
 

Minnesanteckningar styrgruppen jämställdhetsintegrering 11 januari 2017 
Närvarande: Wilma Alveus , Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström, Jenny 
Johannisson och Anders Stenström. 
 

Inledning 

Björn inledde med en återkoppling till föregående möte och styrgruppens uppdrag och tipsade om 
rapporten ”Makt, mål och myndighet” 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/11/skr.-20161710/ 

Linda sammanfattade kort några av artiklarna som hänvisas till på sidan ”Gender bias in academe”:  
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/08/gender-bias-in-academe-an-annotated-
bibliography/ 
 
Rapporten ”fördelning eller förfördelning” (Bondestam & Grip, 2015) är ytterligare en rapport som 
är en bra referens för arbetet med jämställdhetsintegrering. 
http://www.genus.se/media/fordelning-eller-forfordelning-forskningsfinansiering-jamstalldhet-och-
genus-en-forskningsoversikt-2015/ 
 

Fördelning av forskningsmedel 
Ovanstående artiklar och rapporter ledde till en diskussion i gruppen kring hur HB:s modell kring 
anslagsfördelning ser ut och hur forskningstid fördelas. Processen kring fördelning av 
forskningsanslag är en nyckelaspekt i arbetet med jämställda karriärvägar och ett första steg är att ta 
fram ett underlag för hur fördelningen faller ut för kvinnor respektive män (notera: skriv in i 
handlingsplanen).  
 

Handlingsplan 
Handlingsplanens utformande diskuterades och förtydligades, om handlingsplanen ska vara en 
riktningsvisare för verksamheten så är det av vikt att aktiva åtgärder bestäms och tas fram så nära 
verksamheten som möjligt, men det kan se olika ut beroende på vilket område som fokuseras. 
Beträffande könsbundna studieval är det till exempel respektive sektion/kurslag som bäst vet hur 
utbildningens innehåll ser ut och kan förändras. Givetvis med stöd från 
styrgrupp/samordnare/akademisamordnare eller andra funktioner såsom PUF. När det gäller 
Karriärvägar så kanske det däremot är ledningsfunktioner som får kartlägga och styra (om) 
processer. Chefer och forskningsledare är nyckelpersoner i detta, vi ska eftersträva transparens, 
avmystifiera karriärvägen, erbjuda tydligt och formellt stöd.  
 

Jämställdhetsintegrering som fokusområde, eller inte? 
Om jämställdhetsaspekterna verkligen ska integreras i all verksamhet så måste det in i 
verksamhetsplanerna. Här får vi tänka ett varv till, fokusområde – eller genomsyra allt? Vad är mest 
framgångsrikt och strategiskt.  

GEM 1 februari 
Vi skissade på en grovplanering. Björn inleder med vikten av att arbeta för jämställdhet, Linda 
fortsätter med vad och varför jämställdhetsintegrering och berättar om HBs två fokusområden. 
Därefter berättar Jenny och Anders något om forskning och aktuell statistik. Sedan blir det 
grupparbete utifrån fokusområdena och med frågeställningen: Hur kan vi arbeta konkret med att få 
mer jämställda utbildningar och mer jämställda karriärvägar? Grupperna väljer själva område och 
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får matriserna som stöd. De rapporterar sedan in vad de kommer fram till (elektroniskt). 
Återsamling i storgrupp för att se om någon vill lyfta något. Det är viktigt att deltagarna får 
återkoppling på vad som diskuteras på GEM.  Anders, Jenny och Linda finplanerar GEM vidare.  

Hemsida/blogg 
Gruppen enades om att en hemsida/blogg för jämställdhetsintegreringsarbetet är bra. Där kan 
återkoppling ges, tips om konkreta aktiviteter tas upp, handlingsplan presenteras, länkar till 
kunskapsbank etc. Linda tar kontakt med Kommunikation i ärendet.  

Nästa möte: 7 februari kl. 13-14 

/Linda 
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