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Om likavillkorsplanen för institutionen för 

Speldesign vid campus Gotland 
Hösten 2017 uppnådde institutionen 25 medarbetare och tillsatte en lika villkorsgrupp 
(LVG). Ett lika villkorsombud fanns vid institutionen sedan tidigare som deltagit vid 
fakultetens och universitetets lika villkors dagar. 2017 lades fokus på utbildning av 
medarbetare. 2017 höll Malin Ekström (Samordnare, lika villkor vid Uppsala 
universitet) en internutbildning i diskrimineringslagen och 2018 gästades institutionen 
av  Hooshang Bazrafshan (likavillkorsspecialist vid Uppsala universitet) som gav 
utbildning kring likavillkorsarbetet vid Uppsala Universitet. Utöver arbetet med dessa 
dagar skapades den omfattande åtgärdsplanen för institutionen (Equality tasklist, se 
bilaga 1) och rutiner kring dess uppföljning. LVG har under denna treårsperiod 
arbetat med åtgärdsplanen och dess ärenden.  

 

Institutionen för Speldesign arbetar fortlöpande med lika-villkorsfrågor för att 
förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter för 
alla medarbetare och studenter. Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) vilken omfattar sju diskrimineringsgrunder – 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck1, etnisk tillhörighet2, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning3, sexuell läggning och ålder. Denna lag kräver 
ett fortlöpande lika villkorsarbete med aktiva åtgärder för alla diskrimineringsgrunder. 
Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att inom en 
verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Planen har även utgångspunkter i historisk-
filosofiska fakulteten Program för likabehandling 2017-2020 (Dnr: HISTFILFAK 
2017/32) och universitets handlingsplan Dnr UFV 2015/764. Åtgärdsplanen är ett 
arbetsdokument som styr institutionens löpande arbete med aktiva åtgärder. 
En statistisk nulägesbeskrivning (se bilaga 2) av institutionen sammanställs årligen.  

 

Enligt Diskrimineringslagen ska det fortlöpande lika villkorsarbetet rörande anställda 
omfatta: arbetsförhållanden bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig 
kompetensutveckling, möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap samt 

                                                
1 Uppsala universitet och Institutionen för speldesign föredrar, precis som 

Diskrimineringsombudsmannen (DO), begreppen könsidentitet eller könsuttryck, framför det 
normerande begreppet ”könsöverskridande”. Dessa används i planen, utom i de fall då 
diskrimineringslagen åberopas. 
2 Uppsala universitet och Institutionen för speldesign föredrar begreppet etnicitet framför ”etnisk 

tillhörighet”, då detta kan uppfattas som ett statiskt begrepp som utesluter att en individ kan ha en 
mångfacetterad etnisk bakgrund. 
3 Uppsala universitet och Institutionen för speldesign föredrar begreppen funktionalitet och 

funktionsvariation framför funktionsnedsättning. Begreppen beskriver en persons fysiska, psykiska 
eller intellektuella funktionsförmåga och används i stället för ”funktionsnedsättning”, utom i de fall då 
diskrimineringslagen åberopas. 
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antagnings- och rekryteringsförfarandet. Rörande studenter ska lika villkorsarbetet 
omfatta: undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och 
bedömningar av studenternas prestationer, studiemiljön samt möjligheterna att förena 
studier med föräldraskap. 

 

Institutionen för Speldesigns övergripande 

målsättningar gällande arbetet med lika villkor 

Prefekt har det övergripande ansvaret för institutionens lika villkorsarbete, men uppgifter 

kan delegeras till lika villkorsgruppen. Samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och 

studenter är en viktig förutsättning för att uppnå målen. Denna samverkan sker inom 

ramen för personalmöten och studieråd, samt genom lika villkorsgruppen. Lika 

villkorsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan. 

 

Institutionen för speldesign eftersträvar nedanstående övergripande mål för lika villkor 
inom all verksamhet:  

● Alla studenter och anställda vid institutionen för speldesign ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter, samt bemötas med respekt och 
värdighet. Detta avser men är inte begränsat till juridiskt kön, könsidentitet 
eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, 
sexuell läggning och ålder. Diskriminering och trakasserier ska inte förekomma.  
 

● Institutionen ska fortlöpande arbeta med aktiva åtgärder och i övrigt främja lika 
villkor och inkludering. 
 

● Alla studenter och anställda ska ges möjlighet att få god kännedom om 

diskrimineringslagen, universitetets, fakultetens och institutionens lika 

villkorsplaner och handläggningsordningen vid anmälan om diskriminering. 

Information ska finnas på svenska och engelska. 

 

● Institutionen för speldesign ska aktivt verka för en breddad rekrytering4 och 

retention av underrepresenterade grupper inom samtliga anställningskategorier 

samt studenter i grundutbildningen. Detta inkluderar jämställdhet mellan 

könen. 

 

●  Institutionen för speldesign ska verka för en mångfaldig representation och en 

jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ. 

 

                                                
4 En viktig aspekt av lika villkorsarbetet vid Uppsala universitet är arbetet för breddad rekrytering och 

breddat deltagande, baserat på kravet på allas lika rättigheter och möjligheter. Planen anger därför 
åtgärder inom detta område. För studenter finns en särskild handlingsplan för breddad rekrytering, 
framtagen av Studentavdelningen (UFV 2013/168). 
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● Undervisning och examinationsformer ska vara tillgängliga för studenter med 
funktionsvariation.  
 

