenter och Musikhögskolans personal och informera om 
enkäten. 

117 medarbetare svarade på enkäten av dessa var  

• 12,2% chefer, 59,1% lärare (inkl doktorander), 22,6% teknisk och administrativ personal och 
6,1% hade en kombinerad tjänst.  

• 64,4% av respondenterna arbetade på Musikhögskolan, 14,9% på Teaterhögskolan, 9,9% på 
Konsthögskolan och 10,9 % på IAC eller fakultetskansliet (frågan exkl chefer).  

• 27,3% av respondenterna angav att de har ledningsansvar inom sin tjänst (frågan exkl chefer).  
• 49,1% identifierade sig i enkäten som kvinna, 47,4% som man och 3,4% angav ”annat”.  
• 1,7% av respondenterna var under 30 år, 22,6% var mellan 31–45 år, 51,3% mellan 46–60 år 

och 24,3% av respondenterna var äldre än 60 år.   
• 28,4% av respondenterna hade arbetat 0-3 år på fakulteten, 16,4% hade arbetat 4-10 år och 

55,2% av respondenterna hade arbetat längre än 10 år.   
• 76% av respondenterna var födda i Sverige (87% inkl Norden) och 70% hade båda föräldrar 

födda inom Sverige.  

Antalet respondenter i medarbetarenkäten motsvarar ca 1/3 av antalet mejladresser i utskicken. På 
Teaterhögskolan, Konsthögskolan, IAC och fakultetskansliet innebär det en procentuellt högre 
svarsfrekvens än på Musikhögskolan som har många fler anställda. Med tanke på den generellt låga 
svarsfrekvensen är det viktigt att enbart tala om mönster och indikationer som kan hjälpa i planeringen 
av jämlikhetsarbetet. Antalet respondenter är dock tillräckligt för att på fakultetsnivå göra vissa 
statistiska jämförelser.  

Förutom att utläsa enkäten via diagram och medelvärde av respondenternas skattningar har det även 
undersökts om det finns statistiskt signifikanta skillnader36 inom respondentgrupperna: kön, ålder, 
yrkesgrupp, arbetslängd, etnisk bakgrund och ledningsansvar. I de tre sistnämnda grupperna hittades 
inga statistiskt signifikanta skillnader. För de övriga grupperna presenteras resultaten nedan.  

Respondenternas skattningar från medarbetarenkäten har jämförts med respondenternas skattningar 
från studentenkäten. Även påståendet om kunskap om vem att vända sig till om egna upplevelser av 
diskriminering har ställts mot påståendet om kunskap vad att göra om en skulle bevittna en student 
erfara diskriminering.  

Utifrån kön:  

Generellt skattar gruppen män högre på samtliga påståenden än gruppen kvinnor. Gruppen män skattar 
påståendena om arbetsplatsens arbete med och kunskap om jämställdhet och sexuella trakasserier 

 
36 I detta fall tolkas signifikant skillnad vid jämförelser med p-tal 0,05 eller mindre.  
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signifikant högre än gruppen kvinnor37. Gruppen män skattar även påståenden huruvida samtliga 
medarbetare och studenter behandlas likvärdigt signifikant högre än gruppen kvinnor38.  

Gruppen kvinnor skattar påståendet om tid att fortbilda sig och engagera sig i jämlikhetsfrågor på sin 
arbetsplats signifikant lägre än gruppen män39.   

Det finns ingen signifikant skillnad på hur grupperna män och kvinnor skattar kunskap om vem att 
vända sig till om en skulle uppleva diskriminering, trakasserier eller kränkningar eller om de skulle 
bevittna att en student eller medarbetare upplever sig utsatt.  

Medelvärdet för hur grupperna män och kvinnor skattar sin kunskap om jämlikhetsfrågor skiljer sig åt, 
men det finns ingen statistiskt signifikant skillnad.  

Utifrån ålder:  
 
De olika åldersgrupperna skiljer sig åt gällande arbetslängd, yrkesgrupp och arbetsplats. Den yngre 
gruppen (0–45 år) arbetar i större utsträckning på kansli och IAC med teknik och administration. Den 
gruppen har något lägre arbetserfarenhet på fakulteten i relation till den äldre gruppen (60+) som i 
större utsträckning är lärare med arbetserfarenhet 10+ år.  

Jämförelse mellan gruppen 0–45 år och gruppen 60+ år visar på att det finns en signifikant skillnad på 
inställningen till den egna arbetsplatsens arbete med diskriminering och sexuella trakasserier och 
kunskap om sexuella trakasserier där den äldre åldersgruppen skattar dessa påståenden högre än den 
yngre yrkesgruppen40.    

Det finns ingen skillnad mellan åldersgruppernas kunskap om vem att vända sig till om en skulle 
uppleva diskriminering, trakasserier eller kränkningar, men det finns en skillnad i skattningen om en 
skulle bevittna att en student eller kollega blir utsatta där den äldre gruppen skattar påståendet 
signifikant högre än den yngre åldersgruppen41.   

Den äldre gruppen skattar även sin kunskap om jämlikhetsfrågor högre än den yngre gruppen42.  

