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Åtgärdsplan 2008  
 

Varje institution vid Lunds universitet är ålagd att ha en jämställdhetsplan. Detta är 
jämställdhetsplanen för Institutionen för immunteknologi. Institutionen har tillsatt en 
permanent jämställdhetsgrupp bestående av tre personer, för närvarande Jacob Vallkil, 
Marianne Olsson och Ann-Sofie Albrekt. Denna grupp ansvarar för uppföljning av denna 
plan och policys rörande jämställdhet på institutionen. Gruppen bistår kursansvariga och 
prefekt med hjälpdokument och kartläggningar. 

Jämställdhetsgruppen uppdrag är att:  

• genomföra en årlig uppdatering av jämställdhetsplanen 

• agera som kontaktyta för personalen i jämställdhetsfrågor. 

Under det gågna året har gruppen omarbetat denna plan och skapat rapporteringsmallar för 
prefekt och kursansvariga. Inga övriga jämställdhetsärenden har framförts för gruppen. 

 
Det övergripande jämställdhetsarbetet vid Lunds universitet och dess Tekniska fakultet är 
sammanställt i dokumenten:  
 • Jämställdhetspolicy för Lunds universitet 2006 – 2010 http://www5.lu.se/o.o.i.s/39 
 • Jämställdhetsplan för 2005 – 2006 och 2007-2010 för Lunds tekniska högskola 

http://www.lth.se/anstalld/jamstalldhet/jaemstaelldhetsplaner/  
 • Lunds universitets åtgärdsprogram mot könsrelaterade och sexuella trakasserier 

http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/motverka_sextrak.htm  
 
 
Rekrytering och befordran av medarbetare  
 

Könsfördelning på Inst. för immunteknologi
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Figur 1. Könsfördelning vid Institutionen för immunteknologi för 2006 och 
2007.

Vid utgången av 2007 var 
35 personer anställda vid 
institutionen, av dessa var 
13 män (37%) och 22 
kvinnor (63%). Dessa 
fördelas som följer:  
5,5 forskare och forskar-
assistenter (1M, 4,5K), 3 
professorer (3M, 0K), 3 
universitetslektorer och 
bitr. universitetslektorer 
(2M, 1K), 11,5 
teknisk/administrativ 
personal (2M, 9,5K),  
1 projektassistent (0M, 
1K) och 11 doktorander 
(5M, 6K), se figur 1. 
Fördelningen av personal 
är alltså inte könsneutral.  

 2



Med avseende på doktorandgruppen kan snedfördelningen delvis förklaras med rekryterings-
underlaget. Institutionen får ett stort antal doktorander från bioteknikprogrammet där 
fördelningen mellan kvinnor och män också är sned med en fördelning om 4:6 mellan män 
och kvinnor. Noterbart är att alla profesurer innehas av män. Bland forskare och 
universitetslektorer finns det en viss övervikt av kvinnor. En plan för framtida rekrytering av 
kvinnliga ledare är under utarbetande inom en projektorganisation vid institutionen. I tabell 
1 redovisas resultatet av 2007 års rekrytering till Institutionen med könsapekten belyst. 
 

 

Ledigkungjord 
tjänst År 

Antal  
sökande Varav 

Tillsatt 
med 

      M K M K 
Doktorand 2007 6 3 3   x 
Doktorand 2007 7 3 4  x 
Doktorand 2007 3 1 2   x 
Doktorand 2007 7 3 4 x   
Forskarassistent 2007 2 0 2   x 
Bitr univ lektor 2007 1 1 0 x   
Bitr univ lektor 2007 1 0 1   x 

Tabell 1. Tjänster 
tillsatta under 2007 vid 
Inst. för immunteknologi 
 

Mål  

  Att institutionens tjänster ska sökas av representanter av båda könen och att  en 
jämn könsfördelning skall eftersträvas.  

 
Handlingsplan  

  Jämställdhetsgruppen utvärderar årligen hur sökta tjänster har fördelats med 
avseende på kön hos sökande respektive de som erhållit tjänst på institutionen.  

  Stödja och uppmuntra befordran av underrepresenterat kön. 

