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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. Bifogad handlingsplan är en kombinerad 
handlingsplan för det sedan länge pågående arbetet med Lika villkor och det 
särskilda regeringsuppdraget som rör Jämställdhetsintegrering. Fakultetens arbete 
med jämställdhetsintegrering är vidare en del av det övergripande LiU-projektet 
EQUITAS. 

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa handlingsplan för lika villkor och jämställdhetsintegrering 
avseende perioden 2020-2021 enligt bilaga till beslutet. 

 
Underlag i ärendet 
Bilaga: Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 2020-2021 
 
Delges: 
Programnämnderna 
Forskarutbildningsnämnden 
TFKs kommunikatörer 
TFKs studievägledare 
Nämnden för skolsamverkan 
Koordinator för lika villkor 
Koordinator för jämställdhetsintegrering 
Genuslektorn 
 

 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 2019-10-24 
DNR LIU-2019-03424 

BESLUT 
FST 2019-6.10 

2(2) 
 

 
 
 
 
 
 

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, samt ledamöterna Nicolette Lakemond, Helena 
Herbertsson, Magnus Borga, Svante Gunnarsson, Marie Westrin, Gunnar 
Holmberg, Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Ellen Forsberg och 
Magdalena Smeds. Vidare har närvarit Vivian Vimarlund (föredragande), kanslichef 
Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 
 

 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering och Lika villkor 2020-2021 
Version 1.0 

Organisatorisk enhet: Tekniska högskolan  

Fastställd: 2019-10-24  

 

Vision  

Tekniska högskolans arbete med jämställdhetsintegrering och lika villkor har som mål att genom ökad medvetenhet skapa en stimulerande och 
inkluderande studie- och arbetsmiljö med internationell lyskraft där människor och idéer möts och utvecklas. 

Om planen  

Denna handlingsplan är en kombinerad handlingsplan för det sedan länge pågående arbetet med Lika villkor och det särskilda 
regeringsuppdraget som rör Jämställdhetsintegrering. Fakultetens arbete med jämställdhetsintegrering är vidare en del av det övergripande LiU-
projektet EQUITAS. Tekniska högskolan tar i sitt arbete främst avstamp i de av regeringen utpekade åtgärdsområdena (1) lika möjligheter till 
karriärvägar i akademin, (2) att motverka könsbundna studieval, samt (3) att förbättra kvinnors och mäns genomströmning inom högre 
utbildning. Handlingsplanen inkluderar inte insatser som redan är integrerade i befintliga processer. Det inkluderar inte alla de insatser som 
görs för att motverka könsbundna studieval inom STEM-området. Utöver befintliga insatser för att på olika sätt motverka könsbundna 
studieval, vilket alltid varit en integrerad del av fakultetens arbete, så fokuserar fakulteten istället på mottagande och bemötande av studenter 
ifrån underrepresenterat kön och andra minoritetsgrupper, det vill säga att förändra beteenden och stereotypa kulturmönster bland 
medarbetare såväl som studenter. Åtgärder som ingick i den tidigare handlingsplanen men som nu utgår, till exempel samverkan med 
studentföreningar, samverkan med företag för ökat intresse för STEM-området, VERA-roadshow, bör fortsätta som en del av det ordinarie 
arbetet.  
 

Fokus för handlingsplanen är jämställdhet mellan könen men flertalet åtgärder har bäring även för andra diskrimineringsgrunder. 
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Utvecklingsområde   Åtgärd Ansvarig(a) Resurser Slutdatum/uppföljning 
 

Arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter 

Fortsatta insatser och utvärdering av det 
arbete som fakultetsstyrelsen initierade 2019 
för att på institutionsnivå utveckla särskilda 
karriärstödjande åtgärder för lärare/forskare 
i karriären. (Kan även omfatta karriärstöd 
för doktorander.) 

Fakultetsstyrelsen 2 mnkr/år Årligen i samband med  
fakultetens budgetbeslut.  
Utvärdering okt 2021. 

 

Arbetsvillkor och 
utvecklingsmöjligheter 

Tillämpning och spridning av erfarenheter 
och slutsatser på institutionsnivå från 
ovanstående åtgärd samt från genomförda 
studier i föregående handlingsplan. 

Genuslektorn Ordinarie arbete Dec 2020 

Jämställdhet i utbildningen Samtliga programnämnder utvecklar egen 
kompetens och erfarenhet av att genomföra 
bemötandeworkshops för lärare enligt den 
modell som utarbetats av DM-nämnden. 

Programnämnderna 500tkr/år Uppföljning dec 2020 

Jämställdhet i utbildningen Implementering av hållbar 
vidareutvecklings- och driftsorganisation 
för fakultetens webbaserade genuskurs. 
Uppföljning av extern användning av 
kursen. 

Genuslektorn Ordinarie arbete Dec 2020 

Jämställdhet i utbildningen Utveckling av en webbaserat 
utbildningsmaterial inspirerat av befintlig 

Genuslektorn Ordinarie arbete Dec 2020 
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Utvecklingsområde   Åtgärd Ansvarig(a) Resurser Slutdatum/uppföljning 
 

webbkurs men anpassat för handledning i 
forskarutbildningen. 

Jämställdhet i utbildningen Systematisk uppföljning av 
genomströmningssiffror och vidta åtgärder 
framför allt vid signifikanta könsbaserade 
skillnader eller låg genomströmning 
(Åtgärden är även en del av LiU:s interna 
kvalitetssäkringssystem för utbildning) 

LGU resp. FUN Ordinarie arbete Årlig uppföljning i 
kvalitetsutvärderingar 

Jämställdhet i utbildning Förstärkt fokus avseende jämställhet och 
lika villkor i utbildningarnas innehåll 
(Åtgärden är även en del av LiU:s interna 
kvalitetssäkringssystem för utbildning) 

LGU resp. FUN Ordinarie arbete Årlig uppföljning i 
kvalitetsutvärderingar 

Jämställdhet i utbildningen Vidareutveckling av fakultetens 
genusportal. Bland insatser märks att 
utifrån kårernas enkät om kränkande 
behandling, diskriminering etc formulera 
exempel på vad som kan upplevas som 
kränkande.  

Genuslektorn Ordinarie arbete Löpande fram till dec 2021 

Samverkan kring jämställdhet Fortsatt samverkan i befintligt nätverk kring 
jämställdhetsintegrering med andra 
tekniska fakulteter/lärosäten 

Genuslektorn Ordinarie arbete Löpande fram till dec 2021 
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