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Förklaring av terminologi och struktur 

Övergripande mål  Mål 1, 2 etc. är de övergripande och långsiktiga målen.  

Delmål  Delmål ska uppnås upp under treårsperioden och är ett steg på vägen mot 
de övergripande målen.  

Åtgärder ─ åtgärdsplan  Åtgärder är de aktiviteter som genomförs för att uppnå delmål. Åtgärder 
återfinns i åtgärdsplanen som ska uppdateras varje år.  

Effektmål   Effektmål talar om vilken effekt som ska uppnås, t.ex. en jämnare 
könsfördelning bland lärare. De övergripande målen och delmålen bör om 
möjligt vara effektmål. 

Åtgärdsmål  Åtgärdsmål är mätbara mål för åtgärderna, det som följs upp. De mäter om 
åtgärden genomförts som tänkt, men inte effekten av åtgärden (den mäts 
via uppföljning av delmålen). Ett exempel på en uppföljning av ett 
åtgärdsmål är antalet träffar med jämställdhetsombuden.  

Uppföljning  Hur målen och åtgärderna ska följas upp anges under varje mål respektive 
åtgärd. Under målen anges även ansvarig för uppföljningen. Under 
åtgärderna anges ansvarig för hela åtgärden, både för uppföljning och för 
utförande av åtgärden. Termen uppföljning avser enbart hur man ska 
bedöma om målet/åtgärden har uppnåtts eller inte. Ibland bör även en 
analys göras av varför åtgärderna gav ett bra/dåligt resultat och hur dessa 
kan förbättras. 

Beslut och beredning  Jämställdhetsplanen antas av fakultetsnämnden för hela treårsperioden. 
Åtgärdsplanen uppdateras av fakultetens jämställdhetsutskott årligen och 
antas av fakultetsnämnden. 

Statistik  Den statistik som förekommer i planen baserar sig på Uppsala universitets 
jämställdhetsindikatorer. Dessa används också för uppföljning av målen. 
Uppföljningen av planen som görs under hösten 2014 kommer därför att 
gälla för perioden 2011–2013. 
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Inledning  
Denna jämställdhetsplan är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-05-29. 
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsplan utgår från den av rektor fastställda 
universitetsgemensamma planen för 2011–2012. Fakultetsnämndens plan ansluter till och 
konkretiserar målen i universitetets jämställdhetsplan i enlighet med prioriteringar för teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten.  

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anser att jämställdhet är en kvalitetsfråga för organisationen. 
Det huvudsakliga arbetet med jämställdhetsfrågorna ska ske vid fakultetens institutioner och i 
enlighet med de riktlinjer som rektor fastställt. Fakulteten ansvarar emellertid genom sitt 
jämställdhetsutskott för samordning, stöd och uppföljning av fakultetens arbete med 
jämställdhetsfrågor. I detta arbete ingår att fakultetens jämställdhetsplan ska revideras vart tredje år 
av fakultetens jämställdhetsutskott och fastställas av fakultetsnämnden. Jämställdhetsutskottet är 
remissinstans för fakultetsnämnden i frågor där jämställdhetsaspekter ingår. Jämställdhetsutskottet 
föreslår varje år ett fakultetsgemensamt övergripande tema som ska konkretiseras i institutionernas 
jämställdhetsarbete. I föreliggande plan fastställer fakulteten de övergripande målsättningarna för 
jämställdhetsarbetet under treårsperioden 2012-06-01–2014-12-31, samt prioriterade mål och 
åtgärder för varje verksamhetsår. Jämställdhetsutskottet gör årligen en uppföljning av 
jämställdhetsplanen. Denna uppföljning ska ingå i fakultetens verksamhetsuppföljning för varje 
verksamhetsår.  

 

 

Nuläge 

Beskrivning av läget inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2011.1 

Andelen kvinnor på utbildningar på grundnivå och avancerad nivå är ca 35 %. Andelen kvinnor av 
alla som tog ut en examen var dock bara 27 % på grundnivå men hela 42 % på avancerad nivå. 

