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Lika villkorsundersökning 2017 

Sammanfattning 

Under hösten 2017 genomfördes en undersökning om lika villkor på arbetsplatsen vid 

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Undersökningen riktades till alla anställda 

vid institutet i syfte att identifiera potentiella utmaningar avseende lika villkor samt för att ge 

vägledning för det framtida arbetet mot en jämnställd arbetsplats. Som en förbättring av det 

senaste årets undersökning infördes nya frågor och öppna svar i undersökningen. Totalt deltog 

30 anställda (av 42) från alla yrkeskategorier (doktorander, forskare och administrativ 

personal) i undersökningen. 

Den första delen av undersökningen handlade om den praktiska och psykosociala 

arbetsmiljön vid IBF. Resultaten visar att medarbetarna är mycket nöjda med de båda ovan 

nämnda delarna av arbetsmiljön. De flesta anställda tror att de får den information som krävs 

för att utföra sitt arbete och att de har varierade arbetsuppgifter. Å andra sidan känner vissa att 

de inte hinner med sina arbetsuppgifter under en normal arbetsvecka (Figur 1). Hälften av de 

anställda tycker att deras arbete är stressigt (Figur 2) och mer än hälften av respondenterna 

tänker på sitt arbete under fritiden. Trots detta trivs majoriteten av respondenterna på 

arbetsplatsen (Figur 3) och känner att de behandlas väl av sina närmaste kollegor och 

ledningen på IBF. De flesta känner också att de kan få hjälp av sina kollegor när de stöter på 

problem i arbetet (figur 4) och ingen av respondenterna har tagit ledigt från jobbet 

(sjukskrivning eller ledig dag) på grund av att de inte trivs på jobbet. Två respondenter har 

funderat att sluta på IBF med andledning av att de inte trivs på jobbet. Sammantaget är dessa 

resultat positiva för den praktiska och psykosociala arbetsmiljön vid IBF. 
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Figur 3 Figur 4 

  
 

En del av undersökningen berörde seminariekulturen på IBF. Alla anställda känner att de 

kan uttrycka sig fritt under seminariet. Några anställda finner emellertid att män och kvinnor 

inte kan tala i samma utsträckning under seminariet och att de inte behandlas på samma sätt 

under seminariet (Figur 5). I de öppna svaren var en återkommande aspekt av 

seminariekulturen att politik och vetenskapsfilosofi är viktiga delar, då det är svårt att 

argumentera mot den allmänna opinionen och att några ”väljer” att inte säga något på grund 

av detta. Det fanns också några respondenter som nämnde att professorer/seniora manliga 

forskare/ibland tar för mycket utrymme under seminariet (talar för länge). 

 

Figur 5 

 
 

Undersökningen indikerar att både anställda och arbetsgivaren (IBF) har en positiv inställning 

till föräldraledighet. 

Den del av undersökningen som fokuserar på diskriminering visar att ett fåtal respondenter 

(3 av 30) upplevde att det har förekommit ett sexistiskt eller sexuellt offensivt jargong under 

det senaste året (Figur 6). De öppna svaren indikerar att den sexistiska jargongen antingen 

berättades direkt till en person i en konversation eller att en person hört talas om den via 

sekundära källor. När det gäller andra grunder för diskriminering (könsidentitet, rasism, 

religion och funktionshindrade) har ingen rapporterat att det förekommit någon nedsättande 

jargong. 
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Figur 6 

 
 

Avsnittet om lika lön indikerar att majoriteten av anställda inte vet om män och kvinnor har 

lika lön för lika arbete (figur 7). Det är också uppenbart att ett betydande antal anställda inte 

känner till de kriterier som arbetsgivaren tillämpar vid bedömningen av lönerna 

(doktoranderna svarade inte på denna fråga) (Figur 8). 

Figur 7 Figur 8 

  
 

Sammanfattningsvis indikerar undersökningen att doktoranderna är nöjda med den 

handledning som de får hos IBF (och på deras heminstitutioner) (Figur 9). 

Figur 9 
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