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Remiss från UFN gällande Plan för jämställdhetsintegrering 2022-2026 
 

Utbildnings- och forskningsnämnden har med stort intresse tagit del av utkastet till Plan för 

jämställdhetsintegrering 2022-2026. I nedanstående remissvar fokuserar vi på 

nämndperspektivet, även om några andra synpunkter också framförs. Då utkastet som 

remitterats är tidigt och en del arbete återstår är nämndens synpunkter framför allt på 

övergripande nivå. 

Övergripande synpunkter 
Nämnden ser positivt på att man kommit framåt i arbetet med att göra en nulägesanalys, samt 

att identifiera mål och planer för jämställdhetsintegrering. Flera av punkterna som tas upp i de 

prioriterade målområdena är rimliga. Samtidigt ser UFN problem med stringensen i 

dokumentet, med planens utgångspunkter, avgränsningar och de föreslagna aktiviteternas 

följder, och även med sammansättningen av arbetsgruppen som tagit fram utkastet. Dessa 

problem anser UFN måste tas omhand, innan arbetet kan gå vidare på ett konstruktivt sätt. 

 Dokumentet handlar enligt rubriken om jämställdhet. I texten glider man dock mellan 

jämställdhetsintegrering (som rör mäns och kvinnors lika möjligheter och ansvar) och 

jämlikhet; mellan kön och andra diskrimineringsgrunder. Motiven glider likaså mellan 

hänvisningar till övergripande politiska målsättningar, som ytterst handlar om hur 

högskolor i Sverige kan bidra till att lösa en rad samhällsproblem kopplade till 

jämställdhet, och till lokala förhållanden och strategiska överväganden. Nämnden 

noterar vidare att de lokala förhållandena inte alltid handlar om jämställdhet i första 

hand, t.ex. vad gäller behovet av att ”förbättra Högskolan Dalarnas systematik för 

internutbildningar och utbildningar för nyanställda rent generellt, och även inom 

området jämställdhetsintegrering” (s 10), vad gäller Högskolan 

Dalarnas ”Bristfällig[a] uppföljning av fördelning av forskningsmedel och tid för 

forskning i tjänst” (s 11) och Högskolan Dalarnas ”satsningar på breddad deltagande” 

(s 15). En påföljd av dessa glidningar är att målbilden blir otydlig och att planen 

saknar fokus. Med andra ord ser nämnden att det finns ett behov av tydligare 

avgränsningar och precisering för arbetsgruppen och för 

jämställdhetsintegreringsplanen.   

 Läser man den inledande nulägesrapporten verkar det som att det är en hel del vi inte 

förstår eller vet ännu om läget vid Högskolan Dalarna. Den grundläggande frågan som 

då väcks är: vad är det som ska förbättras? Och hur vet vi att indikatorerna som listas 

tyder på en förbättring? Det behöver förtydligas redan från dokumentets början vilka 

problem man identifierat och vill lösa på lokal nivå (idag introduceras dessa först från 

sida 10 och framåt och det saknas ett samlat resonemang kring de prioriterade 

målområdena). Likaså behöver tidigt i dokumentet förtydligas den övergripande 
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målbilden för lärosätet – som i sin tur sedan bryts ner i en handlingsplan. I nuvarande 

utkast är det svårt att avgöra om planen är ändamålsenlig, eftersom det i detta ordrika 

och relativt ostrukturerade dokument är otydligt vilka specifika problem kopplade till 

jämställdhet vid Högskolan Dalarna som ska lösas. 

 I dokumentet presenteras ibland förslag på indikatorer utan resonemang kring 

konkreta påföljder av förslagen. Ett sådant exempel finns inom målområde ”4. 

Jämställd utbildning” där man skriver att ”Det ska vara möjligt för alla, som har 

önskan och ambitionen, att kunna ta del av högre utbildning” (s 14). Ett annat finns 

inom målområde ”2. Lika möjligheter till karriärvägar” där det står att ”Kvinnor och 

män inom samma tjänstekategori, har lika stor andel forskning i tjänst” (s 12). 

Ambitionerna kan tyckas lovvärda men deras konsekvenser är svårtolkade (ska t.ex. 

högskolan alltså satsa på studieförberedande program för att ställa till rätta ”samhällets 

normer och könskoder […] som manifesteras i könsbundna studieval” (s14)?). 

Framförallt ser nämnden ett problem i att jämställdhetsintegreringsplanen tycks vilja 

reglera andra verksamheter. Principer för fördelning av forskningsmedel kan rimligen 

inte regleras i en jämställdhetsintegreringsplan. Denna punkt hänger med andra ord 

ihop med arbetsgruppens och jämställdhetsintegreringsplanens avgränsningar och 

uppdrag. Som nämnden klargjort ovan behöver dessa renodlas. 

 Nämnden noterar att arbetsgruppen genom sin sammansättning saknat förankring i 

lärar- och forskarperspektivet och ser ett behov av kompetensförstärkning av 

arbetsgruppen med lärarrepresentanter. Nämnden förespråkar att det i arbetsgruppen 

också ingår en nämndrepresentant. Då fler förslag på aktiviteter och mål har direkt 

bäring på kvalitetssystemet är det rimligt att en nämndrepresentant ingår i 

arbetsgruppen. Därtill föreslår nämnden att ytterligare en lärarrepresentant adjungeras,  

t.ex. med sakkunskap i frågor som rör genus i akademin. 

 

Övriga synpunkter (ett axplock) 

 Ett resonemang saknas om hur de fyra målområdena som skissas fram i dokumentet 

har valts ut och på vilka grunder de prioriterats.  

