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1 Handlingsplan för lika villkor 

Detta dokument innehåller IBF:s plan för lika villkor som gäller 2018-2020. 

Dokumentet är disponerat som följer: Den första delen innehåller information 

om hur denna plan är framtagen och vilka som ansvarar för arbetet med lika 

villkorsfrågor på IBF. Den andra delen beskriver de övergripande målen för 

IBF:s arbete med lika villkor, de lokala frågor som prioriteras, och en 

nulägesbeskrivning. Den tredje och fjärde delen beskriver de åtgärder som 

planeras i enlighet med universitetets centrala mål för lika villkor. 

2 Hur arbetet med lika villkor är organiserat på IBF 

Sedan hösten 2013 har IBF en grupp som arbetar med frågor om lika villkor. 

Gruppen ersätter den tidigare gruppen som ansvarade för jämställdhetsfrågor. 

Representanter från samtliga personalgrupper ska ingå, inklusive en 

doktorandrepresentant, samt skyddsombudet. 

  

Gruppen hade följande medlemar den 4 september 2018: Professor Irene Molina, 

administrativ samordnare Kerstin Larsson, forskare Dominika Polanska 

(sammankallande), doktorand Christoffer Berg, doktorand Kristoffer Jutvik och 

lektor Susanne Urban.  

 

Gruppens sammankallande agerar även som Likavillkorsombud och är 

adjungerad till styrelsen. I det fall sammankallande är styrelseledamot ska en 

gruppmedlem adjungeras. 

 

Lika villkorsplanen har utformats av gruppen för lika villkor och fastslagits av 

styrelsen under hösten 2018.  

 

Planen ersätter den tidigare planen för lika villkor som var gällande under 

perioden 2015 till och med 2017.  
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3 Övergripande mål för IBF:s lika villkorsarbete 

De övergripande målen för IBFs arbete med lika villkor är:  

 

• Att arbetsförhållandena vid IBF ska lämpa sig för alla oavsett kön eller 

könsidentitet, etnicitet, religions– eller trostillhörighet, ålder, sexuell 

läggning, funktionsvariation eller social bakgrund.  

• Att lika rättigheter i fråga om anställnings-, löne-, utbildnings-, 

forsknings-, befordringsvillkor vid IBF skall råda. 

• IBF ska vara aktivt och förebyggande verka för en arbetsmiljö helt fri 

från alla former av trakasserier, diskriminering, och kränkningar 

gentemot individer eller grupper av individer.  

• Att en jämn könsfördelning i personalstyrkan vid IBF skall råda, på 

alla nivåer och i olika befattningar.  

• Att IBF ska ses om en öppen och välkomnande arbetsplats för alla, 

oavsett till exempel könsidentitet eller etnicitet.  

• Att IBF ska vara en arbetsmiljö där alla anställda ska ha goda 

möjligheter att upprätthålla en balans mellan arbete och fritid, samt att 

förena förvärvsarbete och föräldraskap.  

• Att alla anställda blir behandlade med respekt för sin personliga 

integritet. 

• Att kontinuerligt förbättra kunskapsläget om frågor som rör lika villkor 

på IBF genom återkommande kartläggningar, diskussioner och 

uppföljning av verksamheten. 

   

4 Prioriterade frågor 

Följande frågor är angelägna av bevaka: 

 

• Att utformningen av utannonserade tjänster bidrar till att 

underrepresenterat kön söker, samt aktivt uppmana underrepresenterat 

kön att söka dessa tjänster. 

• Att se till att en fortsatt jämn könsfördelning i ledningsorgan och i 

institutets externa åtaganden upprätthålls. 

• Att på olika sätt se till att aktivt stödja kompetens och förståelse för 

genusperspektiv. 

• Att det tydliggörs för alla anställda att övertidsarbete inte förväntas, 

samt vid varje tilldelning av extra arbetsuppgifter bedöma deras 

rimlighet inom ramen för en 40-timmarsvecka.  



Dnr IBF 2018/40  

Antagen av institutionsstyrelsen 2018-10-25 

4 

 

• Att genom framsynt planering undvika krav på stora övertidsinsatser 

från den administrativa personalens sida vid konferensförberedelser, 

interna fester och dylikt.  

