Härifrån till jämställdheten
En skrift från Delegationen
för jämställdhet i högskolan

1

2

Varför en delegation för
jämställdhet i högskolan?

D

en svenska högskolan är fortfarande en ojämställd och könsuppdelad
arena. Trots att andelen kvinnor ökar och andelen män minskar inom
grundutbildningen, så hittar vi i toppen av den akademiska pyramiden,
bland professorerna, hela 80 procent män.
Jämställdhet i högskolan är i grunden en fråga om rättvisa för individen.
Men det är också en avgörande fråga för akademins legitimitet som samhälls
bärande institution och, i förlängningen, för det svenska samhällets utveck
ling och konkurrenskraft.
Delegationen för jämställdhet i högskolan har under knappt två år arbetat
på regeringens uppdrag. Uppdraget har omfattat såväl utbildning som forsk
ning och högskolans organisation. Över 47 miljoner kronor har delats ut
till lärosäten och andra för lokala insatser. Delegationen har även kartlagt
pågående arbete för jämställdhet i högskolan, initierat studier, publicerat
rapporter och anordnat seminarier och konferenser. Företrädare för delega
tionen har också medverkat i andra arrangerade seminarier och konferenser
och deltagit i den offentliga debatten, bland annat genom debattartiklar i
dagspressen.
Därutöver har delegationen anlitat ett antal experter, fristående forskare
och praktiker som arbetat med att ställa samman kunskapen om jämställd
heten i högskolan. Studier har publicerats i delegationens rapportserie och
skickats ut till lärosäten, myndigheter, organisationer och andra intresserade.
Exempel på några aktuella rapporter är Agnes Wolds, Birgitta Jordanssons
och Ulf Sandströms studie Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka
forskningsmiljöer som presenterades i december 2010, Jämställdhet i akademin
– en forskningsöversikt av Drude Dahlerup, Diskriminering i rekryteringsprocessen? En fallstudie av Chalmers Tekniska Högskola av Helena Olofsdotter
Stensöta samt Kartläggning och analys av jämställdhetsinsatser vid svenska
lärosäten 2000–2009 av Mia Heikkilä och Anneli Häyrén Weineståhl.
I januari 2011 lämnade delegationen sitt betänkande, Svart på vitt – om
jämställdhet i akademin (sou 2011:1). Betänkandet innehåller flera konkreta
förslag till åtgärder.
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Avslutningskonferensen
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En akademi i tiden?

D

en 20 oktober 2010 höll delegationen
en avslutningskonferens på Piperska
muren i Stockholm. Ordförande Pia
Sandvik Wiklund hälsade välkommen och
nämnde i sitt inledningsanförande kritiken
mot forskningspolitiken, särskilt begreppen
kvalitet och excellens. Det är viktigt att dessa
diskuteras och ifrågasätts. Moderator Kerstin
Lagerström påminde om att fokus måste ligga
på att göra, och att det är viktigt att arbeta
med jämställdhet på alla nivåer inom hög
skolan.
Första talaren var Liisa Husu, gästprofessor
vid Örebro universitet, som gav en internatio
nell utblick på läget i forskarvärlden. Hon
uppehöll sig särskilt vid situationen i EU, där
kvinnor befinner sig i majoritet på magisteroch kandidatutbildningar, men där utbild
ningarna, precis som i Sverige, är starkt köns
segregerade.
I EU är över 50 procent av de med doktors
grad kvinnor, medan ca 81 procent av professo
rerna är män. Sverige ligger alltså på genom

snittet när det gäller andelen kvinnliga
professorer.
Husu fortsatte med att gå igenom hur EU
arbetar med jämställdhet. I stort sett kan län
derna delas in i aktiva och inaktiva, och till de
aktiva hör framför allt de nordiska länderna,
tyskspråkiga länder, Storbritannien, Irland
och Spanien. När det gällde åtgärder ville hon
framför allt lyfta fram de priser och utmär
kelser som vissa länder ger till lärosäten och
andra institutioner som utmärkt sig i jämställd
hetsavseende. I Norge ger man till exempel
2 miljoner norska kronor varje år till univer
sitet som utvecklats i den här riktningen.
I Storbritannien delar föreningen Athena
Swan ut priser till framgångsrika naturveten
skapliga institutioner med hög andel kvinnliga
forskare.
Liisa Husu avslutade med att säga att det
skett en gradvis förändring i EU-ländernas
jämställdhetsarbete, där man gått från att
fokusera på att ”fixa kvinnorna” till att nu
istället ”fixa organisationerna”.
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Att fixa
organisationerna
Ett exempel på hur man kan fixa
organisationerna gav Helena Olofsdotter Stensöta, som i ett av de
projekt som delegationen finansierat
gjort en fallstudie om rekryteringsprocessen vid Chalmers tekniska
högskola i Göteborg.

P

å Chalmers är 30 procent av dem som tar
examen kvinnor, men hela 92 procent av
professorerna män. Detta förhållande
illustrerar ett genuint problem med könsupp
delade arenor, där tekniska utbildningar av
tradition ses som något för män.
– Vi kan lugnt konstatera att Chalmers inte
är något föredöme när det gäller jämställdhet.
Stensöta berättade om hur hon har tittat på
olika ansökningar och därefter undersökt
kvinnors och mäns bibliometriska värden, det
vill säga deras publiceringsstatistik, och sak
kunnigas bedömningar utifrån ett jämställd
hetsperspektiv. Det visade sig att kvinnor som
sökande hade högre bibliometriskt värde än
män och att sakkunniga kvinnor var viktiga
för att kvinnor som sökande skulle rankas
högt. Kvinnor hade också en större chans
än män att komma till tätgrupp respektive
rankas först, givet antalet sökande per kön.
Att kvinnor diskrimineras i rekryterings
processen är delvis en myt, sa Olofsdotter
Stensöta avslutningsvis. Hon tillade att man
för att få en komplett bild skulle behöva titta
vidare på eventuell diskriminering när det
gäller tjänsteutskrivningar och spridningen av
rekryteringsannonser, och alltså expandera
studien.

Helena Olofsdotter Stensöta
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Sakkunniga kvinnor
var viktiga för att kvinnor
som sökande skulle
rankas högt.”

Birgitta Jordansson och Ulf Sandström
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Excellens och jämställdhet
En utvidgad bild av kvinnors och mäns villkor när det gäller resurser inom
forskningen gavs av Birgitta Jordansson, forskare vid Göteborgs universitet, och Ulf Sandström, professor i teknik och vetenskapsstudier vid KTH.

