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Verksamhetsplan 2020 för institutionen för 
informationsteknologi  
Vid den arbetsmiljöenkät som genomfördes vid institutionen under våren 2019 framkom 
att det fanns en önskan hos personalen att få större insyn i verksamhetsmål, strategier och 
planering. Som ett led i detta har denna verksamhetsplan arbetats fram under hösten 2019. 
Den är tänkt att beskriva vår verksamhet så att det som tidigare främst synts i budgeten nu 
också återspeglas i ord i denna verksamhetsplan.  
 
Verksamhetsplanen består av denna inledande text, en sammanställning av konteringar på 
IT gemensamt samt 7 stycken handlingsplaner enligt nedanstående tabell. 
 

Handlingsplan Beredande organ 
Utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

Studierektorsgruppen 

Forskning Gruppen för programansvariga professorer 
Forskarutbildning Gruppen för forskarutbildningsansvariga 

professorer 
Samverkan Ledningsgruppen 
Arbetsmiljö Arbetsmiljögruppen 
Lika villkor Lika villkorsgruppen 
Kommunikation Kommunikatör och prefekt 

 
Beredningsgången av verksamhetsplanen med bilagda handlingsplaner har varit 

• Ett första utkast diskuterades i ledningsgruppen 8/10 och institutionsstyrelse 
10/10 

• Ett fullständigt förslag diskuterades i ledningsgruppen 19/11 och 
institutionsstyrelse 28/11 

• Denna färdiga verksamhetsplan fastställdes i institutionsstyrelsen 12/12. 

Konteringar IT gemensamt 2018, 2019, resp. 2020 
    

Funktion Kontering 
2018 

Kontering 
2019 

Kontering 
2020 

Ledning 
Prefekt 75% 75% 75% 
Stf prefekt 0% 0% 10% 
Afö CSD 40% 45% 45% 
Afö DoCS 50% 50% 50% 
Afö Syscon 30% 30% 40% 
Afö Vi2 45% 50% 50% 
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Afö TDB 50% 50% 50% 
Utbildning 

Utbildningsprefekt 20% 30% 40% 
Studierektorer, 
programsamordnar, 
exjobbskoordinator 
osv 

  Enligt separat 
tabell för UGA 

Forskning 
Forskningsprefekt 10% 20% 20% 
DiVA 20% 20% 0% 

Forskarutbildning 
Studierektor FoFU 5% 10% 10% 

Samverkan 
Samverkanskoordin
ator 

10% 0% 10% 

Kommunikation 
Webbgrupp 4*10% 2*5% 7%+2*5%  

Arbetsmiljö 
Mentorer Samordning 

+ 4 seniorer 
+ 5 
doktorande
r à 5% 

Samordning 
+ 3 seniorer 
+ 4-5 
doktorande
r à 5% 

5% 
samordning + 
2 seniorer + 4 
doktorander à 
5% 

Lika villkor 
Lika villkorsombud 10 10 10 

Konteringar inom UGA 

Funktion Kontering 2018 Kontering 2019 Kontering 2020 

Ledning UGA 

Studierektorer 3*48% + 2*24% 3*48% + 2*24% 4*50% 

Ämneskoordinator 20% 20% 20% 

Masterprogramansvar 

DVM 14% 15% 18% 

- SS - - 2% 

- CoPa 2% 2% 2% 

TBM 8% 13% 15% 

ISM 9% 15% 15% 

DSM - - 15% 
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IMM - - 15% 

Samordning - - 2% 

Studievägledning 

Institution 60% 60% 60% 

Program 76% 103% 144% 

Samordning 5% 5% 5% 

Antagning, 
mottagning 10% 10% 30% 

Studentutbyten 

Koordinatorer 15% 15% 13% 

Exjobb 

Samordnare 25% 25% 25% 

Examination 30% 31% 43% 

Övriga avsättningar nya för i år: 
• Jubileumsdag 8/5-20 

o Middag på slottet 
o Resor + boende inresande talare 

• Budget för samverkan och kommunikation 
o Avsatta medel för event, kommunikationsinsatser, mm 

Bilagor 
1. Handlingsplan för UGA-verksamhet 
2. Handlingsplan för forskning 
3. Handlingsplan för forskarutbildning 
4. Handlingsplan för samverkan 
5. Handlingsplan för arbetsmiljöarbete 
6. Handlingsplan för lika villkor 
7. Handlingsplan för kommunikation 
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Bilaga 1: Handlingsplan för UGA-verksamhet 
 
Under 2020 kommer institutionens UGA-verksamhet att genomgå stora förändringar i flera 
avseenden. En större omorganisation är planerad att inledas och många nya personer 
kommer att ingå i verksamhetens ledning. Sex nya utbildningsprogram startas på 
fakulteten och två av dessa; internationella masterprogram i dataanalys (Data Science) och 
bildanalys och maskininlärning (Image Analysis and Machine Learning), kommer att ligga 
under institutionen. Programmen startar först hösten 2020, men arbete med utveckling av 
kurser, antagning, etc. inleds redan i början av året. 
 