• Att i möjligaste mån prioritera fasta anställningar framför 

korttidsanställningar bland den administrativa personalen. 

• Att information om arbetet med lika villkor tillgängliggörs på IBF 

hemsida eller på medarbetarportalen. 

• Att seminariekulturen är välkomnade för alla oberoende av kön 

eller könsidentitet, etnicitet, religions- eller trostillhörighet, ålder, 

sexuell läggning, funktionsvariation eller social bakgrund. Likaså ska 

seminarieverksamheten vara välkomnande för forskande personal 

oavsett typ av tjänst. 

 

5 Nulägesbeskrivning 

I sektion 8.2 beskrivs bland annat personalsammansättningen på IBF. Statistiken 

i nulägesbeskrivningen är hämtad från juli 2018. I detta avsnitt kommenteras kort 

de utfall som visar på en ojämn könsfördelning. 

 

På IBF idag jobbar 19 kvinnor motsvarande 16,5 heltidstjänster och 21 män 

motsvarande 18,25 heltidstjänster. Detta innebär att kvinnor i större utsträckning 

än män jobbar deltid.  

 

Angående anställningsförhållanden bör det noteras att män i större utsträckning 

har tillsvidareanställningar än kvinnor. 

 

Vidare kan även konstateras att kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än 

män.  Sjukskrivningar är dock relativt sett ovanliga. 

 

Ledningsgruppen (prefekt, ställföreträdande prefekt och administrativ 

samordnare) består i dagsläget av tre personer, två kvinnor och en man. 

 

Institutets professorsgrupp består av sju män och två kvinnor. Fyra av dessa är 

stolsprofessurer. Strukturellt sett är detta problematiskt ur ett 

könsmaktsperspektiv. 

 

I fråga om makt och beslutsfattande kan vi samtidigt konstatera att av femton 

ordinarie ledamöter och suppleanter i institutets styrelse är åtta kvinnor och sju 

män. 
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När det gäller lektorer, forskare, doktorander och forskarassistenter är 

könsfördelningen relativt jämn. IBF kommer i framtiden inte rekrytera 

forskarassistenter men preliminärt utlysa ett antal post-doktorala tjänster. De 

skillnader som finns anses inte relevanta att lyfta upp som problem eftersom det 

handlar om en liten grupp anställda. 

 

Bland den administrativa personalen är samtliga kvinnor. 

 

De senaste åren har en enkätundersökning rörande lika villkor återkommande 

genomförts på 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 jämställd 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. 

 

Enkätundersökningen från 2017 visade i korthet att: 

 

- Att medarbetarna är nöjda med den praktiska och psykosociala 

arbetsmiljön (gällande stress, arbetsmängd, trivsel) på IBF. 

- Att medarbetarna känner att de kan uttrycka sig fritt på IBF:s 

seminarier även om vissa medarbetare uppger att män och kvinnor 

inte kommer till tals i samma utsträckning under seminariet och att 

de inte behandlas på samma sätt under seminariet. 

6 Åtgärder i enlighet med universitetets centrala 
plan för lika villkor 

I sektion 8.3 redovisas universitetets centrala plan/mål för arbetet med lika 

villkor. Där framgår att samtliga chefer inom respektive vetenskapsområde, 

fakultet, institution/motsvarande, universitetsförvaltningen, 

universitetsbiblioteket samt intendenturorganisationen och universitetets 

museer ska, i enlighet med diskrimineringslagen, fortlöpande: 

- undersöka om det finns risker för diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier eller repressalier, eller om det finns andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 

- analysera orsaker till upptäckta risker och hinder 

- vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 

krävas, och 
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- följa upp och utvärdera arbetet 

 

7 Åtgärder i enlighet med Samhällsvetenskapliga 
fakultetens verksamhetsplan 

Vid upprättandet av denna plan finns ingen uppdaterad handlingsplan för 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
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8 Uppföljning 

8.1 Uppföljning av tidigare års jämställdhetsplan 

 

IBF:s Lika Villkorsplan för 2015-2017 innefattade fyra planerade lokala insatser. 

Nedan återges de planerade insatserna tillsammans med uppföljning.  

1. ”En informationsåtgärd kommer att arrangeras med anledning av 

den centrala planens mål att ”arbetsmiljön/studiemiljön ska vara fri 

från diskriminering, kränkande behandling och trakasserier.” 

