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HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING:  

KTH SOM ARBETSGIVARE 2022 
 

ÖVERGRIPANDE NIVÅ  
 
 

Bakgrund: Enligt diskrimineringslagen ska 

arbetsgivare och utbildningsanordnare sedan 2017 

arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett 

förebyggande/främjande arbete för att inom en 

verksamhet motverka diskriminering. Arbetet med 

dessa dokumenteras årligen enligt årcykelns fyra steg 

(bild). Tillsynsmyndighet är 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Lagtext: 

Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. 

 

Aktiva åtgärder på KTH innebär ett förebyggande och 

främjande likabehandlingsarbete i den reguljära 

verksamhetsplaneringen och arbetsmiljöarbetet. Alla 

anställda på KTH ska ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet och 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning 

samt ålder.  I enlighet med diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva åtgärder tidsplaneras och bedrivas 

inom alla delar av KTH. Arbetet ska integreras i ordinarie verksamhetsprocesser och korreleras med 

myndighetsuppdraget om jämställdhetsintegrering. 

Dokumentet är uppdelad enligt de områden som DO kräver att myndigheter ska arbeta utifrån. Inom varje 

område finns undersökning/analys –metoder liksom aktiva åtgärder listade samt 

ansvarsfördelning på central och lokal nivå. Dokumentet är framtaget utifrån olika underlag och har 

reviderats i dialog med samtliga JMLA, HR-ansvariga mfl på skolorna och inom GVS. Dokumentet har 

sedan samverkats fackligt och diarieförts som ett beslutat arbetsdokument för hela verksamheten att utgå 

utifrån under det innevarande året. Notera att andra styrdokument inom JMLvid KTH listar fler 

arbetsområden än de som redovisas här.  

 

Uppföljning och utvärdering av handlingplanen görs i slutet av året av KTH Equality Office i dialog 

med berörda parter med syfte att lägga grunden för nästa års plan. Sammanläggningen av 

uppföljningsdokumentationen för hela KTH med inlämning till DO görs årligen centralt av KTH Equality 

Office i januari-februari. Planeringen av aktiva åtgärder korrellerar i tid med planer för KTH:s 

arbetsmiljöarbete. Åtgärder från skolornas Arbetsmiljöplaner som berör diskriminering följs systematisk 

upp vid årsslutet på central nivå. 

 

Handlingsplanen samverkades på CSG 2022-03-31. För frågor kontakta equalityoffice@kth.se. 

 

 

  Dokumentdatum  Diarienummer 

  2022-03-31  V-2022-0253, KS-kod 1.2 

Skapat av     

KTH Equality Office     

equalityoffice@kth.se     

     

     

     

Syntolkning: årscykel för arbetet med aktiva 
åtgärder, indelade i fyra områden. 

 

mailto:equalityoffice@kth.se
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Arbetsförhållanden- arbetsfördelning och organisering 

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?  

Hur ser könsfördelningen ut inom olika yrkeskategorier? 

 

Undersökning/Analys 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Kännedom om anställningsformer och 

anställningsvillkor för anställda för att 

upptäcka eventuella riskområden 

Personalavdelningen 

KTH Equality Office 

FFA 

JMLA 

 

 

2022 

 

Genomföra och följa upp ev. 

medarbetarundersökningar, ärendestatistik 

(frekvens, förekomst och karaktär) samt 

indikationer från verksamheten 

* Under 2022 skapas en ny struktur för 

insamling av kvalitativ data om 

diskriminering med tillhörande pilotstudie, i 

enlighet med uppdrag 2.2.3. Motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter i 

KTH:s verksamhetsplan 2022. KTH Equality 

Office samordnar arbetet 

 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig  

arbetsmiljö  

KTH Equality Office 

 

2022 
 

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs 

Fortsatt arbete med implementering av 

värdegrund, medarbetarskap och 

uppförandekod i den ordinarie verksamheten 

 