För att kunna hantera ett ökande antal internationella masterstudenter är vår ambition att 
fortsättningsvis kontera fler lärare för att bistå masterprogramansvariga under 
antagningsprocessen och under mottagningen då stora volymer behöver hanteras snabbt 
och parallellisering av arbetet underlättar. 
 
Det ökande antalet studenter innebär inte endast ökat arbete utan även markant ökande 
intäkter, främst i form av studieavgifter. För att tydliggöra hur intäkterna från avgifter 
täcker de utgifter som denna grupp av studenter medför strävar vi efter att kontera stöd 
som huvudsakligen är riktat mot avgiftsstudenter på intäkterna från avgifter. 
 

Utveckling av våra utbildningar 
Arbetet med de nya programmen har medfört en större översyn av institutionens 
utbildningsutbud. Ett antal nya kurser kommer att startas under programmens två första 
år. Flertalet av dessa är dock vidareutvecklingar av befintliga kurser. Antalet kurstillfällen 
kommer att öka då en del kurser som redan har stort deltagarantal, t ex 
Programmeringsteknik I, kommer att ges fler gånger än i dagsläget. En del kurser kommer 
att ges i andra perioder än tidigare. 
 

Utbildningsutvärderingar 
Fakultetens utvärderingssystem för utvärdering följer en 6-årscykel, vilket innebär att 
varje utbildningsenhet har en större utvärdering var sjätte år. Under 2020 kommer master- 
och kandidatprogram samt fristående kurs inom data att utvärderas. Arbetet koordineras 
av ämneskoordinator och programansvariga, men institutionens personal behöver vara 
beredda att bistå dessa med information. 
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Särskilda satsningar 
Studierektorsgruppens ambition är att 
• avsätta utvecklingsmedel för utveckling av kurser inom de nystartade programmen. 
• avsätta arbetstid utöver schablon för programansvariga för de nya masterprogrammen 
• avsätta extra arbetstid för masterprogramansvariga som ska arbeta med 
utbildningsutvärdering 
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Bilaga 2: Handlingsplan för forskning 

Användning av institutionsgemensamma forskningsmedel, (resurs 
A&C+ATR) 

Dessa medel används dels för att ge stöd till avdelningsövergripande verksamheter inom 
områden som bedöms vara viktiga framöver. Av de tillgängliga gemensamma medlen 
skickas minst hälften ut till avdelningarna för att användas till strategiska satsningar 
avdelningsvis. 

Exempel på verksamheter som får stöd: 

• arenaverksamhet: seminarier, koordinering, enstaka satsningar (sparc-projekt, 
hackathon…) 

• tillfälligt stöd som möjliggör rekryteringar eller för gästlärare/forskare.   
• visst stöd för att skriva ansökningar (avdelningsövergripande och inom områden 

som bedöms vara viktiga framöver, med potential att lyckas) 

Under 2020 planeras  

• fortsatt stöd för arenor  
• 500 000 kr för att synliggöra och bygga upp forskning inom Cyber Security. 
• 200 000 kr stöd för BUL inom ML (sista halvåret på en 4-årig stödinsats, beslutat 

tidigare) 
• 666 666 kr som stöd till medicinsk teknik (beslutades tidigare, avslutas härmed) 

Nya forskningssatsningar 

Institutionen arbetar för inrättandet av lämpliga strukturer med långsiktig finansiering för 
forskning inom datavetenskapens didaktik, AI och cybersecurity. 
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Bilaga 3: Handlingsplan för utbildning på forskarnivå 

Bakgrund: 

Rollerna för studierektorn för forskarutbildningen (FUS) och 
forskarutbildningsadministratören (FUA) beskrivs i dnr IT 2013/49 (enligt ett 
styrelsebeslut från 2013-05-30) och tillämpas fullt ut, som att inleda revision av  
individuella studieplaner; vara kontaktpersoner; standardisera institutionens rutiner; 
hjälpa doktorander och handledare; underhålla webbsidor osv. 

Underhållet av webbsidorna tog i faktiskt en hel del arbete i anspråk under 2018 och 2019 
för att ta bort redundant information, motstridiga uppgifter, föråldrade uppgifter och 
inaktiva länkar; flytta dokument till medarbetarportalen och organisera dem på ett 
tydligare sätt (se https://mp.uu.se/c/perm/link?p=20962820 ); översätta lokala dokument 
som endast var på svenska, begära översättningar av dokument på TekNat-nivå och UU-
nivå, som bara finns på svenska osv. 

Enligt den lokala åtgärdsplanen för forskarutbildningen, se 
https://www.it.uu.se/internt/policies_rapporter_handlingsplaner/atgardsplan_forskarutbi
ldningen.pdf ), som bygger på kommentarer från institutionens strategidag hösten 2014, 
sammankallar FUS forskarutbildningsansvariga professorer (FUAP) en gång per termin för 
att diskutera frågor av intresse.  En hel del standardiseringsarbete av institutionens rutiner 
gjordes redan 2018 och 2019: protokollen finns på 
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=303130870  och minnesanteckningar har publicerats på 
LäsIT-bloggen och skickats ut med mejl till doktorander och handledare. 