 

 

Löner och andra anställningsvillkor 
 

Lunds universitet har en central policy för lönesättning. En sammanfattning finns att läsa i 
Lönepolitiskt program för Lunds universitet, Dnr I F 9 5307/1999. Lönen skall endast vara en 
del av de stimulantia som gör att medarbetaren trivs på och värderar sin arbetsplats. 
Arbetsvillkoren och arbetsmiljön i övrigt skall vara en lika stor motivationsfaktor. Både lön 
och villkor skall bestämmas individuellt efter prestation och förmåga. En sammanställning av 
institutionens löner har gjorts där de anställda har grupperats efter tjänstekategori.  
 
Med tanke på att antalet anställda är relativt litet är presenterade skillnader inte statistiskt 
signifikanta. En summering presenteras i Tabell 2. Löneskillnaden för forskartjänsterna 
(forskare) förklaras av att samtliga kvinnor är nydisputerade och nyanställdes under perioden 
oktober t o m december 2007. 
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Tabell 2, Löner redovisade per tjänstekategori för anställda vid Inst. för immunteknologi 1/1 2008. 
Endast kategorier med peronal av båda kön redovisas här. 

 

Andel Medelålder Medellön (kr)     

  Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 
Diff 
(kr) 

Kvinnors lön i 
% av männens 

Forskn. ingenjör 12.5% 87.5% 58 46 31000 28657 -2343 92% 
Biträdande 
universitetslektor 50% 50% 35 32 34500 34900 400 101% 
Forskare 25% 75% 34 30 31500 27500 -4000 87% 
Doktorand 45% 55% 29 28 21260 21217 -43 100% 

 

Mål  

  Osakliga löneskillnader skall inte förekomma. 

 
Handlingsplan  

  Att fortsätta kartläggning och analyser av löneskillnaderna vid institutionen. 
Denna genomförs av den nybildade jämställdhetsgruppen och rapporteras årligen till 
prefekten och styrelsen i februari månad för eventuella åtgärder. 

  Att årligen vid det individuella lönesamtalet diskutera den enskildes lön relativt 
gruppens löner. Eventuella positiva eller negativa differenser skall motiveras för den 
anställde. Prefekten ger en övergripande årlig redogörelse till styrelsen i december 
månad av resultatet av lönesamtalen. 

 

 

Grundutbildning och utbildning på forskarnivå 

Institutionen gav 2007 följande kurser: grundkursen Immunteknologi samt doktorandkursen 
Phage Display and Microarray Technologies in Biomedical Research (kursansvarig: Christer 
Wingren). Dessutom undervisas studenter på examensarbets- och projektnivå. På grund av 
bristande underlag redovisas endast könsfördelningen för doktorandkursen, se tabell 3. 
 
Institutionen hade 10 examensarbetare som 
avslutade sina projekt under 2007. Av dessa 
var 30% kvinnor. Handledarna var i 36% av 
fallen kvinnor.  
Vid 2007 års utgång var 18 doktorander (72 
% kvinnor) aktiva i institutionens grupper.  
Samtliga fyra huvudhandledare var män. 12 
personer hade uppdrag som biträdande  
handledare varav 42% var kvinnor. Varje 
individ kan ha mer än ett handledaruppdrag vilket medför att 23% av handledaruppdragen 
var tillsatta med kvinnliga forskare. 

 Män Kvinnor
Kurdeltagare 3 st 2 st 
Lärarpersonal 2 st 3 st 
Lärartid (disputerad) 12 tim. 6,5 tim. 
Lärartid (odisputerad) 5 tim. 13 tim. 
 

 
Tabell 3. Könsfördelning på elever och personal på 
doktorandkurs under 2007 
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Mål  
  En jämn könsfördelning bland lärare i kurser och bland handledare i utbildning 

på forskarnivå. Könsfördelningen bland studenter i fortsättningskurser och 
examensarbeten bör avspegla könsfördelningen vid intagningen till programmen.  

 
Handlingsplan  

  Förebilder är ett viktigt element vid rekrytering av såväl studenter som 
doktorander. Både interna och externa förebilder behövs. Externa förebilder är 
inbjudna föreläsare och representanter vid industribesök. Institutionens anställda 
skall ha dessa aspekter i åtanke vid val av kursledare, föreläsare, handledare, 
kurslitteratur etc. Undervisningsansvarig rapporterar årligen, senast en månad efter 
varje kurstilfälle, till jämställdhetsgruppen hur utfallet varit m.a.p. dessa faktorer inför 
skrivandet av jämställdhetsplanen. 

