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1. Definitioner 
Med diskrimineringsgrunder avses kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och 

senioritet (här avses både levnadsålder och tid som medlem i nationen). 

Med diskriminering avses särbehandling eller missgynnande av en person p.g.a. någon av 

diskrimineringsgrunderna.  

Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Med jämlikhet avses att alla nationens medlemmar ska bemötas likvärdigt oavsett egenskaper 

som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller senioritet (både tid som medlem i 

nationen och uppnådd levnadsålder). 
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2. Bakgrund 

Enligt Kuratorskonventets policy till motverkande av diskriminering och trakasserier vid 

Uppsalas studentnationer bör det finnas en handlingsplan på respektive nation som främjar en 

nation fri från diskriminering och trakasserier. 

Jämlikhetsplanen gäller fram till dess att nästa jämlikhetsplan antas. Utvärdering av 

jämlikhetsplanen ska göras på höstterminen och en ny ska antas på nästkommande vårtermin. 

Ansvarig för jämlikhetsplanen är nationens förste kurator.  Målet med jämlikhetsplanen är att 

den ska användas som ett verktyg i utvecklingen och konsolideringen av Västgöta Nation som 

en jämlik nation.  

 

3. Deklaration 

Västgöta nation är en viktig mötesplats för studenter. Nationens verksamheter ska vara jämlik 

och fri från alla former av diskriminering och trakasserier gentemot de som jobbar på 

nationen, dess medlemmar och besökare. 

  

4. Nulägesbeskrivning 
 

För att få en bild av hur situationen på nationen upplevs av aktiva medlemmar har ett 

utvärderingsmöte genomförts med klubbverket. Där diskuterades hur de upplever Västgöta 

Nation som en jämlik nation och vad vi kan göra för att förbättra oss. Tidigare år har enkäter 

skickats ut till olika grupper, såsom internationella studenter, nationens alla medlemmar etc. 

För att få en så heltäckande bild som möjligt av hur nationens medlemmar upplever nationen 

valdes alltså de aktivas perspektiv i årets undersökning. Detta för att kunna komplettera 

tidigare års undersökningar. 

4.1 Internationella studenter 
I arbetet inför förra jämlikhetsplanen skickades en enkät ut till nationens internationella 

studenter kring huruvida de kände sig välkomna på nationen. Svaren på enkäten visar att 

respondenterna har känt sig inkluderade och välkomna både när de har jobbat i 

verksamheterna och besökt nationen som gäster. Flertalet studenter uppgav att språket kan 

vara ett hinder och att de föredrar när kommunikationen är på engelska. Höstterminens 

klubbverkare har också upplevt att språket ibland är svårt för internationella studenter, 

framför allt under sittningar. Under året har det talats engelska under sittningar där det har 

varit ett stort antal gäster som inte pratar svenska, exempelvis på reccegasquen. Information 

via Facebook och hemsidan finns på engelska och är lätt att hitta.  
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4.2 Könsfördelning 
Den 29 januari 2017 hade nationen 1023 medlemmar som har betalat ordinarie 

medlemsavgift, där 57 är av okänt kön (5,6 %), 497 är män (48,6%) och 469 är kvinnor 

(45,8). Könsfördelningen av ämbetsposterna under den senaste tioårsperioden (vårterminen 

2007 till vårterminen 2017) har sammanställts och redovisas i bilaga 1. Här kan man se att 

fördelningen generellt sett är mycket jämn med 51 % kvinnor och 49 % män. Vissa ämbeten 

är dock mer ojämnt fördelade, exempelvis idrottsförman, bibliotekarie, förste kurator och 

stipendiesekreterare. En ämbetspost anses vara jämnt fördelad när den befinner sig inom 

intervallet 40-60%.  

4.3 Släppverksamhet 
Nationens släppverksamhet har under året fungerat bra. Vid utvärderingen med klubbverket 

lyftes att det kan vara svårt att hålla koll på nedre toalett eftersom den ligger så avsides. Att 

toaletterna är unisex har inte upplevts som ett problem.  

En ny beredskapsplan vid händelse av sexuella trakasserier har upprättats av nationens 

jämlikhetsombud och förste kurator. Den nya beredskapsplanen behandlar både fall som 

uppmärksammas direkt i en verksamhet och fall som rapporteras in i efterhand. Dessutom har 

en mall för incidentrapportering utformats för att underlätta arbetet för den 

verksamhetsansvarige.  

4.4 Heteronorm 
Att gå på bal på nationen kan man göra ensam eller i olika parkonstellationer. I den mån det är 

möjligt kan man även gå fler än två. Samma sak gäller övriga sittningar på nationen. 

Angående klädsel är klädkoden på nationens sittningar inte könskodad. 

4.5 Tillgänglighet  
Nationen är idag inte anpassad för olika funktionsvariationer. Rullstolsburna har ingen 

möjlighet att ta sig in i nationshuset på grund av trappingången då nationens portabla 

rullstolsramp har gått sönder. Övervåningen går inte att nå för den som inte kan gå i trappor. 

Toaletterna på övervåningen är inte tillgänglighetsanpassade eftersom båsen är för små och 

dörren från hallen är för smal. 
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5. Handlingsplan 
 

5.1 Internationella studenter 
För att underlätta för internationella studenter som jobbar i verksamheterna bör all nödvändig 

information finnas på engelska. Något som framför allt har lyfts av klubbverket som ett 

problem är att kassamaskinen är på svenska. Att göra om den till engelska är en relativt enkel 

åtgärd som skulle underlätta för de jobbare som är icke-svenskspråkiga.  