Av doktoranderna var 35 % kvinnor. Något fler kvinnor än män hade en aktivitetsgrad som översteg 
80 %. Andelen kvinnor av alla som disputerade var 37 %. Andelen kvinnor av alla som tog ut 
licentiatexamen var högre, hela 47 %. En jämförelse mellan typ av försörjning för doktoranderna 
visar inga större skillnader mellan könen. 

Andelen kvinnor av alla forskarassistenter var 31 %, av alla forskare 25 %, av alla lektorer 26 % och 
av alla professorer 11 %.  

 

 

                                                        
1 Andelen studenter och doktorander anges efter omräkning till helårsstudenter (HST) och andelen övriga anställda 
efter omräkning till heltidsekvivalenter (HTEKV). 
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Mål för Uppsala universitets jämställdhetsarbete 
Enligt Uppsala universitets program för lika villkor (UFV 2010/180) arbetar Uppsala universitet 
bland annat för att: 

 det på varje arbetsplats (institution, avdelning, motsvarande) råder jämn könsfördelning inom 
olika anställningskategorier, inklusive doktorandkategorin, och att det beträffande studenter i 
grundutbildningen råder jämn könsfördelning inom varje studieprogram/disciplin. Med jämn 
könsfördelning avses i detta sammanhang att det finns minst 40 % av ettdera könet. 

Enligt universitetets jämställdhetsplan 2010–2012 (UFV 2009/270) ansvarar fakultetsnämnder och 
institutioner/motsvarande bland annat för att:  

 jämn könsfördelning råder i beredande och beslutande organ, samt på ledande poster. 

 lönesättningen ska vara könsneutral. 

 lediga anställningar ska beskrivas könsneutralt. 

 studenter på Uppsala universitet ska erbjudas undervisning av lärare av båda könen. 

 alla anställda samt studenter ska informeras om universitetets Handlingsprogram mot kränkning 
på grund av kön – sexuella trakasserier. 

 både män och kvinnor ska utses till sakkunniga vid tillsättningar med sakkunnigförfarande. 

 

 

Mål för fakultetens jämställdhetsarbete 2012–2014  

Inledning 
Andelen kvinnor minskar uppåt i karriärstegen, från 35 % på grundutbildningarna till endast 11 % av 
professorerna. För att uppfylla Uppsala universitets mål om en könsfördelning inom intervallet 40–
60 % behöver alltså andelen kvinnor öka på alla nivåer. Som ett led i detta måste förutsättningarna 
för kvinnor att fortsätta uppåt på karriärstegen förbättras. Fakultetens jämställdhetsutskott kommer 
därför att under den kommande treårsperioden lägga stor vikt vid att öka andelen kvinnor som söker 
och får anställning som universitetslektor. 
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Prioriteringar 2012–2014 

Det övergripande temat för 2012 och 2013 är rekryteringen av kvinnliga lektorer. Arbetet kommer 
att fokusera på vad som kan göras för att öka antalet kvinnliga sökande till de utlysta 
lektorsanställningarna inom fakulteten.  

Som en utveckling av ovanstående blir ett övergripande tema för 2014 att se över lönesättningen i 
förhållande till kön. Jämställdhetsutskottet kommer att undersöka om lönerna är satta på sakliga 
grunder eller om det finns skillnader i lön mellan personer med liknande arbetsuppgifter/arbetsbörda 
och hur forskning, undervisning och administration värderas i förhållande till varandra.   

För att effektivisera fakultetens jämställdhetsarbete och på sikt nå de uppsatta målen krävs en öppen 
och regelbunden kommunikation mellan fakulteten och institutionerna. Ett led i detta är att 
jämställdhetsutskottet regelbundet informerar fakultetsnämnden om det jämställdhetsarbete som 
utförs inom fakulteten och om aktuell forskning inom området. 