Utifrån yrkesgrupp:  

Det finns vissa mönster som tyder på att kategorierna ålder, yrkesgrupp och kön samspelar. 
Respondenterna i de lägre åldersgrupperna arbetar i högre utsträckning som teknisk och administrativ 
(t/a) personal och identifierar sig i högre utsträckning som kvinnor.  

I jämförelse mellan yrkesgruppen lärare och yrkesgruppen t/a personal sammanslaget med kombinerad 
tjänst skattar yrkesgruppen lärare signifikant högre på påståenden om upplevelsen av arbetsplatsens 
arbete med och kunskap om diskriminering och sexuella trakasserier än yrkesgruppen t/a personal och 
kombinerad tjänst43. 

 
37  Arbete med sexuella trakasserier (p=0,028), arbete med jämställdhet (p= 0,017), kunskap om sexuella trakasserier (p=0,016) och 
kunskap om jämställdhet (p=0,002) 
38 Likvärdig behandling av medarbetare (p=0,035), likvärdig behandling av studenter (0,037) 
39 Tid att fortbilda och engagera sig (p=0,011) 
40 Arbete med diskriminering (p=0,019), arbete med sexuella trakasserier p=0,0002), kunskap om sexuella trakasserier (p=0,017) 
41 Om en student blir utsatt (p=0,001), om kollega blir utsatt (p=0,005) 
42 Uppskattad kunskap (p=0,008) 
43 Var 12: Arbete med diskriminering (p=0,002), arbete med sexuella trakasserier (p=0,0001), kunskap om diskriminering (p=0,051), 
kunskap om sexuella trakasserier (p=0,017) 
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Det finns ingen signifikant skillnad i hur yrkesgrupperna skattar sin kunskap om var en kan vända sig 
för egen del, eller en students eller medarbetares, om upplevelse av diskriminering, trakasserier eller 
kränkningar.   

T/a personal sammanslaget med kombinerad tjänst skattar sin uppskattade kunskap om 
jämlikhetsfrågor och den tid de har för att fortbilda och engagera sig signifikant lägre än yrkesgruppen 
lärare44.  

Övrigt: 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan hur arbete och kunskap mellan de olika 
begreppen diskriminering, sexuella trakasserier, jämställdhet, jämlikhet och mångfald skattas. 
Respondenterna skattar begreppen relativt likvärdigt med ett medelvärde mellan 3,9–4,3 av 6. Detta 
gäller för både påståenden om arbete med och kunskap om de olika begreppen. Utifrån diagrammen 
kan vi se att det är en stor spridning bland svaren, särskilt i relation till begreppet mångfald.  
 
Generellt, med hänsyn till medelvärde, skattar respondenterna i medarbetarenkäten samtliga 
påståenden något högre än respondenterna i studentenkäten. I jämförelse med respondenterna i 
studentenkäten så skattar respondenterna i medarbetarenkäten påståenden: Jag får information om 

jämlikhetsarbete, jag blir tillfrågad om mina erfarenheter och jag vet vem jag kan vända mig till om 

jag skulle uppleva diskriminering, trakasserier eller kränkningar, signifikant högre45.  
 
I medarbetarenkäten kan vi utläsa att många av påståenden skattas av respondenterna till ett 
medelvärde runt 4–4,5 av 6. Påståenden: jag blir kontinuerligt tillfrågad om mina upplevelser och jag 

har tid att engagera mig och fortbilda mig står ut och skattas lägre i relation till övriga. Påståendet; jag 

vet vem jag ska vända mig till om upplevelse av diskriminering, trakasserier eller kränkningar, skattas 
högre i relation till övriga påståenden.  
 
Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan hur samtliga respondenter i medarbetarenkäten 
skattar påståenden; jag vet var jag kan vända mig om upplevelser av diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar och jag vet vad jag ska göra om jag skulle bevittna att en student skulle utsättas för 

diskriminering, trakasserier eller kränkningar46. Skillnaden kan inte förklaras utifrån yrkesgrupp men 
återfinns utifrån åldersgrupp.  
 
På påståendena om likvärdig behandling av medarbetare och studenter skattar en tredjedel av 
respondenterna i medarbetarenkäten 1–3 av 6.  
 
  

 
44 Var 28: Uppskattad kunskap (p=0,039), tid att fortbilda och engagera sig (p=0,032) 
45 Jag får information (p=0,012), jag blir tillfrågad (p=0,027), jag vet vem jag kan vända mig till (p=0,0001) 
46 Vända mig till om jag respektive en student är utsatt (p=0,049) 



Medarbetares erfarenheter av jämlikhetsarbetet på Konstnärliga fakulteten 

Antal svar: 117

Är du idag anställd vid den Konstnärliga fakulteten på Lunds universitet?    
Är du idag anställd vid den Konstnärliga fakulteten på 
Lunds universitet?  Antal svar

Ja
113 

(96,6%)
Nej 4 (3,4%)

Summa
117 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Är du idag anställd vid den Konstnärliga fakulteten på Lunds universitet?  1,0 0,2



Hur gammal är du?   
Hur gammal är du? Antal svar
30 eller yngre 2 (1,7%)
31-45 26 (22,6%)
46-60 59 (51,3%)
60 eller äldre 28 (24,3%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur gammal är du? 3,2 1,1

