
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
    

   

 

  

  

 

     

 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

   

 

  
      

 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

   
 

 

 

AM-utskottet 

PROTOKOLL 
2020-12-10 

Tid och plats: 10 december 2020, kl. 13:00-15:00, Zoom 

Närvarande: Eino Örnfeldt, ordförande, Universitetsdirektör 

Marie Högström, Personalchef 

Barbara Wohlfarth, Naturvetenskapliga området 

Ken Benson, Humanvetenskapliga området 

Lena Hübner, Humanvetenskapliga området 

Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud (Fackförbundet ST) 

Mona Hverven, huvudskyddsombud (Saco-S) 

Anna-Lena Egebäck, Saco-S 

Christina Edelbring, Fackförbundet ST 

Nellie Grenius, Fastighetsavdelningen 

Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

Parasto Rosenkrantz, Studentavdelningen 

Frånvarande: Lena Lundqvist, Avdelningschef Fastighetsavdelningen 

Doktorandrådsrepresentant, Studentkåren 

Protokollförare: Anna-Karin Huggare 

1. Mötet öppnas 

Eino Örnfeldt öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av justerare 

Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud Fackförbundet ST, väljs till justerare. 

3. Fastställande av dagordning 

Punkt 5 (Stipendiaters arbetsmiljö och arbetsvillkor) föreslås flyttas till nästa 

AM-utskottsmöte, den 16 februari 2021. Ingen motsäger sig detta och 

dagordningen fastställs med denna ändring. 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Stipendiaters arbetsmiljö och arbetsvillkor 

Föredragande: Fackförbundet ST samt verksamhetsföreträdarna 

Punkten flyttas till AM-utskottsmötet den 16 februari, 2021. 

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor 
Stockholms universitet www.su.se/ralv E-post: ralv@su.se 

106 91 Stockholm 

mailto:ralv@su.se
www.su.se/ralv
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6. Redovisning av uppdaterad Corona-riskbedömning på övergripande nivå 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen samt 

huvudskyddsombuden 

Just nu pågår arbetet med att uppdatera den SU-övergripande riskbedömningen 

med fokus på Coronapandemin. Riskbedömningen görs i samverkan med 

universitetets huvudskyddsombud. Till grund för uppdateringen ligger bland 

annat en sammanställning av samtliga institutioners/motsvarandes lokala 

riskbedömningar, där en jämförelse har gjorts mellan 

fakulteter/förvaltningsavdelningar för att se om det finns några risker som 

samtliga har lyft och som skulle kunna föranleda ett behov av SU-övergripande 

åtgärder. 

Riskbedömningen är inte färdigställd men man kan se tendenser till att många 

institutioner/förvaltningsavdelningar lyfter höga och medelhöga risker inom 

området organisatorisk och social arbetsmiljö samt risker kopplade till 

doktoranders arbetsmiljö. 

Verksamhetsföreträdarna instämmer i uppfattningen av att doktorandernas 

arbetsmiljö är ansträngd, och att frågan om eventuell prolongering är komplex 

och svår. De ser dock en svårighet med att ha allt för generella riktlinjer för detta 

– vissa doktorander har påverkats väldigt mycket av coronapandemin medan 

andra upplever att deras avhandlingsarbete påverkats i ringa utsträckning. Det är 

därför viktigt att det görs individuella prövningar i frågan. Det förs diskussioner 

om detta på fakultetsnivå, i syfte att ensa bedömningarna så långt som möjligt. 

Ytterligare en aspekt som riskerar påverka doktorandernas arbetsmiljö negativt, 

främst hos utländska doktorander, är risken för social isolering då man kanske 

inte har hunnit etablera ett socialt nätverk omkring sig. 

Det är även viktigt att inte bara se doktoranderna som en isolerad grupp. 

Doktorandernas arbetsmiljö har även påverkan på andra grupper, till exempel 

handledare och post-doktorer, och även biträdande lektorer främst inom det 

naturvetenskapliga området där forskning ofta bedrivs i grupp.. 

