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Bakgrund 
Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga 
lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt 
uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019. 
 
Inom ramen för regeringsuppdraget beslutade rektor om en handlingsplan med prioriterade åtgärder. 
Under åren 2016-2017 bedrevs uppdraget som pilotverksamhet på åtta institutioner, för att 2018-2019 
pågå som breddinförande på hela universitetet. Universitetsdirektören beslutade i anslutning till 
breddinförandet om att tillskjuta särskilda medel för arbetet. 
 
Programperioden har slutförts och en slutrapport har författats som har redovisats på rektors 
strategimöte 2020-05-11. Erfarenheterna från arbetet har sammanställts i en slutrapport som har 
diskuteras vid rektors ledningsråd och rektors strategimöte. Slutrapporten beskriver övergripande 
planering och genomförande, förutsättningar för arbetet, återkommande problem som har identifierats 
i verksamheten, hur förändringsarbetet har organiserats och vilka aktiviteter som har genomförts. 
Slutrapporten ger också förslag på hur arbetet med jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet 
ska bedrivas framöver. 

 
Fortsättning av JiGU-uppdraget 
Programperioden för JiGU är avslutad och regleras i regeringens regleringsbrev inom ramen för 
ordinarie verksamhet på Göteborgs universitet. I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende universitet och högskolor definieras följande uppdrag för universiteten gällande 
jämställdhetsintegrering:  
 
”Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att 
verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om 
lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och 
högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och 
aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli 
en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat 
utifrån planen ska redovisas. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.” 
 
Slutrapporten för JiGU lämnar förslag på hur arbetet fortsättningsvis ska bedrivas på Göteborgs 
universitet enligt nedan: 
 
Samordnat förvaltningsansvar 
Personalenheten har övergripande samordningsansvar för fortsättningen av JiGU-uppdraget, inom 
ramen för likabehandlingsarbetet.  
 
Personalenheten har övergripande förvaltningsansvar av framtaget resultat inom arbetet, vilket 
innefattar: 

• Upprätthålla kontaktuppgifter 
• Tillgängliggöra befintligt material 
• Tillgängliggöra information i samband med uppföljning 
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Prioriterade områden för det fortsatta arbetet på Göteborgs universitet 
Följande områden föreslås vara prioriterade i arbetet: 
 

1. Arbete med frågor som rör kön och jämställdhet i innehållet för utbildningen  
Utbildningen är en del av universitetets kärnuppdrag och det är viktigt att studenterna får relevant 
kunskap om jämställdhet för deras framtida yrkesliv, för att på så sätt främja ett jämställt samhälle. 
Målsättningen är att säkerställa systematik gällande rutiner och processer, så att jämställdhet beaktas i 
utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande 
 
Flertalet institutioner arbetar idag på olika sätt med frågor om jämställdhet i innehållet för 
utbildningen, bland annat genom riktlinjer för hur jämställdhet beaktas vid till exempel utarbetande 
och revidering av kursplaner. 
 
Arbetet med att ständigt stärka kvaliteten i universitetets utbildningar, kopplat till jämställdhet, 
behöver vara ständigt pågående. Genom samordning och möjlighet att ta del av goda exempel kan 
arbetet underlättas för institutionerna. 
 
Utbildningsnämnden ansvarar för att samordna arbetet. 
 
2. Fördelning av forskningsmedel  
Forskning är en del av universitetets kärnuppdrag och det är viktigt att forskningen kan bedrivas på 
jämställda villkor som främjar kompetens, utan att ovidkommande faktorer väger in vid exempelvis 
meritering och beviljande av anslag. Regeringen benämner dessutom forskningsmedel särskilt i 
regleringsbrevet: ”Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid 
fördelning av forskningsmedel.” 
 
Flertalet institutioner arbetar idag på olika sätt med frågor som rör meritering och forskning, bland 
annat genom att undersöka hinder i karriären för kvinnor och män, fördelning av forskningsmedel och 
undanröjande av hinder i karriären för olika grupper av medarbetare. 
 
Vissa frågor behöver samordnas på gemensam nivå, såsom principdiskussioner för fördelning av 
prestations- respektive basanslag, fördelningsprinciper gällande infrastruktur och eventuella 
revideringar av rektors strategiska samfinansiering. 
 
Forskningsnämnden ansvarar för att samordna arbetet. 

3. Kompetensförsörjning  
Kompetensförsörjning är en central process för att säkerställa universitetets konkurrens kraftigt på en 
nationell och internationell nivå. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare 
ska ske utifrån rättvisa och transparenta processer, där kompetens avgör.  
 
Under programperioden för JiGU har ett arbete bedrivits i lärarförslagsnämnderna med att säkerställa 
en jämställd rekryteringsprocess, för att på så sätt säkerställa att kompetens värderas utan hänsyn till 
andra ovidkommande faktorer. Arbetet kommer att fortgå och fortsättningsvis vidgas till att integreras 
i universitetets övergripande kompetensförsörjningsarbete.  
 
Personalenheten ansvarar för att samordna arbetet.  
 
Ansvar för fortsatt arbete 
Samtliga organisatoriska delar av verksamheten ansvarar för att integrera och driva arbetet med de tre 
fokusområden i sin ordinarie verksamhetsplanering (i den mån verksamheten innefattas) samt 
likabehandlingsplaner. 
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1. Bakgrund 
År 2016 inleddes regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) och 
samtliga statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i 
Jönköping fick i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att nå 
de jämställdhetspolitiska målen. Satsningen pågick i ett första skede till och med 2019. 
 
Regeringens regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor var som följer: 
 
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, 
t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen 
ska innehålla utvecklingsbehov, måloch 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 och redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i varje 
universitet och högskolas årsredovisning för 2017–2019. Universiteten och högskolorna får i sitt 
arbete med jämställdhetsintegrering inhämta stöd från Göteborgs universitet.1 
 
Under 2016 och 2017 togs en övergripande plan fram för att organisera förändringsarbetet vid 
Göteborgs universitet. En pilotinstitution per fakultet valdes ut för att prova olika metodiker i enlighet 
med planen. Nationella sekretariatet för genusforskning var ett stöd till samtliga lärosäten fram till 
dess att Jämställdhetsmyndigheten bildades och övertog detta uppdrag.  
 