P

å uppdrag av delegationen har de till
sammans med Agnes Wold, professor
vid Sahlgrenska akademin, genomfört
en studie av excellenssatsningarna inom
forskningspolitiken. Denna typ av strategiska
satsningar har kommit att omfatta en allt
större del av det samlade statliga forsknings
anslaget. Studien, som lades fram i december,
hade precis börjat få fastare konturer när
konferensen inleddes. Vissa preliminära resul
tat redovisades dock. De flesta av dem visar
att kvinnor i mindre utsträckning både söker
och får excellenspengar, och att det är lättare
för dem att vara framgångsrika vid de vanliga
medelsutlysningarna.
Jordansson satte fokus på själva excellens
begreppet, som enligt henne sällan definieras.
Från början var det ett uttryck för en politisk
ambition att lyfta svenska forskningsmiljöer
till internationella nivåer. Särskilda grupper
och forskningsmiljöer skulle gynnas samtidigt
som vissa forskningsområden profilerades.

EU-inspirerad politik
År 2000/20001 inleddes det stora förändrings
arbetet, som påverkats av andra europeiska
länders önskan att skapa spjutspetskompetens
för att göra EU konkurrenskraftigt, framför
allt i förhållande till USA. Med hjälp av strate
giska satsningar skulle europeisk forskning
bli ledande och en kultur av imitatörer skulle
kunna undvikas. Nordiska ministerrådet
resonerade på samma sätt som man gjorde i
EU: Övergripande gällde det att hitta ett
samarbete som skulle stå sig i den globala
konkurrensen.
Resultatet lät enligt Jordansson inte vänta
på sig. I budgetpropositionen för 2004/2005
blev det så dags att gynna kunskaps- och inno
vationsutveckling, viktiga ur ett näringslivs
perspektiv. Humaniora och samhällsveten
skap sattes på undantag. Man ansåg att

Sverige behövde ett antal ledande forsknings
miljöer som kunde hävda sig internationellt.
Resurserna har kommit att koncentreras till
dessa.
– Men vad är excellens? frågade Jordansson.
Tänk om storleken inte är så avgörande?
Forskning om kreativitet visar ofta att små
miljöer kan vara lika innovativa som stora.
Ulf Sandström berättade hur gruppen för
delegationens räkning har tittat närmare på
hur pengarna fördelas. 1,2 miljarder om året
delas i snitt ut till ett litet antal excellenta
forskningsmiljöer, och av dessa gick 87 pro
cent till män.
– Vi blev tvungna att fråga oss om allt tidi
gare jämställdhetsarbete nu hade gått förlorat,
sa han.
Anrikning av män
Ett särskilt nedslag gjordes i Strategiska forsk
ningsstiftelsens utlysning av forskningscentra
2001. Av alla som var anställda vid universitet
och högskolor inom relevanta discipliner var
34 procent kvinnor och 66 procent män. Men
av de 112 personer som sökte anslagen var bara
15 procent kvinnor. När en internationell
expertgrupp gjort det slutliga urvalet bedöm
des endast sex män som så excellenta att de
fick dela på alla pengarna, cirka 400 miljoner
kronor, berättade Ulf Sandström.
Ulf Sandström betecknade resultaten i den
kommande studien som ”chockerande”, och
konstaterade att excellenssatsningarna har
lett till en anrikning av män i forskareliten,
och till att vissa lärosäten fått omotiverat
mycket pengar.
– Lunds universitet och Karolinska institutet
har tjänat enormt. Deras ranking motiverar
inte detta flöde av excellenspengar. Vi försö
ker ta reda på vad det är som händer här, sa
Sandström avslutningsvis.
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Men vad är excellens?
Tänk om storleken inte
är så avgörande?”

Vi blev tvungna att
fråga oss om allt
tidigare jämställdhetsarbete nu hade gått
förlorat.”

Nördar, nomader
och duktiga flickor
Sista föreläsningen på förmiddagen handlade också den om excellenssatsningarna. Ulrika Jansson, doktorand vid Karlstad universitet,
och Tina Mattsson, forskare vid Linnéuniversitetet, presenterade
preliminära resultat från ännu en studie, den här gången med kvalitativ inriktning.

G

enom att studera tre olika excellens
centra, har forskarna försökt ta reda
på vad som händer när de strategiska
pengarna väl är på plats. Hur fungerar miljö
erna? Vad kännetecknas de av? Hur ser
karriärvägarna ut för yngre forskare som
kommer in i excellensmiljöerna?
I huvudsak har man valt tre olika miljöer
för undersökningen. Först en miljö kallad
”nomaderna”, som är mansdominerad och
naturvetenskaplig, sedan en som kallas
”nördarna”, som är könsblandad och natur
vetenskaplig, och slutligen en med namnet
”duktiga flickor”, som är kvinnodominerad
med medicinsk och samhällsvetenskaplig
inriktning. I de båda mansdominerade miljö
erna skapade excellenspengarna sämre
förutsättningar för kvinnor att göra karriär,
medan de i det sista fallet hade lett till en
arbetsmiljö som fungerade väl för de kvinnor
– i huvudsak svenska medelklasskvinnor –
som arbetade där.
Några slutsatser som redan på det tidiga
stadiet kunde dras av studien, var att excel
lenspengarna gav mycket makt åt huvud
sökande, samt att postdoktorperiodernas
utformning, till exempel när de förläggs
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utomlands eller innebär mycket resande, kan
vara negativa för jämställdheten. Kvinnor
som bildat familj och har småbarn är mindre
benägna att välja ett kringflackande liv, även
om det är fördelaktigt för karriären.
Under eftermiddagen kunde konferens
deltagarna välja mellan fyra seminarier där
utgångspunkten var verksamheten i delega
tionens projekt. Seminarierna handlade om
grundutbildning, forskning, organisation res
pektive kompetensförsörjning. Flera teman
från förmiddagens presentationer togs upp,
bland annat hur bedömningen av kvinnor
och män ser ut och hur rekryteringsproces
serna brister i tydlighet och transparens.
När det gäller grundutbildningen diskute
rades bland annat den konkreta processen
kopplad till etablering av kurser med ett
genus- eller jämställdhetsperspektiv inom
utbildningsområden utan sådan tradition.
Frågor kring utbildningsinnehåll, kurslittera
tur och olika slags motstånd togs upp. I varje
seminarium formulerades också ett antal
förslag och rekommendationer för delegatio
nen att ta till sig under arbetet med slut
betänkandet.

Ulrika Jansson och Tina Mattsson

Några slutsatser som redan på det tidiga
stadiet kunde dras av studien, var att excellenspengarna gav mycket makt åt huvudsökande,
samt att postdoktorperiodernas utformning,
till exempel när de förläggs utomlands eller
innebär mycket resande, kan vara negativa för
jämställdheten.”
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Panelen
Förslagen framfördes och kommenterades sedan av en panel bestående
av Annika Lindé , chef för enheten för lika villkor vid Uppsala universitet,
Kåre Bremer , rektor för Stockholms universitet, Gudrun Schyman , talesperson för Feministiskt initiativ, Bengt Westerberg, styrelseordförande vid
Linköpings universitet och delegationens ordförande, Pia Sandvik Wiklund.