Planer för 2020: 

Vårt största projekt är att öka medvetenheten hos doktorander och (särskilt 
nyutexaminerade) handledare om förfarandena för doktorander och deras rättigheter och 
skyldigheter.  Även om informationen går att hitta (förhoppningsvis mycket enklare än 
tidigare) och två (dåligt besökta) informationsseminarier hölls 2019 av FUS, verkar det 
som om många doktorander och (yngre) handledare är osäkra: de vet inte vilken 
information som finns, var man kan söka efter den och hur den ska användas.  Att 
bestämma åtgärder för att lösa denna paradox var huvudpunkten på höstmötet 2019 
mellan FUS och FUAP, och FUS+FUA+FUAP inleder genomförandet 2020. 

Under 2020 startar också UUs utvärdering av de återstående inriktningarna för 
forskarutbildningsämnet datavetenskap (DV) – nämligen datavetenskapens didaktik och 
människa-datorinteraktion – och alla våra andra forskarutbildningsämnen och deras 
inriktningar (till skillnad från andra DV-ämnen som granskades 2017 av 
Universitetskanslersämbetet, UKÄ), och detta förväntas ta tid i anspråk från FUS, FUA och 
berörda FUAP. 

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=20962820
https://www.it.uu.se/internt/policies_rapporter_handlingsplaner/atgardsplan_forskarutbildningen.pdf
https://www.it.uu.se/internt/policies_rapporter_handlingsplaner/atgardsplan_forskarutbildningen.pdf
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=303130870
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Slutligen kommer vi att bidra till organisationen av ”Doktoranddagen” 2020, som 
beslutades efter genomförandet av 2019-års Work Environment Survey. 
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Bilaga 4: Handlingsplan för samverkan  
 

• Inrätta ny samverkansorganisation  
• Samverka med det omgivande samhället genom följande aktiviteter: 

o 20-årsjubiléet 
o Föreläsningar/demonstrationer under Kulturnatten 

• Sondera behovet av samordnade insatser kring samarbeten och ansökningar 
tillsammans med företag/myndigheter/mm. 
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Bilaga 5: Handlingsplan för arbetsmiljöarbete  
Vid institutionen för informationsteknologi är prefekt Lina von Sydow ansvarig för 
arbetsmiljön. Löpande ärenden hanteras av HR-generalisterna Ulrika Andersson (även 
brandskyddsombud) och Anna-Lena Forsberg. Skyddsombud är Anders Andersson (t.o.m 
2021-12-31) och Marina Nordholm (t.o.m. 2021-12-31). Institutionsstyrelsen fastställer 
handlingsplan för arbetsmiljöarbete, följer upp och kontrollerar genomförandet. Denna 
handlingsplan revideras årligen med nya arbetsmiljörisker och ärenden som har avslutats.  
En god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att verksamheten vid 
institutionen ska fungera väl. Vid institutionen är problemen små beträffande den fysiska 
miljön, varför fokus ligger på den psykosociala arbetsmiljön. Institutionens handlingsplan 
för arbetsmiljöarbete beskriver de aktiviteter som ska genomföras för att man i tid kan 
upptäcka arbetsmiljöproblem samt åtgärda dessa på ett effektivt sätt. I den mån detta 
behövs ska nödvändiga resurser avsättas i samband med budgetarbetet. Arbetet med att 
ständigt beakta och förbättra arbetsmiljön ska ha hög prioritet för alla som arbetar vid 
institutionen.  

Aktiviteter för den kommande 12-månadersperioden (Ansvarig: 
prefekten)  

Skyddsrond  
Nästa skyddsrond planeras ske i april-maj 2020. Fokus på skyddsronden kommer att vara 
elsäkerhet och kemikalier.  

Utbildning i första hjälpen  
Nästa utbildningstillfälle vid institutionen planeras under hösten 2019/våren 2020.  

Information kring organisatorisk och social arbetsmiljö 
Under hösten 2019 planeras informationsinsatser för alla medarbetare vid institutionen gällande 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Stresshanteringskurs/seminarium 
Några kortare utbildningsinsatser på institutionen gällande stresshantering planeras ske. 
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Introduktion av nya medarbetare 
Nytt material för att säkerställa en god introduktion av alla nya medarbetare ska tas fram. Arbetet 
med detta är till viss del ett led i åtgärdsarbetet efter arbetsmiljökartläggningen under våren 
2019.  

Doktoranders arbetssituation 
Arbetssituationen för våra doktorander kommer att ses över med start hösten 2019. Delvis 
kommer detta att bli en del av arbetet med den nya GU-organisationen. Arbetet med att se över 
doktorandernas arbetssituation är ett led i åtgärdsarbetet efter arbetsmiljökartläggningen under 
våren 2019.  