Arbete med normer och attityder i ledarskap, 

bedömningsprocesser, medelstilldelning, 

rekrytering etc  med koppling till samtliga 

diskrimineringsgrunder 

*Kopplat till uppdraget Hållbart Arbetsliv i 

KTH:S verksamhetsplan 2022, ett av rektor 

prioriterat arbetsmiljöområde samt till arbetet 

med KTH:s arbetsgivarvarumärke liksom till 

KTH:s ledarskapsprogram  

Vicerektor  för 

jämställdhet och 

värdegrund 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig 

arbetsmiljö  

KTH Equality Office 

 
 

2022 
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Granska arbetsmiljö och karriärvägar för 

doktorander, adjunkter och forskare  

*Kopplas till KTH:s EU Charter & Code 

certifiering 

JMLA 

HR 

KTH Equality Office 

 

Equality Office 

samordnar arbetet 

Initieras under 2022 

Verka för att chefer/ledare och personal tar del 

av utbildning för att öka kunskapen om hur 

främja arbetsmiljöer utan 

diskriminering/trakasserier/sexuella 

trakasserier/kränkande särbehandlingar 

*Kopplas till arbetet i ERFA Diskriminering 

och trakasserier och utbildningen Det 

professionella samtalet som erbjuds under 

2022. 

Vicerektor för 

jämställdhet och 

värdegrund 

Personalavdelningen 

KTH Equality Office 

 

 

 

2022 

Skapa en systematiserad facklig samverkan för 
JML-frågor på skolnivå som är enhetlig för hela 
KTH 

 

Skolchef, JMLA, UD, 

Personalavdelningen, 

HR, fackliga 

representanter  

KTH Equality Office 

 

2022-2023 

Tillgängliga utvändiga entréer på KTH 

Campus: identifiera prioriterade entréer för 

åtgärd. Genomföra och följa upp åtgärderna. 

 

 

Fastighetsavdelningen  2022  

Tillgänglighetsanpassade lokaler för 

laboratorier: färdigställ ombyggnationer samt 

utvärdera/följa upp åtgärderna. 

 

 

Fastighetsavdelningen  2022 

Öka förutsättningar för digital tillgänglighet 

 

*I enlighet med Policy för digitalisering på 

KTH och uppdrag 2.3.1 Strategisk plan för 

digitalisering i KTH:s verksamhetsplan 2022 

samt de åtgärder som arbetsgruppen för 

digital tillgänglighet identifierat. 

 

 

 

 

Vicerektor för 

digitalisering 

2022 
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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? 

Undersökning/Analys 
  

Ansvarig funktion Genomförs 

Genomföra och följa upp lönekartläggning 

*Lönekartläggning genomförs centralt årligen 

av Personalavdelningen och KTH Equality 

Office. Se kartläggningens årliga 

handlingsplan för ytterligare åtgärder 

KTH Equality Office, 

Facklig samverkans-

/arbetsgrupp 

 

 

Årligen, vår 

Genomföra och följa upp lönerevision  Personalavdelningen –

samordnare lön 

 

 

Årligen, höst 

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs  

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (tex. 

ålder, anställningstid) in i lönebildningens 

styrdokument 

Personalavdelningen –
samordnare lön 
KTH Equality Office 

2022 

Framtagande av enhetliga 

verksamhetsövergripande indikatorer för att 

samla data om intern resursfördelning utifrån 

bland annat kön  

* I enlighet med uppdrag i KTH:s 

Verksamhetsplan 2022 (2.2.1 Resursfördelning 

ur jämställdhetysperspektiv) med syfte att 

skapa förutsättningar för insamling av 

resursfördelnignsdata för kvinnor och män. 

KTH Equality Office samordnar arbetet 

KTH Equality Office  
MO 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen-
administrativa system 

2022 

Rekrytering och befordran 

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

tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder stöd och uppmuntran att söka tjänster?  