P

aneldiskussionen kom att kretsa kring
regeringens styrning när det gäller de
kvantitativa målen rörande professorer
och övrig personal vid lärosätena. Pia Sandvik
Wiklund talade om behovet av politisk styr
ning. Utan tydliga förväntningar från poli
tiskt håll är det svårt att komma vidare med
jämställdhetsarbetet. Hon sa vidare att statliga
forskningsfinansiärer måste samordna sin
verksamhet och att det finns behov av en
aktör som kan följa upp de insatser som gjorts.
Högskoleverket skulle kunna fungera som en
sådan aktör. Sandvik Wiklund tog också upp
frågan om en jämställdhetsbonus. Med en
sådan skulle lärosäten som arbetat aktivt med
att öka jämställdheten få direkt ekonomisk
belöning.
Annika Lindé sa att lärosätenas autonomi är
en stor utmaning när det gäller jämställdheten.
– Jag tror på forskningen om jämställdhet,
ökad kunskap är det enda som fungerar inom
vårt område. Sedan är det viktigt att politiken
ställer tydliga och begåvade krav.

Erik Eriksson
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Lindé fortsatte med att efterfråga interna
tionella utblickar för att svenska universitet
och högskolor verkligen ska tvingas följa de
konventioner och regler som finns. Hon
trodde att det fortsatt är viktigt att medvetan
degöra universitetspersonalen, många förstår
inte sin egen organisation och ser inte hur en
forskningspolitik med jämställdhetsmål går
att implementera inom ramarna för den egna
institutionens verksamhet.
Bristande jämställdhet har en del med bris
tande professionalitet att göra. Det kan handla
om att akademiska ledare befordras på akade
miska meriter snarare än på grund av doku
menterat goda ledaregenskaper. En möjlighet
att komma åt problemet är att stärka just
ledarrollen, eventuellt genom att frikoppla
den från forskningen. Annika Lindé erkände
samtidigt att det är svårt att utmana de struk
turer som redan är på plats. Om karriärvägarna
vore mer förutsägbara skulle det antagligen
gynna kvinnorna. Idag har många kvinnor
inom akademin korttidsanställningar, vilket

gör dem extra sårbara och skapar en bristande
tilltro till systemet. Detta är dåligt för alla
inblandade, då det hämmar kritisk diskussion.
– Vi har diskrimineringslagen och regle
ringsbreven*, sa Annika Lindé. Låt oss använda
oss av dem.
Kåre Bremer, rektor för Stockholms uni
versitet, anmärkte att den kraftfullaste
enskilda åtgärden som kan vidtas för att öka
jämställdheten inom högskolan är att öka
andelen kvinnliga professorer. Det är en fråga
som han länge har brunnit för och även arbe
tat aktivt med.
– Låt oss tala klarspråk. Jämställdhetsbonus
är i längden det enda som biter. Det och rege
ringens intresse av att följa upp olika sats
ningar. Excellenspengarna lägger en stor del av
grunden för forskningen och det kan vi inte
göra något åt. Däremot kan vi titta över orga
nisationerna. Ta till exempel prefekternas roll,
kanske är de inte rätt maskin om man vill öka
jämställdheten. Istället kunde man kanske
tänka sig en permanent tjänsteman med
ansvar för jämställdheten, det skulle kunna
göra organisationen mer transparent och
eventuellt mer professionell.
Bengt Westerberg, styrelseordförande vid
Linköpings universitet, efterlyste mer forsk
ning om praktiskt jämställdhetsarbete. Han
pekade ut den dolda diskrimineringen som ett

stort hot och menade att det behövs en studie
om denna.
Gudrun Schyman, talesperson för Feminis
tiskt initiativ och ledamot i Operahögskolans
styrelse, invände att den bristande jämställd
heten knappast kan skyllas på att det inte
finns någon forskning. Den finns, men den
används inte, vilket enligt Schyman beror på
att genusforskningen inte respekteras som ett
kunskapsfält.
– Jag är övertygad om att det behövs politisk
ledning i de här frågorna. Om inte ledningen
kräver åtgärder, så blir det inga och för närva
rande finns det ingen som går ut och definierar
ens varför det är önskvärt med jämställdhet.
Det är en ickefråga – inte bara inom de akade
miska ledningarna utan i alla ledningsgrupper,
avslutade Schyman.
Många av de saker som togs upp av panelen
har alltså även diskuterats inom delegationen,
bland annat en stärkt främjande roll för hög
skoleverket och en större systematik när det
gäller forskningsrådens arbete. Ytterligare
förslag som väcktes under paneldiskussionen
och som delegationen tog till sig, var att se över
rektorsutbildningarna, att skapa förutsätt
ningar för en mer förutsägbar karriär in hög
skolan och att integrera ett jämställdhetsper
spektiv i det nya kvalitetsutvärderingssystemet.
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*Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut
som utfärdas årligen för att
styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet
gäller för ett visst budgetår,
till skillnad från regeringens
instruktion för myndigheten
(eller motsvarande) som gäller
tills den ändras.

Deltagarna
KÅRE BREMER
I egenskap av rektor för Stockholms universi
tet deltog Kåre Bremer i delegationens avslu
tande konferens på Piperska muren. Han har
med stor spänning tagit del av delegationens
förslag, som han anser innehåller en del skarpa
formuleringar.
– Frågan är bara hur det kommer att följas
upp av regeringen.
Han nämner Resursutredningen från 2007,
där utredaren Dan Brändström föreslog att
andelen kvinnliga professorer skulle ingår
som en kvalitetsindikator för lärosätena. Det
förslaget tog regeringen inte fasta på, menar
Bremer och tillägger:
– Jag anser att vårt största jämställdhets
problem är den låga andelen kvinnliga profes
sorer. Det handlar om hela ledarskapet inom
den akademiska världen. För att bli exempel
vis dekan eller prefekt bör man i dagsläget
vara professor. Även om det ju egentligen inte
är ett formellt krav, så är det nödvändigt, om
inte annat för att man ska kunna uppträda
med auktoritet. Och om vi ska kunna rekry
tera tillräckligt duktiga studenter, behöver
vi ha bra kvinnliga förebilder, hela vägen upp
på högsta nivå.
Förra regeringen satte upp ett jämställd
hetsmål. Mellan år 2005 och 2008 skulle läro
sätena satsa på att nyanställa kvinnliga profes