Vilket kön identifierar du dig med?   
Vilket kön identifierar du dig med? Antal svar
Kvinna 57 (49,1%)
Man 55 (47,4%)
Annat 4 (3,4%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilket kön identifierar du dig med? 1,5 0,6



Hur många år har du arbetat vid Konstnärliga fakulteten?    
Hur många år har du arbetat vid Konstnärliga 
fakulteten?  Antal svar
0-3 år 33 (28,4%)
4-7 år 9 (7,8%)
7-10 år 10 (8,6%)
Fler än 10 år  64 (55,2%)

Summa
116 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur många år har du arbetat vid Konstnärliga fakulteten?  2,9 1,3

Vilken yrkesgrupp tillhör du?    
Vilken yrkesgrupp tillhör du?  Antal svar
Chef 14 (12,2%)
Lärare (inkl doktorander)  68 (59,1%)
Teknisk och administrativ personal  26 (22,6%)
Kombinerad tjänst  7 (6,1%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilken yrkesgrupp tillhör du?  3,5 1,1



Jag har ledningsansvar inom min tjänst   
Jag har ledningsansvar inom min tjänst Antal svar
Ja 27 (27,3%)
Nej 72 (72,7%)
Summa 99 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har ledningsansvar inom min tjänst 1,7 0,4

Vilken institution arbetar du vid idag   
Vilken institution arbetar du vid idag Antal svar
Musikhögskolan 65 (64,4%)
Teaterhögskolan 15 (14,9%)
Konsthögskolan 10 (9,9%)
IAC eller fakultetskansliet 11 (10,9%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilken institution arbetar du vid idag 1,7 1,0



Vilken anställningsgrad har du?    
Vilken anställningsgrad har du?  Antal svar
Tillsvidareanställd  84 (72,4%)
Timanställd/visstidsanställd 26 (22,4%)
Annat  6 (5,2%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilken anställningsgrad har du?  1,3 0,6

Var är du född?    
Var är du född?  Antal svar
Sverige 89 (76,7%)
Norden (förutom Sverige) 12 (10,3%)
Europa (förutom Norden)  7 (6,0%)
Utanför Europa  8 (6,9%)
Summa 116 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Var är du född?  1,4 0,9



Var är dina föräldrar födda?    
Var är dina föräldrar födda?  Antal svar
Båda föräldrar är födda i Sverige 82 (71,3%)
En av mina föräldrar är födda utanför Sverige 6 (5,2%)
Båda mina föräldrar är födda utanför Sverige  27 (23,5%)
Summa 115 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Var är dina föräldrar födda?  1,5 0,9

Jag upplever att det på min arbetsplats aktivt arbetas med frågor som rör...    
diskriminering 
diskriminering  Antal svar
1. stämmer inte alls  7 (6,2%)
2 15 (13,3%)
3 17 (15,0%)
4 23 (20,4%)
5 23 (20,4%)
6 stämmer helt och hållet  28 (24,8%)
Summa 113 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
diskriminering  4,1 1,6



sexuella trakasserier 
sexuella trakasserier  Antal svar
1. stämmer inte alls  3 (2,7%)
2 16 (14,4%)
3 17 (15,3%)
4 22 (19,8%)
5 21 (18,9%)
6 stämmer helt och hållet  32 (28,8%)
Summa 111 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
sexuella trakasserier  4,2 1,5

jämställdhet
jämställdhet Antal svar
1. stämmer inte alls  3 (2,7%)
2 10 (8,9%)
3 18 (16,1%)
4 26 (23,2%)
5 26 (23,2%)
6 stämmer helt och hållet  29 (25,9%)
Summa 112 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämställdhet 4,3 1,4



jämlikhet
jämlikhet Antal svar
1. stämmer inte alls  7 (6,3%)
2 11 (9,9%)
3 17 (15,3%)
4 21 (18,9%)
5 27 (24,3%)
6 stämmer helt och hållet  28 (25,2%)
Summa 111 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämlikhet 4,2 1,5

mångfald 
mångfald  Antal svar
1. stämmer inte alls  8 (7,1%)
2 14 (12,5%)
3 16 (14,3%)
4 30 (26,8%)
5 19 (17,0%)
6 stämmer helt och hållet  25 (22,3%)
Summa 112 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
mångfald  4,0 1,5



Jag upplever att det finns god kunskap på min arbetsplats om frågor som rör...   
diskriminering
diskriminering Antal svar
1 stämmer inte alls  9 (7,9%)
2 10 (8,8%)
3 22 (19,3%)
4 24 (21,1%)
5 25 (21,9%)
6 stämmer helt och hållet  24 (21,1%)
Summa 114 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
diskriminering 4,0 1,5

sexuella trakasserier 
sexuella trakasserier  Antal svar
1 stämmer inte alls  6 (5,3%)
2 8 (7,0%)
3 21 (18,4%)
4 26 (22,8%)
5 24 (21,1%)
6 stämmer helt och hållet  29 (25,4%)
Summa 114 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
sexuella trakasserier  4,2 1,5



jämställdhet 
jämställdhet  Antal svar
1 stämmer inte alls  6 (5,3%)
2 6 (5,3%)
3 22 (19,3%)
4 29 (25,4%)
5 26 (22,8%)
6 stämmer helt och hållet  25 (21,9%)
Summa 114 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämställdhet  4,2 1,4

jämlikhet 
jämlikhet  Antal svar
1 stämmer inte alls  9 (8,0%)
2 8 (7,1%)
3 25 (22,1%)
4 22 (19,5%)
5 27 (23,9%)
6 stämmer helt och hållet  22 (19,5%)
Summa 113 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämlikhet  4,0 1,5



mångfald 
mångfald  Antal svar
1 stämmer inte alls  10 (8,9%)
2 14 (12,5%)
3 23 (20,5%)
4 22 (19,6%)
5 21 (18,8%)
6 stämmer helt och hållet  22 (19,6%)
Summa 112 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
mångfald  3,9 1,6