Undersökning/Analys 
  

Ansvarig funktion Genomförs 

Kännedom om anställningsformer och 

anställningsvillkor för anställda med syfte att 

identifiera riskområden 

Personalavdelningen 

FFA 

JMLA, 

HR-ansvarig 

KTH Equality Office 

2022 
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Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs  

Motverka exkluderande annonstexter  

Arbeta fram och med ”Att tänka på mall” för att 

undvika exkludering utifrån 

diskrimineringsgrunderna i annonstexter 

KTH Equality Office, 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig 

rekrytering 

Inleds 2022 

Årlig uppföljning av BESTA nivå per kön för att 

motverka könsmärkning av BESTA kodning 

(tjänster och befattning) 

 Personalavdelningen- 
administrativa system 

  

2022 

Uppföljning av JML i rekryteringsprocesser, 

gällande både fakultet och verksamhetsstöd 

KTH Equality Office 
Personalavdelningen –
funktionsansvarig 
rekrytering 

  

Initieras 2022 

Utbildning i jämställd och jämlik rekrytering av 

doktorander och forskare vid KTH med syfte 

att minska exkludering i rekryteringsprocesser. 

*Intern utbildning som togs fram 2021 sprids 

på bred front under 2022, för frågor kontakta 

equalityoffice@kth.se 

 

 Personalavdelningen-
funktionsansvarig 
rekrytering 

 KTH Equality Office 

2022 

Central tentamensvaktsamordning: förnyelse av 
rutinerna för rekrytering, utbildning och 
fortbildning av tentavakter. 

Personalavdelningen-

Rekrytering och 

lärartillsättningar  

 

2022-2023 

 

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? 

Undersökning/Analys 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Kännedom om intern mobilitet på bland 
verksamhetsstödet  
 
*Kopplat till frågan om bristande 
karriärvägar för verksamhetsstödet 

 

KTH Equality Office 

Avdelningschefer 

Personalavdelningen 

2022 
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Genomföra och följa upp ev. 

medarbetarundersökningar, ärendestatistik 

(frekvens, förekomst och karaktär) samt 

indikationer från verksamheten 

Personalavdelningen 

KTH Equality Office 

2022                            

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs  

Utveckla stödfunktion/mall för dokumentation 

som bas för utvärdering av fördelning av 

kompetensutveckling (KTH gemensamma 

parametrar)  

*Kan kopplas till kompetensutvecklings-

strategin som tas fram inom ALP 2022. 

Personalavdelningen-

Karriär och 

kompetensutveckling 

Initieras 2022 

Verka för att all personalutbildning ska vara 

tillgänglighetssanpassad 

Personalavdelningen-
Karriär och 
kompetensutveckling, 
KTH Equality Office 

Initieras 2022 

Personalutveckling inom JML: 

målgruppsanpassad  och tillgänglig webb, en 

tematiserad inspirationsföreläsning/termin, 

digital personalutbildning i JML och 

diskrimineringsgrunderna 

KTH  Equality Office Årligen. 

Föreläsningsserier 

fortsätter in i 2022. 

Webb och digitala 

utbildningar färdigställs 

under 2022. 

Skapa ökad intern mobilitet för att främja 
karriärvägar inom verksamhetsstödet - med 
koppling till övergripande verksamhetsbehov  
 
*Uppdrag från UD till administrativa chefer/ 
HR-ansvarig, Programsekretariatet liksom 
Personalavdelningen. 

 

JMLA, 

Personalavdelningen, 

avdelningschefer 

2022 

Främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten och på ledande 

positioner 

Hur främjas en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare 

och på ledande positioner? På vilket sätt? 

