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Introduktion 

Inledning 
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet (kåren) huvudsakliga syfte är att arbeta med 
utbildningsbevakning och utbildningspåverkan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Lunds universitet. För att uppnå jämställdhet, likabehandling och mångfald inom kåren och på 
fakulteten har den här planen utarbetats. 
 
Planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald ska väckas i fullmäktige för revidering 
minst vartannat verksamhetsår för att fungera optimalt och målet är att den alltid ska ligga i fas 
med sin omvärld. Kontaktuppgifterna ska uppdateras efter behov och så snart någon 
information förändras. Planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald ska genomsyra alla 
delar av organisationen och aktiva medlemmar ska informeras om den, uppmanas att ta del av 
informationen och därmed implementera den i deras arbete. 
 
Planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald används för att ge ett proaktivt stöd till 
kårens aktiva medlemmar för att säkerställa att kåren är en plats och en organisation där alla 
känner sig välkomna. Vissa delar av planen fungerar som tillvägagångssätt och metoder under 
olika aktiviteter såsom möten och sociala evenemang medan andra delar av planen innehåller 
förebyggande metoder och råd till de heltidsarvoderade och styrelsen att vidta när någon känner 
sig kränkt eller diskriminerad, men också för aktiva medlemmar i kåren. Styrelsen för 
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet har det huvudsakliga arbetsmiljöansvaret för kårens 
arvoderade och anställda. 
 
Planen för jämställdhet, likabehandling och mångfald är viktig av en rad olika anledningar. 
Genom att skapa en medvetenhet om vilka föreställningar och fördomar vi som organisation och 
individer har är vi ett steg närmare att kunna förändra de uttalade och dolda vanor och 
traditioner som förstärker dessa negativa strukturer och istället skapa en öppen och trygg miljö. 

Diskrimineringslagen 
Denna plan utgår från Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som grundar sig i Förenta 
nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringslagen omfattar följande 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
 
De olika definitionerna av diskriminering är i lagen uppdelad i sex kategorier: direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier 
samt instruktioner att diskriminera. 
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Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 
har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat 
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 
Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på 
tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till   
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, 
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 
och den enskilde, samt 
– andra omständigheter av betydelse, 
Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 
Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som 
avses i ovanstående och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till 
den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett 
uppdrag. 
 
Förutom ovanstående definitioner erkänner Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet ytterligare 
en grund för diskriminering och trakasserier – social och/eller ekonomisk bakgrund.  
 
Diskriminering och trakasserier kan ske både medvetet och omedvetet, individuellt eller 
systematiskt som en del av strukturell diskriminering. Kåren arbetar proaktivt med att förebygga 
diskriminering och trakasserier genom att belysa jämlikhet från ett kvalitativt och kvantitativt 
perspektiv i hela sin verksamhet. Kvalitativa överväganden kan till exempel vara att arbeta för att 
tillvarata kompetenser, erfarenheter och värden från alla människor i organisationen. Kvantitativa 
övervägande innebär hur grupper sammansätts. För att motverka tendenser till 
överrepresentation av något kön i kårens arbete är det rekommenderat att representationen 
mellan könen inte överskrider fördelningen 60:40.  

Normkritik 
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Förutom formella lagar och regler styrs vi ofta av informella och underförstådda bestämmelser 
och förväntningar på ett visst beteende, detta kallas för normer. En norm är det som uppfattas 
som “normalt”, och föreställningar om "det normala" i ett visst sammanhang är vad som utgör 
en viss norm. Normer påverkar oss alla och finns överallt och individer låter sig ofta anpassas till 
dessa och handlar därefter. Det är först när någon bryter mot en norm som normen blir synlig. 
Normer är också en av de sakerna som styr hur vi bygger vårt samhälle och vår organisation. Till 
exempel är normen i samhället en gående, seende och hörande människa. Samhällsvetarkåren vid 
Lunds universitet erkänner i Plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald att normer 
existerar och genom det arbetar kåren för att synliggöra de begränsande normer och 
maktstrukturer som härskar idag. 
 
