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Uppsala universitet 

Teknisk-naturvetenskapliga  

fakulteten 

Utskottet för lika villkor 

PROTOKOLL  

Sammanträdesdag  

2023-02-06 

TEKNAT 2022/235 

Tid: Måndag 6 februari 2023 

Plats Rum Ada Lovelace, Ångströmlaboratoriet  

kl. 13:15-15:00  

Närvarande ledamöter 

Charlotte Platzer Björkman, ordförande 

Ingemar Kaj, anställningsberedningen 

Karin Stensjö, lärarrepresentant, arbetande ledamot 

Jörgen Olsson, utbildningsberedningen 

Jonas Fransson, lärarrepresentant 

Ulf Jansson, forskningsberedningen  

Petra Muir, doktorandrepresentant 

Astrid Magnusson, studentrepresentant 

Frånvarande ledamöter  

Joëlle Rüegg, samverkansberedningen 

 

Övriga närvarande (adjungerade med närvaro och yttranderätt) 

Lena Forsell, fakultetshandläggare  

Nina Almgren, lika villkorsstrateg 

Lovisa Högberg, fakultetshandläggare 

Martin Holmberg, lika villkorssamordnare 

Ellen Ivansson, lika villkorssamordnare 

 

 

 

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

Beslut: att godkänna dagordningen. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 

§ 2 Justeringsperson 

Beslut: att utse Karin Stensjö att justera protokollet. 
 

Föredragande:  

Charlotte Platzer 

Björkman 
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§ 3 Åtgärdsplan för lika villkorsarbete 2023 på fakultetsnivå 

Det förslag på åtgärdsplan som skickats ut före mötet diskuterades, 

justerades och några ytterligare åtgärder adderades.  

Beslut: 

- att delegera till ordförande att justera förslaget utifrån 

mötets synpunkter och  

- att därefter fastställa åtgärdsplanen. 

 

 

 

Föredragande: 

Charlotte Platzer  

Björkman 

§ 4 Rapport från ledamöterna 

UTN: Workshopen med internationella studenter blir av i slutet av 

februari. De ser över den senaste diskrimineringsenkäten och 

vad de kan göra för att hantera/åtgärda de svar de fått in. De har 

också börjat se över frågorna inför nästa omgång, men denna 

blir troligen inte förrän 2025.  

Anställningsberedningen:  Presentation av statistik för rekrytering 

de senaste åren. Inga större skillnader vad gäller könsför-

delning. Vad gäller interna/externa sökanden är fördelningen 

relativt jämn. Men många anställda blir ju befordrade och de 

ingår inte i statistiken. 

De nya reglerna att det inte får ha gått mer än 5 år efter 

disputation för att kunna få en BUL-tjänst anses oklara. Bland 

annat vad som räknas som särskilda skäl. AB skickar därför ut 

alla ansökningar till sakkunniga för att de ska bedöma om 

särskilda skäl föreligger.  

Utbildningsberedningen: Antalet antagna doktorander sjönk ganska 

drastiskt förra året jämfört med tidigare. Det har dock varit en 

trend att andelen kvinnor ökar och andelen kvinnor är nu mer 

än 40 %. Majoriteten av nya doktorander är externa (färre än 10 

% från Uppsala). Intresset från svenska studenter att doktorera 

har sjunkit de senaste åren. 

I utbildningsberedningen har en diskussion påbörjats om hur 

små program och små kurser ska hanteras framöver. 

Forskningsberedningen: Har ägnat mest tid till rankning av ex 

Wallenberg Scholars, som har som villkor att 6 av de 14 som 

UU ska skicka in ska vara av underrepresenterat kön.  

Lika villkorssamordnare: Under tentaperioden efter nyår räckte 

inte lokalerna till för de med funktionsnedsättning. Martin 

bokade sal på Ångström för de som ej kunde få egen sal i 

ordinarie tentalokaler. Fungerade trots att de blev två i ett rum 

och var uppskattat av studenterna. Dock arbetskrävande 

eftersom Martin t.ex. fick vakta själv. Från centralt håll 

eftersöks fler lokaler men oklart om det kommer att hinna bli 

klart i tid till nästa tentaperiod i juni.  

Lika villkorsstrateg; Primärdata från den nationella 

prevalensstudien: ”Genusbaserad utsatthet och sexuella 

trakasserier i svensk högskolesektor” kan begäras ut från 

Karolinska institutet. Minna Salminen-Karlsson ska göra en 

analys och förslag på åtgärder utifrån enkäten som ska 

 

Föredragande: 

Astrid Magnusson 

Ingemar Kaj 

Jörgen Olsson 

Ulf Jansson 

Martin Holmberg 

Nina Almgren 

Charlotte Platzer 

Björkman 
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redovisas till hösten. Det är än så länge oklart om UU kan få 

tillgång till hela primärdatat från UU.  

Ordförande: Vill ha förslag på representant från teknat till 

referensgrupp för jämställdhetsintegrering 2023. Karin sitter i 

gruppen nu och kan tänka sig att sitta kvar ett tag.  

 

§ 5 Meddelanden 

Inga meddelanden.  

 

 

 

 

§ 6 Övriga frågor 

På nästa möte måste utskottet ta ställning till om fakulteten ska 

utlysa medel för lika villkorsprojekt även i vår.  

Ett förslag på utlysning och ev. tema tas fram till nästa 

utskottsmöte.  

 

 

 

Vid protokollet 

Lena Forsell 

Justeras

 Charlotte Platzer Björkman 

 

 

Karin Stensjö 


