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Lika villkor – handlingsplan för tekniska fakulteten 

2016/2017 
 

Bakgrund 

Enligt rektorsbeslut ska lokala handlingsplaner för lika villkor upprättas på 

institutioner, fakulteter, fakultetskanslier, biblioteket och universitetsförvaltningen. 

De ska innefatta förebyggande och strategiska åtgärder för lika villkor och mot 

kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier. Åtgärderna ska 

motverka all form av kränkande särbehandling, men de lagstadgade 

diskrimineringsgrunderna står i centrum: kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning och ålder. 

 

Åtgärder för breddad rekrytering överlappar ofta övriga åtgärder inom området, 

men dessa bör särskilt framgå i fakulteternas planer. 

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogad handlingsplan för lika villkor för 2016/2017 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Handlingsplan för Lika villkor 2016/2017 

 

Delges: 

Programnämnderna 

TFKs kommunikatörer 

TFKs studievägledare 

Nämnden för skolsamverkan 

Koordinatorer för lika villkor (Johanna Forsell & Kristina Karlsson) 

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

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

föredragande och ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Camilla 

Forsell, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Astrid Lundmark, 

Dan Jangblad, Sebastian Brandtberg, Seth Ramström och Katarina Bengtsson. 

Vidare har närvarit allmänintressen Lena Strömbäck och Helén Fogelberg, fackliga 

företrädare Janerik Lundquist och Jens Isacsson, kanslichef Annalena Kindgren 

samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Handlingsplan för Lika villkor 2016/2017 

Institution/motsvarande: Tekniska fakulteten 
 

Fastslagen i fakultetsstyrelsen: 2016-04-28 
 

 
 

 

Beskrivning av vision:  

Alla ska känna sig välkomna 

Nulägesbeskrivning:  

I tidigare års studentundersökningar har framkommit att en betydande andel kvinnliga studenter vid LiTH någon gång under sin studietid upplevt sig 
diskriminerade eller kränkta på grund av kön. De fördjupade analyser som gjorts av studentundersökningarna 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 därför diskrimineringsgrunden kön men flertalet åtgärderna har bäring även för andra diskrimineringsgrunder. 

Utöver nedanstående åtgärder genomförs också ett mer reguljärt, långsiktigt arbete bl.a. med stöd till kvinnliga docenter och genom Nämnden för 
skolsamverkans samordning och initiativ för breddad rekrytering och breddat deltagande i samverkan med grund- och gymnasieskolor. 

 

Mål  Åtgärd Ansvarig(a) Resurser Uppföljning 
 

Minska särbehandling särskilt i 
samband med laborationer och 
lektioner 

Många fall av särbehandling förefaller inträffa i samband 
med laborationer och lektioner. Undervisningen leds då 
oftast av oerfarna lärare. För denna grupp har fakulteten 
utvecklat den webbaserad utbildningen Genusmedveten 
undervisning, se 

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

I tidigare handlingsplaner har utbildningen börjat rullas 
ut på berörda institutioner (än så länge på MAI, IDA, ITN 
och IEI). I denna handlingsplan kommer utbildningen att 
rullas ut på återstående institutioner. 

Genuslektor i samråd med 
fakultetsledningen 

Ersättning till 
assistenter och 
kursansvariga på 
institutionerna 
(ca 700 tkr) 
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Synliggöra kvinnliga förebilder 

 

Uppmuntra till att kvinnliga lärare engageras under 
utbildningarnas första år 

LGU Ordinarie 
verksamhet 

 

Stötta studentaktiviteter rörande lika 
villkor 

 

Stötta studentföreningar med till exempel 
inspirationsföreläsningar kring lika villkor och följa upp 
tidigare genomförda dialoger. Bland annat planerar IL-
nämnden att fördjupa sitt samarbete med IQual (en 
förening inom I-sektionen) kring lika villkorsfrågor. 

KOM och samtliga PN Ordinarie 
verksamhet 

 

Synliggöra kvinnliga förebilder 
I samarbete med Emma-föreningen, studievägledningen 
och berörd kommunikatör organisera ett antal 
seminarier/gästföreläsningar där kvinnliga alumner 
inbjuds att presentera sig och sina nuvarande 
arbetsuppgifter. Syftet är att ge främst kvinnliga 
studenter goda förebilder och eventuellt även mentorer 
och därigenom förhoppningsvis minska tidiga avhopp. 
Detta skulle kunna användas även i marknadsföringen 

och därigenom öka antalet kvinnliga sökanden. 