Det finns inte en enda norm utan flera som påverkar varandra i större eller mindre utsträckning. 
Samhällsvetarkåren erkänner den kritiska sociologiska teorin om intersektionalitet vilket innebär 
att man behöver se till flera av en människas sociala identiteter för att förstå hur till exempel 
ojämlikhet uppstår . 1

 
Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet arbetar på grund av ovanstående med ett normkritiskt 
förhållningssätt och anser att mångfald på flera sätt berikar vår organisation och stärker oss i vårt 
arbete. Det gör kåren i kontrast till toleranspedagogik som tidigare varit dominerande för att visa 
på att allas lika värde. Toleranspedagogik handlar om att, oftast i all välvilja, lära ut att tolerera 
och acceptera olikheter och att det finns personer som inte hamnar inom normen. 
Samhällsvetarkåren tror inte att någon vill bli tolererad utan respekterad oavsett bakgrund, 
identitet eller andra normbrytande attribut. För att skapa en välkomnande miljö som utmanar 
och strider mot tvingande normer finns det inte utrymme för tolerans eller toleranspedagogik. 
Normkritisk pedagogik handlar bland annat istället om att synliggöra och förhålla sig kritisk till 
normer, att ifrågasätta normers “naturlighet” och att gå till botten med diskriminering och 
problematisera maktordningar.  2

 
Nedan följer ett antal centrala begrepp och Samhällsvetarkårens förståelse av dessa: 
 

● Likabehandling är erkännande och respekt för olikheter och innebär att alla människors 
lika värde respekteras oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder. Likabehandling betyder dock inte att alla människor ska få samma behandling utan 
att man efter människors olika utgångspunkter erbjuder en likvärdig behandling. 

● Mångfald innebär att personer med flera olika identiteter, bakgrunder och/eller andra 
tillhörigheter finns representerade i ett visst forum. Begreppet uppfattas ibland som 
luddigt och Samhällsvetarkåren vill särskilt betona bred representation som en viktig 
komponent i mångfald.  

1 Nationalencyklopedin, intersektionalitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet 
(hämtad 2017-10-10) 
2 Ageraguiden, 2010, s. 47 
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● Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika skyldigheter, rättigheter och 
möjligheter. I ett jämställt samhälle har män och kvinnor lika mycket makt att forma 
samhället och sina egna liv. 

● Jämlikhet betyder att alla människor har lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter. 
● Tolkningsföreträde innebär rätten att definiera ett problem eller en upplevelse. Det kan 

till exempel ta sig i uttryck genom att en person tillhörande en förtryckt grupp ska ha 
förtur i att definiera hur förtrycket ser ut, vad som är nedsättande mot denna grupp och 
hur det ska bemötas. 

● Heteronormativitet innebär att heterosexualitet antas vara det normala och att man 
utgår från att alla människor är heterosexuella. Det innebär också att alla människor antas 
vara antingen kvinnor eller män. Ett samhälle som genomsyras av heteronormativitet 
begränsar således alla människor, oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning. 

● Könsmaktsordning syftar på hypotesen om att män som grupp är överordnad kvinnor 
som grupp och att sådant som kodas som maskulint är överordnat sådant som kodas 
som feminint. 

● Genus är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar mäns och kvinnors 
sociala beteende. Genus används ofta som analysverktyg istället för begreppet kön för att 
markera att man syftar på den sociala konstruktionen av manligt/kvinnligt och/eller 
maskulint respektive feminint. 

● Könsuttryck är uttrycksmedel som sänder signaler om ett specifikt genus; exempelvis 
kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr. 

● Könsidentitet är det kön/genus som en person identifierar sig med. Det behöver inte 
vara detsamma som det kön/genus som andra förväntar sig att personen tillhör eller vill 
tillhöra. 

● Juridiskt kön är det kön som svenska medborgare tilldelas i folkbokföringen. I Sverige 
finns två juridiska kön (man och kvinna) medan det i andra länder finns fler än två 
juridiska kön. Juridiskt kön tilldelas efter födseln och kan ändras. 

● Vithetsnorm är den norm som utgår från att ljus hudfärg är det normala i samhället och 
gör att andra hudfärger nonchaleras. 

Härskartekniker 
Härskartekniker kan på ett individuellt plan användas för att ta makten över en situation på 
någon annans bekostnad medan de på en samhällsnivå ingår i ett bestraffnings- och 
belöningssystem beroende på om en befinner sig inom normen eller inte. Genom Plan för 
jämställdhet, likabehandling och mångfald gör Samhällsvetarkåren en ansats mot att alla aktiva 
medlemmar ska känna till och förstå vilka härskartekniker som finns samt hur man kan arbeta 
för att motverka att de används. 
 
