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Handlingsplan för Lika villkor 

Institution/motsvarande: Tekniska fakulteten 
 

Fastslagen i fakultetsstyrelsen den: 2013-12-05 
 

 
  

 

Beskrivning av vision: Alla ska känna sig välkomna 

 

Nulägesbeskrivning: I 2012 års NSI-enkät (Nöjd studentindex) framkom att en betydande andel av kvinnliga studenter vid LiTH någon 
gång under sin studietid upplevt sig diskriminerade eller kränkta på grund av kön. I syfte att närmare förstå vad 
dessa siffror stod för lät fakulteten Stina Backman, genuslektor vid filosofisk fakultet, genomföra en mer 
omfattande webbenkät till samtliga kvinnliga studenter vid LiTH. Enkäten bekräftar i huvudsak NSI-siffrorna men 
kastar dessutom ljus på bland annat vad för slags särbehandling det handlar om, vem som står för den och hur 
den påverkat studierna. Enkäten pekar på behov av både breda åtgärder för att påverka attityder och tydliga 
ställningstagande från fakultets- och institutionsledningarna och mer riktade insatser för att motverka förekomsten 
av vissa specifika problem. 

Fokus för handlingsplanen är diskriminering på grund av kön med åtgärderna har bäring även för andra 
diskrimineringsgrunder. 

 

 

Mål  Åtgärd Ansvarig Resurser Uppföljning 
 

Alla medarbetare och studenter ska 
vara medvetna om att 
särbehandling inte tolereras och att 
alla har ett ansvar att bidra i detta 
arbete 

Ta fram ett informationsmaterial till anställda och 
studenter. Det ska signalera ett tydligt 
ställningstagande från fakultets- och 
institutionsledningarna om vikten av att alla ska 
känna sig välkomna till tekniska högskolan. Detta 
både av rättviseskäl och kvalitetsskäl.  
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Under våren planerar fakultetsledningen dessutom 
institutionsbesök som adresserar frågan.  

Lika villkorsinslagen i mottagningen av nya 
studenter ska också stärkas inför hösten. 

Minska särbehandling särskilt i 
samband med laborationer och 
lektioner 

 

Många fall av särbehandling förefaller inträffa i 
samband med laborationer och lektioner när 
timanställda och amanuenser ansvarar för 
undervisningen. En webbaserad kurs togs fram för 
ett par år sedan för att öka medvetenheten om 
särbehandling främst på grund av kön. Kursen har 
varit tillgänglig för alla men har utnyttjats i 
begränsad omfattning. Kursen bör därför göras 
obligatorisk för nya lektions- och 
laborationsassistenter. Den bör dock först 
vidareutvecklas utifrån resultaten i enkäten och 
kompletteras med någon form av examination med 
åtföljande kursbevis. 

Fakulteten ska också verka för att universitetets 
behörighetsgivande pedagogiska kurser stärks 
avseende Lika-villkorsmoment för lärarpersonalen. 
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Minska mörkertal och skapa tillit till 
viljan att utreda och åtgärda 
avsiktliga och upprepade övertramp 

 

 

I enkäten förekommer exempel på grava övertramp 
som sannolikt medfört disciplinära påföljder, men 
som antingen inte anmälts eller inte utretts. Tilliten 
till fakultetens och institutionernas vilja och förmåga 
att hantera övertramp behöver stärkas genom att ha 
tydliga och rättssäkra rutiner för att ta emot anmälan 
diskriminering och genomföra rättssäkra 
utredningar. 
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Jämn könsfördelning på 
utbildningarna 

 

Ungefär en tredjedel av studenterna på Tekniska 
högskolans utbildningar är kvinnor. Andelen har 
varit långsamt ökande under ett antal år. Men 
variationen mellan olika utbildningar är stor. I flera 
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av civilingenjörsprogrammen är männen i minoritet 
medan andel kvinnor främst inom dataområdet 
liksom inom elektroteknik är mycket låg. Likaså 
finns få kvinnor bland högskoleingenjörerna. 

Fakulteten har under 2013 låtit genomföra en studie 
rörande kvinnliga gymnasieelevers attityder och 
åsikter om fortsatta studier i teknik, naturvetenskap 
och matematik. Studien presenterades under en 
halvdag tillsammans med resultaten från de 
internationella studierna ROSE och IRIS. Fakulteten 
har för avsikt att återkomma till frågan under våren 
och att ta tillvara resultaten av dessa seminarier i 
det framtida marknadsförings- och 
rekryteringsarbetet främst kring utbildningar med låg 
andel kvinnor. 

 