Under hösten 2017 beslutade universitetsledningen att hela verksamheten skulle arbeta enligt 
jämställdhetsintegreringsuppdraget. Prorektor utsågs till ägare av det gemensamma förändringsarbetet. 
En jämställdhetssamordnare tillsattes till och med årsskiftet 2019/2020 med uppdraget att planera och 
samordna insatser inom ramen för jämställdhetsintegreringsuppdraget. 
 
1.1 Rapportens syfte 
Mottagare för rapporten är universitetsledningen. 
 
Syftet med rapporten är följande: 
 

• På övergripande nivå redovisa arbetet som har genomförts inom Jämställdhetsintegrering vid 
Göteborgs universitet (JiGU), eller med nära anknytning till JiGU under 2018 och 2019. 
Kapitel 1 och 2.  

• Ge underlag för reflektion om hur ett förändringsarbete av denna typ kan bedrivas. Kapitel 1. 
• Ge förslag till fortsatt arbete framöver. Kapitel 3. 

 
1.2 Planering och genomförande 
Hösten 2017 konkretiserades den övergripande JiGU-planen och aktiviteter togs fram för perioden 
2018 – 2019. Under arbetet med konkretiseringen har pilotinstitutionerna, medarbetare i 
verksamheten, nationella sekretariatet för genusforskning och gemensamma förvaltningen medverkat 
som stöd. 
 
Planen har diskuterats i ledningsgrupp och ledningsråd samt föredragits och diskuterats på rektors 
strategimöte under tidig vår 2018. I mars 2018 genomfördes ett studiebesök till Reykjavik, Island, för 
att studera hur regering, stad och universitet arbetar med jämställdhetsfrågor rörande styrning och 
planering. Intryck och slutsatser från detta studiebesök arbetades bland annat in i de aktiviteter som 
redovisas nedan (se kapitel 2 – Aktiviteter).  
 
Efter detta inledande arbete på gemensam nivå har ett förankringsarbete på institutionsnivå pågått. 
JiGU:s samordnare har träffat nästan samtliga institutioner och fakultetsstyrelser samt organ och 
organisationer inom Göteborgs universitet. Detta förankringsarbete har skett successivt och har haft 
                                                      
1 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17189  

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17189
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syftet att dels förklara vad JiGU är samt vilka aktiviteter som drivs på central nivå och dels undersöka 
vilket stöd institutionerna behövde i sitt arbete. Intresset har generellt varit stort i detta första skede. 
Primärt efterfrågades verktyg och stöd i hur man kan sätta igång arbetet. Institutionerna var positiva 
till att gemensamma förvaltningen bedrev ett uppsökande arbete och kommer ut och besöker 
verksamheten på plats.  
 
Parallellt med introduktionsmötena har arbetet med olika aktiviteter inom JiGU pågått. Den kunskap 
som har inhämtats under dialog med institutionerna har ibland föranlett omprioriteringar eller mer 
tyngdpunkt på vissa delar i den konkretiserade planen. Läs mer i kapitel 3 Aktiviteter för information 
om vilket arbete som praktiskt har utförts. 
 
1.3 Jämställdhetsintegrering som begrepp 
Regeringens strategi för jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i 
all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva 
jämställda liv. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, 
resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det 
dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna 
hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter2.  
 
För Göteborgs universitet innebär detta konkret att arbeta med jämställdhetsfrågor inom ramen för 
undervisning, forskning, samverkan och de administrativa stödprocesser som utförs i den dagliga 
verksamheten. 
 
Begreppet jämställdhetsintegrering är till viss del problematiskt. Delar av verksamheten har svårt att 
konkretisera vad som menas med begreppet och det upplevs av många som byråkratiskt. Mer tid än 
förväntat har därför lagts på att förklara innebörden av begreppet; det handlar i grunden om att kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter, skyldigheter och förutsättningar som medarbetare eller student på 
Göteborgs universitet och att undanröja de hinder som finns för detta. 

 
1.4 Förutsättningar 
Universitetsledningen valde att rikta in arbetet på att säkerställa kvaliteten i verksamheten: 
 

Mål 
På Göteborgs universitet ska vi bedömas utifrån merit och skicklighet, utan att strukturella 
faktorer som kön spelar roll.  
 
Vår forskning och utbildning ska bidra till kunskap som ökar jämställdheten i samhället. 
 
Budskap 
Jämställdhetsintegrering inom Göteborgs universitet handlar om att främja meritokrati och 
kvalitet inom universitetets utbildning, forskning och administration.  
 
Det gör vi genom att förändra de strukturer som bidrar till ojämställdhet. 

 
Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med flertalet ämnesområden och skilda kompetenser. 
Förutsättningarna för verksamheten varierar stort mellan olika organisatoriska delar och problematiken 
gällande ojämställdhet inom organisationen varierar därför också. Detta gör att förändringsarbetet 
behöver drivas på lokal nivå samt att problem och målsättningar behöver identifieras utefter samma 
princip. Målet är därför medvetet visionärt och formulerat som ett strävansmål. 
 
Verksamheten verkar till stor del hålla med om ovanstående resonemang. Flertalet institutioner har 
också uttryckt uppskattning att universitetet inte detaljstyr, utan riktar in arbetet på att i huvudsak 
stödja institutionerna. Ett fåtal institutioner har dock uttryckt det som problematiskt att styrningen från 
central nivå inte är tydligare.  

                                                      
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/
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1.5 Återkommande problem i verksamheten 

I kontakt med institutionerna har samordnaren fört dialog utifrån en mängd problemformuleringar. 
Vissa problemformuleringar har återkommit ofta och räknas upp här som de huvudsakliga problemen 
verksamheten arbetar med. 
 
Kompetensförsörjning och karriärvägar inom akademin 

• Färre kvinnor på högre nivå inom akademin. 
• Rekrytering och insatser för att behålla medarbetare av underrepresenterat kön inom 

numerärt ojämställda miljöer. 
• Identifiering av sysslor som benämns ”akademiskt hushållsarbete”. Vissa typer av 

arbetsuppgifter, som till exempel mer studentkontakt, täcka upp för andra som är 
sjuka, ta på sig administrativa uppdrag man inte vill ha (men förväntas utföra) och som 
inte främjar karriären.   

 
Utbildningens utformning och innehåll 

• Rekrytering och insatser för att behålla studenter av underrepresenterat kön inom 
numerärt ojämställda program och kurser. 

• Insatser för att utforma en jämställd utbildning. 
• Utbildningens innehåll – hur institutionerna arbetar med att tillgodose studenterna med 

relevant kunskap kopplad till ämnesområdet gällande jämställdhet, kön och genus.  
 