De fem första härskarteknikerna som presenteras kommer från den norska psykologen Berit Ås 
definition av de klassiska härskarteknikerna och de därefter följande är ett urval hämtade från Vi 

4 



ungas ‘Ageraguiden’. Därefter kommer ett par motstrategier att beskrivas som kommer från en 
avhandling skriven Empowerment-nätverket vid Stockholms universitet.  3

 
● Osynliggörande innebär oftast ordlösa handlingar som syftar till att tysta eller 

marginalisera personer genom att ignorera dem eller visa ointresse för dem. 
● Förlöjligande innebär att någon gör sig lustig över någon annans person eller argument 

på dennes bekostnad. 
● Undanhållande av information innebär att utestänga eller marginalisera någons roll 

genom att undanhålla denne från väsentlig information. 
● Dubbelbestraffning innebär att försätta någon i en situation där hen nedvärderas och 

bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ hen väljer och att få denne att känna att alla 
beslut hen fattar är felaktiga. 

● Påförande av skuld och skam innebär att få någon att skämmas för sig själv och att 
skapa dåligt samvete eller mena på att det någon utsätts för dennes eget fel. 

● Objektifiering sker när en persons utseende kommenteras eller diskuteras i 
sammanhang där detta inte är relevant och på så sätt bidrar till att reducera personen till 
objekt istället för subjekt. 

● Våld eller hot om våld innebär att utnyttja sin fysiska styrka för att få sin vilja igenom, 
eller att visa att den möjligheten finns. 

● Påskynda beslut innebär att medvetet inte ge berörda parter nog med tid för att fatta 
eller förbereda ett beslut. 

 
Fortsättningsvis kommer ett par främjartekniker beskrivas. Främjartekniker behöver inte alltid 
användas i positiv mening utan kan användas elakartat, negativt och på andras bekostnad. 
Samhällsvetarkåren strävar dock efter en kultur där främjartekniker används i en positiv mening 
för att motverka användandet av härskartekniker. 
 

● Omnämnande innebär att synliggöra någon och ge en person utrymme i ett visst 
sammanhang. 

● Framlyftande innebär att uppmärksamma en persons närvaro, tankar och prestationer. 
 

3 ENSU. Empowerment-Nätverket vid Stockholms Universitet (2004) “Bekräftartekniker och motstrategier - sätt att 
bemöta makstrukturer och förändra sociala klimat”. 
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Handlingsplan 

Motstrategier 
Om du har blivit utsatt för härskartekniker finns ett antal motstrategier som du kan använda dig 
av. Samhällsvetarkåren vill dock betona att det inte är du själv som ska behöva ta ansvar för vad 
du har utsatts för. Vi lyfter enbart fram dessa strategier som ett sätt att sprida kunskap. 
 

● För att motarbeta osynliggörande bör man med ett upphöjt lugn hävda sin rätt att bli 
hörd eller sedd och man bör direkt peka ut osynliggörandet för att undvika att hamna i 
en offerroll. 

● För att motarbeta förlöjligande rekommenderas personen att breda ut sig och inte låta 
den förlöjligande handlingen passera okommenterat och istället ifrågasätta handlingen 
och be om en förklaring om vad den härskande parten egentligen menar. 

● För att motarbeta undanhållande av information kan man direkt kräva korten på 
bordet eller att kräva att viktiga frågor skjuts upp för att nog med tid för inläsning inte 
har getts. 

● För att motarbeta dubbelbestraffning rekommenderas att bryta mönster och påminna 
sig själv om varför man gör något eller vilka prioriteringar man har för att därefter berätta 
om de besluten man fattat och på vilka grunder de är fattade. 

● Det är inte tydligt eller lätt att definiera vad man kan göra för att motarbeta påförande 
av skuld och skam men ett första steg kan vara att sätta ord på sina känslor och göra sig 
själv medveten om att de skuld- och skamkänslor man har har påförts dig av någon 
annan.  

Breddad rekrytering till kåren 
Samhällsvetarkåren ska vara en öppen och inkluderande organisation som kan agera som 
representant för studenterna vid fakulteten. Detta kräver att rekryteringen av aktiva medlemmar 
bidrar till mångfald bland de förtroendevalda och engagerade.  
 
Därför ska Samhällsvetarkåren: 

● särskilt uppmuntra personer från underrepresenterade grupper att kandidera till 
förtroendeposter, kommittéer och projektgrupper 

● särskilt ska arbeta för sprida kunskap om kåren till internationella studenter, studenter på 
fristående kurser och studenter i program som saknar programföreningar 

● säkerställa att valberedningen arbetar kompetensbaserat och icke-diskriminerande, 
tillämpar positiv särbehandling och tillser att de nominerade så långt som möjligt är 
representativa för studentkollektivet och/eller samhället i stort 

6 



Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön för ideellt engagerade och heltidsarvoderade är en utmaning i en liten och ideell 
organisation. Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av problem relaterade till stress och 
utmattning, vilket kan vara ett tecken på att kvinnor drabbas värre av en dålig arbetsmiljö. 
Därmed bidrar en dålig arbetsmiljö till att kvinnor systematiskt missgynnas i sina nuvarande och 
framtida engagemang och uppdrag. I och med detta går också deras kompetens förlorad. 
  