Jag får information om jämlikhetsarbetet på min arbetsplats.        
Jag får information om jämlikhetsarbetet på min 
arbetsplats.      Antal svar
1 stämmer inte alls 3 (2,6%)
2 21 (18,3%)
3 17 (14,8%)
4 21 (18,3%)
5 22 (19,1%)
6 stämmer helt och hållet  31 (27,0%)

Summa
115 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag får information om jämlikhetsarbetet på min arbetsplats.      4,1 1,5



Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser av diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier på min arbetsplats.      
Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser 
av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier 
på min arbetsplats.   

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
25 

(21,7%)

2
22 

(19,1%)

3
24 

(20,9%)

4
22 

(19,1%)
5 6 (5,2%)

6 stämmer helt och hållet 
16 

(13,9%)

Summa
115 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
på min arbetsplats.    3,1 1,7

Jag vet vem jag kan vända mig till om jag skulle uppleva mig utsatt för 
diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier på min 
arbetsplats.         
Jag vet vem jag kan vända mig till om jag skulle uppleva 
mig utsatt för diskriminering, trakasserier/kränkningar 
eller sexuella trakasserier på min arbetsplats.      

Antal 
svar

1 stämmer inte alls 8 (7,0%)
2 6 (5,3%)
3 5 (4,4%)

4
10 

(8,8%)

5
25 

(21,9%)

6 stämmer helt och hållet 
60 

(52,6%)

Summa
114 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag vet vem jag kan vända mig till om jag skulle uppleva mig utsatt för diskriminering, trakasserier/kränkningar 
eller sexuella trakasserier på min arbetsplats.       4,9 1,5



Jag vet vad jag ska göra om jag skulle bevittna/få reda på att en student blivit 
utsatt för diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier.        
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle bevittna/få reda 
på att en student blivit utsatt för diskriminering, 
trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier.     

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
12 

(10,5%)
2 6 (5,3%)
3 8 (7,0%)

4
20 

(17,5%)

5
24 

(21,1%)

6 stämmer helt och hållet 
44 

(38,6%)

Summa
114 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle bevittna/få reda på att en student blivit utsatt för diskriminering, 
trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier.      4,5 1,7



Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på att en kollega blivit utsatt 
för diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier.        
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på 
att en kollega blivit utsatt för diskriminering, trakasserier
/kränkningar eller sexuella trakasserier.     

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
10 

(8,8%)
2 7 (6,1%)

3
11 

(9,6%)

4
16 

(14,0%)

5
27 

(23,7%)

6 stämmer helt och hållet 
43 

(37,7%)

Summa
114 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på att en kollega blivit utsatt för diskriminering, trakasserier
/kränkningar eller sexuella trakasserier.      4,5 1,6

Jag bedömer att jag har tillräcklig kunskap om frågor som rör jämlikhet och 
diskriminering inom mitt arbetsområde.       
Jag bedömer att jag har tillräcklig kunskap om frågor som
rör jämlikhet och diskriminering inom mitt arbetsområde.

Antal 
svar

1 stämmer inte alls 4 (3,5%)
2 6 (5,3%)

3
13 

(11,4%)

4
30 

(26,3%)

5
33 

(28,9%)

6 stämmer helt och hållet 
28 

(24,6%)

Summa
114 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag bedömer att jag har tillräcklig kunskap om frågor som rör jämlikhet och diskriminering inom mitt 
arbetsområde.     4,5 1,3



Jag får erbjudanden om fortbildning och möjlighet att engagera mig i 
jämlikhetsfrågor på min arbetsplats.       
Jag får erbjudanden om fortbildning och möjlighet att 
engagera mig i jämlikhetsfrågor på min arbetsplats.    

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
10 

(8,7%)

2
20 

(17,4%)

3
14 

(12,2%)

4
22 

(19,1%)

5
23 

(20,0%)

6 stämmer helt och hållet 
26 

(22,6%)

Summa
115 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag får erbjudanden om fortbildning och möjlighet att engagera mig i jämlikhetsfrågor på min arbetsplats.     3,9 1,6



Jag har tid för att fortbilda och engagera mig i jämlikhetsfrågor på min 
arbetsplats.       
Jag har tid för att fortbilda och engagera mig i 
jämlikhetsfrågor på min arbetsplats.    

