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För att nå ett mer jämställt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna jämställdhetspolicy har till 
syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs jämställdhetsarbete. Vägen till en 
jämställd universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera 
jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de principer som 
fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar.  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör 
att en jämställd universitetsvärld bör vara något självklart – så är det dessvärre inte idag.  

Jämställdhet avgränsas till maktförhållandet mellan kvinnor som grupp och män som grupp, 
vilket är heteronormativt och problematiskt för de som inte definierar sig efter dessa 
könsidentiteter. Ifrågasättandet av könsmaktsordningen, genom jämställdhetsarbete, är dock 
viktigt i strävan efter ett samhälle utan förlegade könsroller och snäva könsidentiteter.  

Rådande könsmaktsordningen skapar reella och informella hinder för kvinnor att avancera inom 
universitetsvärlden. Något som visas tydligt i statistiken för Umeå universitet från 2012 där 
könsfördelningen skiljer sig beroende på utbildningsnivå: 

 Antal studenter inom grundutbildning:  32 955 varav 61 % kvinnor 

 Antal studenter inom forskarutbildning:  1 270 varav 52 % kvinnor 

 Antal lärare/forskare:   2 146 varav 45 % kvinnor 

 Antal professorer:    392 varav 27 % kvinnor  

Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande 
kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland könsfördelning, bidrar bland annat 
till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i diskussioner i koppling till undervisningen. 
Genom att motverka en homogen syn på utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer 
det på sikt avspeglas i resterande samhälle.   

Under studietiden formas studentens värderingar och förhållningssätt för att sedan följa hen 
genom hela livet. Då studenter är en väsentlig del av samhället och dess utveckling är det av 
oerhörd vikt att den akademiska världen tar sitt ansvar gällande jämställdhet.  
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Umeå studentkår på central nivå ska verka för att förändra maktstrukturer knutna till kön genom 
att bedriva påverkansarbete.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

 Uppmärksamma internationella kvinnodagen. 

 Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. 

 Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. 

 Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

 Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

 Erbjuda kårstyrelsens ledamöter utbildning inom genus. 

 Samtliga presidialer utbildas inom genus. 

Umeå studentkårs sektioner och föreningar kan bidra till stärkt jämställdhet på flera sätt.  

Kårsektioner och kårföreningar bidrar till stärkt jämställdhet genom: 

 Löpande påverkansarbete kring genusperspektiv inom utbildning mot fakultet/institution. 

 Översyn av könsfördelning inom styrelse/utskott. 

 Översyn av aktiviteter under mottagningsverksamhet. 

 Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom bland annat 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Umeå studentkårs mottagningsverksamhet regleras av en mottagningspolicy. Där står det att 
ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras.  

Umeå studentkår anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska 
uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra genusperspektiv samt hur sexism 
ska bemötas och motverkas.  

Umeå studentkår ska verka för att: 

 Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering. 
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Trakasserier på grund av kön är en av fem diskrimineringsgrunder som regleras i 
diskrimineringslagstiftningen. Sexuella trakasserier är handling och uppträdande av sexuell natur 
som kränker en annan person. Det är alltid den utsatte som avgör vad som är kränkande.  

Både män och kvinnor utsätts för trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som 
trakasserar kvinnor. Då det handlar om ett maktmissbruk från förövarens sida är det således en 
viktig jämställdhetsfråga.  

Umeå studentkår ska: 

 Kraftfullt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks. 
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