  Forskare av underrepresenterat kön skall särskilt stimuleras, t.ex. i samband med 
utvecklingssamtal, till att aktivt söka befordran som möjliggör för dem att verka som 
huvudhandledare. Prefekten ger en övergripande årlig redogörelse till styrelsen i 
december månad över utfallet av dessa samtal. 

 

 

Sexuella trakasserier  

Det är dokumenterat att sexuella trakasserier inte är ovanliga i den akademiska världen. 
Arbetsgivaren ska verka för att inte någon anställd utsätts för könsrelaterade eller sexuella 
trakasserier. 
 

Mål  

  Sexuella trakasserier ska inte förekomma.  

 
Handlingsplan  

  Institutionens ledning ska göra klart att varken sexuella eller andra trakasserier 
tolereras. Prefekten ger en övergripande årlig redogörelse till jämställdhetsgruppen i 
december månad av hur detta skett och vad resultatet varit. 

  Prefekten informerar årligen institutionens anställda om Lunds universitets 
åtgärdsprogram mot könsrelaterade och sexuella trakasserier 
(http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/motverka_sextrak.htm).  

  Under de anställdas utvecklingssamtal är det väsentligt att relationsproblem, 
såväl könsrelaterade som andra, ventileras. Prefekten ger en övergripande årlig 
redogörelse till jämställdhetsgruppen i december månad av hur detta skett. 

 
 

Arbete och föräldraskap  

Många både fast anställda, doktorander och studenter är föräldrar.  
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Mål  

  Föräldraskap och studier/akademiskt arbete ska kunna förenas.  

 
Handlingsplan  

  En rutin för backup i både undervisning och experimentell verksamhet så att ett 
sjukt barn inte blir en katastrof för doktorander eller fast anställda skapas. Kopior på 
föreläsningsmaterial, såsom presentationer, lämnas till kursansvarige före kursstart så 
att detta kan användas av ersättare när behov så föreligger. 

  En backup för studenter som varit frånvarande från obligatoriska moment i 
undervisningen t.ex. p.g.a. sjukt barn utreds. Kopior på föreläsningsmaterial, såsom 
presentationer, lämnas till kursansvarige före föreläsningstillfället så att detta kan 
spridas till studenterna för att därmed underlätta planering av studier. Varje 
kursansvarig lämnar senast en månad efter avlutad kurs en redogörelse till 
jämställdhetsgruppen för i vilken mån frågor relaterade till denna aspekt varit aktuella 
och hur de löstes. Kursansvarig diskuterar lämpliga åtgärder med berörd student om 
detta skulle bli aktuellt. 

  Undervisning efter ordinarie arbetstid bör undvikas.  

  Vid det årliga utvecklingssamtalet skall prefekten föra upp frågor kring 
föräldraskap där detta är relevant och belysa hur anpassningen av arbetet fungerar i 
detta avseende. 

  Varje chef åläggs att komma överens med underställd personal som är 
frånvarande från arbetet p.g.a. föräldraledighet om hur regelbunden kontakt skall 
upprätthållas. Hemmavarande anställd skall hållas kontinuerligt informerad om 
arbetsrelaterade frågor och sociala tillställningar inom verksamheten.  

 

Bilagor:  

Bilaga 1: Prefektens svar för år 2007 (prefekt: Carl Borrebaeck) 
 
Bilaga 2: Rapportmall för prefekt 
 
Bilaga 3: Rapportmall för kursansvarige 
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 2008-11-21 

Bilaga 1 
 

Ins t i tut ionen för  Immunteknolog i  
 

Jämstä l ldhetsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportering av prefektens åtaganden år 2007 enligt institutionens 
jämställdhetsplan. 
 
Rekrytering och befordran av medarbetare 
1. Vad har gjorts för att underlätta befordran av kvinnliga forskare? 
 

• Diskuterat och understött ansökan till docentkursen 
 
 
Grundutbildning och utbildning på forskarnivå 
2. Vad har gjorts för att stimulera forskare av underrepresenterat kön att verka som 

huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå? 
 