Just post-doktorer är även en grupp som verksamhetsföreträdarna lyfter där det 

finns risk för ohälsa. Detta är en grupp som är mycket utsatt då de endast har två 

år till förfogande för att genomföra sin forskning. De har drabbats hårt av 

coronapandemin och de faller lätt mellan stolarna – hur gör vi för att ta omhand 

dessa? 

Fackförbundet ST anser inte att prövning av doktoranders prolongering endast 

ska ske på individuell basis, utan menar att universitetet bör ha en gemensam 

riktlinje kring detta. Sveriges Förenade Studentkårer Doktorandkommitté (SFS-

DK) och SULF har gått ut med rekommendationen att alla doktorander per 

automatik bör få två månaders förlängning. Fackförbundet ST är inte helt säkra 

på att det är den rätta vägen att gå, men bedömer att det borde finnas någon 

mellanväg mellan att enbart göra individuella bedömningar och att ge en generell 

förlängning till alla. Det är även viktigt att inte enbart se prolongeringsfrågan 

som något rent tekniskt, utan att faktiskt se att frågan är tätt sammankopplat med 

stress hos doktoranderna och att det i allra högsta grad är en arbetsmiljöfråga. 

Fackförbundet ST har gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar och 

resultatet visar en tendens till att forskare och lärare är mindre nöjda med att 
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arbeta hemifrån, medan teknisk-administrativ personal är mer positiva till 

hemarbete. Kopplat till kreativitet och motivation kan det även vara intressant att 

titta på coronapandemin utifrån ett jämställdhetsperspektiv: Internationella 

studier har visat att manliga forskare har publicerat mer under pandemin, medan 

kvinnliga forskare har publicerat mindre. En möjlig förklaring till detta kan vara, 

enligt studien, att kvinnor i större utsträckning fastnar i hushållsarbetet när de 

arbetar hemifrån. 

Arbetsgivaren förstår problematiken med post-doktorernas situation och ser även 

svårigheterna som vissa doktorander kan hamna i. Arbetsgivaren bedömer inte 

att det ska finnas några generella riktlinjer gällande prolongering, utan anser att 

detta ska prövas individuellt. Eino Örnfeldt kommer dock förmedla frågan kring 

doktorandernas och post-doktorernas situation till universitetsledningen. 

7. Återkoppling gällande det centrala stödet till lokala arbetsmiljöronder 

(skyddsronder) på institutioner och avdelningar 

Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen 

Marie Högström berättar att det påbörjats ett arbete med att strukturera stödet 

kring arbetsmiljöfrågorna inom förvaltningen. Detta sker genom att identifiera de 

behov av stöd som kärnverksamheterna efterfrågar, vilka krav som åligger 

universitetet utifrån lagar och regler, hur samverkan ska se ut och hur vi 

säkerställer ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen och 

Fastighetsavdelningen arbetar tillsammans med att se över hela 

arbetsmiljöområdet, där frågan om skyddsronder är en viktig del. Syftet är att 

undersöka vad förvaltningen behöver göra och hur man ska göra det. 

Huvudskyddsombuden och verksamhetsföreträdarna förklarade sig nöjda med 

svaret. 

8. Information om nya ledamöter i RALV 2021-2023 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen 

Nuvarande ledamöters mandatperiod går ut vid årsskiftet och nästa vecka 

kommer rektor fatta beslut om ledamöter för perioden 2021-2023. 

Områdesnämnderna har lämnat förslag till nya ledamöter. 

När de nya ledamöterna är valda så kommer Anna-Karin Huggare och Parasto 

Rosenkrantz boka in ett möte med dessa för att säkerställa en god överlämning 

till de nya verksamhetsrepresentanterna. 

9. Förslag om facklig representation i lokala råd 

Föredragande: Fackförbundet ST 

Fackförbundet ST anser att det bör finnas facklig representation i de lokala 

råden/grupperna vid sidan av de lokala arbetsmiljöombuden. Detta för att 

säkerställa att de fackliga organisationerna får information om lika 

villkorsarbetet, som anges i Diskrimineringslagen. Fackliga representanter finns 

med i centrala RALV, men eftersom en stor del av lika villkorsarbetet sker på 

lokal nivå, så vore det lämpligt att det även finns med facklig representation på 

lokal nivå. Även Saco-S instämmer i Fackförbundet ST:s synpunkt. 