 I dokumentet förekommer (omdiskuterade) begrepp utan att de definieras 

t.ex. ”normkritiskt förhållningssätt”,”intersektionella perspektiv” och ”akademiskt 

hushållsarbete”. Det är oklart för läsaren hur begreppen används i den föreslagna 

planen och även på vilka sätt begreppen är tänkta att beaktas i aktiviteter som skrivs 

fram i planen.  

 Dokumentet innehåller motsägelser. Exempelvis genomsyras det av ett fokus på 

mätbara indikatorer, trots att man delvis resonerar kring nackdelarna med mätande. 

Tabell och text om könsfördelning bland professorer stämmer inte överens. 

Dokumentet behöver alltså ses över. 

 I de prioriterade målområdena finns en ambition att klargöra vilken förändring som 

ska uppnås, hur och för vem. I flera fall är det dock oklart vem som gör vad. 

Exempelvis: vem väljer ut lämpliga ”aktuella rapporter och forskning” om 

jämställdhet för ”studentwebb, medarbetarwebb och externa hemsidan”, med grund i 

vilken kompetens och utifrån vilka kriterier (s 10)? Vem ansvarar för att ett 
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formaliserat karriärstöd och mentorskap finns på plats och hur ska detta stöd 

organiseras och operationaliseras i lärar- och forskarvardagen (s 12)?  

 En hel del föreslagna aktiviteter som skrivs fram är svårtolkade. Nedan följer några 

exempel. Vad menas med: ”För att arbetet ska få en reell förankring i verksamheten 

behöver de ske inom ramen för det styrsystem som är baserat på kollegialitet, 

legitimitet och kunskapsförankring” (s 9)?  Hur menar man att 

jämställdhetsintegrering kopplas till att ”Rekrytering och befordran ska utgå från 

verksamhetens behov och utgå från väl kända och tydliga kriterier” (s 11)? Hur menar 

man att ett beaktande av akademiskt hushållsarbete och ”jämställdhetsaspekten” i 

realiteten ska påverka tjänsteplaneringen (s 12)? Hur ska en systematisk uppföljning 

av jämställdhet i utbildningar vid Högskolan Dalarna gå till och vem ska ansvara för 

den (s 14)? Hur hänger early warning system (s 15) ihop med 

jämställdhetsintegreringsplanen? 

 I dokumentet gör man en rad påståenden utan att belägga dem. Ett exempel är 

att ”Andelen kvinnor minskar ju högre upp i den akademiska hierarkin man tittar” (s 

11). Nämnden ställer sig frågande till om så är fallet i samtliga miljöer vid Högskolan 

Dalarna. Exemplet belyser hur jämställdhetsintegreringsplanen på ett olyckligt sätt rör 

sig, å ena sidan, mellan beskrivningar av nationella förhållanden och övergripande 

politiska mål, å andra sidan, lokala förhållanden och mål som kan vara ändamålsenliga 

utifrån Högskolan Dalarnas problem, förutsättningar och strategiska vägval. 

Dokumentet innehåller också vissa tveksamma slutsatser. Ett sådant exempel är att 

en ”övergripande uppföljning av tid istället för en detaljerad planering” skulle 

förebygga ojämställdhetsproblem (s 6). Det saknas belägg för påståendet i 

dokumentet. 

 Dokumentet lyfter fram frågor som intressanta att ta reda på och beakta utan att 

närmare förklara varför. Exempelvis står i dokumentet att läsa att ”Det vore intressant 

att kunna analysera om adjunkter generellt arbetar fler timmar än andra akademiska 

befattningar och om hög arbetsbelastning och den högre andelen adjunkter som är 

kvinnor (62%) tillsammans ligger till grund för att kvinnor hade en något högre nivå 

av total sjukfrånvaro än män” (s 6). Det kan förvisso vara värdefullt att se om man kan 

etablera ett sådant samband, men det är oklart varför just detta anses vara av särskilt 

intresse. Här finns alltså ett (av flera) exempel på att texten inte alltid tycks bottna i en 

tydlig målbild. För övrigt noterar nämnden att SULF i rapporten Nu får det vara nog 

indikerat att det inte stämmer att adjunkter – i Sverige generellt – skulle arbeta fler 

timmar än andra befattningar (https://s3.eu-west-

1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/Rapport-

nufardetvaranog_6okt_webb.pdf). 

 I dokumentet görs kopplingar mellan aktiviteter som skrivs fram i 

jämställdhetsintegreringsplanen och uppdragen i Mål och uppdrag för hållbar 

utveckling. Överväg om en jämställdhetsintegreringsplan kan ingå som en aspekt av en 

bredare plan för hållbarhetsintegrering, eller om det ska produceras en rad olika 

integreringsplaner för hållbarhet, mångfald, jämställdhet osv. Hur säkerställer man att 

de olika planerna som eventuellt kommer att tas fram harmonierar med varandra? 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/Rapport-nufardetvaranog_6okt_webb.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/Rapport-nufardetvaranog_6okt_webb.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2021/10/Rapport-nufardetvaranog_6okt_webb.pdf
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 I avsnittet ”Lokalt nuläge” kan det finnas fördelar med att differentiera mellan 

disputerade och docenter i kategorin lektorer i tabell x (s 5). Då kan man nämligen få 

en bättre bild av vilka är seniora på lärosätet – som alltså inbegriper både professorer 

och docenter.   

 

/UFN, via Carl Olsmats (dekan) och Katherina Dodou (prodekan) 