1.6 Organisering av förändringsarbetet 

 
Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och 
normer formas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det dagliga arbetet. Som 
beskrivet ovan har strategin för jämställdhetsintegrering vuxit fram för att motverka tendensen till att 
jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. 
Den övergripande strategin för jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet är därför att arbetet i 
huvudsak bedrivs i verksamheten och inte enbart genom aktiviteter på central nivå. Institutionerna har 
generellt varit engagerade i frågan och har i olika hög grad efterfrågat det utvecklade stödet från 
central nivå.  
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En stor del av institutionerna har bedrivit arbetet inom ramen för likabehandlingsarbetet inom 
handlings- och verksamhetsplaner (HP/VP). En stor fördel med detta är att arbetet inordnas inom 
ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Jämställdhetsfrågorna blir inte underordnade eller 
åsidosatta i en egen parallell struktur. Arbetet har också följts inom ordinarie uppföljningsprocess på 
central nivå, då ledningen under verksamhetsdialogerna HT 2018 samt HT 2019 följde upp arbetet på 
institutionsnivå. Prorektor har drivit och följt arbetet löpande. 
 
Arbetet med JiGU har varit decentraliserat, men med vissa centralt styrda insatser som har varit till 
stöd för institutionerna. Ett typexempel för detta är genomlysningen av lärarförslagsnämndernas 
arbete, där personalenheten har stöttat respektive nämnd att stärka sin rekryteringsprocess. Det gynnar 
kvaliteten för kommande rekryteringar genom vägledning och stöd. Det kommer också universitetet 
som helhet till gagn, då det centrala arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen stärks.  
 
En fördel med den decentraliserade arbetsformen var att ansvaret och möjligheten till förändring ägs 
av den delen av verksamheten som direkt berörs. Detta ger möjlighet för institutionerna att själva 
definiera sina problem och arbeta med lösningar för dessa. En nackdel med den decentraliserade 
arbetsformen var att det var svårt för att följa alla institutioners arbete på ett effektivt sätt, vilket 
suboptimerar möjligheten att samordna arbetet.  
 
Engagemang, mognadsgrad och insatser varierar mellan olika institutioner. Insatserna lokalt gällande 
JiGU korrelerar ofta med institutionens organisation och arbete gällande likabehandlingsfrågor. De 
institutioner som inte har ett strukturerat likabehandlingsarbete har ofta inte en plan för arbetet inom 
JiGU och vice versa.  
 
En stor utmaning i arbetet har varit den så kallade perspektivträngseln. Det finns ofta en genuin vilja 
att förändra, men det är svårt att avsätta tid för att driva ett förändringsarbete, då det finns många 
frågor av skild karaktär som ständigt kräver institutions- och fakultetsledningarnas uppmärksamhet. 
Det krävs tålamod och långsiktighet på alla organisatoriska nivåer i denna typ av förändringsarbete. 
 
Organiseringen av arbetet har sammantaget fungerat väl för att vara en så stor och komplex 
organisation som Göteborgs universitet. 
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2 Aktiviteter  
Den övergripande planen har legat till grund för arbetet som har utförts under 2018 och 2019. Dock 
har omprioriteringar skett utifrån vad institutionerna har efterfrågat under arbetets gång. Övergripande 
kan aktiviteterna delas upp i tre typer: 
 

• Stöd till verksamheten: Aktiviteter som syftar till att stödja verksamheten i sitt lokala 
förändringsarbete. 
 

• Strategiska satsningar: Centralt styrda aktiviteter som syftar till att driva vissa frågor av 
särskild vikt. 

 
• Gemensamma undersökningar / förändringar: Centralt styrda aktiviteter som syftar till att 

genomlysa gemensamma processer eller regelverk, handläggningsordningar etc. 
Gemensamma förändringar syftar också till att underlätta och stödja verksamheten på lokal 
nivå eller skapa bättre villkor för enskilda medarbetare i organisationen.  
 

 
 

 
Bilden ovan är en beskrivning av vilka typer av aktiviteter som pågår/har genomförts på 
Göteborgs universitet. Bilden beskriver inte aktiviteterna på institutionsnivå, utan syftar till att 
ge en överblick över arbetet på övergripande nivå inom JiGU.   
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2.1 Vägledning och introduktion 
Som vägledningsmaterial och metodstöd för att arbeta med jämställdhetsintegrering inom akademin 
finns Gender Budgeting in Academia – Toolkit, som är utarbetat inom ramen för Garcia – Gendering 
the Academy and Research: Combating Career Instability and Asymmetries. Metodstödet har tagits 
fram genom ett samarbete mellan sju universitet i Europa och ger vägledning genom kartläggning, 
analys, mål, åtgärder och uppföljning. Beroende på institutionens behov kan delar av metodstödet 
väljas ut för genomförande och det kan riktas mot både forskande och undervisande personal eller 
administrativ personal.  
 
Aktivitet 
Anpassa och utveckla Garcia-ramverket till svenska samt ta fram metodstöd kopplat till ramverket. 

 
Resultat 
Ramverket är översatt och anpassat. Metodstöd är framtaget och används vid introduktion av JiGU-
uppdraget och stöd gentemot institutioner.  
 
Aktivitet 
Möten med verksamheteten för att introducera arbetet och anpassa stöd utifrån behov. 
 
Resultat 
Möten med nästan samtliga fakultets- och institutionsledningar. Diverse möten med olika enheter och 
grupperingar inom universitetet. 
 
Aktivitet 
Insamling av goda exempel på arbete med jämställdhet inom verksamheten för spridning. 
 
Resultat 
Material har lagts upp på JiGU:s hemsida. 
 
För frågor, kontakta: Martin Thulin, samordnare JiGU. 
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2.2 Kartläggning av fördelning av forskningsmedel på  
fakultets- och institutionsnivå relaterat till kön 

I regeringens regleringsbrev för universitet och högskolor 2018 och 2019 specificeras fördelning av 
forskningsmedel som en särskild åtgärd för lärosätena att arbeta med: ”Universitet och högskolor ska i 
årsredovisningarna också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.” 
 
Forskningsnämnden har i uppdrag att ta fram en modell för att följa upp principerna av fördelning av 
forskningsmedel i relation till jämställda villkor. Utifrån resultat kan forskningsnämnden vidare 
föreslå åtgärder för hur fördelning sker. 
 
