
 

Minnesanteckningar styrgruppen jämställdhetsintegrering 19 december 
Närvarande: Wilma Alveus , Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström, Jenny 
Johannisson och Anders Stenström. 
 

Uppdrag utifrån regleringsbrevet  

Björn inledde med att tala om jämställdhetsintegreringsuppdraget och om styrgruppens syfte och 
sammansättning. Linda redogjorde för förutsättningarna för handlingsplanen som enligt 
regleringsbrevet är följande; Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).  t.ex. i fråga 
om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska 
innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföras 
under 2017–2019. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en 
del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. 

Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017. Ett utkast bör dock vara klart den 15 mars då vi 
har möjlighet att få stöd från sekretariatet i fortsatt arbete.  

Gruppen diskuterade utifrån begreppet ”jämställd akademi” och konstaterade att där är vi ännu inte. 
Mätning och siffror är viktigt, men samtidigt måste vi arbeta med det subtila, värderingar och (o-) 
medvetna föreställningar och normer. Arbetet måste vara långsiktigt, men det finns även utrymme 
för konkreta kortsiktiga aktiviteter. 

Handlingsplanen ska enligt instruktioner beskriva hur jämställhet ska integreras i lärosätets 
ordinarie verksamhet. Att sätta jämställdhet som ett fokusområde i kommande verksamhetsplan är 
ett första steg. Det är viktigt att även uppföljningen av jämställdhetsarbetet integreras i befintliga 
processer.  

Matriser 

Linda redogjorde kortfattat för hur matriserna är tänkta att fungera. Styrgruppen enades om att 
högskolan ska arbeta utifrån följande problemområden: könsbundna studieval och karriärvägar. 
Matrisen ska visa riktningen för hela verksamheten. De konkreta åtgärderna bör planeras och 
genomföras i respektive akademi/sektion/avdelning. 

GEM 1 februari 

På GEM bör workshops/diskussioner planeras in där 1. Problemområden diskuteras (Varför är 
könsbundna studieval ett problem? t ex) samt konkreta aktiviteter (vad kan vi göra på min sektion 
för att komma tillrätta med detta?).  
 

Fortsatt process 

Problemområdena bör tas upp i ledningsrådet i januari. Gem planeras fortsatt av gruppen, vi träffas 
igen 11 januari 2017 kl.10-10.45 i fåtöljrummet, A7. 

/Linda  
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