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Arbetsgrupp och allmänna principer 
Den jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsgrupp som finns tillsatt ska förbereda, 
delegera och utvärdera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet enligt denna plan. Den 
nytillsatta styrelsen skall utse ny grupp i början av 2008.  
Åtgärd: Styrelsen skall på mötet i februari  utse en ny jämställdhetsgrupp. 
 Arbetet under 2008 skall i mycket fokusera kring doktoranders situation. Detta gäller en 
temadag, men också flera av de åtgärder som beskrivs nedan. 
Åtgärd: En temadag för jämställdhet planeras till den 4/2, där en presentation sker av 
doktorandenkäten på fysicum och vid LTH. Till detta kommer inbjudna föredrag.  
 
Konkreta åtgärder  
Följande konkreta åtgärder ska vidtas under 2008, enligt de riktlinjer som givits i 
universitetets jämställdhets- samt likabehandlingspolicies: 
 
Rekrytering, lönesättning, anställningsvillkor och ledarskap   

– En utredning görs om möjligheten till och konsekvenserna av dubbel ersättning vid 
föräldraledighet för doktorander, likt den för forskarassistenter. 

 Åtgärd: Prefekterna utser en utredare, som presenterar resultatet vid styrelsemötet i juni. 
– En utredning görs om möjligheterna för och intresset av att erbjuda delfinansiering 

av post-doc tjänst utomlands, för att tillåta vistelse i Sverige under del av året. 
Speciellt måste utredas huruvida detta medför att man kvarstår i trygghetssystem 
etc.  

 Åtgärd: Prefekterna utser en utredare, som presenterar resultatet vid styrelsemötet i juni. 
– Med utgångspunkt från nyckeltal framtagna till och med 2006 skall en diskussion 

initieras bland avdelningsföreståndare samt på styrelsemöte huruvida institutionen 
i likhet med fakulteten och universitetet skall utarbeta rekryteringsmål för 
underrepresenterat kön. 

Åtgärd: Avdelningsföreståndarna skall på mötet i mars diskutera, med utgångspunkt från 
nyckeltalen, rekryteringsmål vid fysiska institutionen. Rapport från avdelningsföre-
ståndaremötet och diskussion om rekryteringsmål vid styrelsemötet i april. 

– Karriärstöd för underrepresenterat kön i form av individuella utvecklingssamtal, i 
syfte att stödja en karriärplanering, skall fortsätta uner 2008 och även utvidgas till 
grupper som inte nåddes under 2007. En rapport och uppföljning skall ske till 
styrelsen. 

Åtgärd: Prefekt och avdelningsföreståndare skall planera och under året genomföra 
utvecklingssamtal, med en uttrycklig karriärsplanering, förde kvinnliga arbetare som inte 
nåddes under 2008. Rapport till styrelsen under styrelsemötet i juni. 

– en kartläggning av lönerna, som innefattade en jämställdhetsanalys, genomfördes i 
december 2005. En ny kartläggning skall göras i under 2008, efter att löneavtalet är 
färdigt, och därefter vartannat år, för att möjliggöra jämförelser och se trender. 
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Åtgärd: Uppdras åt institutionens ekonom att ombesörja att en kartläggning av lönerna 
görs efter avtalsrörelsen. 
 
Att förebygga och motverka trakasserier 

– Vid fysiska institutionen råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Information 
om detta skall ges i samband med anställning till exempel vid introduktion av 
nyanställda.  

Åtgärd: Prefekten ser till att denna information läggs in i introduktion till nyanställda. 
Jämställdhetsgruppen står till förfogande för att vid behov genomföra eller planera 
informationen. 
 
Genus- och mångfaldsperspektiv i undervisningen  

– Vikten av att både män och kvinnor deltar vid utåtriktad information kan inte nog 
poängteras. Detta skall speciellt nämnas vid spridningen av dessa dokument.  

– Fysicum skall även under året driva och genomföra kurs i ”genus för 
naturvetenskap och teknik”. 