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
21 

(18,3%)

2
22 

(19,1%)

3
22 

(19,1%)

4
20 

(17,4%)

5
12 

(10,4%)

6 stämmer helt och hållet 
18 

(15,7%)

Summa
115 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har tid för att fortbilda och engagera mig i jämlikhetsfrågor på min arbetsplats.     3,3 1,7

Jag upplever att alla medarbetare behandlas likvärdigt på min arbetsplats oavsett 
deras kön, etnicitet, ålder, könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer eller sexuella läggning.       
Jag upplever att alla medarbetare behandlas likvärdigt på
min arbetsplats oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer eller sexuella läggning.    

Antal 
svar

1 stämmer inte alls 8 (7,0%)

2
12 

(10,5%)

3
17 

(14,9%)

4
14 

(12,3%)

5
28 

(24,6%)

6 stämmer helt och hållet 
35 

(30,7%)

Summa
114 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla medarbetare behandlas likvärdigt på min arbetsplats oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, funktionsvariationer eller sexuella läggning.     4,3 1,6



Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på min institution oavsett 
deras kön, etnicitet, ålder, könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer eller sexuella läggning.       
Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på 
min institution oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer eller sexuella läggning.    

Antal 
svar

1 stämmer inte alls 8 (7,1%)
2 8 (7,1%)

3
22 

(19,5%)

4
15 

(13,3%)

5
34 

(30,1%)

6 stämmer helt och hållet 
26 

(23,0%)

Summa
113 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på min institution oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, funktionsvariationer eller sexuella läggning.     4,2 1,5
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Bilaga 3, Studentenkät sammanfattande analys 
 

Enkäten riktade sig till studenter på den Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Deltagandet i 
enkäten var anonymt och frågorna besvarades frivilligt. Respondenterna uppmanades att svara på 
frågorna utifrån sina upplevelser på den institution där de studerade vid enkätutskicket.  

Enkäten skickades ut vid ett flertal tillfällen till samtliga studenter vars mejladresser gavs ut av 
respektive institution under en månads tid. Projektledaren fick även möjlighet att delta på digitala 
möten med Teaterhögskolans personal och studenter och Musikhögskolan personal och informera om 
enkäten och att den skulle spridas till studenter. Enkäten skickades även ut via studentkåren.  

101 studenter svarade på enkäten av dessa: 

• Studerade 60,4% på Musikhögskolan, 23,8% på Teaterhögskolan och 15,8% Konsthögskolan.  
• 49,5% identifierade sig i enkäten som Kvinnor, 48,5% som män och 2% angav ”annat”  
• 53,5% av respondenterna var 18-25 år, 29,7% var 26-30 år, 11,9% var 31-40 år och 5% var 41 

år eller äldre.  
• 61,4% var respondenterna angav att de studerat 0-3 terminer, 17,8% angav 4-7 terminer, 

18,8% angav 7-10 terminer och 2% angav att de studerat 10 terminer eller längre 
• 12% av respondenterna var internationella studenter. 
• 74% av respondenterna var födda i Sverige (86% inkl Norden) och 61,5% hade båda föräldrar 

födda i Sverige.  

Antalet respondenter i studentenkäten motsvarar ca 1/6 av antalet mejladresser i utskicken. På 
Teaterhögskolan och Konsthögskolan innebär det en procentuellt högre svarsfrekvens än på 
Musikhögskolan som har många fler studenter. Med tanke på den generellt låga svarsfrekvensen är det 
viktigt att enbart tala om mönster och indikationer som kan bidra i planeringen av fakultetens och 
institutionernas jämlikhetsarbete.  

Förutom att utläsa enkäten på fakultetsnivå via diagram och medelvärde av respondenternas 
skattningar har det även undersökts om det finns statistiskt signifikanta skillnader47 inom 
respondentgrupperna: kön, studielängd, ålder och etnisk bakgrund. I de två sistnämnda grupperna 
hittades inga statistiskt signifikanta skillnader. För de övriga grupperna presenteras resultaten nedan.  

Respondenternas skattningar från studentenkäten har dessutom jämförts med respondenternas 
skattningar från medarbetarenkäten.  

Utifrån kön:  

Generellt skattar gruppen män högre på samtliga påståenden än gruppen kvinnor. Gruppen män skattar 
påståendena om institutionens arbete med och kunskap om jämställdhet och sexuella trakasserier 
signifikant högre än gruppen kvinnor48. Även påståenden om kunskap om vem att vända sig till om en 
själv skulle uppleva diskriminering, trakasserier eller kränkningar eller om en skulle bevittna att en 
annan student upplever sig utsatt, skattar gruppen män högre än gruppen kvinnor49. Gruppen män 
skattar även påståenden huruvida samtliga studenter behandlas likvärdigt signifikant högre än gruppen 
kvinnor50.  

 
47 I detta fall tolkas signifikant skillnad vid jämförelser med p-tal 0,05 eller mindre. 
48 Arbete med sexuella trakasserier (p=0,0002), arbete med jämställdhet (p=0,0001), kunskap om sexuella trakasserier (p=0,007), kunskap 
om jämställdhet (p=0,003) 
49 Om jag blir utsatt (p=0,033), om annan student blir utsatt (p=0,018) 
50 Upplevelse av allas lika behandling (p=0,0001) 
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Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur grupperna kvinnor och män skattar sin upplevelse av 
tid att engagera och fortbilda sig i jämlikhetsfrågor.  

Utifrån studielängd:  
 
62% av de svarande har studerat vid fakulteten 0–3 terminer och är således relativt nya till fakulteten.  
 
