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Minnesanteckningar 
JäLM vid LTH: Arbetsgruppsmöte 3 februari 2015 
 
Närvarande: 
Eva Westin, Reglerteknik 
Erik Andersson, Designvetenskaper 
Laura Liuke, Arkitektur och byggd miljö 
Bitte Rosencrantz, Bygg- och miljöteknologi 
Yujing Li, Bygg- och miljöteknologi (& WINGS) 
Camilla Lekebjer, Datavetenskap 
Elin Anna Topp, Datavetenskap 
Per Kristiansson, Fysik 
Johan Ohlin, Kemicentrum 
Yvonne Granfeldt, Livsmedelsteknik 
Claus Führer, Matematikcentrum 
Patricia Felix Poma de Kos, Matematikcentrum 
Eva Leire, Teknik och samhälle 
Kajsa Eriksson Rosenqvist, studeranderepresentant och Elektra 
Olof Sörnmo, Reglerteknik 
Carolina Lidström, Reglerteknik 
Jeffrey Armstrong, LTH:s kansli, personalavdelningen 
 
1. Mötesformalia 
Dagordningen godkändes. Erik Andersson utsågs till mötessekreterare. Alla 
presenterade sig själva. Jeffrey Armstrong var mötesordförande. 
 
2. Kort presentation av Institutionen för reglerteknik 
Eva Westin presenterade Institutionen för reglerteknik, 50 år i år. Flera discipliner 
på institutionen har få kvinnor. På institutionen finns ett jämställdhetsråd och man 
har även en föreläsningsserie med fokus på jämställdhet. 
 
3. Information och meddelande 
Kajsa Widén har gått i pension 
Kajsa Widén har gått i pension, Lena Lindell har ersatt henne. 
 
Den nationella jämställdhetskonferensen 
22-23 oktober hålls den nationella jämställdhetskonferensen i Uppsala, med 
inriktning lika villkor. Det går att söka ekonomiskt bidrag till den som vill delta. 
Intresserade hör av sig till Jeffrey. 
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4. Karriärstege LTH och aktuell statistik 
Aktuell statistik 
Jeffrey har tagit fram statistik för kvinnor/mänfördelningen i olika discipliner på 
LTH (och kommer att fortsätta med detta kvartalsvis). Exempel just nu: 
 
Disciplin Andel kvinnor (%) Kommentar 
Doktorander 35 Uppgång 2 % från förra året 
Postdoktorer 27 Oförändrat de senaste åren 
Biträdande lektorat 41 Stor positiv förändring – en viktig grupp 
Universitetslektorer 27  
Forskare (tillsvidare) 23 Personer i den här disciplinen hamnar 

utanför karriärvägen. Det är också en 
svårhanterlig grupp med många olika 
funktioner representerade. 

Professorer 15 Ökning med 1 % från förra året 
 
Jeffrey ska skicka ut bilden över nuläget. 
 
Spridning bland internationella studenter 
En undersökning inom Nanometerkonsortiet har visat att det kan bli fler kvinnliga 
studenter när man har en internationell rekryteringsbas. 
 
Administratörers karriärgång 
Administratörer ska kunna göra karriär, t.ex. från institution till kansli och tillbaka. 
Som administratör ska man också kunna ha en utbildande roll, istället för den 
gängse funktionsinriktade. 
 
Att ta med till verksamheterna: Arbeta från början med en karriärgång för 
underrepresenterade grupper. Fakulteten ska framöver jobba mer med adjungerade 
positioner. Det kan finnas en väg in i karriären från dessa. 
 
5. Projekt ”Lise Meitner – version 2.0: Rekrytering av gästprofessorer och 
adjungerade professorer av underrepresenterat kön” 
LTH har tillfälligt stoppat Lise Meitnersatsningen för att prova något nytt – ”Lise 
Meitner version 2.0”. Syftet är att bredda rekryteringsgrunden bl.a. genom att öka 
antalet gästprofessorer och adjungerade professorer av underrepresenterat kön. 
Syftet är också att bidra med förebilder och mentorer för personer i början av sin 
akademiska karriär. LTH finansierar upp till 8 personer med 20 % i upp till tre år. 
 