Årlig doktoranddag 
Det kommer att anordnas en speciell doktoranddag för att lyfta de frågor som rör de som är 
antagna till forskarutbildning vid institutionen. 

Fortlöpande och regelbundet återkommande aktiviteter (Ansvarig: 
prefekten)  
Alla med personalansvar ska enligt särskild mall genomföra årliga medarbetarsamtal så att vi 
tillsammans täcker hela personalen. Utfallet av dessa ska följas upp och redovisas på avdelnings- 
och på institutionsnivå. Härigenom kan vi på ett tidigt stadium upptäcka signaler på belastningar, 
stress, ohälsa och andra problem både på individ- och gruppnivå. Ytterligare ett syfte med 
samtalen är att följa upp vilka medarbetare som genomgått någon form av ledarskapsutbildning 
eller handledarutbildning. Samtalen ska genomföras med högst 18 månaders intervall. 
Kommande period blir september-november 2020. 
För doktorander är medarbetarsamtalet uppdelat i 2 delar. En del tas i samband med att ny ISP 
skrivs och den andra i samband med seniorgruppens uppföljningsmöte för doktoranden.  
Tid för medarbetarsamtal ska finnas med som en komponent i bemanningsplaner på 
avdelningsnivå.  
Avdelningsföreståndare och andra personer med personalansvar samt handledare ska avsätta tid 
för planering, genomförande och uppföljningar, av strukturerade medarbetarsamtal, men även för 
oplanerade samtal under året av samma karaktär. Det åligger de med personalansvar att föra 
vidare budgetpåverkande frågor som tas upp under samtalen till avdelningsföreståndare 
alternativt prefekt.   
 

Mentorsprogram  
Alla som anställs för en period om minst 1 år vid institutionen ska tilldelas en mentor av 
mentorssamordnaren.  
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Språkundervisning  
Alla nyanställda som inte är svenskspråkiga ska uppmuntras att delta i undervisning i svenska. 

Arbetsmiljöenkät och hälsoprofil  
En arbetsmiljöenkät och hälsoundersökning ska genomföras vart 5:e år. Vid händelser då det kan 
vara påkallat görs separat arbetsmiljöenkät och uppföljning. Senast ordinarie arbetsmiljöenkät 
och hälsoundersökning gjordes var i april/maj 2019 då en arbetsmiljökartläggning genomfördes. 
All personal erbjöds i samband med detta en hälsoundersökning hos företagshälsovården. 
Dessutom får all personal vid UU det år de fyller 50, 55 och 60 år ett erbjudande om att 
genomföra en hälsoundersökning.  

Ledarskapsutbildning för arbetsledare  
Ledarskapsutbildning ska erbjudas, och uppmuntras, alla med arbetsledaransvar såsom prefekt, 
avdelningsföreståndare, TA-samordnare, studierektorer, utbildningsprefekt, forskningsprefekt, 
forskningsledare. Målet är att minst 90 % av alla med arbetsledaransvar ska ha genomgått 
utbildning.  
Uppföljning ska ske den 30 september varje år.  

Handledarutbildning  
Doktorandhandledare och exjobbshandledare bör genomgå en handledarutbildning. För att få 
vara huvudhandledare för en doktorand krävs det att handledarutbildning genomgåtts. Målet är 
att minst 90 % av alla doktorandhandledare ska ha genomgått utbildning.  
Uppföljning ska ske den 30 september varje år.  

Utbildning i första hjälpen  
Vartannat år ska de anställda erbjudas att gå utbildning i första hjälpen. Både grundkurs samt 
uppföljning ska erbjudas. Nästa utbildningstillfälle ska hållas hösten 2019.  

Friskvård  
I förebyggande syfte ska friskvård erbjudas till all personal genom till exempel subventionerad 
träning, 1 timmes friskvård per vecka under arbetstid, massage, fruktkorgar i personalrum. 
Institutionen ska också verka för att det anordnas friskvårdsaktiviteter på institutionen.  
 

Förebyggande fysiskt arbetsmiljöarbete  
Institutionen bistår med arbetsplatsutformning, införskaffning av arbetshjälpmedel etc. 
Anpassningar sker vid behov så snart som möjligt för både personal och studenter.  
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Regelbundna skyddsronder genomförs. Resultaten sammanställs, utvärderas och följs upp.  

Sociala & kulturella aktiviteter  
Institutionen anordnar och stödjer diverse sociala och kulturella aktiviteter.  

Stress & konflikthantering  
Institutionen bistår med erbjudande om utbildning i att hantera sin arbetssituation, speciellt i 
relation till konflikter och stress. Detta kan ske i grupp eller individuellt.  

Lika villkor 
Lika villkorsaspekten ska ingå som en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Institutionens lika 
villkorsgrupp ska bevaka frågan samt informera om sitt arbete. Lika villkorsarbetet berör både 
studenter och personal.  

