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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 genuslektorn vid filosofiska fakulteten 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 

 

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. Den webbaserad utbildning i 
Genusmedveten undervisning, se 

http://www.lith.liu.se/genus 

Genuslektor i 
samråd med 
fakultetsledningen 

Efter behov 2015-12-31 
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som tidigare tagits fram vidareutvecklades under 
2014 och testades i en pilotomgång omfattande 2 
större kurser. Ett 20-tal personer deltog i 
utbildningen som togs emot mycket väl. Under 
våren 2015 genomförs en reviderad version av 
utbildningen för två hela institutioner i syfte att 
skapa fungerande institutionsrutiner och möjliggöra 
att ansvaret därefter kan tas över av berörda 
institutioner. Under hösten kommer utbildningen att 
implementeras på fler institutioner. 

Öka förståelse för i vilka 
sammanhang kränkande 
särbehandling uppkommer och 
manifesteras 

Genuslektorn på filosofiska fakulteten genomför 
djupintervjuer med ett mindre antal kvinnliga 
studenter (från den tidigare genomförda enkäten) 
för att öka förståelsen för hur särbehandling och 
kränkande jargong kommer till uttryck och hur det 
påverkar studenter och studieresultat. 

Genuslektorn 
filosofiska 
fakulteten 

100kkr 2015-06-30 

Öka förståelse för i vilka 
sammanhang kränkande 
särbehandling uppkommer och 
manifesteras 

Samtal/dialoger mellan programnämndernas 
ledningar och sektionernas ”tjejföreningar” (motsv.) 
för att identifiera programspecifika förhållanden och 
hur situationen på enskilda utbildningar kan 
förbättras. Avsikten är att ta tillvara denna kunskap i 
åtgärdsplanerna i den nyligen genomförda 
studentundersökningen 2015. 

Programnämnderna 
och LGU 

Efter behov 2015-12-31 

Minska mörkertal och skapa tillit till 
viljan att utreda och åtgärda 
avsiktliga och upprepade övertramp 

 

 

I enkäten 2012 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. 

Fakultetsledningen Efter behov 2015-12-31 

Jämn könsfördelning på alla 
utbildningar 

 

Fakulteten har 2013 arrangerat en workshop med 
syfte till att öka medvetenhet om frågor som 
påverkar valet/intresset av teknik och 
naturvetenskapliga och matematiska utbildningar. 

Fakultetsledningen Efter behov 2015-12-31 
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Avsikten är att under 2015 arrangera en ny 
workshop för diskussion om hur resultat av 
internationella studier (ROSE/IRIS) samt interna 
erfarenheter i praktiken kan tas tillvara i det framtida 
marknadsförings- och rekryteringsarbetet i 
fakultetens utbildningar med sned könsfördelning 

 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus 
Ulf Nilsson, ordförande och föredragande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Kajsa Uvdal, Camilla Forsell, Jan Nordström, Svante 
Gunnarsson, Martin Rantzer, Astrid Lundmark, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och Katarina Bengtsson. Vidare har närvarit facklig företrädare 
Janerik Lundquist och Jens Isacsson, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund och Annalena Kindgren samt styrelsekoordinator Maria Boberg. 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsekoordinator 
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