Arbetsgivaren anser att man, genom att ha facklig representation i den centrala 
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RALV, uppfyller de krav på information som Diskrimineringslagen anger. 

Eftersom universitetet valt att organisera arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor i 

samma struktur, där lika villkorsfrågorna är en del av arbetsmiljöarbetet, så anser 

arbetsgivaren att det enbart ska finnas krav på representation av 

arbetsmiljöombud i de lokala råden/grupperna. 

Just nu pågår ett arbete med att tydligare integrera lika villkorsfrågorna i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, och RALV har beslutat att följa upp effekterna 

av detta arbete i september 2021. Utifrån resultatet av denna uppföljning får man 

ta ställning till om åtgärderna gett de effekter man önskat, eller om det finns 

behov att vidta andra/ytterligare åtgärder. 

Fackförbundet ST och Saco-S vidhåller att facklig representation bör finnas med 

i de lokala råden/grupperna, och önskar att detta lyfts som en punkt på RALV-

mötet den 22 september 2021. 

10. Systematiskt lika villkorsarbete – diskrimineringsgrunden 

”funktionsnedsättning” (se bilaga 1) 

Föredragande: Anna-Karin Huggare, Personalavdelningen och Parasto 

Rosenkrantz, Studentavdelningen 

Vid RALV-mötet den 24 september beslutades att AM- och US-utskotten under 

det kommande året ska ha med en stående punkt på dagordningen: Systematiskt 

lika villkorsarbete. Varje möte har extra fokus på en av 

diskrimineringsgrunderna och syftar till att ”testa” olika diskussionsfrågor som 
rör den aktuella diskrimineringsgrunden, samt diskutera och ta fram exempel på 

aktiva åtgärder kopplat till den aktuella diskrimineringsgrunden. 

Syftet är att ge de lokala råden stöd och underlag för att komma igång med det 

lokala systematiska lika villkorsarbetet. Utgångspunkten för dagens diskussioner 

är diskrimineringsgrunden ”funktionsnedsättning”. 

De synpunkter som kom fram från gruppdiskussionerna var: 

- Bra att frågor kring den fysiska arbetsmiljön, anpassning och 

arbetsverktyg lyfts då detta har en tydlig koppling till fysiska 

tillgänglighetsaspekter. 

- På lokal nivå finns en större bredd gällande frågor att undersöka. Även 

frågor kring t ex jargong borde finnas med på central nivå. 

- Frågor kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan vara 

väldigt känsligt och det är viktigt att diskussionerna hålls på en 

strukturell nivå och inte på en individuell nivå – då detta snarare riskerar 

bli utpekande. 

- I grund och botten handlar detta om värdegrundsfrågor – hur vi talar till 

och om varandra – vilken jargong har vi och hur uttrycker vi oss? 

- Behövs en levande diskussion i kollegiet gällande dessa frågor, och att 

man alltid funderar över hur man uttrycker sig. 

- Ska utbildningar/seminarier ges inom detta område är det viktigt att 

dessa hålls mycket generella och övergripande, så att man inte riskerar 

att någon känner sig utpekad. 

- Viktigt att fundera på hur man utformar information – till exempel bild, 

text, rörliga bilder – så att alla kan tillgodogöra sig informationen (både 
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medarbetare och studenter)  oberoende  av enskilda förutsättningar.  

- Fysiska tillgänglighetsfrågor och kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar blir  högaktuellt i dessa Corona-tider, men är  även 

en viktig aspekt att ha med när man planerar  för  förändringar  i t  ex 

lokaler eller införandet av nya digitala arbetsredskap. Har vi med dessa 

aspekter när vi gör riskbedömningar? Hur integrerar vi  detta i arbetet  

med digitala arbetsmiljöfrågor?  Viktigt att bevaka dessa frågor nu i det  

pågående Albano-bygget eftersom det är svårare att  reparera i efterhand.  