Därför ska Samhällsvetarkåren: 

● aktivt arbeta för en intern kultur som motverkar stress och främjar fysisk och psykisk 
hälsa 

● aktivt arbeta för att alla medlemmar ska känna sig välkomna på och ha tillgång till 
Samvetet 

● tillse att en extern part finns tillgänglig för att främja de heltidsarvoderades arbetsmiljö 
● tillse att de heltidsarvoderade håller månatliga möten psykosocial arbetsmiljö diskuteras 
● säkerställa den fysiska arbetsmiljön genom terminsvisa skyddsronder 
● tillse att styrelsen har förutsättningar för att kunna ta arbetsgivaransvar, såsom insyn i 

heltidsarvoderades arbete, den dagliga verksamheten på Samvetet och tillgång till eller 
makt över resurser till förbättringar 

Mötesklimat 
En stor del av kårens verksamhet sker genom de många möten som hålls för att planera och följa 
upp verksamheten. På möten finns en stor risk att existerande, ojämlika strukturer och normer 
ger vissa mer makt och inflytande på bekostnad av andra. 
 
Därför ska Samhällsvetarkåren: 

● säkerställa att alla kallas till möten enligt de regler som stadga och reglemente föreskriver 
● arbeta för att ha väl utarbetade underlag till alla frågor som ska beslutas om 
● medvetet använda möteslokaler på ett ändamålsenligt och inkluderande sätt; såsom runda 

bord för diskussionsmöten, tillräckligt stora och ventilerade rum, rum med bra ljud och 
ljus 

● säkerställa att förkortningar förklaras i skrift eller tal 
● hålla möten på engelska när icke-svensktalande deltagare är på plats 
● möjliggöra för deltagare att prata på svenska och bli översatta när engelska används 
● att varje möte där deltagande inte redan känner varandra inleds med en 

presentationsrunda 
● tillämpa dubbla talarlistor, dvs ett system som möjliggör för de som inte uttalat sig i en 

fråga tidigare att gå före de som redan har uttalat sig 
● säkerställa att mötesdeltagare har fått information om mötesformalia 
● säkerställa att mötesformalia tillämpas i de fall beslut ska fattas 
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● att rundor, gruppdiskussioner, workshops, åsiktstorg eller andra mötesmetoder tillämpas 
i de fall debatter riskerar att bli konfliktfyllda eller präglas av härskartekniker 

● utvärdera de möten som hålls, med ett särskilt fokus på inkludering 

Diskriminering 
Samhällsvetarkåren ska vara fritt från diskriminering. Därför ska nedan listade åtgärder vidtas när 
diskriminering har upplevts eller uppmärksammats.  

Direkt diskriminering 
Om direkt diskriminering inom kåren upptäcks, mot dig själv eller någon anna, ska medlemmar 
tillämpa följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 

2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas i styrelsen, som beslutar om åtgärder såsom ogiltigförklarande av beslut, 
medling, avstängning m.m. 
 
Om direkt diskriminering utanför kåren men inom fakulteten eller vårt verksamhetsområde 
upptäcks, mot dig själv eller någon anna, ska medlemmar tillämpa följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 

2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas i presidiet, som beslutar om åtgärder i form av kontakt med ansvariga på 
universitetet. 

Indirekt diskriminering 
Om en process, regel eller liknande utgör eller bidrar till direkt diskriminering ska ärenden 
redogöras för och tas upp till styrelsen. För att förebygga detta ska ett likabehandlingsperspektiv 
appliceras på styrelsens och fullmäktiges beslut. För båda ovanstående processer ansvarar 
presidialen med studiesocialt ansvar. 