Utrymningsövning  
Övning förväntas ske 1 gång per år inom intendenturområdet. Detta hanteras av intendenturen 
som beslutat att övning sker udda år vid ITC och jämna år vid Ångströmlaboratoriet. 
Utrymningsplan och larmet finns på webben.  
http://www.polacksbacken.uu.se/Sakerhet/Utrymning/   

Brandskyddskontroll  
En gång per kvartal ska säkerhetsavdelningen gå en brandskyddsrond.  

Arbetsmiljögrupp  
Gruppen träffas minst 3 gånger/år. Medlemmar: skyddsombuden, prefekt, HR-generalisterna, 
studentrepresentant.  
Arbetsmiljögruppen ska samordna och informera om institutionens arbetsmiljöarbete. Därtill 
fungerar arbetsmiljögruppen som beredningsgrupp vid den årliga revideringen av 
handlingsplanen för arbetsmiljöarbete.  

Krisberedskapsgrupp  
Medlemmar: skyddsombud, prefekt, stf prefekt, HR-generalist, studievägledare, 
studentrepresentant.  
Krisberedskapsgruppen ska se till att rutiner för krisstöd finns vid institutionen samt informera 
om detta på ett tydligt sätt.  

http://www.polacksbacken.uu.se/Sakerhet/Utrymning/
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Informationsinsatser  
Vi ska informera om ovanstående samt göra organisationen och ansvarsfördelningen tydlig för 
alla genom:  
• LäsIT  
• Hemsidan  
• Avdelningarnas egna planeringsdagar, möten etc.  
• Arbetsmiljöskylt i hus 4, plan 2  
• Infomöten vid större förändringar av rutiner 
• Personalmöte 1 gång/månad. 
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Bilaga 6: Handlingsplan för lika villkor 

1. Inledning 

Planen består av två delar. Den första delen beskriver det fortlöpande arbetet för 
likabehandling och lika villkor vid institutionen och den andra delen beskriver åtgärder 
som planerats särskilt för 2020. Planen åtföljs av en bilaga som innehåller en uppföljning 
av förra årets arbete med likabehandling och lika villkor samt en kvantitativ beskrivning av 
den nuvarande situationen för lika villkor vid institutionen.    
Den nedanstående planen omfattar alla aktiviteter inom institutionen för 
informationsteknologi Därför gäller den för alla anställda och studenter på institutionen.  

1.1. Ansvar för Lika villkorsarbetet vid institutionen  

Institutionens prefekt har det övergripande ansvaret för lika villkorsarbetet vid 
institutionen. Institutionen har ett lika villkorsombud som utsetts av institutionsstyrelsen. 
Lika villkorsombudet ansvarar för att granska och utvärdera lika villkorsarbetet på 
institutionen, planera och utföra lika villkorsprojekt samt regelbundet uppdatera lika 
villkorsplanen. Lika villkorsombudet är också ansvarigt för att assistera studenter och 
anställda vid frågor som rör lika villkor inom institutionen.  

2. Fortlöpande lika villkorsuppdrag  

Detta avsnitt presenterar det fortlöpande lika villkorsarbetet på institutionen. 

2.1 Lika villkorsombud 

Det ska finnas ett lika villkorsombud; information om hur du kommer i kontakt med honom 
eller henne ska finnas på institutionens webbplats. 
 
Ansvarig: Prefekt och lika villkorsombud  

2.2  Lika villkorsgruppen  

Institutionen ska ha en lika villkorsgrupp som leds av lika villkorsombudet. Varje avdelning 
inom institutionen ska vara representerad i gruppen, förutom representanter för 
administrativ personal, teknisk personal och studenter.  

Medlemmarna i lika villkorsgruppen har till uppgift att fungera som institutionens 
styrkommitté för lika villkor. Det har uppdraget att vara granskningspanel i lika 
villkorsfrågor, som att övervaka och utvärdera arbeten för likabehandling och lika villkor, 
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föreslå lika villkorsarbeten samt planera och genomföra lika villkorsprojekt. Dessutom 
förväntas gruppmedlemmarna att informera sina respektive avdelningar/motsvarande och 
avdelningschef/motsvarande om arbetet i lika villkorsgruppen. 
Lika villkorsgruppen kommer att hålla månatliga möten förutom under juni, juli och 
december. Mötena och dokumentationen för lika villkorsgruppen kommer att vara på 
engelska.  
 
Ansvarig: Lika villkorsombud och prefekt. 

2.3 Ledningsgruppen 

Medlemmar i institutionens ledningsgrupp som ännu inte har deltagit i utbildning om 
likabehandling och lika villkor ska utbildas i dessa frågor. 
Det ska finnas minst en medlem av ledningsgruppen som är kvalificerad att hantera frågor 
om likabehandling och lika villkor och som har särskilt ansvar att bevaka av dessa frågor. 
 
Ansvarig: Prefekt 

2.4 Kontaktperson för könsrelaterade kränkningar 

Det ska finnas en kontaktperson för könsrelaterade kränkningar. Denna person ska i 
möjligaste mån få relevant utbildning för att kunna fullgöra detta åtagande.  
 
