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Göteborgs universitets inriktning för arbete med 
jämställdhetsintegrering 2023-2025 
Göteborgs universitet har sedan 2016 haft ett särskilt uppdrag från regeringen att tillsammans 
med övriga statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, genom satsningen Jämställdhetsintegrering av 
högskolor och universitet (JiHU).  

Med utgångspunkt i detta uppdrag samt resultat från andra arbeten med jämställdhet och 
likabehandling vid Göteborgs universitet beslutas härmed om en förtydligad inriktning för 
Göteborgs universitets arbete med jämställdhetsintegrering för perioden 2023-2025. Enligt 
uppdrag redovisas beslutad inriktning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, 
Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2022. 

Den förtydligade inriktningen bygger bland annat på arbetet Jämställdhetsintegrering vid 
Göteborgs universitet (JiGU) och de utvecklingsområden som identifierades i samband med 
detta, men innebär också en tydlig ambition att fortsätta arbetet med att samordna uppdrag 
och insatser kopplade till jämställdhet och likabehandling. Att fortsatt utveckla styrning, 
organisering, stöd och uppföljning i arbetet är också en viktig del i inriktningen för arbetet de 
kommande åren. 

Inriktningen har tagits fram av personalenheten i samband med översyn av Göteborgs 
universitets jämställdhetsplan för att möta kraven inom EU:s forskningsramverk Horizon 
Europe, och har fastställts vid rektors beslutsmöte 31 augusti 2022.  

Eva Wiberg 
Rektor 
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PM 
REDOVISNING AV INRIKTNING FÖR 
GÖTEBORGS UNIVERSITETS ARBETE 
MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
2023-2025 
Dnr: GU 2022/2351 

Inledning 
Göteborgs universitets vision beskriver var vi vill vara 2030: Ett universitet för världen. Universitetet 
strävar mot att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till 
en hållbar värld. Arbetet med jämställdhet faller väl in i arbetet för att nå visionen för 2030. Bland 
annat kan den sociala dimensionen av målet för hållbar utveckling stärkas av ett levande arbete med 
jämställdhet. Likaså är jämställdhet en självklar del i att vidareutveckla rekryterings- och 
beredningsprocesserna för att säkerställa att meritokrati och transparens bidrar till excellens vid 
rekrytering och meritering. I målet för Hållbart arbets- och studieliv är jämställdhetsdimensionen 
integrerad i arbetet för trygghet och tydlighet och kan ses som en del av arbetet som ska motverka 
sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet.  

Arbetet med jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet har pågått under många år, vilket 
beskrivs närmare i kommande avsnitt men framför allt i den slutrapport som publicerades 2020. Den 
här inriktningen för åren 2023–2025 bygger vidare på det tidigare arbetet och utifrån de redan då 
identifierade utvecklingsområdena, men med en ny ambition att samordna uppdrag och insatser 
kopplade till jämställdhet och likabehandling och dessutom utveckla styrning, organisering, stöd och 
uppföljning i arbetet.  
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Tidigare arbete med jämställdhetsintegrering 
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. 
Erfarenheterna från arbetet har sammanställts i en slutrapport som beskriver övergripande planering 
och genomförande, förutsättningar för arbetet, återkommande problem som har identifierats i 
verksamheten samt hur förändringsarbetet har organiserats och vilka aktiviteter som har genomförts.1 
Slutrapporten ger också förslag på hur arbetet med jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet 
ska bedrivas framöver. 

I beslutet om fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering 20202 beslutades tre prioriterade områden att 
arbeta vidare med: 

 Arbete med frågor som rör kön och jämställdhet i innehållet för utbildningen (samordnas av
Utbildningsnämnden)

 Fördelning av forskningsmedel (samordnas av Forskningsnämnden)
 Kompetensförsörjning (samordnas av Personalenheten)

Arbetet med jämställdhetsintegrering har varit och är decentraliserat, men med vissa centralt styrda 
insatser som har varit till stöd för institutionerna. Ett typexempel för detta är den tidigare 
genomlysningen av lärarförslagsnämndernas arbete, där personalenheten har stöttat respektive nämnd 
att stärka sin rekryteringsprocess.  