 

Undersökning/Analys  
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Årlig genomgång av könsuppdelad statistik  Ledningskansliet 

Personalavdelningen 

KTH Equality Office 

 

2022 

https://intra.kth.se/anstallning/karriar
https://intra.kth.se/anstallning/karriar
https://intra.kth.se/anstallning/karriar
https://intra.kth.se/anstallning/karriar
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Genomföra analys (tex exit samtal för 

anställda) i samband med framtagande av ny 

central kompetensförsörjningsplan och som 

analys av orsaker till ojämställdhet och 

ojämlikhet i de högre akademiska nivåerna 

Personalavdelningen - 

funktionsansvarig 

rekrytering, 

KTH Equality Office 

Inleds 2022 

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs 

Fortsatt arbete med JML i skolornas planer för 

fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling 

*Planernas årliga JML-analys genomförs av 

KTH Equality Office 

Dekanus, FFA, JMLA 

KTH Equality Office 

2022 

 

Utlys alla tjänster och upprätta transparent 

intern- och extern rekryterings- och 

tillsättningsprocess.  Alla på KTH ska kunna 

söka utlyst tjänst och/eller uppdrag.  

 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig 

rekrytering, 

Personalavdelningen 

(pga arbetsrättsliga 

aspekter) 

2022 

Kartläggning av kvinnor/män på ledande 

positioner inom fakultet och gemensamt 

verksamhetsstöd 

*KTH Equality Office avser att göra en 

närmare kvantitativ granskning av 

jämställdheten inom både fakultet och 

verksamhetsstöd 

KTH Equality Office 

Personalavdelningen – 

systemstöd 

 

Initieras 2022 

Möjligheterna att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

Arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.  

 

Undersökning/Analys  
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Genomföra och följa upp ev. 

medarbetarundersökningar, ärendestatistik 

(frekvens, förekomst och karaktär) samt 

indikationer från verksamheten 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig  

arbetsmiljö  

KTH Equality Office 

2022                              

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs  

Revidera anvisningen för distansarbete och 

tydliggör KTH:s förhållningssätt till 

distansarbete efter pandemin. 

 

Personalavdelningen, 

Personalavdelningen-  

2022 
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Tydliggör KTH:s förhållningssätt till 

föräldravänliga mötestider 

Personalavdelningen- 

funktionsansvarig 

arbetsmiljö,   

KTH Equality office, 

Personalavdelningen 

2022 

Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier/sexuella trakasserier 

Finns det riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier/sexuella trakasserier? Implementeras 

dessa i praktiken? Finns kunskap om riktlinjerna och rutinerna i verksamheten? Hur utformas stödet 

i dessa processer? 

 

Undersökning/Analys 
 

Ansvarig funktion Genomförs 

Högskolesektorsövergripande 

samverkansprogram –inklusive prevalensstudie 

över förekomsten av sexuella trakasserier inom 

akademin 

Vicerektor 
KTH Equality Office 
 
 

Resultatredovisning 

2022 

Genomgång av processen och rutinerna kring 

att anmäla, utreda och åtgärda och påföljder av 

trakasserier, sexuella trakasserier, 

diskriminering och kränkande särbehandling 

för anställda.  

*Personalavdelningen äger processen.  

Utsedda HR-specialister följer upp och tar 

initiativ till att revidera. Både cilivrättsliga, 

arbetsrättsliga och förvaltningsrättsliga 

aspekter. 

 

HR- specialister 
HR-ansvarig 
KTH Equality Office 
 

 

 

Årligen 

Aktiv åtgärd Ansvarig funktion Genomförs 

Säkerställa att fullgott stöd och kunskap finns 

till utredarna på skolnivå i 

ärendehanteringsprocessen för anställda 

*Kopplas bla till arbetet i ERFA 

Diskriminering och trakasserier och 

utbildningen Det professionella samtalet som 

erbjuds under 2022. 

KTH Equality Office 

Personalavdelningen 

Initieras under 2022 

Säkerställ att kontaktpersoner finns för stöd 

och att anmälansprocessen för anställda är 

tydlig. Säkerställ att information om 

anmälningsförfarande och utredningspraxis 

finns tillgänglig. 

 

Personalavdelningen 
KTH Equaltity Office 
HR på skolnivå 

Årligen 
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