1. Lärarrekrytering  
Inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten råder enligt universitetets jämställdhetsindikatorer en 
sned könsfördelning bland såväl lektorer som professorer. 

Mål 1 

En jämnare könsfördelning bland lärare.  

Uppföljning: Kartlägga utvecklingen under 2011–13. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Delmål 1. 

Öka antalet kvinnor som söker till utlysta anställningar som universitetslektor. 

Uppföljning: Kartlägga antalet kvinnor som varje år söker till utlysta anställningar som 
universitetslektor 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

2. Doktorandrekrytering 
Andelen kvinnor på utbildningarna ligger på samma nivå som andelen doktorander, kring 35 %. Då 
andelen kvinnor som tog ut examen på avancerad nivå var nästan 42 % borde dock andelen kvinnor 
av alla doktorander kunna vara högre. Andelen varierar också mycket mellan de olika sektionerna. 
Biologi och geovetenskap har redan en jämn könsfördelning kring 50 %. Inom kemi nås nästan 
målet på lägst 40 % kvinnor medan andelen kvinnor för matematik-datavetenskap ligger under 20 %.  

Mål 2 

En ökad andel kvinnor bland doktoranderna. 

Uppföljning: Kartlägga utvecklingen under 2011–13 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 
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3. Studentrekrytering  
För fakulteten som helhet är andelen kvinnor lika stor på grundnivå och avancerad nivå, 35,6 % 
respektive 35,2 %. Det finns däremot en stor variation i fördelning mellan de olika sektionerna och 
institutionerna vad gäller andelen kvinnor på grundnivå respektive avancerad nivå. Skillnaden 
mellan grundnivå och avancerad inom de olika sektionerna ser också olika ut. 

Genom en mer jämställd könsfördelning bland de anställda skapas en miljö som kan ha en positiv 
inverkan på antalet kvinnor som söker sig till utbildningarna. Jämställdhetsplanens fokusering på att 
öka antalet kvinnliga lektorer förutsätts alltså även påverka studentrekryteringen positivt. För 
rekryteringsarbetet, och strävan efter en mer jämställd rekrytering inom detta, ansvarar Teknat 
Samverkan och institutionerna.  

Mål 3 

En jämnare könsfördelning bland studenterna. 

Uppföljning: Kartlägga utvecklingen under 2011–13. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Delmål 3 

Både kvinnor och män ska vara lärare på alla UGA-kurser2 så långt det är möjligt 

Uppföljning: Inom varje ämnesområde årligen redovisa andelen kurser på grundnivå respektive 
avancerad nivå som endast har lärare av ett kön. Data begärs årligen in från institutionerna. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott och institutioner/prefekter 

4. Stöd till institutionerna  
Fakultetens jämställdhetsutskott har till uppgift att stödja fakultetens institutioner i deras 
jämställdhetsarbete. Jämställdhetsutskottet bör således identifiera vilka behov av råd och stöd som 
finns hos institutionerna. Institutionernas jämställdhetsplaner kommer i detta arbete att utgöra ett 
viktigt underlag.  

Mål 4 

Ett förbättrat stöd till institutionerna i deras jämställdhetsarbete. 

Uppföljning: Via enkät till jämställdhetsombud och prefekter om vilket stöd de anser att de får och 
behöver. Enkäten görs 2013 och därefter med jämna intervall. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Delmål 4 

Under treårsperioden ta fram underlag för att skapa en tydlig bild av vilket stöd institutionerna 
behöver. 

Uppföljning: En sammanställning och analys av insamlat underlag görs 2014 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

                                                        
2 UGA=Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
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5. Nätverksbyggande och utbildning  
Det huvudsakliga jämställdhetsarbetet inom fakulteten bedrivs vid institutionerna. För de personer 
på institutionerna som ägnar sig åt dessa uppgifter kan arbetet ibland uppfattas som ensamt och 
kanske rent av otacksamt. För att underlätta kontakter, informationsutbyte och öka kunskaperna om 
vikten av jämställdhetsarbete behövs även informations- och kontaktskapande åtgärder.  