- Kan vara viktigt att förtydliga att man kan diskutera skillnader  i attityder  

mot olika (diskriminerings-) grupper och inte skillnaden i attityd  som  

olika grupper av medarbetare kan tänkas ha.  

- Ålder och funktionsnedsättning kan vara en kombination av 

diskrimineringsgrunder som kan samverka, till exempel osynliggörande 

av äldre medarbetare med dolda/odiagnostiserade neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

- Kön och funktionsnedsättning kan vara en kombination av 

diskrimineringsgrunder som kan samverka, till exempel kan man fungera 

på om man tenderar att ha en större tolerans/förståelse för män med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än för kvinnor? 

Nästa steg blir att paketera materialet, publicera det på Medarbetarwebben och 

kommunicera det till de lokala råden. Anna-Karin Huggare och Parasto 

Rosencrantz ansvarar för detta. Motsvarande diskussioner kommer även att föras 

på US-utskottet den 15 december. 

Vid nästa AM-utskottsmöte, den 16 februari, kommer diskrimineringsgrunderna 

”religion och etnisk tillhörighet” att diskuteras. 

11. Kommande möten 

- 15 december, 2020, kl 13-15 – US-utskottet 

- 16 februari, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 24 februari, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 26 maj, 2021, kl 10-12 – AM-utskottet 

- 2 juni, 2021, kl 10-12 – US-utskottet 

- 22 september, 2021, kl 9-12 - RALV 

Vid protokollet: 

Anna-Karin Huggare 

Eino Örnfeldt Sandra Hellstrand 

Ordförande Justerare 



  
 

 
    

 

   
    

 

 

   

   

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

      
 

  

  

 

 

   
   

 

  

 

 

AM-utskottet 2020-12-10 
BILAGA 1 

Systematiskt lika villkorsarbete – 
”funktionsnedsättning” 

Inledning och bakgrund 
I juni 2020 beslutade rektor om Mål för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet 2020-2022. Ett av målen 

handlar om att utveckla det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet, och däri bland annat 

fokusera på att skapa förutsättningar för verksamheterna att systematiskt arbeta med lika 

villkorsfrågor på samma sätt som man arbetar med arbetsmiljöfrågor. Som ett led i att skapa dessa 

förutsättningar diskuterades det på RALV-mötet, den 24 september, ett förslag på metod för att 

stötta de lokala råden i detta arbete. 

Enligt Diskrimineringslagen ska lika villkorsarbetet ske systematiskt utifrån en liknande ”snurra” som 

återfinns i arbetsmiljölagstiftningen. Det systematiska lika villkorsarbetet ska även resultera i aktiva 

åtgärder. För att AM-utskottet ska kunna ta fram bra stödmaterial till de lokala råden, så behöver 

alla ledamöter i AM-utskottet vara bekanta med de krav på systematiskt arbete som åligger 

arbetsgivaren. För en kort sammanfattning, vänligen läs detta informationsblad från 

Diskrimineringsombudsmannen om aktiva åtgärder: 

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-arbetsgivarens-aktiva-atgarder.pdf. 

Bristande tillgänglighet inom arbetslivet är när en person med funktionsnedsättning missgynnas 

genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma 

i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. och om bristande 

tillgänglighet. För en kort sammanfattning, vänligen läs detta informationsblad: 

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-bristande-tillganglighet.pdf 

Mål för AM-utskottet den 10 december 
Målet är att AM-utskottets diskussioner ska utmynna i ett antal diskussionsfrågor och/eller andra 

undersökningsmetoder samt ett antal exempel på aktiva åtgärder, som därefter kommuniceras till 

de lokala råden. Syftet är att ge de lokala råden stöd och underlag för att komma igång med det 

lokala systematiska lika villkorsarbetet. Utgångspunkten för dagens diskussioner är 

diskrimineringsgrunden ”funktionsnedsättning”. 