Aktivitet 
Ekonomienheten har genomfört en utvärdering av universitetets fördelningsmodell för 
forskningsanslag utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utvärderingen syftar till att ge underlag för ökad 
kunskap om budgetprocessens mekanismer samt ge förslag till åtgärder som motverkar ojämställdhet.  
 
En extern panel med sakkunniga från planeringsfunktioner vid tre svenska lärosäten samt kompetens 
från Nationella sekretariatet för genusforskning bjöds in till Göteborgs universitet som en del av 
utvärderingen. Panelens uppdrag var att, med utgångspunkt i universitetets nuvarande 
fördelningsmodell och ett ramverk om resursfördelning och jämställdhet, ge förslag till åtgärder för att 
minska ojämställdhet. 
 
Resultat 
Åtgärdsförslagen, som framförallt berör universitetets fördelningsmodell och beslutsprocesser, 
kommer att ligga till grund för ett fördjupat arbete med universitetets resursfördelningsmodeller i 
relation till jämställdhet..  
 
Ekonomienheten har presenterat sina slutsatser för forskningsnämnden, som nu har ansvaret för att 
driva processen vidare. 

 
Aktivitet 
I samband med kartläggningen av fördelningsmodellen och dess effekter har universitetets 
forskningsnämnd haft i uppdrag att särskilt granska rektors strategiska samfinansiering och dess 
effekter i ett jämställdhetsperspektiv.  

 
Resultat 
Nämnden har diskuterat olika strategier för att motverka ojämställdhet. Nämnden föreslog att 
samfinansiering för ERC Advanced Grant fortsättningsvis tas bort med anledning av att det dels 
handlar om ett fullfinansierat projekt, dels att det är just bland äldre forskare (akademiskt) som en 
skevhet i jämställdhet märks.  

 
Forskningsnämnden vill fortsätta uppmuntra strategiska satsningar på framförallt yngre forskare, bland 
annat genom rektors strategiska samfinansiering. Dessutom föreslås att jämställdhetsaspekter ska 
beaktas gällande hur medel nyttjas vid strategisk samfinansiering.  
 
För frågor, kontakta: Göran Landberg, vicerektor för forskning / Sigridur Beck, forsknings- och 
innovationskontoret / Peter Tellberg, ekonomienheten. 
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2.3 Arbete inom RED19 – Research Evaluation for Development 
 
Aktivitet 
Som ett led i att kvalitetssäkra och förbättra universitetets arbete med jämställdhet har en särskild 
panel granskat jämställdhet utifrån de självvärderingar som gjorts inom ramen för RED19. Panelens 
uppgift är att granska själva självvärderingsmallen och dess frågor om jämställdhet för att kontrollera 
om just självvärderingsmetoden är en bra metod för att kvalitetssäkra och synliggöra jämställdhet. 
Panelen ska också ge synpunkter på hur akademin ser på sin egen jämställdhetsroll samt ge framtida 
rekommendationer på hur arbetet kan förbättras.  
 
Panelen består av: Anna Dubois – vicerektor Chalmers, Karin Dahlman-Wright – dåvarande prorektor 
på Karolinska Institutet, Charlotte Silvander – forskare Linnéuniversitet, Eivind Engebretsen – Oslo 
universitet och Svandis Benediktsdottir – Gender equality advisor på Norwegian University of Science 
and Technology. 
 
Resultat 
Red19-utvärderingens panelister var på site visit under i april. Förutom självvärderingsrapporter från 
institutioner, fakulteter och universitetsledning har panelerna också fått ta del av bakgrundsmaterial – 
ekonomi, personal, publikationer och externa anslag.  
 
I arbetet med att få fram bakgrundsmaterial har projektgruppen arbetat för att få fram könsuppdelad 
statistik på ett sätt som tidigare inte redovisats – detta gäller främst externa anslag och publikationer. 
Denna statistik har också använts för verksamhetsdialoger, i nuläget endast externa anslag (dvs. hur 
många kvinnor och män som söker, hur beviljandegraden ser ut och hur mycket medel det gäller), men 
kan komma att gälla publikationer i framtiden.   
 
För frågor, kontakta: Göran Landberg, vicerektor för forskning / Sigridur Beck, forsknings- och 
innovationskontoret  
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2.4 Arbetssituation och karriärmöjligheter för kvinnor och män 
inom akademin 

Institutioner som ville genomlysa arbetssituation och karriärmöjligheter för kvinnor och män inom 
akademin erbjöds stöd från expertis inom jämställdhetsarbete. Stödet gavs i form av ett enkätverktyg 
som har det dubbla syftet att undersöka faktorer som har samband med arbetssituation och 
karriärmöjligheter för kvinnor och män inom akademin samt att samla in kvalitativt material om hur 
respondenter upplever sin arbetssituation. 
 
Enkätdatan analyserades med avseende på skillnader mellan kvinnor och män gällande fördelning av 
resurser och makt samt hur dessa samvarierar med faktorer som i tidigare forskning bedömts som 
viktiga för jämställdhet på strukturell- och institutionell nivå samt på individnivå.  
 
Exempel på frågor som enkätverktyget innehåller är: tid för avancemang till docentur samt framgång i 
att få externa forskningsresurser beviljade, transparens i institutionens processer, stöd från seniora 
kolleger, möjlighet att kombinera barn och karriär, förekomst av sexuella trakasserier etc. En rapport 
för varje institution har därefter författats. 
  
Rapportens resultat kommunicerades i möte med respektive institutionsledning. Dessa möten har 
syftat till att ge institutionerna en bredare bild av situationen på respektive institution och vägledning 
för det vidare arbetet med jämställdhetsintegrering.   
 
Aktivitet 
Utarbeta analysverktyg i form av enkät, insamla och analysera data och författa individuell rapport för 
varje institution. Återkoppling till institutioner med rekommendationer om fortsatt arbete.  
 
En övergripande rapport har sammanställts.  

 
Resultat 
Totalt har 16 institutioner deltagit i arbetet under programperioden. 
 
För frågor, kontakta: Frågor om processen: Martin Thulin, samordnare JiGU / Frågor om innehåll 
och metodik: Helena Olofsdotter Stensöta, Statsvetenskapliga institutionen   
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2.5 Metodstöd vid kulturförändringar 
Verksamheten erbjöds möjligheten att få stöd i att arbeta med kulturfrågor inom sin del av 
organisationen. Syftet var att skapa möjligheten att lära av varandra samt medvetandegöra de normer 
och beteenden som råder på arbetsplatsen. Arbetsmetoden, här kallad förändringslaboratorier, är 
utvecklad på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, samt prövad och utvärderad både inom 
universitetet och i andra offentliga organisationer. 
 