Mål 5 

Ökad kunskap och ökat engagemang för jämställdhetsfrågor på institutionerna.  

Uppföljning: Via årlig statistik över antal personer som har genomgått utbildning i 
jämställdhetsfrågor. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott och institutioner/prefekter 

 
Återkommande dokumentation och uppföljning 
En årligen återkommande dokumentation av anställnings- och löneförhållanden ur ett könsperspektiv 
är av betydelse för att kunna följa och analysera utvecklingen. Även en enkel statistikföring kan vara 
av betydelse när resultatet kan redovisas i tidsserier. För att få fram dessa uppgifter ska universitetets 
jämlikhetsindikatorer användas i första hand, men här kan också behövas data direkt från 
institutionerna. Beroende på vilka områden som är prioriterade ett visst år kan ytterligare statistik 
behövas för att specifikt belysa detta område. Jämställdhetsutskottet kommer att genomföra årliga 
uppföljningar av jämställdhetsplanen och redovisa detta för fakultetsnämnden. Uppföljning ska 
också ingå i fakultetens verksamhetsuppföljning för varje verksamhetsår.  

Fakultetens jämställdhetsutskott ska under treårsperioden ansvara för: 

 Årlig sammanställning via jämställdhetsindikatorerna av könsfördelningen bland lärare, 
doktorander och studenter. (Uppföljning mål 1–3.) 

 Uppföljning av huvudmål 4 och 5 genom insamling av uppgifter från institutionerna. 

 Uppföljning av de delmål och åtgärder som beskrivs i den årliga åtgärdsplanen.  

 Att utifrån uppföljningen analysera och ta ställning till effektiviteten hos fakultetens 
jämställdhetsarbete som bas för nästa års åtgärdsplan. 

 Att den befintliga statistiken presenteras översiktligt på fakultetens hemsida.  

 Att fakultetsnämnden får regelbunden information om det jämställdhetsarbete som utförs på 
fakulteten samt om aktuell forskning inom området. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott, institutioner/prefekter 

Utförare: Fakultetens jämställdhetsutskott 
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Jämställdhetsplan 2012-2014, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

 

Åtgärdsplan för 2012 
Fakultetens jämställdhetsutskott ansvarar för att utvärdera och uppdatera åtgärdsplanen varje år. 
Jämställdhetsutskottet lämnar inför varje år ett förslag på åtgärdsplan till fakultetsnämnden för 
beslut. 

1. Lärarrekrytering 

Åtgärd 1.1 

Sammanställa aktuell statistik via jämlikhetsindikatorerna en gång per år. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot och fakultetskansliet 

Planerat år: 2012–14 

Åtgärd 1.2 

Tydliggöra könsskillnader bland lärarna både vad gäller andel kvinnor/män och löneskillnader 
mellan dessa. 

Uppföljning: En gång per år informera fakultetsnämnden om de faktiska skillnaderna i köns- och 
lönefördelning 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Delmål3 1. 

Öka antalet kvinnor som söker till utlysta anställningar som universitetslektor. 

Uppföljning: Kartlägga antalet kvinnor som söker till utlysta anställningar som universitetslektor 
varje år 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Åtgärd 1.3 

Genomföra mentorsprogram för underrepresenterat kön med start i mars 2012. Programmet ska 
inkludera seminarier, föreläsningar samt individuell adept-/mentorinteraktion.  

Uppföljning: Minst 15 kvinnor ska ha deltagit i mentorsprogrammet 2012. Mentorsprogrammet ska 
2013 utvärderas utifrån deltagarnas synpunkter. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Projektsamordnare för mentorsprogrammet och jämställdhetsutskottets arbetande ledamot  

Planerat år: 2012–13 

 

                                                        
3 Delmålen upprepas här för att underlätta kopplingen mellan åtgärder och delmål. 
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Åtgärd 1.4 

På ett prefektmöte informera prefekterna om vikten av att aktivt eftersöka kvinnor som potentiella 
sökande till utlysta anställningar. 