PNMD Ordinarie 
verksamhet 

 

Minska särbehandling 

 

Förtydliga informationen om vart man kan vända sig vid 
särbehandling 

Stvl Ordinarie 
verksamhet 

 

Bredda rekryteringen och deltagandet Genomföra alumnenkäter och sprida resultatet i syfte 
att kommunicera hur arbetsmarknaden ser ut och vad 
som kommer att krävas för presumtiva studenter. Detta 
görs för att motivera särskilt studenter från studieovana 
hem genom att visa på var alumnerna arbetar och vad 
som förväntas av en utbildad person inom området för 
utvalda program. 

PNKB Ordinarie 
verksamhet 

 

Ökad medvetenheten i 
utbildningskommunikation  

Under året kommer en översyn av programtexter och 
bilder att göras i ambition att öka rekryteringen av 
kvinnor på de av PNEFs utbildningar där kvinnor är 
underrepresenterade. Arbetet kommer bland annat ta 
sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter från KTH. 

PNEF & KOM Ordinarie 
verksamhet 
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Sätta tekniken i ett sammanhang Identifiera och etablera beröringspunkter mellan kurser i 
olika program för att tidigt i utbildningen visa 
tillämpningar och sätta tekniken i ett sammanhang, t.ex. 
medicinsk elektronik på ED och ett samarbete mellan 
specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård 

och MED, Y-med och BME. 

PNEF Ordinarie 
verksamhet 

 

Minska särbehandling i undervisning Workshop för lärare om studentbemötande och hur man 
skapar en inkluderande lärmiljö. Pilot genomförs 2016 
med lärare och studierektorer årskurs 1 och 2 på D, i 
ambition att senare sprida erfarenheterna till andra 
utbildningar. 

PNDM 100 tkr av UKÄs 
kvalitetsmedel 

 

Minska avhopp p g a skillnad i 
förkunskaper inom programmering 

Differentierad undervisning i första 
programmeringskursen för att möjliggöra för alla 
studenter att nå målen.  Förkunskaperna vad gäller 
programmering skiljer sig väldigt mycket mellan olika 
studenter. Även om förkunskaper inte i sig är kopplat till 
kön så är killar överrepresenterade i gruppen med 
tidigare programmeringserfarenhet. Genomförs för D 
och U hösten 2016. 

PNDM Medel för 
kursutveckling 
avsatta 2015 från 
UKÄs 
kvalitetsmedel  

 

Ökad medvetenheten i 
utbildningskommunikation 

 

Genusfotografen (http://www.genusfotografen.se/) är 
fotografen som bloggar och föreläser om genustänk i 
bilder och normkritisk bildanalys. Avsikten är att bjuda in 
honom under året och även uppdra till honom att ge 
återkoppling på bilder i programbroschyrer 

KOM Ca 10 tkr  

Bredda rekrytering och deltagande Verka för samarbete med arbetsgivare för att i 
gemensamma aktiviteter och arrangemang såsom 
Populärvetenskapliga veckan eller IGE-dagen (Introduce 
a girl to engineering) nå ut till grupper av ungdomar som 
idag är underrepresenterade inom den teknik- och 
naturvetenskapliga sektorn 

KOM Ordinarie 
verksamhet 

 

http://www.genusfotografen.se/
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Bredda rekrytering och deltagande Fortsatt påverkansarbete för att regeringen ska bredda 
syftet med basår från att enbart tillgodose ett 
arbetsmarknadsbehov till att även främja breddad 
rekrytering 

Fakultetsledningen i 
samverkan med SUHF och 
nätverken RET/TUF och Dulrik 

Ordinarie 
verksamhet 

 

Breddat deltagande Fortsatt arbete med översättning till engelska av 
forskarutbildningens informationsmaterial och 
styrdokument, samt vidareutveckling av kursen i 
forskarhandledning på engelska. 

FUN Ordinarie 
verksamhet 

 

Tryggare studiefinansiering på 
forskarnivå för internationella 
forskarstuderande 

För att bättre kunna analysera och ge en bild av den 
ekonomiska situationen för forskarstuderande med 
stipendiefinansiering kommer fakulteten centralt 
arkivera gällande stipendieavtal och eventuell 
tilläggsfinansiering. 

FUN Ordinarie 
verksamhet 

 

 