Respondenterna som har studerat 4–10 terminer på fakulteten skattar påståenden om att de får 
information om jämlikhetsarbetet signifikant högre än studenter som studerat 0–3 terminer51. Det finns 
ingen signifikant skillnad på upplevelsen att bli kontinuerligt tillfrågad om sina upplevelser av 
diskriminering, trakasserier eller kränkningar oavsett studielängd.  

Övrigt:  

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan hur arbete och kunskap mellan de olika 
begreppen diskriminering, sexuella trakasserier, jämställdhet, jämlikhet och mångfald skattas. 
Respondenterna skattar begreppen relativt likvärdigt med ett medelvärde mellan 3,9–4,3 av 6. Detta 
gäller för både påståenden om arbete med och kunskap om de olika begreppen. Utifrån diagrammen 
kan vi se att det är en stor spridning bland svaren, särskilt i relation till begreppet mångfald.  
 
Resten av påståenden i studentenkäten skattas i regel mellan 3,3–3,6 av 6. De påståenden som står ut 
är; jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser av diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar med ett medelvärde på 2,6 och påståendet om alla studenters likvärdiga behandling med 
medelvärde 4,0. En tredjedel av respondenterna i studentenkäten skattar 1-3 av 6 på påståendet om alla 
studenters likvärdiga behandling.  
 
Generellt, med hänsyn till medelvärde, skattar respondenterna i studentenkäten samtliga påståenden 
något lägre än respondenterna i medarbetarenkäten. I jämförelse med respondenterna i 
medarbetarenkäten så skattar respondenterna i studentenkäten påståenden: Jag får information om 

jämlikhetsarbete, jag blir tillfrågad om mina erfarenheter och jag vet vem jag kan vända mig till om 

jag skulle uppleva diskriminering, trakasserier eller kränkningar, signifikant lägre52.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 Information om arbetet (p=0,043) 
52 Jag får information (p=0,012), jag blir tillfrågad (p=0,027), jag vet vem jag kan vända mig till (p=0,0001) 



Studenters erfarenheter av jämlikhetsarbetet på Konstnärliga fakulteten 

Antal svar: 101

Är du idag student vid den Konstnärliga fakulteten på Lunds universitet?    
Är du idag student vid den Konstnärliga fakulteten på 
Lunds universitet?  Antal svar

Ja
101 

(100,0%)
Nej 0 (0,0%)

Summa
101 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Är du idag student vid den Konstnärliga fakulteten på Lunds universitet?  1,0 0,0



Hur gammal är du?   
Hur gammal är du? Antal svar
18-25 54 (53,5%)
26-30 30 (29,7%)
31-40 12 (11,9%)
41 år eller äldre  5 (5,0%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur gammal är du? 1,7 0,9

Vilket kön identifierar du dig med?    
Vilket kön identifierar du dig med?  Antal svar
Kvinna 50 (49,5%)
Man 49 (48,5%)
Annat 2 (2,0%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilket kön identifierar du dig med?  1,5 0,5



Hur många terminer har du studerat vid Konstnärliga fakulteten (inkl den här 
terminen)?    
Hur många terminer har du studerat vid Konstnärliga 
fakulteten (inkl den här terminen)? 

Antal 
svar

0-3 
62 

(61,4%)

4-6
18 

(17,8%)

7-10 
19 

(18,8%)
Fler än 10 terminer 2 (2,0%)

Summa
101 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Hur många terminer har du studerat vid Konstnärliga fakulteten (inkl den här terminen)?  1,6 0,9

Vilken institution studerar du vid idag?   
Vilken institution studerar du vid idag? Antal svar
Musikhögskolan 61 (60,4%)
Teaterhögskolan 24 (23,8%)
Konsthögskolan 16 (15,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Vilken institution studerar du vid idag? 1,6 0,8



Är du internationell student?    
Är du internationell student?  Antal svar
Ja 12 (12,0%)
Nej 88 (88,0%)
Summa 100 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Är du internationell student?  1,9 0,3

Var är du född?    
Var är du född?  Antal svar
Sverige 75 (74,3%)
Norden (förutom Sverige) 12 (11,9%)
Europa (förutom Norden)  8 (7,9%)
Utanför Europa  6 (5,9%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Var är du född?  1,5 0,9



Var är dina föräldrar födda?    
Var är dina föräldrar födda?  Antal svar
Båda föräldrar är födda i Sverige 62 (61,4%)
En av mina föräldrar är födda utanför Sverige 15 (14,9%)
Båda mina föräldrar är födda utanför Sverige  24 (23,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Var är dina föräldrar födda?  1,6 0,8