● Institutionen skall uppmärksamma lika villkorsfrågor kontinuerligt i 
undervisningen och genom återkoppling på studenters arbete. 
 

● Institutionen skall aktivt arbeta med att utbilda sig om, kritiskt granska normer 
samt motverka strukturella maktordningar. 

 

LVG vid speldesign vill även betona vikten av att förändring av normer är ett 
processinriktat arbete byggt på delaktighet och demokrati och strävar efter kontinuerlig 
utvärdering och kollektivt ansvarstagande och reflektion. 

 
 

Särskilda strategier för att uppnå de övergripande 

målen 
För att uppnå de övergripande målen finns följande särskilda strategier. 

 

● Lika villkorsperspektivet ska integreras i allt beslutsfattande på institutionen. 
 

● Lika villkorsperspektivet och normkritik ska genomsyra varje moment av 
utbildningen och beaktas vid utformningen av undervisningen. Institutionen 
skall uppmärksamma studentprojekt som visar särskilt fokus på lika 
villkorsperspektiv eller normkritik. 
 

● Arbetet med lika villkor ska inkludera det internationella perspektivet, både i 
fråga om språkliga och kulturella skillnader. 
  

● Lika villkorsperspektivet ska integreras i arbetet med och undersökningar om 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
 

● Institutionens LVG skall sammanställa en årlig statistisk genomlysning av det 
rådande läget vid institutionen gällande jämställdhet och representation (se 
Bilaga 1).  
 

● Ett lika villkorsombud utses med uppdrag att stödja och främja arbetet med 
lika villkor. 
 

● En utredningsgrupp tillsätts med uppdrag att delta vid utredning av möjliga 
diskrimineringstillbud. 
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Särskilda ansvarsområden 
 

Det åligger prefekten att 

● Leda det övergripande arbetet med och på andra sätt främja lika villkor. 
 

● Med hjälp av LVG ta fram och vid behov revidera institutionens handlingsplan 
för lika villkor med övergripande mål och särskilda strategier. Planen ska 
omfatta alla kategorier av anställda och studenter och fastställs av 
institutionsstyrelsen. 
 

● Föreslå ett lika villkorsombud samt en lika villkorsgrupp (LVG) för styrelsen 
med särskilt ansvar för att följa lika villkorsarbetet vid Speldesign och att samla 
information och underlag för detta. Lika villkorsombudet ska ingå i LVG. 
 

○ LVG bör bestå av representanter för samtliga anställningskategorier vid 
institutionen (forskare, lärare och TA-personal). 
Arbetstagarorganisationer och studentföreningar med kårstatus ska ges 
möjlighet att utse egna representanter till gruppen. Gruppens 
sammansättning förnyas läsårsvis. 
 

● Att tillse att anmälningar om diskriminering utreds skyndsamt och åtgärder 
vidtas för att diskriminering inte upprepas. Utredningen och uppföljningen ska 
genomföras i enlighet med kraven i diskrimineringslagen samt Riktlinjer för 

hantering av trakasserierärenden enligt diskrimineringslagen. (UFV 2020/2325) 

 

Det åligger lika villkorsgruppen (LVG) 

● att i dialog med prefekt, ledningsgrupp och institutionsstyrelse agera som 
arbetsgrupp och rådgivande instans samt vid behov bereda beslut till prefekt 
eller institutionsstyrelse. 
 

● att bevaka institutionens övergripande arbete med aktiva åtgärder och i övrigt 
främja lika villkorsfrågor.  
 

● att fungera som en kontaktgrupp, som kan ta upp förslag och klagomål 
angående lika villkor vid institutionen från studenter och anställda och 
kanalisera dem vidare för lämplig åtgärd. 
 

● att årligen genomföra en övergripande utvärdering av det gångna årets lika 
villkorsarbete. I samband med detta ska även lika villkorsplanen utvärderas och 
eventuella förslag på tillägg eller ändringar läggas till institutionsstyrelsen. 
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● att bistå prefekten med underlag för redovisningen av lika villkorsarbetet till 
institutionens redovisningar, rapporter och verksamhetsberättelse. 

  

Det åligger programansvariga samt studierektor 

att 

● rapportera till LVG om lika villkorsfrågor som väcks i samband 
med utbildningen samt i övrigt vara LVG och prefekt behjälplig 
med uppgifter om lika villkorsförhållanden inom sina respektive 
ansvarsområden. 
 

● arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika 
villkor och möjligheter inom sina respektive ansvarsområden. Särskilt fokus ska 
läggas på organisering av utbildningen, examinationer och bedömningar av 
studenternas prestationer, studiemiljön samt möjligheterna att förena studier 
med föräldraskap. 
 

● I samråd med examinator, studieadministration och universitetets samordnare 
för studenter med funktionsnedsättning5 säkerställa att studier och 
examinationer är tillgängliga för alla studenter oavsett funktionalitet. 

 
● I samverkan med LVG tillse fortbildning av lärarlaget och främja en levande 

diskussion inom i frågor som rör lika villkor 
 

● In formera studenterna om deras rättigheter och skyldigheter avseende lika 
villkor, samt om institutionens riktlinjer för hantering av 
diskrimineringsärenden. 
 

 

 

 

 

                                                
5 Avser tjänstetitel för Studentavdelningens samordnare för funktionsnedsättning. 