Metod och utgångspunkt 
Varje AM-utskottsmöte ska ha extra fokus på en av diskrimineringsgrunderna. Vid mötet ”testas” 

olika diskussionsfrågor som rör den aktuella diskrimineringsgrunden. 

Enligt Diskrimineringslagen ska varje diskrimineringsgrund undersökas utifrån fem områden. Ett 

viktigt uppdrag för AM-utskottet är därför även att diskutera och sortera vilka frågor som är lämpliga 

att arbeta med på lokal nivå, och vilka frågor som lämpar sig bättre för diskussioner på central nivå. 

De fem områden som ska undersökas, samt några exempelfrågor, är: 

https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-arbetsgivarens-aktiva-atgarder.pdf
https://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-faktablad-bristande-tillganglighet.pdf


  
 

  

 

 

  

 

     

 

   

  

 

  

    

  

    

   

   

 

 

  

 

  

   

    

    

      

AM-utskottet 2020-12-10 
BILAGA 1 

1. Arbetsförhållanden 

Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de rådande attityderna? 

Kommer normer eller stereotypa föreställningar om till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, 

sexuell läggning eller funktionsnedsättning till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är 

utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov? 

2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

Finns det risker för diskriminering i de riktlinjer, policydokument och kriterier för lönesättning som 

finns på arbetsplatsen? Eller i de bestämmelser och praxis som finns för olika löneförmåner, till 

exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner och bonussystem? 

3. Rekrytering och befordran 

Hur annonseras lediga tjänster och hur går urvalet till? Får alla, oavsett till exempel kön, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder samma förutsättningar att tjänster? 

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 

Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling på din arbetsplats och får alla tillgång till dessa 

oavsett diskrimineringsgrund? Finns det någon skillnad i vilka som får och vilka som inte får 

möjlighet till kompetensutveckling? Finns det någon koppling till diskrimineringsgrunderna? 

5. Möjlighet att förena arbete och föräldraskap 

När förläggs möten, konferenser eller andra arbetsplatsträffar? Kan alla delta? Har medarbetare 

med föräldraansvar möjlighet att påverka var och när de utför arbetet? Hur vanligt är det med 

övertid och hur påverkar det möjligheten att ta ansvar för barn och hem? 

Det systematiska lika villkorsarbetet ska följa den så kallade ”lika villkorssnurran”: 

Undersök: Vilka diskussionsfrågor eller andra undersökningsverktyg kan vara lämpliga för att 

undersöka de olika diskrimineringsgrunderna? 

Analysera: Denna analys görs utifrån svaren på diskussionsfrågorna/undersökningen. 

Åtgärda: Utifrån analysen: Vad kan vara lämpliga åtgärder att genomföra – aktiva åtgärder? 

Följ upp och utvärdera: Uppföljning av de aktiva åtgärder man beslutat om att vidta. 
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BILAGA 1 

Exempel  att  utgå  ifrån  –  diskrimineringsgrund  ”funktionsnedsättning”  

Det lokala rådet  (institutions-/motsvarande nivå)  

Undersök  (Vilka diskussionsfrågor eller andra undersökningsverktyg kan vara lämpliga för att  

undersöka den aktuella diskrimineringsgrunden?)  

Undersökningsmetod  –  enkät eller integrerat i arbetsmiljö-/skyddsrond  

  Är utrustning, tekniska hjälpmedel  (tex läshjälpmedel på datorer)  och kontorsmöbler 
anpassade efter personer  med funktionsnedsättning? Vid flytt  eller renovering, gör vi rätt  
från början (exempelvis universellt utformade arbetsplatser, UUA)?  

  utformning av  trösklar, ramper och hissar  

  Hur ser utformning av  toaletter och personalkök med mera  ut?  

Undersökningsmetod  –  diskussionsfrågor i arbetsgrupper  

  Finns det en jargong på arbetsplatsen som  är funkofobisk?  Kommer olika normer  och 
stereotyper om  funktionsnedsättning  till uttryck i samtalen på arbetsplatsen?   