En fördel med den decentraliserade arbetsformen är att ansvaret och möjligheten till förändring ägs av 
den delen av verksamheten som direkt berörs, och stärker ägarskapet för frågorna långsiktigt. Detta 
ger möjlighet för institutionerna att själva definiera sina problem och arbeta med lösningar för dessa. 
En utmaning med den decentraliserade arbetsformen är att det är svårt för att följa alla institutioners 
arbete på ett effektivt sätt, vilket suboptimerar möjligheten att samordna arbetet. Dessutom behöver 
fakulteter och institutioner löpande stöd i att arbeta med uppdraget. Enligt Jämställdhetsmyndigheten, 
som stödjer och följer upp arbetet med jämställdhetsintegrering i akademin, krävs ett aktivt 
engagemang från högsta ledningen, samordning och stöd för att den mer decentraliserade 
arbetsformen ska fungera optimalt.3 

En uppföljning och utveckling av organisering och stöd på Göteborgs universitet beskrivs närmare 
längre fram i denna inriktning.   

Uppdraget 
Regleringsbrevet till universitet och högskolor för 2022 innehåller ett uppdrag att (fortsätta) arbeta 
med jämställdhetsintegrering: 

1 Fastställa slutrapport och fortsatt arbete för JiGU – jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet Rektorsbeslut GU 
2020/1511 
2 Ibid 
3 Jämställdhetsmyndighetens rapporter om jämställdhetsintegrering 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1772/1772080_gu-2020-1511-faststalla-slutrapport-och-fortsatt-arbete-for-jigu.pdf
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/?area=J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering&year=0&isoLang=sv-SE&limit=10&page=0&publicationType=Rapporter
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Universitet och högskolor ska fortsätta 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. Lärosätena ska identifiera 
jämställdhetsproblem i kärnverksamheten som de kan bidra till att lösa. Universitet och högskolor ska 
senast den 1 september 2022 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med 
jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet 
och Utbildningsdepartementet). Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Uppdraget kan med fördel samordnas med andra 
uppdrag.4 

Detta inriktningsdokument beskriver på vilket sätt Göteborgs universitet tar sig an ovanstående 
uppdrag. 

Andra uppdrag gällande och relaterade till jämställdhet och likabehandling 
Det finns många utgångspunkter för arbetet med jämställdhet och likabehandling i både lagtext, 
uppdrag och styrdokument. Många av dessa går in i varandra, men har ibland hanterats i olika, 
parallella, processer. Nedan beskrivs de olika åtaganden universitetet har inom eller relaterat till detta 
område.  

 Regleringsbrevets rekryteringsmål
 Diskrimineringslagstiftningen och arbete med aktiva åtgärder, inklusive sexuella trakasserier
 EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon Europe och krav på jämställdhetsplan
 Breddad rekrytering och breddat deltagande (Högskolelagen)
 Kvalitetssäkring av utbildning och forskning – jämställdhet som faktor för kvalitet i UKÄ:s

granskningar
 Den statliga värdegrunden
 Högskolelagen och Högskoleförordningens övriga skrivningar om jämställdhet
 Arbetsmiljölagstiftning, policy och handläggningsordning (inklusive sexuella trakasserier,

mobbning och kränkande särbehandling)
 Agenda 2030 och mål 5 av de globala målen

Samordning av uppdragen om jämställdhet och likabehandling 
Göteborgs universitet har en policy för jämställdhet och likabehandling5 I policyn beskrivs 
målsättningar, ansvarsfördelning och organisering av arbetet, men endast utifrån de krav som 
Diskrimineringslagstiftningen och Högskolelagen ställer. Uppdraget om jämställdhetsintegrering och 
övriga uppdrag som nämns i föregående avsnitt hanteras i annan ordning och andra processer.   

Det ligger vinster i att samordna arbetet med jämställdhet och likabehandling utifrån alla de 
utgångspunkter och uppdrag, lagkrav och riktlinjer som presenteras i tidigare avsnitt. På så sätt skapas 
synergieffekter och minskar risken för dubbelarbete, och bidrar också bättre till ökad jämställdhet och 
jämlikhet i stort. Utöver det kan ett tydligt jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv i alla 

4 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet, Regeringsbeslut 2021-12-
16) 
5  Policy för jämställdhet och likabehandling (dnr GU 2020/818) Göteborgs universitet 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22434
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/1769821_policy-for-jamstalldhet-och-likabehandling.pdf
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universitetets styrprocesser (där så är relevant) bidra till en kvalitetshöjning, men också att ta ord till 
handling och förändring. 

