
Vad är egentligen normalt?! 

Varför pratar vi om idrott och handikappidrott? 
Sjuksköterskan och den manlige sjuksköterskan? 
Normer påverkar varje persons handlingsutrymme 
och styr hur vi handlar och uttrycker oss och hur vi 
bemöter andra. Ett normkritiskt perspektiv är 
viktigt för att synliggöra föreställningar om vad 
som ses som normalt och onormalt.  

Lika villkor vid Umeå universitet 

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp 
för arbetet med att främja lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-
identitet eller könsuttryck eller ålder. 

Vilken färg har ett 
hudfärgat plåster? 



 

Hur kan du bidra till lika villkor? 

Vid Umeå universitet har vi en nolltolerans mot 
diskriminering, trakasserier eller annan kränk-
ande behandling av studenter, anställda, 
samarbetspartners och besökare. Både med-
arbetare och studenter har ett eget ansvar för att i 
det vardagliga mötet med kollegor, lärare och 
studenter behandla var och en med respekt. Målet 
är att alla ska känna sig välkomna och 
inkluderade.  
 
Frågor som är bra att fundera kring är exempelvis 
hur kan jag bidra till att alla känner sig 
inkluderade? Finns det något i mitt beteende som 
skapar en exkluderande studiemiljö? Hur pratar 
jag om personer och till personer i min 
studiemiljö? Hur är jargongen och stämningen i 
vår kursgrupp? Förekommer det rasistiska eller 
sexistiska skämt? Finns det planerade aktiviteter 
som kan vara svåra att delta i med exempelvis 
rullstol? Hur ser det ut vid olika sociala aktiviteter 
- förekommer sånger, lekar eller spex som 
personer kan ta illa vid sig av och som förmedlar 
en fördomsfull syn på grupper av människor, 
exempelvis kvinnor eller homosexuella? 

Vill du veta mer? 
 
På nedanstående sidor kan du läsa mer om Umeå 
universitets arbete för lika villkor och hur du ska 
agera om trakasserier eller kränkningar uppstår. 
 
För studenter: http://www.student.umu.se/under-
studietiden/studiemiljo-och-lika-villkor/ 
 
Kontakt; Agnes Lundgren och Jeanette Lövqvist, 
Personalenheten http://www.personal.umu.se  