– En fokusgrupp av lärare skall tillsättas som följer upp arbetet med genuscertifiering 
och även initierar en diskussion om mångfaldsperspektiv på undervisningen. 

Åtgärd: Kurs i ”genus för naturvetenskap och teknik”genomförs i samarbete med 
Genuscentrum under hösten 2008. Den planeras och information sprids under våren och 
sommaren.  
Åtgärd: Studierektorerna tillsätter under 2008 en fokusgrupp som följer upp arbetet med 
genuscerifiering och initierar en diskussion om mångfaldsperspektiv. 

 
 
Anpassning och tillgänglighet 

– En plan tas fram för att samtliga korridordörrar på fysiska institutionen skall förses 
med automatiska dörröppnare. 

Åtgärd: Planen genomförs med start snarast, dock senast våren 2008. Rapport till 
styrelsen under mötet i juni. 
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Åtgärder föranledda av den antagna jämställdhetsplanen för 2007. 
 
 
- Nyckeltal tas fram under april månad.  
 Utfört och avslutat. 
 
- Avdelningsföreståndarna skall på mötet i maj diskutera, med utgångspunkt från 

nyckeltalen, rekryteringsmål vid fysiska institutionen.  
 Kommer att genomföras vid avdelningsföreståndarmötet i november.  
 
- Rapport från avd fst mötet samt diskussion även vid styrelsemötet i maj. 
 Kommer att genomföras vid styrelsemötet i november. 
 
- Prefekten ser till att information om vår jämställdhetspolicy och plan läggs in i 

introduktion till nyanställda. Jämställdhetsgruppen står till förfogande för att vid 
behov genomföra eller planera informationen. 

 En länk till jämställdhetsgruppens hemsida är skapad på ”information för 
nyanställdas” hemsida. 

 
- HMS-gruppen genomför en genomgång av tillgängligheten till lokaler. 
 Är genomförd av HMS-gruppen, med godkänt resultat. 
 
- Prefekt och avdelningsföreståndare skall planera och under året genomföra 

utvecklingssamtal, med en uttrycklig karriärplanering, för alla kvinnliga lärare, 
forskare och forskarassistenter under innevarande år. 

 Prefekten har påbörjat dessa samtal under hösten. Kommer att fortsätta under våren 
2008. 

 
- Prefekten och Tomas Brage planerar en uppföljning till seminarieserien om 

sexuella trakasserier, som genomfördes under 2006, under hösten 2007. 
 Under november, december kommer att genomföras en uppföljning bestående av 

presentation av doktorandundersökningen, diskussion om fortsatta åtgärder och 
inspirationsföreläsning av Jacqueline D Spears, Kansas State University. 

 
- Kurs i ”genus för naturvetenskap och teknik” genomförs i samarbete med 

Genuscentrum under hösten 2007. Den planeras och information sprids under 
våren och sommaren 2007. 

 Genomförs under hösten. 
 
- Studierektorerna tillsätter under höstterminen 2007 en fokusgrupp som följer upp 

arbetet med genuscerifiering och även initierar en diskussion om 
mångfaldsperspektiv på undervisningen. 

 Avvaktar starten för den centrala gruppen, som har sitt första möte i oktober. 
Denna fråga förskjuts därför till 2008. 

 
- Styrelsen skall på mötet i oktober alt. november utse en ny jämställdhetsgrupp.  
 Ny styrelse tillträder vid årsskiftet 2007/2008. Den nya styrelsen bör besluta om  
 jämställdhetsgruppens sammansättning. 
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- Prefekten tar fram en plan för att förse samtliga korridordörrar med automatiska 
dörröppnare. Genomförs senast våren 2008. 

 Utreds av Claes Fallander och Gabriele Kalus. 
 
- En kartläggning av lönerna görs efter avtalsrörelsen i november 2007. 
 Avvaktar avtalsrörelsens resultat. Frågan förskjuts till 2008. 
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