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PLAN FÖR LIKA VILLKOR FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016/2017 
För att nå ett mer jämlikt universitet krävs ett aktivt arbete. Denna plan för lika villkor har till syfte 
att fungera riktgivande samt som ett stöd för Umeå studentkårs lika villkorsarbete. Vägen till en 
jämlik universitetsvärld är en process. En viktig del i denna process är att integrera lika 
villkorsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de principer som fastslås i 
denna plan. Planen 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. Rådande 
könsmaktsordning skapar hinder för kvinnor att avancera inom universitetsvärlden och samhället i 
stort. Brist på jämställdhet är inte enbart ett demokratiskt problem utan också ett betydande 
kvalitetsproblem. 

Mångfald inom studentgruppen 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 med 
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 och arbetar för ett universitet där alla kan studera på 
lika villkor. 

Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande 
generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell 
natur och är handling och uppträdande av sexuell natur som kränker en annan person. Det kan 
exempelvis vara ovälkommen beröring eller närgångna blickar. Både män och kvinnor utsätts för 
trakasserier men i de flesta fall handlar det om män som trakasserar kvinnor. För att studenter vid 
Umeå universitet ska kunna bedriva studier på lika villkor krävs en arbetsmiljö fri från kränkande 
särbehandling och trakasserier. 

Umeå studentkår på central nivå 
På central nivå ska Umeå studentkår verka för att förändra maktstrukturer genom att bedriva 
påverkansarbete. Umeå studentkår ska under verksamhetsåret 16/17 verka för att:  

• Kårstyrelsens ledamöter har erbjudits utbildning inom lika
villkor/genus/härskartekniker/mötesteknik.
Ja ⎕Nej ⎕

• Samtliga presidialer har utbildats inom lika villkor/genus/härskartekniker/mötesteknik.
Ja ⎕Nej ⎕



Plan 
Rebecca Carlander 
2:e vice kårordförande 
2016-05-12 
 
 

 
Umeå studentkår 
Biblioteksgränd 6, 907 36 Umeå 
070-686 90 10 
ordf@umeastudentkar.se Sidan 2 av 3 

• Könsfördelningen i olika organ, styrelser, stiftelser har setts över och analyserats. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och kursinformation. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Projekt/initiativ/aktivitet har genomförts för att inkludera och uppmuntra studenter i/till 
lika villkorsarbete. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Umeå studentkår har uppmärksammat internationella kvinnodagen 8 mars. 
Ja ⎕ Nej ⎕  

• Se över och revidera Umeå studentkårs informationsmaterial så ett könsneutralt 
språkbruk är genomgående. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Utjämna snedvridna könsfördelningar på samtliga utbildningar. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

• Kraftfullt verka för att arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling vid Umeå universitet stärks. 
Ja ⎕ Nej ⎕ 

Umeå studentkårs kårsektioner och kårföreningar  
De sektioner och föreningar som ligger under Umeå studentkår kan bidra under verksamhetsåret 
2016/17 bidra till stärkt lika villkorsarbete genom att:  

• Se över könsfördelning inom styrelser/utskott.  
• Se till att aktiviteter under mottagningsverksamhet följer mottagningspolicyn.  
• Föreningars studerandearbetsmiljöombud som företräder studenter inom 

arbetsmiljöfrågor, fysiska såväl som psykosociala  
• Löpande bedriva påverkansarbete kring lika villkor och genusperspektiv inom utbildning 

mot fakultet/institution. 

Umeå studentkårs mottagningsarbete 
Umeå studentkår anordnar årligen en mottagningsutbildning för generaler och faddrar, denna ska 
uppmärksamma hur mottagningen ska genomsyras av ett bra lika villkorsperspektiv samt hur 
sexism ska bemötas och motverkas. Umeå studentkårs mottagningsverksamhet regleras av en 
mottagningspolicy, vari det fastslås att ingen form av kränkning eller diskriminering accepteras. 
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• Utbildning om lika villkor ska hållas för generaler och faddrar.  
• Samtliga mottagningsaktiviteter genomförs utan kränkande inslag och diskriminering.  

För att säkra ett kontinuerligt arbete med lika villkor ska denna plan stämmas av i operativa 
planen och verksamhetsplanen. 

Antagen av Umeå studentkårs fullmäktige 2016-05-25 
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