 

5.2 Könsfördelning 
För att uppnå en jämnare könsfördelning på de poster där det ena könet är underrepresenterat 

ska följande gälla:  

Vid beredande av val till vakantsatta poster ska valberedningar i den mån det är möjligt 

uppmuntra personer av eventuellt underrepresenterat kön att söka posten. 

 

5.3 Släppverksamhet 
Den nya beredskapsplanen kommer under våren att introduceras och tas i bruk. För att 

gästerna lätt ska kunna vända sig till personalen vid eventuella problem bör jobbare och 

ansvariga vara tydligt arbetsklädda. I händelse av eventuella problem ska jobbarna vara väl 

informerade om vem de ska vända sig till och även veta vilka vakterna är samt vad vakternas 

uppgift är. 

 

5.4 Heteronorm 
I marknadsföringen ska det vara tydligt att det är möjligt att gå på baler och gasquer ensam 

eller i olika parkonstellationer och även att klädkoden inte är könsbetingad. Det ska även vara 

tydligt i marknadsföringen och evenemangsbeskrivningen för damsupéer och herrmiddagar att 

de är till för alla, oavsett könsidentitet.   

5.5 Tillgänglighet 
För att förbättra nationens tillgänglighet undersöks nu möjligheterna att tillgänglighetsanpassa 

toaletten på entréplan, vilket kommer att fortgå under året. Ett förslag på en ny ramp till 

entrén är framtaget och godkänt, men rampen är ännu inte inköpt. Målet är att det ska ske 

under vårterminen.  

 

5.6 Övrigt 
Under utvärderingen med klubbverkarna diskuterades att nationen främst gynnar sina aktiva 

medlemmar. Det gäller dels vid evenemang men även vid tilldelning av bostäder. Att 

diskutera kring hur nationen kan vara mer fördelaktig för alla medlemmar är något som bör 

utvecklas och diskuteras på nästa jämlikhetsutvärdering, vilket ska anordnas av 

jämlikhetsombud tillsammans med förste kurator i slutet av varje termin. 

 

I höstas lanserade Kuratorskonventet en kampanj mot sexuella trakasserier i nationslivet efter 

ett samarbete mellan nationernas jämlikhetsansvariga. Samarbetet kommer att fortsätta under 

våren och målet för jämlikhetsombudet är att fortsätta och i den mån det är möjligt utöka 

samarbetet med andra nationer i jämlikhetsfrågor.  
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Bilaga 1. Sammanställning av könsfördelning vid ämbeten  

VT07-VT17 
 

Förste kurator   Kvinnor: 27 % Män: 73 %  

Andre kurator   Kvinnor: 55 % Män: 45 % 

Tredje kurator   Kvinnor: 45 % Män: 55 % 

Fjärde kurator   Kvinnor: 50 % Män: 50 % 

Seniorskurator   Kvinnor: 22 % Män: 78 % 

Kökschef   Kvinnor: 50 % Män: 50 %  

Bitr. kökschef   Kvinnor: 63 % Män: 37 % 

Klubbmästare   Kvinnor: 57 % Män: 43 % 

Hovmästare   Kvinnor: 100 % Män: 0 % 

Barmästare   Kvinnor: 24 % Män: 76 % 

Restaurangvärd  Kvinnor: 38 % Män: 62 % 

Bitr. sexmästare  Kvinnor: 48 % Män: 52 % 

Fikavärd   Kvinnor: 75 % Män: 25 % 

Lunchvärd   Kvinnor: 61 % Män: 39 % 

Chefredaktör   Kvinnor: 58 % Män: 42 % 

Redaktör   Kvinnor: 58 % Män: 42 % 

Fotograf   Kvinnor: 58 % Män: 42 % 

Nätmästare   Kvinnor: 25 % Män: 75 % 

Reklamförman  Kvinnor: 38 % Män: 62 % 

Kultursekreterare  Kvinnor: 82 %  Män: 18 % 

Körförman   Kvinnor: 67 % Män: 33 % 

Manskörsförman  Kvinnor: 0 %   Män: 100% 

Damkörsförman  Kvinnor: 100 % Män: 0 % 

Orkesterförman  Kvinnor: 0 %  Män: 100 % 

Teaterförman   Kvinnor: 48 % Män: 52 % 

Bibliotekarie   Kvinnor: 82 %  Män: 18 % 

Sånganförare   Kvinnor: 37 % Män: 63 % 

NSK-ordförande  Kvinnor: 38 % Män: 62 % 

Sekreterare   Kvinnor: 36 % Män: 64 % 

Ämbetsmannavalb. ordf.  Kvinnor: 58 % Män: 42 % 

Stipendiesekreterare  Kvinnor: 77 % Män: 23 % 

Bitr. stipendiesekreterare  Kvinnor: 100 % Män: 0 % 

Hembygdsförman  Kvinnor: 27 % Män: 73 % 

Idrottsförman   Kvinnor: 8 %  Män: 92 % 

Arkivarie   Kvinnor: 58 % Män: 42 %  

Mikroskåpsförvaltare  Kvinnor: 70 % Män: 30 % 

Brädspelsförman  Kvinnor: 31 % Män: 69 % 

Fanbärare   Kvinnor: 38 % Män: 62 %  

Kårmarskalk   Kvinnor: 54 % Män: 46 % 

Krönikör   Kvinnor: 64 % Män: 36 % 

Ljud- och ljusförman  Kvinnor: 22 % Män: 78 %  

Reccevärd/internationell sekreterare Kvinnor: 52 % Män: 48 % 

Trädgårdsmästare  Kvinnor: 31 % Män: 69 % 

Husmästare   Kvinnor: 18 % Män: 82 % 

Jämlikhetsombud  Kvinnor: 67 % Män: 33 % 

Miljöombud   Kvinnor: 75 % Män: 25 % 

Totalt   Kvinnor : 51 % Män: 49 % 

  