Aktivitet 
Utbildning har erbjudits till samtliga institutioner. Fyra institutioner valde att delta i en första 
utbildningsomgång.  
 
Resultat 
Utbildning har erbjudits till samtliga institutioner. Representanter från tre institutioner (juridiska 
institutionen, psykologiska institutionen och institutionen för didaktik och pedagogisk profession) har 
valt att delta i en första utbildningsomgång. De har alla uttryckt att det varit en spännande process med 
hög meningsfullhet. Med tillgång till fortsatt handledning hoppas de få möjlighet att genomföra 
motsvarande process på sina egna institutioner.   
 
Intresset har varit mindre än förväntat, då få institutioner har identifierat detta som en prioriterad 
åtgärd. Prorektor noterar det låga intresset med viss oro gällande problematiken med frågor som rör 
den akademiska kulturen och de normer som råder. Vid samtal med både chefer och medarbetare 
nämns ofta denna problematik som en bidragande faktor till ojämställda villkor.  

  
För frågor, kontakta: Frågor om processen: Martin Thulin, samordnare JiGU / Frågor om innehåll 
och metodik: Anneline Sander, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
 

2.6 Kartläggning av studenternas studiemiljö 
JiGU-arbetet är en integrerad del i en större satsning på ett ökat stöd inom studenternas arbetsmiljö.  
 
Aktivitet 
Skapa samlad bild av vilka studiemiljöundersökningar som pågår i verksamheten. 
 
Resultat 
Utbildningsenheten har efter förfrågningar av kartläggningar/undersökningar fått prioritera ner 
aktiviteten. Aktiviteten kommer att hanteras i enhetens utvecklingsarbete gällande studenters 
arbetsmiljö där bland annat arbetsmiljökartläggningar hanteras. 
 
Aktivitet 
Ta fram ett övergripande ramverk där institutionerna kan få stöd i sina kartläggningar i form av frågor 
eller metoder. Extra fokus läggs på frågor som berör en jämställd studiemiljö. 
 
Resultat 
Utbildningsenheten publicerade ett frågebatteri i september 2019. Förvaltningsarbete har nu tagit vid.  
 
För frågor, kontakta: Johan Häggman, utbildningsenheten 
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2.7 Arbete med frågor som rör kön  
och jämställdhet i utbildningens innehåll 

Inom de program och kurser som erbjuds av Göteborgs universitet ska studenterna få relevant kunskap 
om jämställdhet för deras framtida yrkesliv. Flertalet institutioner arbetar på olika sätt med frågor om 
jämställdhet i innehållet för utbildningen. För att säkerställa att alla institutioner/motsvarande arbetar 
med att utveckla innehållet i utbildningen uppmärksammas från 2018 i kvalitetspolicyn att 
jämställdhet bör främjas i det lokala kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbetet. Därutöver har 
frågor om jämställdhet inkluderats i det GU-övergripande verktyget för inventering och utveckling av 
utbildningskvaliteten. Frågorna har utvecklats i reviderad version av verktyget som fastställdes i 
februari 2020. Även PIP, det pedagogiska idéprogrammet, har reviderats med hänsyn till att även 
integrera frågor som beaktar jämställdhet. 
 
Aktivitet 
Parallellt med åtgärder enligt ovan har diskussioner förts i bland annat kvalitetsutskottet om hur 
JiGU:s centrala samordningsfunktion kan stödja institutionerna i ett fortsatt arbete, t.ex. genom ett 
stödjande frågebatteri om jämställdhet relaterat till utbildningens innehåll. Som en grund för detta 
efterfrågades inför Utbildningsnämndens internat i augusti 2019 goda exempel på hur fakulteter och 
dess institutioner arbetar med jämställdhetsintegrering i utbildningen.   
 
Resultat 
Underlaget sammanställdes och diskuterades under internatet, utifrån följande frågor: 

1. Finns särskilda tillvägagångssätt eller exempel som du tycker är intressanta, och varför? 
(samt finns särskilda tillvägagångssätt eller exempel du skulle vilja veta mer om?) 

2. Fundera på om du tror att GU kan få godkänt gällande UKÄ:s bedömningsgrund om 
jämställdhet. Varför, varför inte? Vilka idéer har du om vad som skulle behöva åtgärdas för 
att komma väl/bättre ut i en sådan granskning? 

3. Hur kan detta underlag från fakulteterna användas ytterligare? Skulle det t ex vara till nytta 
om JiGU:s samordningsfunktion bl a utifrån underlaget utarbetar stödjande frågor att 
använda vid arbete med jämställdhet relaterat till utbildningens innehåll?  

 
Angående den tredje frågan utvecklades som nämnts ovan verktyget för inventering av 
utbildningsutvärdering så att det nu innehåller fler specifika frågor om jämställdhet. Därutöver 
sammanställde JiGU:s samordningsfunktion ett antal goda exempel från underlaget. Dessa finns 
publicerade såväl på JiGU:s som kvalitetsutskottets webb, samt har aktivt spridits till UN, 
fakulteternas utbildningsledare och kvalitetsutskottet. 
 
För frågor, kontakta: Mette Sandoff, vicerektor för utbildning / Malin Östling, 
universitetsledningens stab 
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2.8 Kvalitetssäkring av lärarförslagsnämndernas arbete samt 
genomlysning av rekryteringsprocessen på universitetet  

Det har under 2017-2019 pågått ett kvalitetssäkringsarbete inom universitets lärarförslagsnämnder. 
Arbetet har syftat till att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i respektive lärarförslagsnämnd, där 
jämställdhet och könsbias i bedömningsprocesser har varit ett integrerat perspektiv i arbetet. 
Målsättningen var att samtliga lärarförslagsnämnder skulle få stöd i sin kvalitetssäkring av 
rekryteringsprocessen. Lärarförslagsnämnderna vid Handelshögskolan, IT-fakulteten, Konstnärliga 
fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
och Utbildningsvetenskapliga fakulteten har deltagit i arbetet.  
 
Såväl Kvalitetssäkring av lärarförslagsnämndernas arbete och Genomlysning av rekryteringsprocessen 
på universitetet syftar till att stärka universitets kompetensförsörjning. 
 