Bristande tillgänglighet 
Samhällsvetarkåren ska boka tillgängliga lokaler. I anmälningsformulär ska kåren alltid på ett 
normkritiskt sätt fråga om deltagarnas behov av tillgänglighet och hjälpmedel, varpå 
arrangemanget ska anpassas efter detta. I hörsal dimensionerad för fler än 50 personer eller där 
fler än 50 personer deltar ska mikrofoner alltid användas. I övrigt tillämpar kåren ett normkritiskt 
perspektiv, vilket innebär att vi förkastar en syn på vissa kroppar som “normala” och andra som 
“onormala”.  
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Trakasserier 
Om trakasserier inom kåren upptäcks, mot dig själv eller någon anna, ska medlemmar tillämpa 
följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 

2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas av heltidarna (om ärendet berör en heltidare behandlas det av istället av 
styrelseledamöterna), som beslutar om åtgärder såsom ogiltigförklarande av beslut, medling, 
avstängning m.m. 
 
Om trakasserier utanför kåren men inom fakulteten eller vårt verksamhetsområde upptäcks, mot 
dig själv eller någon anna, ska medlemmar tillämpa följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 

2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas i presidiet, som beslutar om åtgärder i form av kontakt med ansvariga på 
universitetet. 
 
Samhällsvetarkårens studerandeskyddsombud spelar en viktig roll i det proaktiva och 
förebyggande arbetet för att trakasserier aldrig ska inträffa och i utformandet av en fysisk och 
social miljö som minimerar risken att trakasserier inträffar. 

Sexuella trakasserier 
Om sexuella trakasserier inom kåren upptäcks, mot dig själv eller någon anna, ska medlemmar 
tillämpa följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 

2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas av heltidarna (om ärendet berör en heltidare behandlas det av istället av 
styrelseledamöterna), som beslutar om åtgärder såsom ogiltigförklarande av beslut, medling, 
avstängning m.m. 
 
Om sexuella trakasserier utanför kåren men inom fakulteten eller vårt verksamhetsområde 
upptäcks, mot dig själv eller någon anna, ska medlemmar tillämpa följande tillvägagångssätt: 

1. Kontakta presidialen med ansvar för studiesociala frågor (om ärenden berör denna, 
kontakta istället valfri styrelseledamot) 
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2. Meddela så mycket information som möjligt om situation, såsom tid, plats, situation, 
organ, process och/eller händelseförlopp 

Ärendet behandlas i presidiet, som beslutar om åtgärder i form av kontakt med ansvariga på 
universitetet. 
 
Samhällsvetarkårens studerandeskyddsombud spelar en viktig roll i det proaktiva och 
förebyggande arbetet för att sexuella trakasserier aldrig ska inträffa och i utformandet av en fysisk 
och social miljö som minimerar risken att sexuella trakasserier inträffar. 

Instruktioner att diskriminera 
Förekomst av instruktioner att diskriminera ska rapporteras till presidial med ansvar för 
studiesociala frågor (om ärenden berör denna, kontakta istället valfri styrelseledamot). 

Stöttning av andra grupper 
Många andra engagerade studenter bidrar med sitt engagemang till att förbättra jämställdheten 
och likabehandlingen på universitetet. Många av dem lider dock av otillräcklig finansiering eller 
andra svårigheter.  
 
Därför ska Samhällsvetarkåren:  

● genom projektmedelsutdelning, särskilt gynna projekt som syftar till att stärka 
jämställdhet och likabehandling 

● bevilja undantag från Prislistan för att hyra kårhuset Samvetet för studentföreningar eller 
grupper av engagerade studenter som verkar för att förbättra jämställdhet och 
likabehandling och/eller organiserar en minoritetsgrupp samt saknar tillräcklig 
finansiering 

Sociala medier 
Samhällsvetarkåren använder sociala medier för att marknadsföra kåren. Strukturer kopplade till 
de olika diskrimineringsgrunderna förekommer även där och behöver därför motverkas även där.  
 
Därför ska Samhällsvetarkåren: 

● tillämpa en nolltolerans mot kränkande skrivelser i såväl vår egna skrift som bland 
kommentarer i våra kanaler 

● använda bildmaterial på ett normkritisk sätt som motverkar att en homogen och 
normativ bild av kåren och våra aktiva är det enda som syns 

● alltid använda både svenska och engelska i marknadsföringen 
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Spridning av planen 
Handlingsplanen kan självklart bara vara till användning om den är välkänd och accepterad bland 
kårens aktiva medlemmar.  
 
Därför ska Samhällsvetarkåren: 

● ha Jämställdhets- och likabehandlingsplanen tillgänglig på hemsidan och i olika 
förtroendevalda gruppers molntjänster 

● tillse att genomgång av planen ingår i all överlämning mellan styrelse, heltidare och 
sektioner 

● årligen utbilda fullmäktige i planens innehåll 
● tillse att varje heltidsarvoderad informerar sina aktiva om planen 
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