Jag upplever att min institution aktivt arbetar med frågor som rör...    
diskriminering   
diskriminering Antal svar
1 stämmer inte alls 1 (1,0%)
2 13 (12,9%)
3 18 (17,8%)
4 34 (33,7%)
5 18 (17,8%)
6 stämmer helt och hållet 17 (16,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
diskriminering 4,0 1,3



sexuella trakasserier    
sexuella trakasserier  Antal svar
1 stämmer inte alls 5 (5,0%)
2 13 (12,9%)
3 21 (20,8%)
4 25 (24,8%)
5 21 (20,8%)
6 stämmer helt och hållet 16 (15,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
sexuella trakasserier  3,9 1,4

jämställdhet   
jämställdhet Antal svar
1 stämmer inte alls 1 (1,0%)
2 8 (7,9%)
3 21 (20,8%)
4 26 (25,7%)
5 24 (23,8%)
6 stämmer helt och hållet 21 (20,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämställdhet 4,3 1,3



jämlikhet   
jämlikhet Antal svar
1 stämmer inte alls 3 (3,0%)
2 10 (9,9%)
3 17 (16,8%)
4 33 (32,7%)
5 19 (18,8%)
6 stämmer helt och hållet 19 (18,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämlikhet 4,1 1,3

mångfald    
mångfald  Antal svar
1 stämmer inte alls 4 (4,0%)
2 15 (14,9%)
3 21 (20,8%)
4 21 (20,8%)
5 20 (19,8%)
6 stämmer helt och hållet 20 (19,8%)
Summa 101 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
mångfald  4,0 1,5



Jag upplever att det finns god kunskap på min institution om frågor som rör...   
diskriminering   
diskriminering Antal svar
1 stämmer inte alls 4 (4,0%)
2 11 (11,0%)
3 20 (20,0%)
4 26 (26,0%)
5 21 (21,0%)
6 stämmer helt och hållet 18 (18,0%)
Summa 100 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
diskriminering 4,0 1,4

sexuella trakasserier    
sexuella trakasserier  Antal svar
1 stämmer inte alls 4 (4,0%)
2 12 (12,0%)
3 21 (21,0%)
4 25 (25,0%)
5 21 (21,0%)
6 stämmer helt och hållet 17 (17,0%)
Summa 100 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
sexuella trakasserier  4,0 1,4



jämställdhet   
jämställdhet Antal svar
1 stämmer inte alls 3 (3,0%)
2 10 (10,0%)
3 18 (18,0%)
4 32 (32,0%)
5 14 (14,0%)
6 stämmer helt och hållet 23 (23,0%)
Summa 100 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämställdhet 4,1 1,4

jämlikhet   
jämlikhet Antal svar
1 stämmer inte alls 2 (2,0%)
2 9 (9,0%)
3 21 (21,0%)
4 29 (29,0%)
5 16 (16,0%)
6 stämmer helt och hållet 23 (23,0%)
Summa 100 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
jämlikhet 4,2 1,3



mångfald    
mångfald  Antal svar
1 stämmer inte alls 3 (3,0%)
2 12 (12,1%)
3 26 (26,3%)
4 21 (21,2%)
5 18 (18,2%)
6 stämmer helt och hållet 19 (19,2%)
Summa 99 (100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
mångfald  4,0 1,4

Jag får information om jämlikhetsarbetet på min institution.   
Jag får information om jämlikhetsarbetet på min 
institution. Antal svar
1 stämmer inte alls 12 (11,9%)
2 16 (15,8%)
3 18 (17,8%)
4 24 (23,8%)
5 16 (15,8%)
6 stämmer helt och hållet 15 (14,9%)

Summa
101 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag får information om jämlikhetsarbetet på min institution. 3,6 1,6



Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser av diskriminering, 
trakasserier/kränkningar och sexuella trakasserier under min utbildning.    
Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser 
av diskriminering, trakasserier/kränkningar och sexuella 
trakasserier under min utbildning. 

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
31 

(31,0%)

2
24 

(24,0%)

3
16 

(16,0%)

4
16 

(16,0%)
5 8 (8,0%)
6 stämmer helt och hållet 5 (5,0%)

Summa
100 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag blir kontinuerligt tillfrågad om potentiella upplevelser av diskriminering, trakasserier/kränkningar och sexuella
trakasserier under min utbildning.  2,6 1,5

Jag vet vem jag kan vända mig till på min institution om jag skulle uppleva mig 
utsatt för diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier 
under min utbildning.     
Jag vet vem jag kan vända mig till på min institution om 
jag skulle uppleva mig utsatt för diskriminering, 
trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier under
min utbildning.  

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
16 

(15,8%)

2
13 

(12,9%)

3
18 

(17,8%)

4
18 

(17,8%)

5
16 

(15,8%)

6 stämmer helt och hållet
20 

(19,8%)

Summa
101 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag vet vem jag kan vända mig till på min institution om jag skulle uppleva mig utsatt för diskriminering, 
trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier under min utbildning.   3,6 1,7



Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på att en annan student 
upplevt sig blivit utsatt för diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella 
trakasserier.     
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på 
att en annan student upplevt sig blivit utsatt för 
diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella 
trakasserier.  

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
22 

(21,8%)

2
13 

(12,9%)

3
16 

(15,8%)

4
18 

(17,8%)

5
13 

(12,9%)

6 stämmer helt och hållet
19 

(18,8%)

Summa
101 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag vet vad jag ska göra om jag skulle vittna/få reda på att en annan student upplevt sig blivit utsatt för 
diskriminering, trakasserier/kränkningar eller sexuella trakasserier.   3,4 1,8



Jag erbjuds möjlighet att fortbilda mig och påverka i jämlikhetsfrågor på min 
institution under min utbildning.        
Jag erbjuds möjlighet att fortbilda mig och påverka i 
jämlikhetsfrågor på min institution under min utbildning.

