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Uppdatering av planen  

 

”Lika villkor” är LiUs samlingsbegrepp för ”arbetet med jämställdhet och genus, etnisk och religiös 

mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt 

likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande 

identitet/uttryck”. För att förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserier vid LiU på både 

strukturell och individuell nivå fastställs varje år en universitetsgemensam strategi och plan för Lika 

villkorsarbetet. Varje organisatorisk enhet fastställer dessutom en egen kompletterande plan. Från 

2010 ska planen vara 3-årig men ska följas upp och vid behov revideras årligen.  

Tekniska högskolans strategi och handlingsplan för Lika villkor under perioden 2010-2012 omfattar 

fyra fokusområden: Breddad rekrytering, Förhållningssätt och attityder, Teknikens roll i samhället 

samt Möjligheter och förebilder. Planen grundar sig på det manifest som förutom LiTH 

undertecknats även av KTH, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet/LTH samt Delegationen 

för jämställdhet i högskolan. 

Breddad rekrytering 

Svensk högre utbildning är mycket segregerad – utbildningar inom till exempel vård och pedagogik 

domineras av kvinnor medan speciellt teknikutbildningar domineras av män. Stereotyper om 

utbildningar och yrken samt en könsuppdelad arbetsmarknad bidrar till att konservera och förstärka 

de mönster som ligger till grund för ungdomars val av utbildning och karriär. Från andra studier vet 

vi till exempel att bilden av en elektroingenjör inte sällan är en person ”som drar ledningar” och 

maskiningenjörer ”mekar med motorer”. Att förändra bilden av utbildningen och yrkesrollen är 

svårt. Det kräver ett långsiktigt arbete för att förstå och nyansera människors uppfattningar men är 

nödvändigt för att bredda rekryteringsbasen och nå de studenter som har bäst förutsättningar att 

klara utbildningen och verka inom yrket. Bland de åtgärder som Tekniska högskolan prioriterar för 

att bredda rekryteringen märks 
 Att i rekryterings- och informationsmaterial försöka förmedla en nyanserad bild av vad teknik och 

naturvetenskap är och den bredd och de möjligheter som en utbildning inom dessa områden öppnar. Det är 

speciellt viktigt att budskapet når de grupper som idag i hög grad väljer bort framför allt tekniska men även 

vissa naturvetenskapliga utbildningar. 

 Att sprida resultat av projektet ” att fånga in bilder av utbildningar” genomfördes under 2010. Resultat visar att 

ungdomar på gymnasienivå fortfarande har förutfattade meningar om utbildningarnas innehåll och möjligheter. 

 

Förhållningssätt och attityder 

I lärandemålen för högre utbildning ingår inte bara kunskaper i utbildningarnas karaktärsämnen utan 

även förmågor och förhållningssätt som är viktiga både under studietiden och för att efter examen 

kunna verka i moderna organisationer. Att förmedla den typen av förhållningssätt ställer krav på 
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medvetenhet och kunskap om till exempel etnicitets- och jämställdhetsfrågor såväl som etiska 

frågeställningar som rör både studierna och yrkesrollen. Detta inbegriper alla nivåer, både bland 

studenter och bland personal. Åtgärder som Tekniska högskolan speciellt prioriterar för att förändra 

förhållningssätt och attityder omfattar 
 Att verka för att det webbaserade utbildningsmaterial kring genusfrågor som utvärderades under 2010 används 

vid utbildning av laborations- och lektionsassistenter på LiTH för ökad medvetenhet om värdet att ha hänsyn till 

genusfrågor i undervisningssituationen.  

 Att fortsätta diskussion med LiU för att undersöka möjligheten till att kursen generaliseras och används av flera 

grupper  

 Att samla in exempel/förebilder från olika nivåer med syfte att visa hur genusfrågor har integrerats i grund- och 

forskarutbildningen samt i olika forskningsprojekt på LiTH. En sådan aktivitet kan bidra till att mäta och fånga 

in förändringar i attityder vad gäller integrering av genusfrågor. 

 Att se över och utveckla mottagningen och introduktionen för nya studenter. Detta för att öka medvetenheten 

om Lika villkorsfrågor samt att väcka etiska spörsmål både i fråga om synen på de egna studierna och den 

framtida yrkesrollen och i fråga om attityder till medstudenter och till personal. 

Teknikens roll i samhället 

Tekniska högskolan ska fortsatt verka för att utbildning och forskning inom teknik och 

naturvetenskap förenas med verksamhet som traditionellt hamnat utanför tekniksektorn, men där 

teknikutveckling kan skapa mervärde. Det kan till exempel röra nya utbildningsprogram som förenar 

teknik med design, medicin eller miljö, alternativt tvärvetenskaplig eller industrinära forskning. Som 

ett led i arbetet för att bredda och förbättra förståelsen av teknikanvändning och teknikutveckling 

måste forskningsrön om teknik, samhälle och genus tas tillvara.  

Möjligheter och förebilder 

Tekniska högskolan ska vara en miljö där både män och kvinnor kan utvecklas till inspirerande 

förebilder, lärare samt excellenta forskare inom teknik och naturvetenskap. I nästan hela 

högskolesektorn minskar andelen kvinnor ju längre man kommer inom de akademiska 

karriärvägarna. Vid LiTH är andelen kvinnor på civilingenjörsutbildningarna ca 25 procent medan 

andelen kvinnor i gruppen lektorer är 20 procent och andelen kvinnor i gruppen professorer endast 

är 9 procent. Tekniska högskolan avser 
 Att fortsätta den särskilda satsning som pågått några år och som innebär att kvinnor som antas som oavlönad 

docent får ett forskningsstöd under en treårsperiod för att kunna meritera sig till professorskompetens. Denna 

satsning har varit ovanligt lyckad – andelen kvinnor som antagits som oavlönad docent har under åren 2008-

2009 legat på 25 procent från att dessförinnan legat kring 10 procent. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess 

sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Helen Dannetun, ordförande, 

ledamöterna Lars Eldén, Magnus Berggren, Göran Bergqvist, Petter Krus, Bengt Assarsson, Dan 

Jangblad, Astrid Lundmark, Marie Westrin, Linda Svensson och Elin Andersson. Vidare har 

närvarit föredragande Vivian Vimarlund, kanslichef Per Larsson och styrelsekoordinator Maria 

Boberg. 
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