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Institutionernas jämställdhetsplaner 
 
Det övergripande jämställdhetsmålet för Lunds universitet är att uppnå balans mellan 
antalet kvinnor och män i grundutbildning och forskarutbildning, inom olika 
yrkesgrupper samt i nämnder och styrelser. Detta kan uppnås genom aktiv rekrytring, 
information, beaktande av genuspepektivet, anpassning av undervisningen till båda 
könen. Det måste också råda balans vad gäller kvinnors och mäns inflytande på Lunds 
universietet. Fördelningen av män och kvinnor i beslutande och rådgivande organ skall 
vara rimlig. Det skall inte finnas könsrelaterade löneskillnader. Sexuella trakasserier 
skall förebyggas och får inte förekomma. 
 
LTH har utarbetat en jämställdhetsplan, som finns på LTHs hemsida och som bifogas 
detta brev. Planen har utarbetats av en jämställdhets grupp under ledning av Lars 
Bengtsson. Varje institution/enhet skall, enlig LTHs jämställdhetsplan, årligen 
upprätta en plan för hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas inom den egna 
institutionen/enheten. Vi ber er ställa samman en plan enligt nedanstående riktlinjer 
och skicka en kopia på planen till rektor vid LTH senast 15 december 2004. 
LTHs jämställdhetsgrupp har utarbetat en grov mall för vad en sådan plan bör 
innehålla. Planen bör följa de intentioner som satts upp för hela LTH. Ansvarig för att 
en jämställdhetsplan tas fram är prefekten. Institutionen kan med fördel utse en 
jämställdhetsgrupp. 
 
Jämställdhetsplanen skall innehålla en kartläggning av nuvarande förhållanden och 
såväl långsiktiga mål för jämställdhetsarbetet som en översikt över de åtgärder som 
planeras på kort sikt. En plan kan struktureras enligt nedan: 
 
1. Kartläggning och analys av nuvarande förhållande gällande könsfördelning 

• Institutionens ledarbefattningar på alla nivåer 
• Samtliga lärarkategorier  
• Forskarutbildningen, doktorander och kön på handledarna 
• Grundutbildningen inklusive assitenter på övningar 
• Administrativa och tekniska befattningar 
• Löneskillnader 

 
2. Kartläggning av genusperspektiv i utbildning och undervisning 

• Genusperspektiv i lärande, examinationssätt, litteratur etc. 
o Litteratur 
o Kursansvarig 
o Övningsledare 
o Speciella moment i undervisningen 

 
3. Att förebygga och motverka sexuella trakasserier 

• Åtgärdsprogrammet beskrivs 
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• I vilken utsträckning har trakasserier upptäckts 
 

4. Arbete och föräldraskap 
• I vilken utsträckning hålles kontakt med föräldralediga 
• Åtgärder inom institutionen som skall underlätta för både kvinnliga och 

manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap   
 

 
5.  Långsiktiga mål 

• Lista 
 

6. Kortsiktiga mål 
 

• Lista 
7. Åtgärder och strategier utifrån målen 

• Varje kortsiktigt mål skall i görligaste mån tidsbestämmas och en 
ansvarig skallutses för varje punkt 

 