  Vilka tider på dagen förläggs möten, konferenser och seminarier?  Kan anställda med 
funktionsnedsättning som arbetar deltid påverka sina  arbetstider?   

  Vilka attityder kommer till uttryck på arbetsplatsen kring funktionsnedsättning kombination  
med deltidsarbete? Skiljer attityder sig åt för olika grupper av anställda, t.ex. T/A-personal, 
doktorander eller lärare/forskare?  

Undersökningsmetod  –  kartläggning/genomgång av/i det lokala rådet  

  Vilka bilder används på till exempel arbetsplatsen hemsida? Hur ser representationen utifrån  
funktionsnedsättning  ut?  

  Vilka tar eller får uppdrag i till exempel kommittéer, nämnder och så vidare?   

  Hur fördelas eventuell utbildning och kompetensutveckling utifrån  funktionsnedsättning? 
Tänk på arbetsplatsens olika grupper av  anställda.  

  Är fördelningen av ekonomiskt stöd för att åka på till exempel konferenser jämlik?  

  Hur vanligt är det  med övertid och hur påverkar det den som  inte arbetar heltid?   

  Hur ser arbetsfördelning och arbetsledning utifrån anställda med funktionsnedsättning?  

Analysera  (Denna analys gör de lokala  råden utifrån svaren på ovanstående  

diskussionsfrågor/undersökningsverktyg.)  

 Finns det någon  koppling  mellan diskrimineringsgrunden ”funktionsnedsättning”  och andra 
diskrimineringsgrunder?  

Åtgärda  (Vad finns det för  exempel på aktiva åtgärder?)  

  Se över och tydliggöra lokala rutiner och riktlinjer  

  Skapa nya lokala riktlinjer, t ex om när man förlägger  möten  

  Utbilda medarbetare och chefer  

  Skapa forum för att diskutera normer och attityder  

Följ upp och utvärdera (Detta gör de lokala råden utifrån vilka aktiva åtgärder 

institutionen/motsvarande beslutat om att vidta.) 
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Undersök  (Vilka diskussionsfrågor eller andra undersökningsverktyg kan vara lämpliga för att  
undersöka den  aktuella diskrimineringsgrunden?)  

  Hur ser utrustningen av  hörselslingor ut i möteslokalerna?  

  Hur är lokalerna utformade avseende placering av dörröppnare  och god ventilation (för 
allergiker)?  

  Hur säkras en rekryteringsprocess fri från diskriminering utifrån funktionsnedsättning?  

  Hur ser förhållningsregler för livsmedel  ut?  

  Hur ser utformning av  trösklar, ramper och hissar  ut?  

  Finns ett tillgänglighetsperspektiv med vid t  ex nybyggnationer och upphandlingar av  

kontorsmöbler och andra arbetshjälpmedel?  

  Finns stöd/rådgivning att tillgå för medarbetare som har behov av personliga hjälpmedel?  

  Är digitala arbetsverktyg (t ex  olika programvaror) tillgängliga för alla? Beakta t ex syn-

/hörselnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), etc.  

Analysera  (Denna analys görs  utifrån svaren på ovanstående diskussionsfrågor/  

undersökningsverktyg.)  

 Finns det någon  koppling  mellan diskrimineringsgrunden ”funktionsnedsättning”  och andra 
diskrimineringsgrunder?  

Åtgärda  (Vad finns det för  exempel på aktiva åtgärder?)  

  Se över och tydliggöra universitetsövergripande  policys och riktlinjer  

Följ upp  och utvärdera  (Detta  görs  utifrån  vilka aktiva åtgärder  som  beslutas  om.)  

 

Notera  att det  är viktigt att undersökningarna  har ett  generellt anslag med inriktning på 

förhållandena inom  verksamheten och inte på enskilda individers etniska tillhörighet, religion, 

sexuella läggning  med mera. Det ska alltså inte göras någon kartläggning av personliga förhållanden 

på individnivå, och undersökningen måste hantera eventuella känsliga personuppgifter så att de inte  

kan kopplas ihop  med någon individ på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.  