I samordningen av arbetet tas med fördel lärdom av andra lärosätens, men också av våra egna 
fakulteters erfarenheter. Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har till exempel 
under de senaste åren arbetat med samordning av uppdragen inom jämställdhet och likabehandling, 
och deras arbete och erfarenheter kan ligga till grund för en vidare utveckling på universitetet i stort. 

Metod 
Föreslagen inriktning för jämställdhetsarbetet baseras på slutrapport för den riktade insatsen för 
jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet (JIGU) 20206.  

Inriktningen har uppdaterats under vintern 2021–2022 i samband med översyn av jämställdhetsplan 
för att möta kraven inom EU:s forskningsramverk Horizon Europe. Den senare är beslutad av rektor 
efter behandling i universitetsledning och ledningsråd (där även dekaner medverkar).  

Mål och prioriterade områden 
Problembeskrivning med koppling till de jämställdhetspolitiska målen 
Enligt uppdraget i regleringsbrevet till universitet och högskolor 2022 ska Göteborgs universitet 
fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen.7 

I Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet 2017–20198 inventerades vilka 
problem som de övergripande jämställdhetspolitiska målen (fetmarkerade) avser att lösa inom just 
högskolesektorn samt hur dessa utmaningar relaterar till universitetets verksamhet.  

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt och forma 
samhället och sina egna liv, och detta mål är nedbrutet i sex stycken delmål:9 

Delmål 1: Jämn fördelning av makt och inflytande innebär t.ex. att ledande positioner ska utses på 
ett sätt som motverkar ojämställd fördelning, att likvärdiga karriärvägar ska erbjudas oavsett kön och 
att både kvinnor och män företräder vetenskapen i den offentliga debatten. Inom högskolesektorn finns 
tydliga skillnader i karriärvägar. 

Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet innebär bland annat att män och kvinnor ska erbjudas lika villkor 
på arbetsmarknaden vid tjänstetillsättningar och lönesättning, i arbetsvillkor och möjlighet till trygga 
anställningsförhållanden. Sektorn har fortsatta utmaningar gällande skillnader mellan kvinnor och 
mäns löner, i könade ämnesområden med varierande resurstillgång och i könsstyrda utbildningsval 
som följer en segregerad arbetsmarknad. Universitetet ska arbeta för jämställda löner och likvärdiga 
villkor mellan ämnesområdena samt trygga möjligheter till meritering och forskning oavsett kön, 
genom att säkerställa en rättvis resursfördelning i verksamheten. En stor utmaning är att 
forskningsanslag binds upp i professorers löner (övervägande del män) och medfinansiering av externa 
anslag.  

6 Fastställa slutrapport och fortsatt arbete för JiGU – jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet Rektorsbeslut GU 
2020/1511 
7 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende universitet och högskolor (Utbildningsdepartementet, Regeringsbeslut 2021-12-
16) 
8 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet 2017–2019 (DNR V 2017/537) 
9 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10, Regeringen 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1772/1772080_gu-2020-1511-faststalla-slutrapport-och-fortsatt-arbete-for-jigu.pdf
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=22434
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/11/skr.-20161710/


5(8) 

Delmål 3: Jämställd utbildning innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Målet ser till hela 
utbildningskedjan och innebär krav på samverkan i sektorn och mellan utbildningsanordnare. För 
högskolesektorn är utmaningarna dels de könsbundna utbildningsvalen, dels hur ojämställdhet kan 
motverkas inom utbildningarna genom kunskapsmål om ojämställdhet i t.ex. professionsutbildningar.  

Delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är en utmaning för sektorn 
utifrån de arbetsvillkor som råder inom akademin och bilden av vad som krävs för en akademisk 
karriär. I bedömningsprocesser av vetenskaplig kompetens framträder tydligt skillnader i 
föreställningar om kvinnors och mäns möjligheter att prestera utifrån könade föreställningar om hem-
och omsorgsarbete. Även det obetalda omsorgsarbetet på arbetsplatsen är del i detta genom att kvinnor 
och män förväntas att i olika grad ansvara för konflikter, känslor, fikarummet eller vara tillgängliga för 
studenter.  

Delmål 5: Jämställd hälsa innebär att kvinnor och män ges samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjuds vård och omsorg på lika villkor. För sektorn innebär detta dels en utmaning som 
arbetsgivare genom förekomsten av betydligt högre sjukskrivningstal för kvinnor, dels en utmaning 
som utbildnings- och forskningsinstitution då kunskap om jämställd hälsa behöver tryggas genom 
relevant forskning och införlivas i utbildningarna. 

Delmål 6: I sektorn kan målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra dels förstås som en fråga om 
att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling där framför allt 
kvinnor är överrepresenterade, dels som en fråga om att föra in kunskap om mäns våld i 
professionsutbildningar såsom sjukvårdsprogram och juristprogram. I sammanhanget är det viktigt att 
se paralleller med likabehandlingsarbetet och diskrimineringslagen om att motverka diskriminering 
och trakasserier samt arbetsmiljölagens krav på att motverka kränkande särbehandling.  

Identifierade problem och utvecklingsområden 
Redan i det tidigare arbetet med jämställdhetsintegrering har problem och utvecklingsområden 
identifierats, och dessa ligger till grund även i det fortsatta arbetet. Dessa redogörs för både i 
Göteborgs universitets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–201910 och i slutrapporten för 
samma arbete 202011 men också i den vägledning som togs fram av den av regeringen utsedda 
stödverksamheten på Nationella sekretariatet för genusforskning.12 Av identifierade problem och 
utvecklingsområden kan särskilt lyftas:

 Färre kvinnor på högre nivå inom akademin
 Vissa numerärt ojämställda miljöer med svårigheter att behålla medarbetare och studenter 

av underrepresenterat kön (s.k. leaky pipeline)
 Vissa typer av arbetsuppgifter, som till exempel mer studentkontakt, täcka upp för andra som 

är sjuka, ta på sig uppdrag som inte främjar karriären (s.k. akademiskt hushållsarbete) 
drabbar i högre grad kvinnor än män

 Ojämställda villkor att bedriva forskning och erhålla forskningsfinansiering
 Risker för könsbias i bedömningsprocesser och brister i rekryteringsprocessen så som 

otydlighet vid validering av högskolepedagogik, utlysningstext, intervjuförfarande, 
förberedelse av föredragning för nämnden och instruktioner till sakkunniga.

 Nuvarande styrning, stöd och organisering behöver utvecklas för att motverka 
ojämställdhet.

10 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet 2017–2019 (DNR V 2017/537) 
11 Fastställa slutrapport och fortsatt arbete för JiGU – jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet Rektorsbeslut GU 
2020/1511 
12 Inventera – Vägledning för jämställdhetsintegrering i akademin, 2016:1, Nationella sekretariatet för genusforskning, 
Göteborgs universitet 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1772/1772080_gu-2020-1511-faststalla-slutrapport-och-fortsatt-arbete-for-jigu.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1681/1681608_inventera-vagledning-for-jamstalldhetsintegrering-i-akademin.pdf
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 En del indikatorer för årlig uppföljning är inte könsuppdelade vilket försvårar analys utifrån 
kön.

 Problematik gällande frågor som rör den akademiska kulturen, arbetskulturen i stort och 
de normer som råder, vilket ofta nämns som en bidragande faktor till ojämställda villkor av 
både medarbetare och chefer.

 Risk för att samhällelig ojämställdhet reproduceras genom utbildningens genomförande 
och innehåll.

 Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier förekommer inom sektorn och Göteborgs 
universitet behöver utgå ifrån förekomsten i den egna verksamheten.

 Alltid kön men inte bara kön. Mycket av det tidigare arbetet med jämställdhetsintegrering 
rör endast kön – män och kvinnor, och utan att ta hänsyn till andra aspekter (så som ålder, 
etnicitet, etc.) som påverkar individers villkor och förutsättningar.

