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Aktuell information 
Projektet "samverkansskicklighet som merit"   
Björn informerade om projektet som är finansierat av Vinnova och där Högskolan i 
Borås koordinerar. Flera stora lärosäten såsom Lund, Uppsala och KTH deltar vilket är 
en förutsättning för att projektet ska ge resultat och för att hitta en modell som fler kan 
ansluta sig till.  Nästa steg är att ha en workshop kring samerkansskicklighet som merit  
där ledningsrådet och nämndföreträdare bör delta. Birgitta informerade i detta 
sammanhang om att HR-representant har varit på möte angående anställningsordningen i 
Stockholm. Projektet ska pågå hela 2019.  
 

Kort rapport från Gender equality in higher education, konferens  
Linda och Marie Hjalmarsson från sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, 
PUF, har deltagit i konferensen som i år var förlagd till Dublin. Kursen 
”Jämställdhetsintegrering i praktiken” presenterades genom en poster. Keynotes var 
bland annat Anna Wahl, KTY och Fionna Jenkins professor i filosofi från Australien. 
Intressanta inlägg från Fionna i form av att jämställdhet kanske inte alltid ”lönar sig för 
alla” utan att någon måste ge ifrån sig makt. Likaså att fler kvinnor i maktställning inte 
nödvändigtvis innebär ”fler och andra” perspektiv.   

Pilotprojektet könsbundna studieval 
Projektet går in sin slutfas, då det genomfördes så kallade ”platsbesök” föregående 
vecka. Då träffade företrädare för de tre olika programmen granskningsgrupper. Det blev 
tre, bra, men olika samtal.  Efter detta ska en rapport skrivas med rekommendationer till 
programansvariga/ansvarig sektionen.  
En diskussion följde om hur vi redovisar detta och tar det vidare. Gruppen enades om att 
rektors ledningsråd får besluta om fortsättning och hur vi kan använda resultatet i 
kvalitetsarbetet.  

Jämställd fördelning av forskningsmedel - kartläggning på akademinivå 
Gruppen enades om att förslaget att controllergruppen i ledning av Anders Stenström 
påbörjar arbetet med att kartlägga interna forskningsmedel utifrån ett (kvantitativt) 
jämställdhetsperspektiv.  
 
Björn föreslår att vi fortsatt diskuterar hur vi kan gå vidare med frågan ”Vad är en 
jämställd forskningsgrupp”.  
 
/Linda 


	Minnesanteckningar styrgruppen för jämställdhetsintegrering 3 september 2018
	Aktuell information
	Kort rapport från Gender equality in higher education, konferens
	Pilotprojektet könsbundna studieval
	Jämställd fördelning av forskningsmedel - kartläggning på akademinivå