Erfarenheterna från arbetet i lärarförslagsnämnderna införlivas i arbetet med rekryteringsprocessen. 
Målet är att Göteborgs universitet ska ha en jämställdhetsintegrerad process, vilket vi uppnår genom 
att använda rättssäkra metoder vid rekrytering. Medarbetare ska rekryteras på meritokratiska grunder 
på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt. 
 
Aktivitet 
Kvalitetssäkringsarbete i respektive lärarförslagsnämnd.  
 
Resultat 
Av det arbete som har ägt rum i lärarförslagsnämnderna har det inte framkommit direkta fall av 
könsbias i enskilda ärenden. Däremot har generella brister i rekryteringsprocessen som både var för 
sig och tillsammans kan ha negativ bäring på jämställdhet och kvalitet identifierats (exempelvis 
otydlighet vid validering av högskolepedagogik, utlysningstext, intervjuförfarande, förberedelse av 
föredragning för nämnden, instruktioner till sakkunniga m.m.). Detta pekar på ett behov av fortsatta 
insatser. 
 
När det gäller kvalitetssäkring av lärarförslagsnämndernas arbete finns anledning att bland annat 
uppmärksamma högskoleförordnings formuleringar kring jämställd representation: ”Om en grupp av 
personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska 
kvinnor och män vara jämställt representerade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns 
synnerliga skäl.” (HF 4:5). Detta krav uppfylls i stort i lärarförslagsnämnderna men inte alltid och inte 
vid alla sammanträden (exempelvis vid när en eller flera ledamöter har anmält förhinder). Det är 
däremot mer oklart hur ärenden bereds utanför lärarförslagsnämnderna. Exempelvis när det gäller 
vem/vilka som har deltagit i utformningen av ledigkungörelsen? Vem/vilka har tagit fram förslag på 
sakkunniga? Har kravet om jämställd representation beaktas på alla nivåer och i alla steg i den del av 
beredningsarbetet som har utförts på lokal nivå – det vill säga på institutionsnivå? I ett fortsatt 
utvecklingsarbete av rekryteringsprocessen bör detta undersökas.  
 
I universitets anställningsordning framgår att ”Till lärarförslagsnämnden ska knytas tjänsteman med 
särskild kunskap om regelverket kring läraranställningar.”. Det är tveksamt om detta krav uppfylls i 
den del av beredningsarbetet som ligger utanför lärarförslagsnämnderna. I ett fortsatt 
utvecklingsarbete behövs också denna del i rekryteringsprocessen genomlysas ytterligare.   
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Några sammanfattande noteringar gällande kvalitetssäkring av lärarförslagsnämndernas arbete är att:  
 

• Rollen som föredragande är oklar. Nämnderna har inga explicita instruktioner till 
föredragande vilket medför stor variation i vad som föredrags för nämnden vilket skapar 
variation i hur ärenden, personer/sökanden presenteras för – och i slutänden bedöms av – 
nämnden. Vidare är ledamot av en lärarförslagsnämnde ibland även föredragande inför samma 
nämnd. 
 

• Rollfördelningen i rekryteringsprocessen mellan lärarförslagsnämnden, sakkunniga och 
prefekt/institution är ibland oklar. Vidare är rollen oklar för den ytterligare personen som 
prefekten enligt universitets arbetsordning kan utse från institutionen att ingå i nämndens 
beredning och beslut. 
 

• Sakkunnigprocessen behöver skärpas. Detta gäller utformning av instruktioner till sakkunniga, 
hur sakkunniga utses, liksom hur sakkunnigutlåtanden tolkas och används som grund för 
beslut. Lärarförslagsnämnderna tar ibland in ytterligare sakkunnigutlåtanden för att få ett 
positivt beslut ock sakkunniga följer inte alltid instruktionerna. 
 

• Tydliggörande av förväntningar på, liksom innebörd av och det ansvar som följer av 
ledamotskap i lärarförslagsnämnd behövs. Även ersättningsnivå (i form av tid) för 
ledamotskap i lärarförslagsnämnd bör avspegla den arbetsbörda som ledamotskapet innebär.  
 

• Lärarförslagsnämnderna har ibland svårt att fatta obekväma beslut. Detta gör sig mest 
påtagligt i befordrings- och docenturärenden.  
 

• Ostrukturerade intervjuer förekommer. 
 

• Principdiskussioner (om exempelvis validering, jäv, referenser, utseende av sakkunniga) 
behövs i nämnden. Inte sällan uppstår ad hoc-lösningar, vilket innebär en risk för en osaklig 
variation i bedömning och regeltolkning.  
 

• Jäv förekommer i vissa fall. 
 
När det gäller genomlysning av rekryteringsprocessen på universitetet finns numera 
rekryteringsutbildningar för chefer respektive personalhandläggare. Utbildningar för 
Lärarförslagsnämnderna är under planering. Processbeskrivning och tillhörande metodstöd förväntas 
vara klart före sommaren. 
 
För frågor, kontakta: Ralph Heiefort, Personalenheten 
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2.9 Kartläggning av arbetsmiljön för doktorander 
Metodiken som används kallas för ARIA – Arbetsinnehållsanalys. ARIA är ett intervju- och 
observationsinstrument som beskriver arbetets innehåll och som ger ett externt perspektiv genom att 
skilja faktiska arbetsförhållanden från individens egen värdering av sin arbetssituation.  
 
Aktivitet 
Genomföra ARIA. 
 
Resultat 
Kartläggning genomförd och rapport författad. Utifrån de organisatoriska förutsättningar som råder för 
forskarutbildningen identifierades inga ojämställda villkor. Rapporten lyfter dock upp utmaningar som 
berör forskarutbildningen, exempelvis behov av stöd avseende strukturer för sitt arbete som doktorand 
och otydlighet vad gäller krav och förväntningar mellan olika ämnesområden. Utskottet för utbildning 
på forskarnivå har tagit del av rapporten och kommer att arbeta vidare med frågan gällande 
doktoranders arbetsmiljö. 
 
För frågor, kontakta: Jessica Nyberg Pettersson, utbildningsenheten 
 
2.10  Genomgång av ordningen för excellenta lärare 
Genomgång av ordningen för excellenta lärare med avseende på ett jämställdhetsperspektiv.  
Genomgången har genomförts med hjälp av tre experter inom kunskapsområdet genusvetenskap och 
jämställdhet: 
 

- Kristin Ewins, Docent, Föreståndare PIL-enheten, Örebro universitet 
- Cecilia Almlöv, Enhetschef för den pedagogiska utvecklingsenheten vid SLU 
- Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

Göteborgs universitet 
 
Aktivitet 
I uppdraget för de tre experterna ingick både att granska processen för antagning till excellent lärare 
genom information från GU:s webbsidor om excellenta lärare, och de kriterier som ligger till grund för 
utnämningen till den excellenta lärartiteln. 
 
