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Redovisning av genomförda aktiviteter under 2011 inom ramen för 
handlingsplanen för Lika Villkor  

 

”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 villkors-arbetet. 

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. Planens struktur och innehåll grundar sig på det manifest som förutom LiTH 

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

jämställdhet i högskolan. Planen är treårig men uppdateras årligen. 

Under 2011 har följande aktiviteter genomförts 

eBok 

Inom ramen för genusarbetet på LiTH har under 2011 samlats in goda exempel på hur olika institutioner 

arbetar med integrering av genusfrågor både i grund- och forskarutbildning. Denna eBok kommer att 

publiceras som komplement till den webbbaserade genuskurs som finns tillgänglig på länken 

http://www.lith.liu.se/genus?l=sv. 

Webbaserade utbildningsmaterial avseende genusfrågor  

Sedan mars 2011 finns webbkursen tillgänglig på LiTHs hemsida både på engelska och på svenska. 

Kursen har fått bra utvärdering och anses har bidragit med praktiska och konkreta exempel som hjälper till 

att öka medvetenhet av värdet av att ta hänsyn till genusfrågor i undervisningssituationen.  

Forskningsmedel till kvinnliga docenter 

Under 2011 fortsatte initiativet med särskilda forskningsmedel till kvinnor som utses till oavlönad docent. 

Under 2011 utsågs 18 docenter varav 6 kvinnor (33 %) och 12 män (67 %). 

Mottagning 

Inför mottagningen Ht2011 har mottagningen och introduktionen för nya studenter setts över och 

utvecklats bland annat genom bättre utbildning av faddrar. Avsikten har varit 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. 

 

Nationellt projekt från ord till handling  

Utöver planerade åtgärder har LiTH under året medverkat i ett nationellt projekt som syftar till att öka 

balansen mellan män och kvinnor i organisationer med en teknikvetenskaplig verksamhet och där 

högskolan är arbetsgivare. Projektet är ett resultat av ett initiativ som rektorerna från LiU, KTH, Lund och 

Luleå tekniska universitet har tagit och finansieras av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektet 

fortsätter under 2012 och avser rapportera resultatet i slutet av året.  

 

 

 