Det har under perioden anordnats ett flertal seminarier på temat 

kränkande särbehandling. En handbok på svenska och engelska mot 

trakasserier och diskriminering har skapats av Lika 

Villkorsgruppen.  

2. ”En informationsåtgärd kommer att arrangeras med anledning av 

den centrala planens mål att ”alla ansvariga chefer inom samtliga 

verksamheter ska verka för att synliggöra heteronormativitet i 

arbets- och studiemiljön och aktivt motverka dess konsekvenser.” 

Ett seminarium aktiva åtgärder mot diskriminering med särskild 

koppling till transfrågor planeras under personaldag. 

3. ”Med anledning av att ”alla ansvariga chefer inom samtliga 

verksamheter ska aktivt verka för att kompetensutveckling 

fortlöpande kommer samtliga personalkategorier till del” har lika 

villkorsgruppen beslutat att löneläget ska kartläggas. Gruppen för 

lika villkor ansvarar för att en sammanställning finns tillgänglig ett 

halvår innan varje lönerevidering. 

Från och med planen 2018 ligger inte ansvaret gällande 

kartläggning av löner på Lika Villkorsgruppen. Lönestatistik har 

lämnats till prefekten. Ny rutin i innevarande plan. 

4. ”Den centrala planen uttrycker att: ”Varje organ inom universitetet 

som avger förslag till anställning, exempelvis rekryteringsgrupper, 

ska skriftligt redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats; i 

annat fall ska ärendet återremitteras från den som fattar beslut. 

Redovisningen ska utgöras av en genomgång av de överväganden 

som gjorts i sammanhanget.” Av denna anledning ska IBF:s lokala 

rekryteringsplan revideras i enlighet med detta mål.” 

IBFs rekryteringsplan håller på att revideras, målet har därför 

överförts till denna plan (för 2018-2020). 
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8.2 Nulägesbeskrivning 

 

Statistiken ned gäller juli 2018. 

Tabell 1. Anställda inklusive doktorander med tjänst 
Totalt Kvinnor Män  

Antal anställda 19 21  
Antal anställningar 19 23  
Antal heltider 16,5 18,25  
Medelålder  43 44  
Andel anställda kvinnor och män i 
% 

 47,5  52,5  
 

Ledning Kvinnor Män  

Akademiska chefer   
 

   

Professorer (inkl. senior professor) 2  7  

Övriga chefer      

 

Yrkesgrupper  Kvinnor % Män %  

1:e forskningsingenjör/motsv  0 0  

Allmän administration  100 0  

Amanuens  0 0  

Assisterande forskningsarbete  0 100  

Byggnad, upphandling och miljö  0 0  

Chefsarbete  0 100  

Doktorand 50 50  

Forskarassistent  50 50  

Forskare/motsv  54,5 45,5  

Forskningsledare/motsv  0 0  

IT-verksamhet  0  0  

Kontorsservice  0 0  

Kultur och information  100 0  

Laborativt forskningsarbete  0 0  

Planering och admin. av FOU  0 0  
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Professor  22,2 77,8 
 

 

Trädgård, teknik och service  0 0  

Universitetsadjunkt m fl  0  0  

Universitetslektor m fl  33,3 66,7  

 

Anställningsförhållanden Kvinnor % Män %  

Tillsvidare 100 % 37,5 62,5 

 
 

Tillsvidare <50 %  100 0  

Tillsvidare >=50 % 100 0 
 

 

 

Visstids 100 %  46,5 53,5 

 
 

Visstids <50 %  0 100 

 
 

Visstids >=50 % 33,3 66,7  

 

Föräldraledighet 
Kvinnor % Män %  

Föräldrapenning  100  0  

Ledighet utan lön   80 100  

Tillfällig föräldrapenning  0 0  

 

Sjukfrånvaro 
Kvinnor % Män %  

Korttidssjukskrivning  100 34  

Långtidssjukskrivning  100 0  

 



Dnr IBF 2018/40  

Antagen av institutionsstyrelsen 2018-10-25 

10 

 

Tabell 2. Doktorander 

Aktivitetsgrad 
Kvinnor % Män %  

10−40 % 0 0  

41−60 % 0 0  

61−80 % 0 0  

81−100 %  50 50  

 