GUDRUN SCHYMAN
Även Gudrun Schyman, talesperson för Femi
nistiskt initiativ, deltog i den avslutande
paneldebatten på avslutningskonferensen.
Hon har en del kritik att framföra, både mot
delegationens arbete, som hon anser präglas av
överdriven försiktighet, och mot lärosätenas
sätt att bedriva jämställdhetsarbete.
– Jag är förvånad över att det är ett sådant
tassande i frågan. Min uppfattning är att
universitet och högskolor är väldigt speciella
miljöer, där slutenheten och det faktum
att många människor befinner sig i direkt
beroendeställning till överordnande, gör att
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sorer, varje universitet och högskola fick en
viss kvot att fylla. Stockholms universitet
nådde sitt mål – och överskred det. Mellan
2005 och 2008 var 40 procent av de nyanställda
professorerna kvinnor, säger Bremer.
– Problemet var att ingen uppmärksammade
det. Vi hade tagit uppgiften på allvar, lade till
exempel 9 miljoner bara på att anställa kvinn
liga gästprofessorer och såg till att 17 kvinnliga
docenter fick forskningstid, vilket ledde till
att de blev befordrade till professorer. Sedan
visade det sig att ingen brydde sig om vare sig
man struntade i målen eller uppnådde dem.
Över huvud taget anser Bremer att feedback
är nödvändigt om man ska komma någonstans
med jämställdhetsarbetet. Men eftersom frå
gan inte har samma tyngd som för tio år sedan,
är det svårare att väcka entusiasm för den.
– Nu är det snarare fokus på lärarutbildning
ens kvalitet och på mer undervisningstimmar
inom grundutbildningarna för humaniora och
samhällskunskap. Utbildningsfrågor har alltid
en viss livslängd, och på senare tid har det rått
lågkonjunktur för genusfrågorna.
Vad tror då Kåre Bremer kommer att hända
med jämställdheten på Sveriges universitet
och högskolor de närmaste åren?
– Inte mycket, tyvärr. Om inte det betän
kande som delegationen lägger fram väcker liv
i frågan igen, vill säga!

det inte går att tala klarspråk.
Gudrun Schyman har nyligen tillträtt som
ledamot i Operahögskolans styrelse. Hon har
inte hunnit få grepp om arbetet efter så kort
tid, men säger att hon ändå fått vissa intryck
av den akademiska världens särprägling.
– På ett av våra möten dök ett ärende om
sexuella trakasserier upp – men det trollades
plötsligt bort. Det verkar som om man har
liten eller ingen erfarenhet av att handskas
med sådana problem. Inställningen är lite att
”det händer inte här”.
Framför allt, säger Schyman, vill man inte
dra konsekvenserna av den könsmaktordning

som finns i samhället, och inte heller under
söka vilka uttryck en sådan ordning kan ta
sig i det aktuella sammanhanget. Locket läggs
på och kritisk debatt blir omöjlig. Det blir i
slutänden ett problem för demokratin.
Hon talar också om den tillbakagång för
genusteori som skett sedan 1990-talet.
– I botten finns ett väldigt förakt för ämnet.
Jag brukar kalla det ett kunskapsförakt – och
det förekommer även på universitet och hög
skolor. Det är precis som om man inte vill
erkänna att genusforskningen sedan länge är
ett etablerat kunskapsfält.
Schyman tycker att det är alldeles för få
med starka röster som idag står upp för genus
forskningen. Kanske är det därför som Sverige
halkat nedåt i genderrankingen. Hon säger att
det är tydligt att kvinnorna har sorterats ut vid
excellenssatsningarna inom svensk forskning.
– Jag brukar dra paralleller till föräldraför

säkringen. På 70-talet när den introducerades
var den ju ett väldigt bra exempel på politiskt
nytänkande, men eftersom man inte tog
någon hänsyn till den patriarkala verklighet
som försäkringen sedan landade i, kom den
ändå att slå väldigt fel.
Om Gudrun Schyman fick föreslå en
enskild åtgärd som skulle förbättra jämställd
heten på våra lärosäten, skulle det vara att se
över organisationerna. Hon menar att hög
skolor och universitet är hierarkiskt styrda,
och att det finns en utbredd rädsla på de olika
arbetsplatserna.
– Det behövs jämställdhetsstrateger, det
vill säga oberoende personer som kan granska
systemet utan att själva vara indragna i det.
Den akademiska världen är full av dolda privi
legier och maktordningar, som det bara går att
få syn på om man kommer utifrån.

Pia Sandvik Wiklund och Bengt Westerberg.
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Annika Lindé

Miljardsatsningarna på starka
För delegationens räkning har
forskarna Ulf Sandström, Agnes
Wold, Birgitta Jordansson,
Björn Ohlsson och Åsa Smedberg
genomfört studien Hans Excellens:
om miljardsatsningarna på starka
forskningsmiljöer, som även presenterades på konferensen.

S

yftet har varit att granska de stora sats
ningar som sedan ett antal år tillbaka
görs på forskningsmiljöer som anses vara
strategiskt viktiga för att stärka Sveriges inter
nationella konkurrenskraft.
Bakgrunden är följande:
I början av 2000-talet dök ett nytt fenomen
upp i svensk forskning – de stora ekonomiska
resurser som tilldelas så kallade ”starka miljöer”
och excellenscentra. Den nya förståelsen av
forskningspolitikens huvudfrågor, som kom
med Thomas Östros tillträde som utbildnings
minister, drevs av socialdemokratins behov av
att distansera sig från sin tidigare politik under
dåvarande utbildningsministern Carl Tham.
Utbyggnaden av regionala universitet och
stöden till mindre högskolor med vetenskaps
områden hade stött på patrull och kritiken
från de stora universiteten blev stark. Det var
för att möta denna kritik som partiets politik
ändrades i riktning mot excellenssatsningar.
Redan i regeringens forskningsproposition
2000/01:3 Forskning och förnyelse etablerades
tankarna om excellenssatsningar i termer av
stöd till starka, eller goda, forskningsmiljöer.
Detta lades fram som ett uppdrag till det nya
Vetenskapsrådet, vilket inledde sin verksam
het vid årsskiftet 2000/2001. I uppdraget
ingick att prioritera inom angelägna forsk
ningsområden, att satsa på unga forskarta
langer, att öka andelen kvinnor på samtliga
nivåer samt att bygga konkurrenskraftiga och
dynamiska forskarmiljöer.
I en internationellt uppmärksammad studie
visade Christine Wennerås och Agnes Wold
att kön och jäv spelade in vid bedömningen av
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Ulf Sandström