Ansvarig: Prefekt 

2.5 Nyanställning 

Vid varje nyanställning ska de ansvariga för anställningsförfarandet (handledare, 
studierektor för grundnivå, gruppledare osv.) aktivt och brett söka efter kandidater av det 
underrepresenterade könet.  
Åtgärder som vidtas i detta syfte ska fortlöpande redovisas, analyseras och sammanställas 
och kanaler och kontaktnät för rekrytering successivt byggas upp. På lång sikt kan detta 
bidra till ett jämställt anställningsförfarande.  
 
Ansvarig: Prefekt 
 
Institutionens prefekt, i samarbete med lika villkorsombudet, ska undersöka hur en aktiv 
och bred sökning efter kandidater av det underrepresenterade könet har utförts, baserat 
på återkoppling från dem som ansvarar för rekryteringen. 
 
Ansvarig: Prefekt  
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Det ska finnas en uppföljningsanalys av fördelningen av män och kvinnor som innehar 
tjänster på institutionen genom att använda lika villkorsindikatorer. Analysen kommer att 
titta på andelen kvinnor och män på de tjänster som nämns i bilagan till denna lika 
villkorsplan. Uppföljningen ska göras vart femte år med början 2016. Korrigerande 
åtgärder ska vidtas om det saknas en positiv utveckling. Med positiv utveckling menas en 
synlig förändring mot en fördelning av kvinnor och män inom intervallet 40–60 %. 
 
Ansvarig: Prefekt i samråd med Lika villkorsombudet  

2.6 Löner 

Löneskillnader både inom och mellan olika jämförbara grupper av anställda ska 
undersökas med hjälp av lönestatistik för att avgöra om dessa beror på kön, eller om det 
finns andra förklaringar. Speciellt ska en analys av löneskillnaderna mellan grupperna 
administratörer och tekniker samt adjunkter och forskarassistenter genomföras. Om 
skillnaderna i lön beror på kön, ska åtgärder vidtas för att dessa skillnader ska upphöra. 
 
Ansvarig: Prefekt i samråd med lika villkorsombudet  

2.7 Information 

Att tillhandahålla allmän information om det lika villkorsarbete som utförs vid 
institutionen, vilka resurser som finns osv. 
 
Ansvarig: Lika villkorsombud  
 
Information om lika villkorsgruppens arbete ska ges fortlöpande på avdelningsmöten och i 
LäsIT. 
 
Ansvarig: Lika villkorsombud  
 
En sammanfattande rapport om lika villkorsgruppens arbete ska utgöra en del av nästa års 
lika villkorsplan.  
 
Ansvarig: Lika villkorsombud  
 
Lika villkorsgruppens mötesanteckningar ska publiceras på Medarbetarportalen. 
 
Ansvarig: Lika villkorsgruppen 
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2.8 Tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion 

I varje grupp som tillsätts för att diskutera eller besluta kring frågor som berör ett större 
antal anställda ska alltid båda könen vara representerade. Grupper med båda könen 
representerade är  institutionsstyrelsen, arbetsmiljögruppen, krisberedskapsgruppen, lika 
villkorsgruppen, valberedningen och programansvariga professorsgruppen (PAP-
gruppen).  
 
Ansvarig: Prefekt  
 
Det ska göras en uppföljande genusanalys av tillsättningar av positioner på institutionen 
genom att samla in och dokumentera uppgifter om könsfördelningen inom utredande och 
beslutande grupper. Uppföljningen ska göras vart femte år med början 2016. Åtgärder ska 
föreslås om dessa uppgifter inte visar en positiv utveckling. 
 
Ansvarig: Prefekt i samråd med lika villkorsombudet  

2.9 Forskning 

Institutionen ska arbeta för att öka andelen kvinnor med högre befattningar inom 
forskningen, och öka synligheten för kvinnliga forskare (både inom och utom institutionen). 
Detta innebär bl.a. att kvinnor i hög utsträckning ska vara representerade i alla grupper av 
strategisk karaktär, exempelvis för remissutlåtanden, anslagsansökningar osv.  
Ansvarig: Forskningsprefekt 

2.10 Forskarutbildning 

Institutionen ska verka för att andelen kvinnliga forskarstuderande ökar, och öka 
synligheten för kvinnliga doktorander.  
 
Ansvarig: Prefekt 
 
Könsfördelningen av betygsnämndsledamöter och opponenter per forskarutbildningsämne 
ska fortlöpande analyseras. Om det finns en grov snedfördelning under en 36-
månadersperiod, ska åtgärder vidtas. 
Vi bör eftersträva en jämn könsfördelning när opponenter utses för disputation. Här ska en 
skriftlig redogörelse göras av FUAP och skickas till prefekten om en kvinna inte utses. 
Redogörelsen bör inte slentrianmässigt hänvisa till brist på kandidater, utan istället visa att 
avsevärda ansträngningar verkligen gjorts och förklara varför de misslyckats. Observera 
att även om institutionen inte formellt utser opponenter och betygsnämnder, ligger det i 
vårt intresse att analysera och påverka könsfördelningen. 
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Ansvarig: Prefekt i samarbete med FUAP. 

