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Göteborg 12 januari 2016 
 
 

Nytt uppdrag för jämställdhet i 
akademin 2016-2019 
 
Uppdraget till universitet och högskolor 

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 (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 
2008/09:115), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna 
studieval och genomströmning. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och 
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. 
 

Stödverksamheten 

Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag att vara ett stöd i 
arbetet. I uppdraget ingår att: 
 

 erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag 

avseende jämställdhetsintegrering, 

 samordna kompetenshöjande insatser, 

 anordna nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan de lärosäten som 

avses ovan men också med andra myndigheter, och 

 sprida lärande exempel. 
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Nationella sekretariatet för genusforskning har långvarig erfarenhet av att arbeta 
både med forskningspolitik och med jämställdhetsintegrering. Sedan 2008 har vi 
haft uppdrag som syftar till att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering och 
bidra med kunskapsspridning. För närvarande erbjuder vi stöd till 60 statliga 
myndigheter, bland annat Universitetskanslerämbetet, Universitets- och 
högskolerådet, Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova, DO, Myndigheten för 
yrkeshögskolan och CSN. Stödet kommer att samordnas med dessa och andra för 
högskolesektorn relevanta myndigheter. Stödet som erbjuds ska vara 
verksamhetsanpassat och utformas i dialog med lärosätena.  
 
Mer information om Nationella sekretariatet för genusforskning finns på 
www.genus.se.  
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