Granskningens syfte är att undersöka om instruktioner och bedömningskriterier för 
ansökan om prövning för titeln excellent lärare är utformade i enlighet med 1 kap. 5 § av 
högskolelagen (1992:1434), som slår fast att ”I högskolornas verksamhet skall 
jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.” Den utgår från regeringens mål för 
jämställdhet ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ”. 
 
Resultat 
Sammanfattningsvis framhålls att Göteborgs universitets instruktioner och bedömningskriterier för 
ansökan om prövning för titeln excellent lärare håller för en grundlig jämställdhetsgranskning.  
 
Även om kriterierna i sig inte väcker större farhågor hos de tre experterna kring ojämställdhet 
framhåller samtliga av de tre experterna att det i själva ansökningsförfarandet kan finnas öppningar för 
ett ojämställt förhållningssätt. Som en del i detta arbete kommer PIL att under 2019 genomföra en 
översyn och genomgång av webbsidorna kring excellens. Till grund för en sådan översyn kommer PIL 
dels att använda experternas anmärkningar, dels utgår från synpunkter och diskussioner med 
utbildningsnämndens ledamöter. 
 
För frågor, kontakta: Tomas Grysell, PIL / Mette Sandoff, vicerektor utbildning / Malin Östling, 
universitetsledningens stab. 
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2.11  Uppföljning av jämställdhet på Göteborgs universitet 
JiGU har undersökt möjligheten att identifiera ett urval av indikatorer som på sikt kan indikera om 
universitetet som lärosäte blir mer eller mindre jämställt. Utgångspunkten har varit de prioriterade 
områden som är i fokus i universitetets plan för jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att 
indikatorerna ska vara en del av ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser, där befintliga forum 
kan nyttja informationen för att följa upp jämställdhet på Göteborgs universitet. Det ska finnas 
möjlighet att följa upp indikatorerna på lärosätes-, fakultets- och institutionsnivå. 
 
Aktivitet 
Ta fram indikatorer och identifiera mottagare i verksamheten. 
 
Resultat 
Ett förslag till möjliga indikatorer togs fram under hösten 2018, där vissa krävde vidare arbete för att 
möjliggöra uttag i befintliga system. Flera av de föreslagna indikatorerna ingår redan idag i 
universitetets ordinarie uppföljningsrapporter. Därutöver är målet att det ska finnas möjlighet att ta 
fram utfallet på olika nivåer inom ramen för universitetets system. I något fall krävs anpassningar i 
system för att tillgängliggöra efterfrågad data, vilka ännu inte varit möjliga att utveckla. 
 
Förslag till indikatorer: 

• Forskning: forskningsansökningar (system: Prisma), rektors strategiska samfinansiering 
(manuell), personalfinansiering (system: Datalagret) 

• Utbildning: könsfördelning studentgruppen, ex. genomströmning, kurser med jämn 
könsfördelning (system: Datalagret) 

• Personal: sjukfrånvaro (system: Datalagret), rekrytering (system: ReachMee) 
 
För att skapa dialog om resultatet kan de universitetsgemensamma organen, som forskningsnämnden, 
utbildningsnämnden och arbetsgivarrådet, vara möjliga forum. Diskussionen behöver samtidigt föras 
på den nivå där åtgärder kan genomföras. Fokus för arbetet har varit att möjliggöra att 
uppföljningsinformationen kan tas fram, det kan därmed krävas vidare arbete för att utveckla 
ändamålsenliga former för vidare analys och diskussion av resultatet.  
 
För frågor, kontakta: Karin Klamfelt, ekonomienheten 
 
  



17 
 

3 Fortsatt arbete 
 

3.1 Fortsatt uppdrag gällande jämställdhetsintegrering 

3.1.1 Förslag på prioriterade områden för fortsatt arbete 
 
I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende universitet och högskolor definieras 
följande uppdrag för universitetet gällande jämställdhetsintegrering: 
 
”Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att 
verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om 
lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och 
högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och 
aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli 
en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat 
utifrån planen ska redovisas. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.3” 
 
Utifrån ovanstående regleringsbrev föreslås nedan tre områden som ska prioriteras i arbetet, med 
tillhörande nämnd/enhet för samordning av frågan. Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för att 
driva arbetet med jämställdhetsfrågor ligger i hela verksamheten, inte i samordnande nämnd/enhet. 
 

1. Arbete med frågor som rör kön och jämställdhet i innehållet för utbildningen 
Inom de program och kurser som erbjuds av Göteborgs universitet ska studenterna få relevant kunskap 
om jämställdhet för deras framtida yrkesliv. Flertalet institutioner arbetar idag på olika sätt med frågor 
om jämställdhet i innehållet för utbildningen.  
 
Arbetet föreslås fortgå som en ordinarie del av verksamheten samt vid behov samordnas av 
utbildningsnämnden.  
 

2. Kompetensförsörjning 
Arbetet som har bedrivits i lärarförslagsnämnderna med att säkerställa en jämställd 
rekryteringsprocess bör fortgå i nämnderna. Arbetet bör också vidgas till att integreras i universitetets 
övergripande kompetensförsörjningsarbete. 
  
Personalenheten föreslås samordna arbetet. 
 

3. Fördelning av forskningsmedel 
Regeringen pekar även fortsättningsvis ut fördelning av forskningsmedel som en särskilt prioriterad 
åtgärd.  
 
Arbetet föreslås fortgå och samordnas av forskningsnämnden, med stöd av primärt ekonomienheten. 

3.1.2 Arbete riktat mot universitetets administration 
Aktiviteterna i JiGU har till stor del varit inriktade mot lärosätets kärnverksamhet samt de medarbetare 
som verkar inom den akademiska organisationen (forskare, lärare och doktorander). Under arbetet har 
synpunkter framförts att även teknisk/administrativ (TA) personal i högre grad bör inkluderas i de 
gemensamma aktiviteterna.  
 