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 fortsätta drivas på lokal nivå samt att problem och målsättningar behöver identifieras så nära 
verksamheterna som möjligt. De identifierade utvecklingsområden som redogörs för ovan är 
övergripande och mer relevanta för vissa delar av verksamheten än andra.  

Mål 
Prioriterade områden och mål för det fortsatta arbetet på Göteborgs universitet fastställdes i samband 
med slutrapporteringen av uppdraget med jämställdhetsintegrering 2017–2019.13  

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. 

13 Fastställa slutrapport och fortsatt arbete för JiGU – jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet Rektorsbeslut GU 
2020/1511 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1772/1772080_gu-2020-1511-faststalla-slutrapport-och-fortsatt-arbete-for-jigu.pdf
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2. Fördelning av forskningsmedel
Forskning är en del av universitetets kärnuppdrag och målsättningen är 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 fortlöpande 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 konkurrenskraft på en 
nationell och internationell nivå. Målsättningen är att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare 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. 

Vidareutveckling av prioriteringar och mål för arbetet 
I och med utvecklingen av styrning, organisering, uppföljning och stöd (som beskrivs i nästa avsnitt) 
kommer Göteborgs universitet under hösten 2022 också påbörja en utveckling av målen för arbetet. 
Utgångspunkten för det är att samordna arbetet med jämställdhet och likabehandling utifrån de 
utgångspunkter och uppdrag, lagkrav och riktlinjer som presenterades inledningsvis i denna inriktning. 
Genom att bättre samordna arbetet skapas synergieffekter och minskar risken för dubbelarbete, och 
bidrar också bättre till ökad jämställdhet och jämlikhet i stort. Utöver det kan ett tydligt jämställdhets- 
och likabehandlingsperspektiv i alla universitetets styrprocesser (där så är relevant) bidra till en 
kvalitetshöjning, men också att ta ord till handling och förändring. 
I utvecklingen av arbetet ska inhämtas erfarenheter och lärdomar från såväl den egna verksamheten 
som den hos andra lärosäten, gällande samordning av uppdragen, resurssättning, styrning, 
organisering, uppföljning och stöd.  

Förutsättningar för arbetet: styrning, organisering, uppföljning 
och stöd 
Organiseringen, styrningen och samordningen för arbetet behöver utvärderas och utvecklas för att 
skapa en balans av egenansvar hos alla delar av verksamheten och behovet av stöd och styrning. Detta 
utvecklingsarbete genomförs under hösten 2022, och i det kan erfarenheter från vår egen verksamhet, 
men också från andra lärosäten, tas tillvara. Målet är en samordning av de uppdrag som universitet har 
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gällande jämställdhet och likabehandling, men också en styrning och ett stöd som möter upp 
verksamhetens behov, och som är en del av ordinarie styrning och uppföljning.    

Fakulteter, institutioner, beredningar och nämnder behöver kontinuerligt identifiera sina 
utvecklingsområden med koppling till målen i denna inriktning, och de aktiviteter och åtgärder som 
beslutas integreras i ordinarie planering och uppföljning. I det här arbetet kan det förväntas att 
verksamheterna behöver stöd i olika former. Det handlar om allt från stödmaterial till återkoppling och 
utbildningsinsatser.  

Genom samordning av arbetet så identifieras nödvändiga gemensamma processer, vilket minimerar 
risker för dubbelarbete och bidrar till ett konsekvent och enhetligt arbetssätt. I samband med 
utvecklingsarbetet under hösten 2022 bör även ansvar och resurser för samordning och stöd ses över 
och beslutas om. Erfarenheter från andra lärosäten och verksamheter, utredningar samt 
rekommendationer från Jämställdhetsmyndigheten är att det krävs ett aktivt ägarskap hos ledning, 
tydlighet i ansvarsfördelning och en samordning av arbetet som ligger nära ledningen.   

Resultatet av arbetet följs upp i ordinarie uppföljning och redovisas i bland annat årsredovisningen. 
För att bättre kunna följa upp arbetet kommer indikatorer för uppföljning utvecklas till att i större 
utsträckning vara könsuppdelade.  
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