forskningsmiljöer
forskare inom medicin: för att bli betraktad
som lika kompetent som en manlig forskare
behövde en kvinnlig forskare ha publicerat 2,6
gånger fler artiklar (eller 2,6 gånger ”bättre”
artiklar). Studien ledde till att Medicinska
forskningsrådet såg över sina rutiner. Sedan
1997 har man årligen rapporterat till reger
ingen om kvinnors och mäns chanser att får
forskningsanslag och forskartjänster. Dess
utom har Vetenskapsrådet publicerat ett antal
uppföljningsrapporter. Den metod för upp
följningar med ett genusperspektiv som
Wennerås och Wold 1997 etablerade i tidskrif
ten Nature, ligger också till grund för studien
om excellenssatsningarna.
– Det var självklart för oss att använda deras
metod, säger Ulf Sandström, professor i teknik
och vetenskapsforskning vid KTH och en
av författarna till delegationens studie om
excellenta satsningar.
Kvinnor förlorare
Studien visar att excellenssatsningarna i liten
omfattning har kommit forskande kvinnor
till del. Kvinnor, som utgör närmare halva den
svenska forskarkåren, har endast fått 12,7 pro
cent av de forskningsmedel som fördelats i de
excellenssatsningar som studerats närmare.
4,7 miljarder kronor har tillfallit män.
I studien frågar sig forskarna om denna låga
andel är en konsekvens av att särskilt viktiga
forskningsområden där kvinnor råkar utgöra
en liten andel prioriterats? Så tycks inte vara
fallet. Kvinnor erhöll år 2006 ungefär 26 pro
cent av anslagen vid VR-medicin, 34 procent
av anslagen vid Formas och 18 procent av
anslagen vid VR-NT, alltså de mest prestige
fyllda forskningsfinansiärerna inom de områ
den som dominerat excellenssatsningarna.
– Om kvinnor fått del av excellensmedlen
i samma omfattning som de fått del av de
medel som fördelats via forskningsråden,
borde deras tilldelning vara dubbelt så stor,
säger Ulf Sandström.
Slutsatsen i studien Hans Excellens: om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer
blir därför att kvinnliga forskare kan sägas ha

gått miste om närmare en miljard kronor till
förmån för manliga forskare under ett decen
nium som kännetecknats av stora satsningar
på strategiska och excellenta miljöer.
– De forskare som kammat hem de största
summorna är medelålders, väletablerade män.
Lite elakt skulle man kunna säga att det är
personer som passerat sin zenit och har stor
hetstiden bakom sig. Det är problematiskt
eftersom man politiskt formulerat det som att
excellenssatsningarna skulle göras på veten
skapligt innovativa miljöer.
Men omfördelningen blir ännu större om
man räknar in det faktum att excellenssats
ningarna kräver att lärosätena själva skjuter
till egna medel, ofta 50-100 procent av den
summa som erhållits. I praktiken betyder det
att alla de forskare, många bland dem kvinnor
och yngre forskare, som inte fått ta del av de
strategiska satsningarna ändå får vara med om
att betala dem.
– I längden leder detta till en utarmning av
svensk forskning, säger Ulf Sandström. Excel
lenssatsningarna blir en black om foten för
många forskningsledare. Dessutom motverkas
syftet med att satsa på ung, innovativ forsk
ning. Det är väldigt allvarligt.
Eftersom pengar är status även i forsknings
samhället, ger pengaregnet över en i stort sett
exklusivt manlig grupp forskare som bieffekt
att kvinnors status som forskare sänks. Likt
barn som lär sig att mammas jobb är mindre
värt än pappas, eftersom hon tjänar mindre,
lär sig forskarsamhället att det är män som får
de stora pengarna och därmed ha ett högre
värde som forskare. En allvarlig biverkan som
politiker och forskningsfinansiärer, enligt
Ulf Sandström, borde ha tänkt på innan de
låtit miljarderna rulla till de ”starka” forsk
ningsmiljöerna.
– Det är naturligtvis inget fel på dem som
får pengar, men det är väldigt tråkigt att kvin
norna sorteras bort. Vi behöver verkligen fler
framgångsrika kvinnor inom vetenskapen.
Med tanke på att kvinnorna stormar fram på
grundutbildningarna, behövs det många fler
kvinnliga förebilder på högre nivå.
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De forskare som kammat hem de största
summorna är medelålders, väletablerade
män. Lite elakt skulle
man kunna säga att
det är personer som
passerat sin zenit och
har storhetstiden
bakom sig.”

Det är naturligtvis
inget fel på dem som
får pengar, men det är
väldigt tråkigt att kvinnorna sorteras bort.
Vi behöver verkligen
fler framgångsrika kvinnor inom vetenskapen.”

Frågan man kan ställa
sig är om excellens
satsningarna, trots att
kvinnor har missgynnats så tydligt, ändå
varit värda priset.”

män väljer män
Excellenssatsningarna spänner över ett brett
område och har olika finansiärer som beskri
ver sina målsättningar på olika sätt. Trots
detta liknar de varandra i att de oftast gynnar män. Det kan knappast vara en slump.
Sandström berättar att författarna bakom
studien har frågat sig vad i ämnesval, utlysning
och beredning som har lett till anrikningen
av män bland dem som söker och får del av
satsningarna.
Vad gäller ämnesvalet är många av excel
lenssatsningarna koncentrerade till natur
vetenskap, teknik och i viss mån medicin.
Det är egentligen inget problem, för på de
flesta av dessa områden är tillgången till fors
kande kvinnor god och kvinnor ligger på
ungefär samma nivå som män när det gäller
prestationer.
Det största tappet bland kvinnor sker istäl
let genom att de i anmärkningsvärt liten
utsträckning söker ”strategiska” utlysningar
och ”excellenssatsningar” trots att det finns
mängder av tillräckligt kompetenta kvinnliga
forskare.
Haken verkar ligga i att lanseringen av flera
av excellenssatsningarna har skett på ett sätt
som gör att kvinnliga excellenta forskare inte
söker dem. Och när de väl söker, sorteras de
på ett märkligt vis nästan alltid bort i slut
omgången.
– Vi tror att detta bland annat beror på hur
utlysningarna utformas. När man annonserar
efter direktörer med ledaregenskaper, skräm
mer man automatiskt bort många kvalifice
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rade kvinnor. Och när vi studerar de kvinnliga
ansökningar som valts bort, hittar vi formule
ringar om att de bedömda kvinnorna inte
anses ha tillräckliga, eller tillräckligt väldoku
menterade, erfarenheter av att leda, säger Ulf
Sandström.
När det gäller urvalet, visar studien att jäv
spelat en roll även när det gäller excellenssats
ningarna. Personliga kontakter, nätverksbyg
gande och vetenskaplig närhet mellan bedömare
och sökande forskare, har haft viss betydelse.
Brådskan vid förfarandet som lett till problem
vid skapandet av referensgrupper och hastiga
eller godtyckliga urval har också spelat in.
– Resultatet har blivit att de som redan har
mycket, har fått väldigt mycket mer, säger Ulf
Sandström.
Fördomar, slump och personliga preferenser
är alltid närvarande vid bedömningar, men det
är viktigt att försöka minimera inflytandet av
sådana störande faktorer. Det är, anser Ulf
Sandström, tydligt att sådana försök inte har
gjorts vid utdelandet av medel till starka och
excellenta forskningsmiljöer.
– Frågan man kan ställa sig är om excellens
satsningarna, trots att kvinnor har missgyn
nats så tydligt, ändå varit värda priset. Om det
nya sättet att organisera forskningen på hade
varit väldigt framgångsrikt, skulle man kanske
ha fått köpa en viss ojämlikhet. Vår studie visar
emellertid att så inte har varit fallet, de excel
lenta miljöerna är inte mer produktiva än
några andra forskningsmiljöer, snarare
tvärtom, säger Ulf Sandström.
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Projekten
Delegationen har delat ut över 47 miljoner kronor till lärosäten och
andra aktörer för att bedriva förändringsarbete för ökad jämställdhet.
Sammanlagt finansieras 37 projekt (se sid 26). Två av dessa pågår
vid KTH och Malmö högskola.
KVINNORS ARBETSSITUATION PÅ KTH

