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Innehåll
Jämlikhetsarbetetpå Chalmersskaläggagrundentill ett hållbart arbetslivför Chalmersstudenteroch
anställda.Jämlikhethandlar om attityder och värderingar,men ocksåom könsfördelning,hälsa,
utvecklingsmöjligheteroch löner. Jämlikhetsarbetetpå Chalmersinriktas på strategiskafrågor och
förebyggandearbete,bland annat genomatt reda ut trakasserieroch konflikter omgåendeoch skapa
godaförutsättningarför en hållbar arbetsmiljö.
Chalmersarbetar ocksåmed särskildainsatserför jämställhet.Chalmershar ett inriktningsbeslutom
jämställdhetsintegreringsombeskriveren del av lärosätetsarbete med att jämställdhetsintegreraall
verksamhet.Jämställdhetsintegreringen
syftar till att Chalmersskabli ett än mer jämställt
universitet,bådekvalitativt och kvantitativt genomatt genomlysaprocesser,förbättra rutiner och se
över resursfördelning.
Dennapolicy gällerhela Chalmersverksamhetutifrån gemensammabehov och utmaningaroch
byggerpå aktuell forskninginom området.Den är vägledandei två nivåer:
En översiktlignivå sombeskriverde arbetssättsom tillämpasinom jämställdhetpå Chalmers
En specifiknivå sombeskriverprioriterade områden
Policynkompletterasmed mätbaramål. Dessaföljs upp regelbundetoch utvecklingsamt
måluppfyllelsedokumenteras.
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Översiktlig
nivå– arbetssättinom jämlikhetpå Chalmers
Policy:Chalmersföljer lagar och regelverkoch har ett jämlikhetsarbetesomär integrerat i alla delar
av Chalmersverksamhet
Mål Ö1:Allainstitutioner/motsvarande
skasystematiskt
undersöka,riskbedöma,
åtgärda
ochdokumenterasinverksamhetutifrån jämställdhetsaspekter
Mätetal: Måluppfyllelsenföljs upp årligen.MedarbetarenkätochStudentbarometerger viktig
input.
Policy:Chalmersfrämjandeoch förebyggandejämlikhetsarbeteskafokuserapå att stärkade
organisatoriskabarriärerna(till exempelkultur, arbetssätt,rutiner etc.) i verksamhetenför att
motverka ojämlikhet.

Mål Ö2:I syfteatt främja jämlikhetskasamtligacheferochledareha tillräckligutbildning
inom jämlikhetför att på ett effektivtochändamålsenligt
sätt kunnadrivaarbetetmedatt
stärkade organisatoriska
barriärernai linjen
Mätetal: Måluppfyllnadenföljs upp årligen.Medarbetarundersökning
ochStudentbarometer
ger viktig input i arbetet

STYRDOKUMENT:
Chalmersjämlikhetspolicymed mål och mätetal 2022,dnr CC2022-0141
Beslutfattat av rektor 2022-01-28

Specifiknivå– prioriteradeområdeninomChalmersjämlikhetsarbete
Policy:PåChalmersråder nolltoleransmot diskriminering,trakasserier,sexuellatrakasserieroch
kränkandesärbehandling
Mål S4:Ingaformerav diskriminering,
trakasserier,sexuellatrakasserierellerkränkande
särbehandling
skaförekommapåChalmers
Mätetal: Måluppfyllnadenföljs upp årligen för Chalmerstotalt samt för samtliga
undergrupperi sambandmed genomgångoch analysav resultatenfrån medarbetarenkät
och studentbarometern.
Policy:Chalmershar en jämlikarbets-och studiemiljö somkännetecknasav kärnvärdenakvalitet,
öppenhet,delaktighet,respektoch mångfald
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Mål S5:Chalmersskaupplevassomen jämlikarbetsplatsoavsettdiskrimineringsgrund
(nyckeltalI1:1 i PVU)
Mätetal: Måluppfyllnadenföljs upp årligen för Chalmerssomhelhet och i organisationens
olika delar. Detta görs igenomanalysav resultat från medarbetarenkätoch
studentbarometeri kombinationmed analysav statistik rörandesjukfrånvaro,
föräldraledighetetc., men även i de regelbundnamedarbetarsamtalenför anställdpersonal.

Dokumentetsgiltighet
:
Dokumentetgäller från 2022-01-28och därefter tills vidare.Dokumentetkommer reviderasunder
2022.
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