
genusbaserad 
utsatthet i akademin

Forsknings- och samverkansprogram om

Ulrika Helldén, Karolinska Institutet

Maja Lundqvist & Lisa Rudolfsson, Nationella sekretariatet för genusforskning

Kajsa Svaleryd, Högskolan i Gävle

LIKAVILLKORSKONFERENSEN 20 NOVEMBER 2019

Motverka genusbaserad 
utsatthet i akademin

Sektorsövergripande samverkan för att



Målet med programmet

• Ta fram kunskap om genusbaserad utsatthet inom akademin

• Förbättra arbets- och studiemiljön

• Bidra till ökad kvalitet i forskning och utbildning



Vad ska vi göra?

• Nationell prevalensstudie – enkätstudie

• Delprojekt som leds och finansieras av respektive lärosäte –
kvantitativa eller kvalitativa studier utifrån behov 

• Möjlighet att söka extern finansiering för delprojekt – egna eller 
lärosätesgemensamma ansökningar 

• Egna och gemensamma åtgärder för att förbättra studie- och 
arbetsmiljön på våra lärosäten



Kunskapsmässig grund

Programmet bidrar med 

- Tvärvetenskaplighet

- Intersektionalitet

- Metodologisk utveckling 

- Jämförbarhet

- Individuellt och strukturellt fokus

- Kopplingar till andra former av våld och utsatthet

- Forskningsbaserat förebyggande och främjande arbete
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På gång

• Lärosätena utser kontaktpersoner

• Dialogdagar i samverkan med SUHF

• Malmö 17 januari

• Göteborg 23 januari

• Stockholm 30 januari

• Horizon 2020-ansökan

• Prevalensstudie maj 2020

Kontakt

genusprogrammet@ki.se



Om beslutet att delta i det nationella
forsknings- och samverkansprojektet

K a j s a  S v a l e r y d ,  s a m o r d n a r e  l i k a  v i l l k o r





Verksamhetsidé: Högskolan i Gävle formar framtiden genom 
utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. 
I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Verksamhetsplaner

Arbetsmiljöplan 

Styrande dokument

• Arbetsmiljöpolicy
• Policy mot kränkande   

särbehandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier

• Arbetsmiljömål

Högskolelagen, Statliga värdegrunden, Diskrimineringslagen, OSA 2015:4, Regleringsbrev

Vår vision:

Förstahandsvalet 

för alla som vill 

göra skillnad.

Kärnvärden:

Trovärdighet
Öppenhet
Kreativitet

Styrdokument gällande lika villkor



Högskolans verksamhet bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde. Inom Högskolan i 

Gävle bemöter vi varandra på ett jämställt, inkluderande och respektfullt sätt. 

Vi som arbetar och studerar på Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där 

vi kan känna arbetsglädje och trivsel och där vi verkar för principen om allas lika värde. 

Vår arbetsmiljö ska vara hållbar, främja hälsa och stimulera till utveckling, kvalitet och effektivitet. 

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen. 

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att förebygga och motverka kränkande 

särbehandling, trakasserier och diskriminering. 

Det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet inom Högskolan är integrerat i vår verksamhet och följer 

en given struktur. 

Vårt arbetsmiljöarbete sker i samverkan där medarbetare och studenter har möjlighet till inflytande och 

delaktighet. 

Information om Högskolans systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet finns lättillgänglig för alla 

medarbetare och studenter. 

Medarbetare och studenter inom Högskolan i Gävle bör ha kunskap om Högskolans systematiska arbetsmiljö-

och lika villkorsarbetet arbete.

ARBETSMILJÖPOLICYARBETSMILJÖPOLICY



Högskolans arbete och strategi för lika villkor är etablerad och utgör en grund för 
verksamhetsstyrningen.

• Samtliga styrdokument har genomgått en analys/granskning ur ett lika 
villkorsperspektiv före beslut.

• Ett nytt styrdokument för diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 
har tagits fram.

• Alla chefer, medarbetare med relevanta befattningar samt representant (er) från 
studentorganisationen har genomgått utbildning om kränkande särbehandling.

• Alla chefer har genomgått utbildning om jämställdhet enligt Högskolans plan för 
jämställdhetsintegrering.

Ur: ARBETSMILJÖMÅL 2019



” Alla människors lika värde utgör en självklar utgångspunkt och 
Högskolan tar aktiv ställning för likabehandling och arbetar 
systematiskt mot diskriminering och trakasserier.
Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, 
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 
Det innebär att alla har en skyldighet att ansvara för att ingen utsätts 
för trakasserier eller kränkande särbehandling.”

Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier





Systematik





 Tydliga mål

 Tydliga rutiner och processer

 Kännedom om vart du vänder dig

 Chefer god kunskap om rutinerna och med redskap för att aktivt leda samtal

 Finns berättelser i organisationen om personer som fått hjälp

 Metodmaterial för samtal och diskussioner (bystander)

 Del i det årliga medarbetarsamtalet

 Del av introduktion för nya studenter

 Fadderutbildning och kontrakt under insparken

 Utbildningsinsatser studenter och medarbetare

 Utbildning av fackombud och arbetsombud

 Öppet och ständigt synliggörande 

 m.m. m.m.

# metoo synliggjorde en tystnadskultur,

men vad är motsatsen och hur skapas den?



MEDARBETAR- OCH STUDENTENKÄT

Undersökningar genomfördes hösten 2018 (vart annat år)

Resultaten visar förekomst av utsatthet.

I de olika forum där enkätresultatet har analyserats och diskuterats har det 
uppstått fler frågor än vad enkäterna ger svar. 

I den internationella forskningsöversikten Sexuella trakasserier i akademin 
som Vetenskapsrådet publicerade 2018 framkommer att det svenska 
forskningsfältet saknar större prevalensstudier av hög kvalitet.

I samband med arbetet med resultatet av enkäterna har vi i ett tidigt skede 
informerat om det kommande nationella projektet.

Rektorsbeslut om att delta togs i juni -19.



Att delta i samverkansprojektet som samarbetspartner 

ger Högskolan möjlighet att delta i en nationell prevalensstudie 

som blir en del av lärosätets aktiva åtgärder. 



• Att Högskolan i Gävle ska delta i det nationella forsknings- och samverkansprogram 
om genusbaserad utsatthet i akademin.

• Att lärosätets kontaktperson blir samordnaren för lika villkor

• Att samordnaren får även i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
representanter från HR, Kommunaktion, samtliga akademier samt 
studentrepresentanter från Arbetsmiljögrupp för studenter. 

Detta för att vara referensgrupp för det nationella programmet, administrativt 
hantera genomförandet av prevalensstudien, arbeta för hög svarsfrekvens, sprida 
information om programmets resultat, kunskapsutbyte och för att vid behov initiera 
aktiviteter på Högskolan.

• Resultatet av prevalensstudien hanteras inom de ordinarie strukturerna för 
arbetsmiljöarbetet på Högskolan.

BESLUT





Så, hur vi kan vi göra skillnad?