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
15 

(15,2%)

2
16 

(16,2%)

3
23 

(23,2%)

4
14 

(14,1%)

5
17 

(17,2%)

6 stämmer helt och hållet
14 

(14,1%)

Summa
99 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag erbjuds möjlighet att fortbilda mig och påverka i jämlikhetsfrågor på min institution under min utbildning.      3,4 1,6

Jag har tid att fortbilda mig och påverka i jämlikhetsfrågor på min institution 
under min utbildning.         
Jag har tid att fortbilda mig och påverka i jämlikhetsfrågor
på min institution under min utbildning.      

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
18 

(18,0%)

2
14 

(14,0%)

3
22 

(22,0%)

4
22 

(22,0%)

5
12 

(12,0%)

6 stämmer helt och hållet
12 

(12,0%)

Summa
100 

(100,0%)

Medelvärde Standardavvikelse
Jag har tid att fortbilda mig och påverka i jämlikhetsfrågor på min institution under min utbildning.       3,3 1,6



Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på min institution oavsett 
deras kön, etnicitet, ålder, könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer, sexuella läggning eller socioekonomisk status.   
Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på 
min institution oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, 
funktionsvariationer, sexuella läggning eller 
socioekonomisk status.

Antal 
svar

1 stämmer inte alls
10 

(9,9%)
2 5 (5,0%)

3
21 

(20,8%)

4
20 

(19,8%)

5
28 

(27,7%)

6 stämmer helt och hållet
17 

(16,8%)

Summa
101 

(100,0%)

MedelvärdeStandardavvikelse
Jag upplever att alla studenter behandlas likvärdigt på min institution oavsett deras kön, etnicitet, ålder, 
könsuttryck och könsidentitet, religion, funktionsvariationer, sexuella läggning eller socioekonomisk status. 4,0 1,5

Öppet fält om du vill lämna en övrig kommentar:    
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Styrkor - nutid     

• Möjlighet, i form av tid och utrymme, för ett gott relationsskapande inom och mellan olika 
roller på fakulteten.  

• Det konstnärliga utövandet bidrar till gemenskap oavsett roller och positioner inom fakulteten. 
• Musikhögskolans Makt-projekt.             
• Teaterhögskolans NAJS-projekt.    
• Konsthögskolans feministiska utbildningsfilosofi. 
• God kunskap och strukturella analyser inom jämlikhetsgrupperna. 
• Starkt engagemang för frågorna bland fakultetsledningen.  
• Starkt engagemang för frågorna bland studenter och medarbetare.  
• Kunskap och kompetens bland medarbetare som arbetar med/deltar i jämlikhetsarbete på 

fakulteten i stort.  
 
Möjligheter – framtid 

• Institutionernas historiska självständighet bidrar till flera olika goda exempel och perspektiv 
på jämlikhetsarbete.    

• Samlokaliseringen skapar nya möjligheter för samarbeten och organisering.   
• Nya ledningspersoner har möjlighet att ta sig an jämlikhetsarbetet med nya ögon och 

erfarenheter.   
       
Svagheter - nutid      

• Tidskrävande utbildningar och tjänster med lite utrymme för fortbildning, reflektion och 
utvecklingsarbete.    

• Liten fakultet med små resurser, tex påverkar detta möjligheten att avlöna ett 
jämlikhetsuppdrag.    

• Jämlikhetsarbetet är beroende av frivilliga insatser.   
• Historiskt dåligt samarbete mellan institutionerna inom jämlikhetsfrågor.  
• Låg kunskap på fakultetsnivå om jämlikhetsarbetet på institutionsnivå. 
• Otydligheter i roll och uppdrag inom jämlikhetsarbetet – ingen har det praktiska uppdraget på 

sitt bord.  
• Låg kunskap om lagstiftning och jämlikhetsarbetets struktur inom akademin bland LSK och 

SFAD-arbetsgrupp.   
• Låg generell kunskap om teoretiska ramverk, metoder och verktyg för jämlikhetsarbetet inom 

LSK och SFAD-arbetsgrupp.   
• Tystandskultur kring negativ maktutövning på ledningsnivå.  
• Medarbetare på IAC och fakultetskansliet saknar representation och organiseringsmöjligheter 

inom jämlikhetsorganisationen.  
 
Hot – framtid    

• Institutionernas potentiella ovilja till samarbete och samstyrning riskerar att splittra 
jämlikhetsarbetet. 

• Risk för tillsyn och anmälan om diskriminering på grund av brist på rutiner för trakasserier 
och systematiskt arbete med aktiva åtgärden enligt lagen.  

• Jämlikhetssatsningens arbete leder inte till aktivitet efter att projekttjänsten avslutas på grund 
av resursbrist och intresse.  

• Jämlikhetsarbetet upplevs för krävande av intresserade och kunniga studenter och medarbetare 
som avstår från sitt engagemang.  

• Ingen systematik för utvärdering och uppföljning av jämlikhetsarbetet riskerar att förlägga 
goda erfarenheter i glömska eller att insatser som inte ger effekt upprepas. 

• Avstånd till Lunds universitet och nytillsatta centrala stödfunktionerna.  
    


