
Styrgruppsmöte jämställdhetsintegrering 16 oktober 
Närvarande: Ann-Sofie Axelsson, Linda Borglund, Björn Brorström, Joakim Byvik, Jenny 
Johannisson, Jörgen Tholin och Anders Stenström. 
 

Uppföljning Tema utbildning 
Linda informerade om Nationella sekretariatets tematräff kring utbildning på KTH. Åsa Haggren A1, 
Marie Hjalmarsson A3 och Kristina Nässén A2 deltog. Det som särskilt lyftes var betydelsen av 
Högskolepedagogik, all personal behöver kompetensutveckling inom jämställdhet och genus. 
Cheferna är nyckelpersoner eftersom de måste driva arbetet. Studierektorer är en särskilt viktig 
grupp, de är nära verksamheten och fördelar arbetet konkret.  Sektionen för pedagogisk utveckling, 
PUF, är beredda att ge kurser, workshops och skräddarsy upplägg för olika grupper.   

Pågående arbete 
Jörgen har initierat ett projekt i utbildningsrådet där utbildningssamordnarna anmodas att utse en 
utbildning per akademi som ska granskas utifrån jämställdhets- och genusperspektiv. Utbildningarna 
blir piloter och planen är att metoder och resultat kan spridas mellan akademier och 
utbildningsprogram. Förslaget är en utmärkt aktivitet i akademiernas arbete inom området 
könsbundna studieval. 

Verksamhetsstödets ledningsråd har haft ett första möte kring jämställdhetsintegreringsarbetet där 
Linda deltog. En arbetsgrupp har bildats för att se vilka konkreta åtgärder som kan vidtas.  

I handlingsplanen finns en särskild åtgärd kring Anställningsordningen ” Anställningsordningen ska 
arbetas fram utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I arbetet ingår att verka för en utvidgad värdering 
av meriter där till exempel pedagogisk utveckling, samverkans- och ledarerfarenhet vägs in”.  
Informationen från HR är att anställningsordningen i ett första steg ska revideras administrativt. 
Därefter tar det (större) arbetet vid med att se över meriteringssystemet i stort vilket möjligen kan 
samordnas med andra projekt.  Styrgruppen påpekar vikten av framförhållning och tidsplanering 
samt att det arbete som pågår och har pågått kring anställningsordningen tas om hand. Linda vidtalar 
HR.  

Övriga åtgärder som planeras är att analysera forskarhandledare ur ett jämställdhetsperspektiv samt 
att kartlägga fördelning av forskningsmedel.  Kartläggningen förläggs till efter årsskiftet.  

Övrigt  
Nästa tematräff äger rum 30 november i Göteborg och rör bedömning. Linda skickar inbjudan till 
styrgruppen samt till nämndordföranden, ordförande i anställningsutskott och övriga akademichefer. 
Intresseanmälan skickas till Linda som gör en samlad anmälan.  

Nästa möte 
16 november kl. 14 -15 i fåtöljrummet, då följer vi upp tematräffen kring resursfördelning och 
diskuterar plan för arbete med meritering.  

/Linda 
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