Försörjning (Ange aktuella 
försörjningsformer) 
 

Kvinnor % 

 

Män % 

 
 

Annan universitetstjänst 

Doktorandtjänst 

0 0  
Doktorandtjänst 50 50  
Företagsdoktorand 0 0  
Förvärvsarb m ankn (extern) 

 

0 0  
Ingen försörjning 

 

0 0  
Läkartjänst el motsv 

 

0 0  
Stipendier 

 

0 0  
Utbildningsbidrag 0 0  

 

Forskarexamen 
Kvinnor % Män % 

 
Doktorsexamen 42,3 57,7 

 
 

Licentiatsexamen      
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8.3 Fortlöpande uppdrag i universitetets centrala plan för lika 
villkor 

 

Arbets- och studieförhållanden: 

• Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för 

att arbetsmiljön/studiemiljön ska vara fri från diskriminering, kränkande 

behandling och trakasserier. Alla anställda, inklusive doktorander, och 

studenter ska informeras om innebörden i begreppen trakasserier och 

sexuella trakasserier, samt om var universitetets informationsmaterial 

”Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter 

och anställda” finns att tillgå.  

• Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska verka för att 

synliggöra heteronormativitet i arbets- och studiemiljön och aktivt 

motverka dess konsekvenser.  

• Alla verksamma ska ges möjlighet att kombinera studier, forskning och 

annat arbete vid universitetet med föräldraskap. Riktlinjer finns 

fastställda i ”Uppsala universitets föräldrapolicy”.  

• Individuella anpassningsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder för 

personer med funktionsvariation gällande lokaler, inredning och 

utrustning ska vidtas i enlighet med särskilt beslut.  

• I samband med utvecklingssamtal ska frågor om arbetsmiljö och lika 

villkor belysas.  

• Vid uppdatering av föreskrifter, riktlinjer, handlingsplaner och program 

ska lika villkorsaspekter integreras.  

 

Information: 

• Universitetets information ska vara utformad så att personer med 

funktionsvariation ska kunna kommunicera med Uppsala universitet och 

söka information på lika villkor som varje annan student, anställd eller 

besökande.  

 

 

Ledningsuppdrag, beredande och beslutande organ: 

• En jämn könsfördelning ska råda på samtliga positioner som innebär 

ansvar att leda verksamhet och/eller personal samt i beredande och 

beslutande organ. Både kvinnor och män ska i lika mån nomineras till 

uppdrag inom universitetet och de organ där universitetet är 

representerat. När endast en person ska nomineras till en nämnd 
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och/eller styrelse ska en man och en kvinna föreslås. Avvikelser från 

dessa nomineringsregler ska skriftligen motiveras.  

• Vid kollegiala val via elektorsförsamling, där det slutliga beslutet fattas 

av överordnad instans, ska elektorsförsamlingens uppdrag vara att 

nominera minst en kandidat av vartdera könet.  

 

 

Löner och kompetensutveckling: 

• Alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för 

att kompetensutveckling fortlöpande kommer samtliga 

personalkategorier till del. 

• Lönesättningen ska vara könsneutral. Löneskillnader ska kunna 

motiveras utifrån sakliga grunder.  

 

 

Rekrytering: 

• Annonsering bör ske på ett sådant sätt att den ger ett brett 

sökandeunderlag. Lediga anställningar ska beskrivas könsneutralt, och 

potentiella sökande av underrepresenterat kön aktivt eftersökas. 

- Varje organ inom universitetet som avger förslag till anställning, 

exempelvis rekryteringsgrupper, ska skriftligt redovisa hur 

jämställdhetsaspekten har beaktats; i annat fall ska ärendet 

återremitteras från den som fattar beslut. Redovisningen ska 

utgöras av (1) en undersökning av risker för diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, eller om det 

finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 

verksamheten, (2) en analys av orsaker till upptäckta risker och 

hinder, (3) de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen 

kan krävas, och (4) en uppföljning och utvärdering av arbetet. 
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8.4 Fortlöpande uppdrag i Samhällsvetenskapliga fakultetens 
plan 

 

Vid upprättandet av denna plan finns ingen uppdaterad handlingsplan för 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

 