Att ta med till verksamheterna: Deadline för ansökan är 31 mars. Påminn 
prefekterna om detta! 
 
Kommentar 
Deadline är tight – det blir ont om tid att förbereda. I framtiden bör liknande 
satsningar kommuniceras inte bara till prefekterna utan även i 
forskningsberedningen och forskningsnämnderna. 
 
6. Återkoppling – vad händer vid respektive institution? 

• Livsmedelsteknik (Yvonne Granfeldt): Inget nytt att rapportera. 
• Elektroteknik (Kajsa Eriksson Rosenqvist): Har dragit igång ett internt 

mentorsprogram där 4:or och 5:or ska vara mentorer för de nyintagna. 
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• Arkitektur och byggd miljö (Laura Liuke): Har återupptagit kontakten med 
studierådet. Det består av både industridesign- och arkitekturstudenter, 
men just nu mest från industridesign. Vid senaste mötet hade de 
synpunkter på undervisningen. Det kanske ska vara med samarbete med 
designvetenskaper? 

• Datavetenskap (Camilla Lekebjer): inget nytt att rapportera men planen är 
att anordna den interna universitetsworkshopen ”Se människan” som 
Kajsa Widén tidigare hållit (nu är det Tomas Brage som är ansvarig). Den 
handlar om att få in normkritiska perspektiv på verksamheten. Ett problem 
är att ledningen tror att alla kanske inte vill lägga 3 timmar på detta. 
Kommentar: Man kan ha det som en del av en kickoff. Kuratorerna från 
utbildningsservice kan också berätta om stöd till personer med extra 
behov. 

• Fysik (Per Kristiansson): Har en seminarieserie på institutionen där 
jämställdhet återkommande tas upp. Inom ramen för institutionens 
jämställdhetsgrupp har det tillsatts två arbetsgrupper där den ena ska 
uppdatera jämställdhetsplanen och den andra ska arbeta med att förmedla 
information på intranätet. Ett problem för jämställdhetsgruppen är att 
studenterna inte är med på så många möten eftersom de studerar en 
begränsad tid och mötena inte hålls så ofta. En annan sak som det arbetas 
med är en utvärdering av extra doktorandförlängning – kan det extra 
halvår som ges till de som varit föräldralediga (förutom den ordinarie 
kompensationen) användas på bättre sätt, som en subvention av 
postdoktjänst eller något annat? 

• Kemicentrum (Johan Ohlin): Jämställdhetsarbetsgruppen träffas fyra 
gånger per år. Den nya prefekten är intresserad av frågorna. Efterfrågas: 
Stöd från LTH (i form av en skrift) när det gäller introduktion till 
likabehandling, speciellt riktat till doktorander och studenter. 

• Reglerteknik (Carolina Lidström och Olof Sörnmo): Har påbörjat 
seminarieserie inom Reglertekniks jämställdhetsgrupp. Har också ett 
flertal projektgrupper så att alla ska ha en tillhörighet. Mentorsprogrammet 
ska ses över. Har haft extern hjälp för att se hur man visa verksamheten. 

• Teknik och samhälle (Eva Leire): Tills nyligen har inga vanliga 
utvecklingssamtal hållits med doktoranderna på institutionen, men nu ska 
prefekten ha det med samtliga – hon är neutral i och med att hon inte 
handleder någon av dem. Eva ska utgå från doktorandenkäten, där det bl.a. 
kommit fram att kvinnliga doktorander är mer stressade och har svårare att 
komma in i verksamheten. De väljer också ofta kvinnliga handledare. 
Doktorandenkäten baseras på enkät från Anders Ahlberg på genombrottet. 

• Matematikcentrum (Patricia Felix Poma de Kos och Claus Führer): 
Försöker ha jämställdhetsgruppen som inspiration, bl.a. genom att bjuda in 
externa personer. T.ex. har Ewa Westin hållit ett populärt föredrag om 
TA-personalens roll, där fler än vanligt kom och lyssnade. Vid andra 
seminarier har deltarantalet varit skralt. 