2.11 Utbildning på grundläggande och avancerad nivå 

Genuscoaching och utbildning i könsmedveten pedagogik ska erbjudas alla lärare vid 
institutionen.  
 
Ansvarig: Prefekt 

2.12 Lika villkorsplan 

Lika villkorsplanen ska revideras och utvärderas varje år. Lika villkorsplanen ska finnas 
tillgänglig på svenska och engelska. Vid eventuella tolkningstvister mellan de olika 
versionerna har den svenska versionen tolkningsföreträde. 
 
Ansvarig: Lika villkorsombud 

2.12  Finansiering av åtgärder för att främja Lika villkor 

Institutionen har anslagit medel till åtgärder (som föreslagits av de anställda på 
institutionen i ett ansökningsförfarande) som bedöms vara positiva för lika villkor på 
institutionen. Meddelanden om beviljade anslag görs fyra gånger om året. Ansökningarna 
ställs samman och rangordnas av  lika villkorsgruppen, varefter prefekten fattar beslut. 
Gruppen kan också själv föreslå initiativ som kan finansieras ur denna fond.  
En sammanfattning om vem som ansökt om  medel och vilka belopp som beviljats kommer 
att sammanställas och publiceras i bl.a. LäsIT i slutet av varje år. 
 
Ansvarig: Prefekt i samråd med Lika villkorsombudet  

3 Åtgärdsplan 2020 

Åtgärdsplanen 2020 för lika villkor omfattar sex insatsområden. 

3.1 Förbättra möjligheten för lika villkorsgruppen att arbeta som förändringsagenter 

VAD: Målet med denna åtgärd är att förbättra kapaciteten att arbeta som 
förändringsagenter vid institutionen och lära mer om lika villkor. 

HUR: 1) Information till prefekten: se till att organisera utbildningskurser för personal om 
hur man kan öka stressfri produktivitet (infordra specialprojekt som vid behov kan 
finansieras av lika villkorsgruppen); 2) Pedagogiska lunchseminarier om asperger, ADHD, 
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autism osv. med inbjudna föreläsare; 3) Organisera en lika villkorsfristad under hösten 
2020; 4) Organisera fikaträffar; 5) Organisera lika villkorsfika; 6) Underhålla Google doc 
med en lista över möjliga föreläsare för lika villkorsfikor; 7) Undersöka möjligheten att 
organisera en lika villkorsdag (t.ex. i samarbete med Teknat); 8) Presentera exempel på 
framgångsrika projekt på webbplatsen; 9) Omformulera projektinfordringar för att vidga 
omfattningen för alla infordringar av alla projekttyper och bjuda in sökande att delta i 
ansökningsgranskningar på lika villkorsmöten; 10) Information till prefekten: se till att 
relevant information om vad som ska göras vid förekomst av diskriminering är 
lättillgänglig; 11) Utforma en grafisk profil för lika villkorsgruppen; 12) Utforma och 
distribuera flygblad för att främja lika villkorsgruppen och viktig information från gruppen 
(evenemang och ”rekommendationer”) 

NÄR: Punkt 1–6 och 10–12 kommer att diskuteras på januarimötet; 7) kommer att 
diskuteras i februari och under hela året; 8) och 9) kommer att diskuteras i februari 

ANSVARIG: 1) Ginevra; 2) Lars; 3) Ginevra och Anna-Lena; 4) Eva; 5) Karolina; 6) Ginevra 
och alla; 7) Ginevra och alla; 8 & 9) Ginevra och Eva; 10) Liselotte; 11) Leslie; 12) Leslie och 
alla 

3.2) En bättre förståelse av lika villkorssituationen för teknisk och administrativ 
(TA) personal 

VAD: Målet är att få en bättre förståelse av lika villkorssituationen för teknisk och 
administrativ personal. 

HUR: 1) Arbeta för att förstå och motverka härskartekniker med början i en studiecirkel 
för T- och A-personal: inbjuden talare för att prata om härskartekniker. 

NÄR: Punkt 1) kommer att diskuteras på februarimötet eller senare om uppföljningen av 
arbetsmiljöenkäten inte är avslutad före februari. På mötet kommer vi att bedöma 
genomförbarheten och tidpunkten för denna åtgärd baserat på (1) en uppskattning av hur 
mycket tid som krävs för att utföra den och (2) en diskussion med prefekten. 