Universitetsdirektören har givit cheferna inom verksamhetsstödet möjlighet att lyfta denna fråga i de 
dialoger med verksamhetsstödets chefer som ägde rum 8-9 april 2019. Cheferna framförde 
samstämmiga synpunkter på att medarbetarna inom verksamhetsstödet inte omfattats av det 
övergripande arbetet, vilket upplevs som en brist, men att det generellt inte har identifierats någon 
specifik aspekt att arbeta med, förutom i vissa fall numerär obalans mellan kvinnor och män.  
                                                      
3 https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20296  

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=20296
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Det förekommer exempel på olika lokala initiativ, såsom arbete inom ramen för rekryteringsprocessen 
av medarbetare inom verksamhetsstödet samt arbete rörande hur verksamhetsstödet, när man utför sitt 
arbete, som uppmärksammar aspekter rörande jämställdhet.  
 
Ett frågebatteri, i likhet med den enkät som har tagits fram för Arbetssituation och karriärmöjligheter 
för kvinnor och män inom akademin har efterfrågats av visa institutioner. Kompletterande frågor kan 
möjligen erbjudas efter ARK-undersökningen som utförs vårterminen 2020, i den mån behovet finns. 
 
3.1.3 Samordning av fortsatt arbete inom ramen för likabehandlingsarbetet 
Jämställdhetsfrågor är en del av likabehandlingsarbetet inom Göteborgs universitet. 
Likabehandlingsarbetet styrs övergripande av prorektor med stöd från personalenhetens 
likabehandlingssektion. En fortsättning av JiGU-uppdraget samordnas förslagsvis av personalenheten 
inom ramen för likabehandlingsarbetet. 
 
3.1.4 Avveckling av central samordningsfunktion – samordningsansvar i 

verksamhet, nämnder och gemensamma förvaltningen 
Programperioden för JiGU har avslutats i årsskiftet 2019/2020. Under denna tid avsattes en central 
samordningsfunktion samt finansiering från rektors disposition. Samordningsfunktionen föreslås 
avvecklas, då förvaltning och samordning av fortsatt arbete fördelas på respektive nämnd samt olika 
enheter på gemensamma förvaltningen.  
 
Återigen är det viktigt att poängtera att ansvaret för att driva arbetet med jämställdhetsfrågor ligger i 
hela verksamheten, inte på en central samordningsfunktion. Arbetet på institutionerna bör därför 
kunna fortgå enligt plan. 
  



19 
 

3.2 Förvaltning av resultat 
Programperioden för JiGU har avslutats i årsskiftet 2019/2020. I samband med avslutat arbete 
överlämnas det resultat som har tagits fram under programperioden till förvaltning. Även kontakt och 
stöd till verksamheten föreslås att fördelas till gemensamma förvaltningen enligt tabellen nedan. 
Övergripande kontakt för samordningsansvaret ligger inom personalenhetens likabehandlingssektion, 
som en del i universitetets samordnade likabehandlingsarbete. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas 
enligt följande: 
 

• Upprätthålla kontaktuppgifter  
• Tillgängliggöra befintligt material. 
• Tillgängliggöra information i samband med uppföljning. 

 
Se tabell nedan för specifikt ansvar i förvaltningen. 

Aktivitet Kommentar 
Upprätthålla 
kontaktuppgifter 

Kontaktperson för institutioner och enheter inom gemensamma 
förvaltningen för fortsatt arbete med frågor rörande jämställdhet. 
Samordningsarbetet innebär att ha kännedom om och kunna förmedla 
kontaktuppgifter till rätt enhet för institutionerna/motsvarande att kontakta: 

• Fördelning av forskningsmedel: Forsknings- och 
innovationskontoret samt ekonomienheten  

• Arbetssituation och karriärvägar: Personalenheten/ 
Statsvetenskapliga institutionen 

• Kulturförändringar: Personalenheten/ Institutionen för sociologi 
och arbetsvetenskap 

• Studenters studiemiljö: Utbildningsenheten  
• Innehåll för utbildningen: Utbildningsnämnden  
• LFN-arbetet: Personalenheten  
• Arbetsmiljö doktorander: Utbildningsenheten 
• Ordning excellenta lärare: PIL-enheten 
• Uppföljning av nyckeltal: Ekonomienheten 

Tillgängliggöra 
befintligt material 

Tillhandahålla material och vid behov informera verksamheten: 
Personalenheten för samtliga.  

• Slutrapport JiGU 
• Vägledningsmaterial 
• Rapport arbetssituation och karriärvägar institutioner 
• Förvaltning/inkorporering av JiGU:s hemsida i 

likabehandlingssektionens hemsida 
Tillgängliggöra 
information i samband 
med uppföljning. 

Tillhandahålla och presentera information till ledningen inom ramen för 
ordinarie uppföljningsprocesser. Ansvar för detta utreds. 
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3.3 Arbete som angränsar till JiGU 
Nedanstående aktiviteter ingick inte i JiGU:s plan, men samordning/bevakning mellan JiGU och 
aktiviteterna har skett, då målsättningen är densamma (jämställda villkor mellan kvinnor och män). 
 
Vägen fram – Arbete mot sexuella trakasserier  
Göteborgs universitet har påbörjat ett arbete för att motverka sexuella trakasserier, vilket drivs från 
personalenheten. En förstudieplan med förslag på åtgärder har tagits fram och ska diskuteras på bland 
annat rektors strategimöte under vårterminen 2020, för urval av åtgärder.   
 
Pilotprojektet ”En enkel väg in” 
Under våren 2019 har pilotprojektet ”En enkel väg in” startat. Projektet syftar till att studenterna inom 
Sahlgrenska akademin får tillgång till en tydlig kontaktväg för stöd och information om hur man kan 
gå till väga om man upplever sig har blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Projektet drivs 
av Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) i samarbete med Sahlgrenska akademin och Göteborgs 
universitets studentkårer. Om pilotprojektet bedöms fungera väl kan samma lösning eventuellt ligga 
till grund för implementering på fler fakulteter inom Göteborgs universitet. 
 
Under hösten 2019 har en webbsida lagts upp på studentportalen och på alla kurssidor i Canvas 
https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/enenkelvag . Informationskampanjen har startats 
på akademins program och ombudets mottagning är igång.  
 
4 Informationsspridning 
Information om JiGU finns på hemsidan. Där finns även tidigare vägledningsmaterial framtaget av 
Nationella sekretariatet för genusforskning, samt information om arbetet på pilotinstitutionerna 2016-
2017. Material som institutioner som har delat med sig av för spridning finns även det på hemsidan. 
 
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/jamstalldhetsintegrering  
 
 
 

https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/enenkelvag
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/jamstalldhetsintegrering
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