Uppföljning: Verifiera när och hur detta gjorts 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2012 

Åtgärd 1.5 

Förbättra informationskanaler och rutiner mellan anställningsberedningens ledamot med särskilt 
ansvar för jämställdhetsfrågor och jämställdhetsutskottet. 

Uppföljning: Redovisa samarbetet mellan anställningsberedningens ledamot med särskilt ansvar för 
jämställdhetsfrågor och jämställdhetsutskottet 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2012 

2. Doktorandrekrytering 

Åtgärd 2.1 

Via jämlikhetsindikatorerna årligen sammanställa aktuell statistik för doktorander vad gäller 
könsfördelning, anställningsform och examen. 

Uppföljning: Redovisa sammanställningen för fakultetsnämnden 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2012–14 

Åtgärd 2.2 

Sammanställa andelen kvinnor av alla doktorander som rekryteras 2012. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2013 
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3. Studentrekrytering 

Delmål 3 

Både kvinnor och män ska vara lärare på alla UGA-kurser 4 så långt det är möjligt 

Uppföljning: Inom varje ämnesområde årligen redovisa andelen kurser på grundnivå respektive 
avancerad nivå som endast har lärare av ett kön. Data begärs årligen in från institutionerna. 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott och institutioner/prefekter 

Åtgärd 3.1 

Informera institutionerna om att fakulteten strävar efter att ha både män och kvinnor som lärare på 
varje kurs. 

Uppföljning: Årligen redovisa antal genomförda informationstillfällen. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot  

Planerat år: 2012 -2014 

4. Stöd till institutionerna 

Delmål 4 

Under treårsperioden ta fram underlag för att få en tydlig bild av vilket stöd institutionerna behöver. 

Uppföljning: En sammanställning och analys av insamlat underlag görs 2014 

Ansvarig för uppföljning: Fakultetens jämställdhetsutskott. 

Åtgärd 4.1 

Under 2012–13 erbjuda intresserade institutioner besök av jämställdhetsutskottet. Syftet med 
besöken är att ge utskottet en bättre bild av hur arbetet bedrivs, och i vilka delar som institutionerna 
behöver utskottets stöd. Vid dessa besök ska diskussioner ske med såväl jämställdhetsgrupp som 
institutionsledning.  

Uppföljning: Antal besökta institutioner redovisas 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2012–13 

Åtgärd 4.2 

Varje år uppdatera formerna för stöd till institutionerna i åtgärdsplanerna. 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

                                                        
4 UGA=Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
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Planerat år: 2012–14 

5. Nätverksbyggande och utbildning 

Åtgärd 5.1 

Anordna årliga träffar där institutionernas jämställdhetsombud/-grupper bjuds in. Syftet med 
träffarna är att informera om utskottets arbete och att diskutera kring det arbete som utförs på 
institutionsnivå. 

Uppföljning: Årligen redovisa antal genomförda träffar och antal deltagare på dessa möten 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Jämställdhetsutskottets arbetande ledamot 

Planerat år: 2012–14 

Åtgärd 5.2 

Bjuda in en internationellt ledande forskare inom jämställdhetsområdet att hålla en öppen 
föreläsning för såväl personal och studenter.   

Uppföljning: Redovisa antal genomförda föreläsningar och antal deltagare på dessa 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Utförare: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Planerat år: 2013 

Åtgärd 5.3 

Bjuda in representanter från student- och doktorandföreningar till ett rundabordssamtal 
(motsvarande) för diskussion om jämställdhetsplanen samt analysera och utnyttja studenternas 
åsikter inför planering av kommande års åtgärder.  

Uppföljning: Redovisa när detta gjordes samt vilka som deltog 

Ansvarig: Fakultetens jämställdhetsutskott  

Utförare: Fakultetens jämställdhetsutskott 

Planerat år: 2012 

 