• Designvetenskaper (Erik Andersson): Institutionen har ny prefekt, Fredrik 
Nilsson, efter att Gerd Johansson har slutat (hon jobbar dock kvar som 
forskare och lärare på institutionen). Under våren är stresshantering i 
fokus, jämställdhet till hösten. Policydokumentet ”För föräldrar” är färdigt 
och ska användas som ett stöd till föräldrar så att de kan få bättre 
förutsättningar att få arbets- och privatliv att gå ihop. Dokumentet är ett 
slags appendix till jämställdhetsplanen, som ”nästan” är klar. Idéer om hur 
den kan förankras bland medarbetarna tas tacksamt emot. Kommentar: Låt 
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den gå till avdelningsföreståndarna som sedan får diskutera den med 
respektive avdelning.   

• Bygg- och miljöteknologi (Yujing Li och Bitte Rosenkrantz): Institutionen 
har ny prefekt. Ska göra lönekartläggning. Alla kvinnor i huset/på 
institutionen har haft gemensamma luncher, men det varit svårt att få ihop 
pga. att renoveringen har splittrat verksamheten. Yujing informerade även 
om WINGS. Nätverket WINGS (Women in Great Sciences) har nu funnits 
i mer än tio år. Till en början berörde det endast Naturvetenskapliga 
fakulteten men nu är även Medicinska fakulteten och LTH med (sponsrar 
med 75 000 kr var, Naturvetenskapliga institutionens bidrag är 150 000 
kr). WINGS anordnar lunchseminarier och försöker visa kvinnor som 
förebilder, som en inspiration till de yngre. 

 
7. Återkoppling – vad händer på områdesnivå? 
Bidrag till projekt 
Om det finns idéer till projekt som är till nytta för jämställdhetsarbetet kan 
ansökan om bidrag lämnas till ledningsgruppen för JäLM, där Annika Mårtensson 
är ordförande. Övriga ledamöter: Sonja Meiby, Lovisa Björnsson, Bodil 
Ryderheim, Ingrid Svensson, Hanna Nilvall, Lars-Henrik Ståhl, Kajsa Ahlgren och 
Jeffrey Armstrong. Gruppen är nu formaliserad i LTH:s arbetsordning. Den som är 
intresserad av att vara med får gärna höra av sig till Jeffrey. 
 
8. Övrigt 
Vår värdegrund 
Hur introducerar vi vår värdegrund till nyanställda? Vad behöver vi göra för att det 
ska bli bättre? Ska vi bygga vidare på värdegrundsföreläsningarna som sker i 
samband med nollningen? Ett nytt projekt drar igång för att kartlägga vad vi gör 
inom detta område idag. 
 
Kommentarer: 

• Även redan anställda borde få en utbildning i detta, på alla nivåer.  
• Apropå Lundgårdsartikeln om bristen på etik på LTH: Vi diskuterar inte 

vilken norm och vilket samhällsansvar vi har. Detta borde göras: vad är 
rätt och fel, vilka sätter den kulturella agendan, hur trivs vi? Vi behöver ha 
ett maktperspektiv på verksamheten – studenter från LTH får inflytelserika 
positioner i samhället. 

• Det är en fråga om inställning och det kan gälla både äldre och yngre. 
• Det krävs modiga personer med ork att driva frågorna, inte bara 

skyddsombud. 
• Pyskosociala och andra undersökningar behöver varieras för att få fler 

intresserade. 
• Fr.o.m. hösten 2014 är alla nyantagna LTH-studenter med på mjuka 

variablerdagen. 
 
Institutionspeng för jämställdhetsarbete 
Fr.o.m. i vår kommer LTH att dela ut en institutionspeng om 25 000 kr till de 
institutioner som bedriver aktivt jämställdhetsarbete. 
 
9. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas på Fysikum den 5 maj, kl. 10:15-12:00 


	Minnesanteckningar
	JäLM vid LTH: Arbetsgruppsmöte 3 februari 2015