Johanna Ekander

Yngre kvinnor tenderar
att tro att det kommer
att lösa sig med tiden,
de kopplar ihop bristande jämställdhet med
familjeliv men inte med
strukturella orättvisor
inom akademin.”

Gustav Amberg

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm har
av delegationen beviljats 1,7 miljoner kronor
för projektet Metod/modell för att inventera
kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation för kvinnor och män i fakulteten.
Inspirationen kommer från Massachusetts
Institute of Technology, MIT, i USA, berättar
Gustav Amberg, vice rektor för fakultets
förnyelse och jämställdhet.
– De kvinnliga professorerna på MIT kände
sig på 1990-talet missnöjda med sin situation,
men visste inte varför. När de tittade närmare
på sina faktiska arbetsvillkor, upptäckte de att
dessa var sämre än männens. Efter att en för
ändring kom till stånd, kom arbetsglädjen till
baka och andelen kvinnliga forskare som stan
nade kvar på fakulteten ökade med 50 procent.
Även undersökningen på KTH ska omfatta
faktorer som lön, forskningsmedel, tillgång
till labblokaler, storlek på arbetsrum och med
verkan i nämnder och kommittéer. På det
sättet hoppas man få syn på ”glastaket”, den
osynliga barriär som ofta hindrar kvinnor att
ta sig vidare i den akademiska karriären.
– Det talas mycket om glastaket, men ingen
vet riktigt vad det består i, säger Johanna
Ekander, handläggare i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor på KTH.
Det problem som undersökarna vill få
bukt med brukar kallas ”det läckande röret”.
Från att ha varit relativt många på grund
utbildningen, minskar andelen kvinnor
successivt genom doktorandutbildningen,
för att bli ännu färre på forskarnivå.
– Det finns ett generellt problem när man
talar med kvinnor om jämställdhet, säger
Ekander. Yngre kvinnor tenderar att tro att det
kommer att lösa sig med tiden, de kopplar ihop
bristande jämställdhet med familjeliv men inte
med strukturella orättvisor inom akademin.
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På KTH:s grundutbildningsnivå finns i dag
32 procent kvinnor, bland forskare och lärare
är det 15 procent och bland professorerna
9 procent kvinnor.
– Tidigare jämlikhetssatsningar har handlat
om rekryteringsbiten, säger Gustav Amberg.
Nu gäller det att behålla kvinnorna inom
fakulteten.
Den kvantitativa delen av undersökningen
genomfördes under våren 2010. Nu pågår det
viktigaste arbetet: att ta vara på resultat och
följa upp skolornas arbetsprocesser. Detta görs
genom fokusgrupper och djupintervjuer. Var
ken Amberg eller Ekander vill på detta tidiga
stadium säga vad de förväntar sig för resultat.
– Om vi upptäcker skillnader i resultaten för
män och kvinnor så tar vi upp detta i en dialog
med skolchefen, prefekten eller annan ansva
rig chef. Det kan ge motiv till att genomföra
förändringar.
För meningen med projektet är att långsik
tiga förändringar ska komma till stånd. Kart
läggningen kommer att följas upp av olika
utbildningsinsatser. Bland annat kommer
experter på genuskunskap att hålla semina
rier. Utbildningar kommer både att innehålla
delar som är riktade mot hela persongruppen
och sådana som riktas särskilt mot chefer.
Efter projekttidens slut år 2011 kommer
minst två avdelningar eller institutioner att
ha kartlagts. Ett verktyg som kan användas
för liknande undersökningar på andra delar
av KTH, eller vid andra lärosäten, ska tas fram.
Både Gustav Amberg och Johanna Ekander
är övertygade om att resultaten från deras pro
jekt kommer att få mycket uppmärksamhet.
– Vi kommer säkert att göra intressanta
upptäckter och det är viktigt att de får så stor
spridning som möjligt så att effekterna blir
bestående, säger Johanna Ekander.

MALMÖ HÖGSKOLA
Inom ramen för Malmö högskola genomför
Cristina Liljeroth, personalspecialist, och
Tuija Muhonen, projektledare, projektet
Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå – hur
påverkas den kvalitativa jämställdheten?
Utgångspunkten har varit att den kvantita
tiva jämställdheten är ganska god, det finns
till exempel ungefär lika många kvinnliga som
manliga mellanchefer på Malmö högskola.
– Men att en organisation kvantitativt upp
når en jämn könsfördelning behöver ju inte
betyda att man uppnått även kvalitativ jäm
ställdhet, säger Tuija Muhonen.
Den kvalitativa aspekten av jämställdhet
syftar till att både kvinnor och mäns kunska
per, erfarenheter, synpunkter, värderingar och
livsvillkor tas tillvara och får påverka utform
ningen och utvecklingen av verksamheten
och organisationen.
Syftet med projektet är därför att undersöka
hur den uppnådda kvantitativa jämställdhe
ten förhåller sig till den kvalitativa, mätt i hur
kvinnor och män ser på olika aspekter i chefs
arbetet, sina utvecklingsmöjligheter samt hur
de utövar jämställdhetsarbete i sin chefsroll.
Undersökarna kallade samtliga 36 mellan
chefer vid Malmö högskola till fokusdiskussio
ner under våren 2010. Sammanlagt 27 chefer
valde att sedan delta, varav 13 män och 14
kvinnor.
– I stort sett kan man säga att endast kvinn
liga chefer upplevde att kön har någon bety
delse, säger Cristina Liljeroth. Männen gjorde
inte den kopplingen. De ansåg istället att
eventuella skillnader beror på ålder, erfaren
het eller personlighet.
Under april–maj 2010 genomfördes också
en webbenkät bland mellanchefernas medar
betare. Svarsfrekvensen var 60 procent, vilket
undersökarna är mycket nöjda med. Enkätfrå
gorna handlade bland annat om arbetsbelast
ning, positiva utmaningar i arbetet, negativ
särbehandling och socialt arbetsklimat.
– Preliminära analyser av enkäten visar att
kvinnorna anser att det förekommer negativ
särbehandling – till exempelvis upplevs löne