ANSVARIG: 1) Representanter för A-gruppen och T-gruppen 

3.3) Lika villkorsmedveten utbildning som skapar en bättre läromiljö för alla 

VAD: Målet är att stödja studenter ur ett genusperspektiv, utbilda undervisande personal 
om genusmedvetenhet inom utbildning och stödja förändringar av introduktionskurser för 
lärare. 
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HUR: 1) Utöka genusföreläsningen som hölls av Paul Bengtsson i september 2019 till alla 
introduktionskurser på kandidat- och masternivå på institutionen för 
informationsteknologi; 2) Information till studierektorn om vikten av att utbilda 
personalen om hur kursprojekt ska genomföras med olika studentgrupper; 3) Pedagogiska 
seminarier om hur kursprojekt ska genomföras med olika studentgrupper; 4) Ta upp UTN-
undersökningen: bjuda in personer att diskutera undersökningen under en jämlikhetsfika; 
5) Skapa medvetenhet om trakasserier i studentmiljöer på vår institution (baserat på UTN-
undersökningen); 6) Utbildningsdag/-lunch för kursassistenter (om ojämlikhet, 
diskriminering, trakasserier); 7) Seminarium för lärare om hur man undviker och hanterar 
”svåra” situationer 

NÄR: Punkt 6) kommer att diskuteras på februarimötet; punkt 1) och 4) kommer att 
diskuteras på marsmötet; Punkt 2), 3), 5) och 7) kommer att diskuteras på aprilmötet 

ANSVARIG: 1) Ginevra; 2) Liselott; 3) Liselott och Lars; 4) Liselott; 5) Lars och alla; 6) Eva; 
7) Lars 

3.4) Bättre forskarutbildning för alla 

VAD: Målet är att ha lika villkorsmedvetna doktorander och handledare och skapa en miljö 
där alla doktorander på institutionen har lika möjligheter. 

HUR: 1) Identifiera aspekter av Festa-toolkitet som kan genomföras och arbeta 
tillsammans med FUAP och Pierre Flener för att vidta konkreta åtgärder; 2) Kontakta 
doktorandrådet på IT- och Teknat-nivå för att nå studenter: presentera vad vi gör och 
bjuda in studenter att delta. 

NÄR: 1) och 2) kommer att diskuteras på februarimötet. 

ANSVARIG: 1) Ginevra; 2) Leslie 

3.5) Karriärutveckling ur Lika villkorsperspektiv 

VAD: Stödja personer tidigt i karriären ur ett lika villkorsperspektiv 

HUR: 1) Planera fristad för att skriva ansökningar för främjande och identifiera vem som 
skulle dra nytta av detta; 2) Projekt som rör kön och arbetsmiljö på avdelningarna; 3) 
Diskutera med personer tidigt i karriär (t.ex. lektorer) vilket stöd de behöver och se till att 
de har tillgång till denna information 

NÄR: Alla punkter kommer att diskuteras på novembermötet. 

ANSVARIG: 1) Gunilla; 2) Ginevra och avdelningsföreståndarna; 3) Gunilla 
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3.6) Stödja Lika villkorsmedveten forskning 

VAD: Stödja integreringen av lika villkorsperspektivet i forskningsarbeten på institutionen 
för informationsteknologi 

HUR: 1) Ny begäran om finansiering för att stödja formulering och arbete med aspekter 
som rör lika villkor i förslag till forskningsprojektet; 2) Ta reda på vad Teknat gör i 
samband med punkt 1 och bjuda in dem till lika villkorsfika; 3) Ta reda på vad Vinnova 
förväntar sig i samband med punkt 1: bjuda in dem till lika villkorsfika och, eventuellt, till 
institutionens strategidag för forskning; 4) Planera samtal om jämlikhetsfrågor av vikt för 
forskning på nästa strategidag för forskning  

NÄR: 2), 3) och 4) kommer att diskuteras på majmötet; 1) kommer att diskuteras på 
augustimötet 

ANSVARIG: 1) Ginevra, Gunilla och Thiemo; 2) Gunilla; 3) Thiemo; 4) Gunilla 

 
  



24 
 

 

Handlingsplan för kommunikation  

Kommunikationsverksamhet drift 2020 
• Facebook: postningar om vår forskning och våra events – löpande 
• Uppdatering webb inför varje termin samt löpande 
• Externa nyheter webb - löpande 
• Populärvetenskapligt forskningsintervjuer- varannan månad 
• Kommunikationsplaneringsmöten prefekt - varje vecka 
• Kommunikationsplaneringsmöten avdelningsföreståndare – månadsvisa 
• Internkommunikation nyheter MP-blogg - löpande 
• Nyhetsbrev LäsIT - varje vecka 
• Publicering digitala skärmar - löpande 

Events våren 2020 

SciFest 7 mars- 9 mars 2020 
Samlad och organiserad närvaro för ett tydligare genomslag. Vi ska synas! Planering startar oktober 
2019. 

IT20 
Kommunikation för att locka besökare till föreläsningarna. Med IT20 vill vi öka synlighet för 
institutionen, öka gemenskapen inom institutionen – skapa ”vikänsla” WE ARE IT!, minska avstånd 
mellan avdelningar, knyta kontakter med alumni och rekrytera studenter.  

• 29 januari:  AI inom vetenskaperna 
• 4 mars: Cybersäkerhet 
• 1 april: Det programmerande samhället 
• 8 maj: Jubileumsfest 

Events hösten 2020 

Kulturnatten 2020 
Lördagen den 12 september 2020 
Planering startar januari 2020 
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