• Diskuterat och understött ansökan till docentkursen 
 

 
Löner och andra anställningsvillkor 
3. Vad har gjorts för att förhindra förekomsten av osakliga löneskillnader vid 

institutionen? 
 

• Varit speciellt uppmärksam på detta problem vid lönediskussioner 
 
 
Sexuella trakasserier 
4. Vad har gjorts för att förhindra att könsrelaterade och sexuella trakasserier 

förekommer vid institutionen? 
 

• Diskuterat institutionens inställning till dessa frågor samt understrukit vikten 
av att allt rapporteras 

 
 
Arbete och föräldraskap 
5. Vad har gjorts för att följa upp att föräldraledighet och anpassning av arbete, där 

detta är relevant, har gjorts? 
 

• Föräldraledighetens påverkan på doktorandens utbildning diskuteras alltid 
innan ledigheten påbörjas. Eventuella anpassningar görs också innan 
ledigheten påbörjas. 

Postadress BMC D13, 221 84  LUND, Besöksadress Klinikgatan 32/Sölvegatan 19 (reception), Telefon 046-222 4320, Telefax 046-222 4200, E-

post Marianne.Olsson@immun.lth.se, Internet http://www.immun.lth.se   
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Bilaga 2 
 

Ins t i tut ionen för  Immunteknolog i  
 

Jämstä l ldhetsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportering av prefektens åtaganden år 2007 enligt institutionens 
jämställdhetsplan. 
 
Rekrytering och befordran av medarbetare 
1. Vad har gjorts för att underlätta befordran av kvinnliga forskare? 
 
 
 
Grundutbildning och utbildning på forskarnivå 
2. Vad har gjorts för att stimulera forskare av underrepresenterat kön att verka som 

huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå? 
 

 
Löner och andra anställningsvillkor 
3. Vad har gjorts för att förhindra förekomsten av osakliga löneskillnader vid 

institutionen? 
 
 
Sexuella trakasserier 
4. Vad har gjorts för att förhindra att könsrelaterade och sexuella trakasserier 

förekommer vid institutionen? 
 
 
Arbete och föräldraskap 
5. Vad har gjorts för att följa upp att föräldraledighet och anpassning av arbete, där 

detta är relevant, har gjorts? 
 

Postadress BMC D13, 221 84  LUND, Besöksadress Klinikgatan 32/Sölvegatan 19 (reception), Telefon 046-222 4320, Telefax 046-222 4200, E-

post Marianne.Olsson@immun.lth.se, Internet http://www.immun.lth.se   
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Bilaga 3 
 

Ins t i tut ionen för  Immunteknolog i  
 

Jämstä l ldhetsgruppen 
 
 
 
 
 
Rapportering från kursansvarig enligt institutionens 
jämställdhetsplan. 
 
 
Kursens namn: 
Kursanvsariges namn: 
Kurstid: 
 
 
Rekrytering och befordran av medarbetare 
 1. Vad har kursanvsariga gjort för att sprida information om våra 
kurser/examensarbeten till både kvinnliga och manliga studenter? 

 
 
 
Grundutbildning och utbildning på forskarnivå 
2. Av vilket kön är författaren/na till kurslitteraturen? 
 
 
3. Hur har könsfördelnngen varit på kursen med avseende på  

a. Elever? 
b. Disputerade föreläsare? 
c. Odisputerade föreläsare? 
d. Laborationshandledare? 

 
Arbete och föräldraskap 
4. I jämställdhetsplanen beskrivs hur rutiner skall finnas för den händelse lärare eller 

assistenter drabbas av sjukt barn. Vilka backuprutiner har skapats för undervisning 
och experimentell kursverksamhet? 

 
 
 
5. Har dessa rutiner behövts? Hur har situationen lösts? 
 
 
 
6. Jämställdhetsplanen fastställer att undervisning utanför ordinarie arbetstid bör 

unvikas. Har så varit fallet? Om inte – varför inte och i vilken utsträckning har 
undervisning utanför ordinarie arbetstid behövts? 

 
 

Postadress BMC D13, 221 84  LUND, Besöksadress Klinikgatan 32/Sölvegatan 19 (reception), Telefon 046-222 4320, Telefax 046-222 4200, 

Internet http://www.immun.lth.se   
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