Cristina Liljeroth

sättningen mellan kvinnor och män inte
helt rättvis. Det är inga alarmerande siffror,
men ändå värda att ta på allvar, säger Cristina
Liljeroth.
När projektet är klart ska resultaten av
enkätundersökningen återföras till med
arbetarna och mellanchefer, men också till
områdesledning och högskoleledning. Under
sökarnas ambition är att genom en diskussion
utifrån resultaten komma fram till hur chefer
och medarbetare konkret kan jobba vidare
med jämställdheten inom organisationen.
Intervjuer med mellanchefer och dekaner
kommer att genomföras för uppföljning av
vilka åtgärder som vidtagits. Sedan kommer
materialet och resultaten att publiceras i form
av rapport och artiklar.
– Bara genom att aktualisera frågan har vi
kommit en bit på väg, säger Tuija Muhonen.
Vår förhoppning är att uppföljande under
sökningar ska kunna göras med jämna mellan
rum. Om man inte väcker liv i jämställdhets
arbetet då och då, tenderar det att försvinna
ur folks medvetande.

Bara genom att
aktualisera frågan
har vi kommit en bit
på väg”.

Tuija Muhonen
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Betänkandet

I

Jag brukar säga
att man får mycket
jämställdhet för jäm
förelsevis lite pengar.
Med 65 miljoner
kronor skulle rege
ringen kunna uträtta
storverk.”

januari 2011 presenterade Delegationen för
jämställdhet i högskolan sitt betänkande,
Svart på vitt – om jämställdhet i akademin
(sou 2011:1) för regeringen. I och med det är
delegationens arbete avslutat.
Vad har man då kommit fram till? Efter två
års intensivt arbete med att granska så väl
utbildning som forskning, kan delegationen
konstatera att det finns brister i arbetet för
jämställdhet när det gäller planmässighet,
långsiktighet, samverkan samt teoretiskt och
praktisk kunskapsförankring. De insatser som
gjorts under de tre senaste decennierna har inte
gett önskat resultat. Trots att framsteg gjorts
och att framsteg utan tvekan kommer att göras
även i framtiden går det alltför långsamt. Där
för föreslår delegationen ett samlat paket av
åtgärder, där utgångspunkterna är behovet av
styrning, stöd och strategier i det lokala arbetet.
När det gäller styrning så behövs uppfölj
ning och utvärdering från regeringens sida
för att åtgärder ska blir långsiktigt effektiva.
Delegationen vill gärna se en uppföljning av
rekryteringsmålen avseende professorer, men
framför allt en jämställdhetsbonus för läro
säten som aktivt arbetar med jämställdheten.
– Den politiska styrningen betyder mycket,
säger delegationens ordförande Pia Sandvik
Wiklund. Det såg vi när det gällde förra rege
ringens jämställdhetsmål med avseende på
kvinnliga professorer. Trots att det inte fanns
någon morot i form ekonomisk belöning om
man uppfyllde målet, så fick frågan hög prio
ritet. Tänk då vad som skulle hända om det
fanns ett ekonomiskt incitament dessutom.
Delegationen tycker att de lärosäten som
lyckas bäst med jämställdhetsarbetet ska få
ordentlig bonus.
Men det konkreta arbetet för jämställdhet
måste bedrivas utifrån lokala förutsättningar
och bygga på det engagemang och den profes
sionalism som finns på lärosätena, särskilt som
dessa utvecklas mot större självständighet.
Delegationen anser att staten bör ta aktivt
ansvar för att stödja, stimulera och främja
arbetet på lärosätesnivå.
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– Det finns en risk med ökat självstyre, säger
Pia Sandvik Wiklund, för så fort vi får mins
kad öppenhet och mindre transparens så ten
derar kvinnor att missgynnas.
Delegationen föreslår därför att Högskole
verkets uppdrag på jämställdhetsområdet
vässas och att Forskningsrådet för arbetsliv
och socialt arbete (FAS) i samråd med Vin
nova och Högskoleverket får i uppdrag att för
dela medel för behovsmotiverad och praktik
nära forskning och jämställdhetsarbete ute på
lärosätena. Dessutom är det viktigt att läro
sätena, ju mer självständiga de blir, tar på sig
ett ökat ansvar för att utveckla jämställdheten
i sina verksamheter.
– En sak vi har tittat på är den akademiska
självbilden, påpekar Pia Sandvik Wiklund. Det
talas mycket om akademisk frihet. Och visst
måste lärosätena vara fria, åtminstone när det
gäller utbildning och vilken vetenskaplig
inriktning man ska ha. Men administrativt är
högskolor och universitet en del av samhället
och föremål för demokratisk styrning genom
regering och riksdag.
I sitt slutbetänkande trycker delegationen
därför extra på vikten av att strukturella pro
blem angrips just strukturellt och därmed
också långsiktigt. Det är ingen slump att den
huvudsakliga strategin i den svenska regering
ens jämställdhetspolitik är jämställdhetsinte
grering, det vill säga att konsekvent integrera
ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie
beslutsprocesser. Det tycker delegationen är
bra, men ser också att tillvägagångssättet kan
vara bristfälligt.
– Det kan vara ineffektivt om man vill
åstadkomma stora förändringar på kort tid,
säger Pia Sandvik Wiklund. Risken finns alltid
att jämställdheten blir något som angår alla
och därför inte angår någon. Jämställdhets
integrering fungerar inte om strukturerna är
fel från början.
Ett exempel är regeringens satsning på
excellenta och starka forskningsmiljöer. Där
har kvinnor missgynnats så konsekvent att
det behövs stora reformer. Detta faktum är

känt sedan tidigare, men tack vare rapporten
Hans Excellens: om miljardsatsningarna på
starka forskningsmiljöer vet delegationen
mycket mer om varför kvinnliga forskare inte
fått ta del av pengaregnet.
– Vi föreslår regeringen att man ber forsk
ningsråden att se över sina procedurer när det
gäller excellenspengarna. Tendensen att i ökad
utsträckning lägga naturvetenskapligt inspi
rerade bedömningsmodeller till grund för
bedömning av kvalitet och excellens hos
enskilda akademiska arbeten, är något som
noga måste analyseras ur ett jämställdhets
perspektiv.
Slutligen är vilja och engagemang på natio
nell politisk nivå av avgörande betydelse för
framgång i arbetet för stärkt och ökad jäm
ställdhet i akademin. Det behövs, skriver dele
gationen, nationella politiker som vågar
erkänna de problem som finns, som förmår se
möjligheterna till förändring och som vidtar
åtgärder. Och det behövs nationella system
för styrning, uppföljning och värdering.
– Jag brukar säga att man får mycket jäm
ställdhet för jämförelsevis lite pengar. Med
65 miljoner kronor skulle regeringen kunna
uträtta storverk, säger Pia Sandvik Wiklund.

Pia Sandvik Wiklund.
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Framtiden
högskoleverket tar vid
Regeringen har uppdragit åt Högskoleverket att under perioden 2011–2013 ta emot slutredo
visningar av projekt som har bedrivits med stöd av delegationen. Högskoleverket ska enligt
uppdraget också med utgångspunkt i delegationens slutrapport samt projektens slutredovisningar
sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheterna av delegationens samlade
projektverksamhet. Vissa av de rapporter som utgivits av delegationen kan rekvireras från
Högskoleverket:
Telefon: 08-563 085 00
Fax: 08-563 085 50
E-post: hsv@hsv.se
Postadress: Box 7851, 103 99 Stockholm,
Besöksadress: Luntmakargatan 13.

DELEGATIONENS FÖRSLAG
Delegationen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Där föreslås ett samlat paket av åtgärder.
Utgångspunkter är behovet av styrning, stöd samt strategier i det lokala arbetet.

Styrning
• Uppföljningen av rekryteringsmålen avseende professorer bör förbättras.
• En jämställdhetsbonus bör införas. Bonusen, totalt 50 miljoner kronor per år, bör utgå till
lärosäten där jämställdheten bedömts vara påtagligt god respektive ha påtagligt förbättrats.
• Jämställdhetsaspekter bör beaktas inom ramen för det nya kvalitetsutvärderingssystemet.
• Examensbeskrivningarna i högskoleförordningen bör ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.
• Regeringen bör se över instruktionerna för de forskningsfinansierande myndigheterna och
tydliggöra kraven att beakta jämställdhet.
• Forskningsråden och Vinnova bör få ett gemensamt uppdrag att ur ett jämställdhetsperspektiv
se över processen för fördelning av medel för excellenssatsningar eller motsvarande.

Stöd
• Högskoleverkets uppdrag på jämställdhetsområdet bör vässas. Verket bör följa upp, utvärdera
och långsiktigt främja och stimulera arbetet för ökad och stärkt jämställdhet i akademin.
Information, råd och stöd ska ges till lärosäten som efterfrågar det.
• Forskningsrådet för arbetsliv och socialt arbete (FAS) bör uppdras att fördela medel för behovs
motiverad och praktiknära forskning på för jämställdheten i akademin strategiskt betydelsefulla
områden. FAS bör även fördela medel till lärosäten för strukturförändrande jämställdhetsarbete.

Strategier
• Lärosätena bör ge arbetet för att bryta könsbundna utbildningsval en bredare inriktning och
koppla det till utbildningens innehåll och organisering samt akademins funktionssätt i stort.
• Lärosätena bör prioritera utveckling och samordning av den högskolepedagogiska verksamheten.
• Lärosätena bör säkerställa att företrädare för studenterna ges möjlighet till insyn i och påverkan
på arbetet för jämställdhet.
• Lärosätena bör arbeta aktivt, målmedvetet och långsiktigt med dimensionerings-, rekryterings- 
och personalstrategiska frågor.
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PROJEKTEN
Under 2009 och 2010 utlyste delegationen medel för jämställdhetsinsatser inom högskolan.
Huvuddelen av de projekt som beviljades medel pågår fortfarande. Här följer den kompletta
listan över p
 rojekten:

2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chalmers tekniska högskola. Jämställdhet i rekryterings- och befordringsprocessen.
Danshögskolan. Rekrytering, karriär och karriärvägar vid de konstnärliga högskolorna.
Ersta Sköndal högskola. Män i välfärdsarbete.
Högskolan för scen och musik och musikdramatik vid Göteborgs universitet. Att gestalta kön.
Karolinska institutet. Spelar roll – fotboll och utbildning i samverkan.
Kungliga tekniska högskolan. Metod/modell för att kopplingen mellan kön och faktisk
arbetssituation för kvinnor och män i fakulteten.
Linköpings universitet. Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning.
Luleå tekniska universitet. Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå
tekniska universitet.
Lunds universitet Ledarskapsprogrammet AKKA IV.
Lunds universitet. Genuscertifiering på institutionsnivå.
Malmö högskola. Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå – hur påverkas den kvalitativa
jämställdheten?
Stockholms universitet. Grundutbildningskurs Fysik och genus.
Sveriges förenade studentkårer. SFS On Tour, för jämställdhet i framtiden.
Umeå universitet. Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi?
Umeå universitet. Kompensation av tid för uppdrag.
Umeå universitet. Storytelling – att skriva om berättelsen om akademin.
Uppsala universitet. Implementering och utvärdering av jämställdhetsindikator.
Uppsala universitet. Jämställdhetsperspektiv i handledarutbildningen för universitetslärare.
Växjö universitet. Jämställdhet på avvägar? Forskarkarriärer, ledarskap och strategisk
rekrytering.
Örebro universitet. Att synliggöra och motverka. Ett verktyg för jämställda karriärvägar efter
forskarutbildningen.

2010:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Chalmers tekniska högskola. Jämställdhet i programutvecklingsprocessen.
Göteborgs universitet. Jämställda fakulteter?
Högskolan i Halmstad. Genusmedveten kursvärdering.
Högskolan Väst. Sommarkurs: Teknik för flickor, fortsättningskurs.
Karlstads universitet. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning.
Karolinska institutet. Mentor4Equality.
Kungliga tekniska högskolan. Från ord till handling.
Linköpings universitet. Genuslabbet: över gränser för kön, universitet, disciplin & förväntan.
Linköpings universitet. Lärarutbildningen – för män med engagemang för jämställdhet.
Linnéuniversitetet. Lärarutbildningen utmanar genus.
Lunds universitet. Lunds universitets program för morgondagens forskningsledare.
Stockholms universitet. Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet.
Ett FoU-projekt med fokus på att synliggöra och förändra mellanchefers ageranden.
Sveriges Förenade Studentkårer. En jämställd forskarutbildning.
Sveriges lantbruksuniversitet. Att relaskopera jägmästarutbildningen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Sveriges lantbruksuniversitet. Ett jämställt SLU.
Sveriges universitetslärarförbund. Hur kan högskolan bli en attraktiv arbetsplats för både
kvinnor och män?
Uppsala universitet. Utbildningspaket för om jämställd rekrytering.
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103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 10 00
www.jamstalldhetihogskolan.se.
jamstalldhetihogskolan@education.ministry.se
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