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Protokoll CSG JML  

 

Datum för mötet: 2021-04-29 

 

Plats för mötet Zoom 

 

Närvarande (beslutande): Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund 
Annica Fröberg, personalchef 
 
Fackliga representanter: 
Chamindie Senaratne, Saco-S 
Reine Bergström, Saco-S 
Kerstin Lagerstedt, Saco-S 
Per-Ove Öster, SEKO 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Elisabeth Hammam Lie, ST 
Nadia Arman, ST  
Alexander Baltatzis, Saco-S 
 
THS: 
Ävelin Pantigoso, THS 
 

Närvarande (övriga): Klara Folkesson, JML-strateg 
Roh Petas, JML-strateg (sekreterare) 
Petra Rosenquist, HR-specialist 
 

Frånvarande: Erik Edstam, ST 
 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justerare 

Kerstin Lagerstedt valdes till justerare. 
 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Roh Petas redogjorde för föregående mötesprotokoll vilket godkändes av CSG JML. 

 

§ 3 Information/aktuellt  

Arbetsgivarrepresentanter: 

a. Kerstin Jacobsson nämnde genomlysningen av verksamhetsstödet på hela KTH. 
Det handlar mycket om arbetssätt och att effektivisera processer. Ett annat syfte 
är att identifiera områden där vi behöver stärka vår kompetens. Det är ganska 
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homogena yrkesgrupper vad gäller kön och bakgrund. KTH vill ha en större 
heterogenitet i verksamhetsstödet och detta tas också i beaktande i 
rekryteringen. 

i. ST lyfte upp att detta arbete inte ska leda till att kvinnor trängs ut och att 
det är viktigt att koppla ihop genomlysningen med en översyn av 
lönerna. Karriärmöjligheterna inom verksamhetsstödet behöver också 
förbättras för att göra de positionerna mera attraktiva. 

ii. Lönestatistik finns och tas i beaktande i arbetet. 
iii. KTH vill vara en attraktiv arbetsgivare för fler. 
iv. Saco undrade om det går att få fram könssegregerad statistik över vem 

som söker till vilka jobb. 
v. KTH kan titta på slutkandidater och det är de personer som det är 

intressant att titta på. Att titta på alla sökande går att mäta men alla har 
inte nödvändigtvis ens grundkraven för tjänsten och är därmed inte 
relevanta. 

vi. Saco undrar om det är enkelt att ta fram statistik över alla sökande och 
om det kan göras till nästa möte. Annica tar den punkten vidare men det 
är oklart hur enkelt eller svårt det är att ta fram den statistiken från 
Varbi. 

vii. Karriärvägar inom verksamhetsstödet är också en fråga som behandlas 
som en del av arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering som 
arbetsgivare. 

viii. SEKO konstaterar att det är skillnader i vem som söker vilka tjänster 
men det viktiga är att den mest kompetenta personen får jobbet. 

ix. Kerstin Jacobsson tror att KTH sticker ut en del jämfört med andra 
lärosäten och det skulle vara intressant att veta hur det ser ut. Klara kan 
ta upp det i Lika villkorsnätverket med andra lärosäten. 

x. ST lyfte upp att det finns strukturella skillnader i T/A-strukturen 
jämfört med fakulteten. Inom fakulteten går det att bli chef under en 
kortare period men den möjligheten finns inte i verksamhetsstödet. 
Detta kan också leda till större turnover inom verksamhetsstödet. 

b. Övriga arbetsgivarfrågor tas upp i andra punkter under mötet. 
 
 
Fackliga representanter 

a. ST jobbar med att hbtq-utbilda sina förtroendevalda. ST har också en ny styrelse 
sedan förra mötet. 

 
THS 

a. THS har arbetat vidare med sina utbildningar tillsammans med Equality Office, 
t.ex. fadderutbildningen och sektionsaktiva. 

b. THS har uppmärksammat att studenter beter sig väldigt annorlunda i digitala 
forum än på plats och det förekommer fler sexistiska och rasistiska 
kommentarer. Detta är en fråga som behöver hanteras och problemet är 
någonting som skolorna behöver hållas uppdaterade om. 

i. Anna Wahl frågade i vilken typ av forum kränkningarna förekommer 
och hur THS får information om kränkningarna. 

ii. Ofta forum som skapas via kurser, t.ex. på facebook eller i Slack 
bland nya studenter. Det förekommer däremot också bland äldre 
studenter. Sektionerna har kontroll över vissa forum och kan försöka 
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moderera dem men de forum som studenterna håller i själva är svåra 
att kontrollera. THS och sektionerna försöker uppmana studenterna 
att upprätta sina forum via sektionera för att ha mera insyn och för 
att kunna lyfta upp KTH:s Code of Conduct som riktlinje. 

iii. Anna sade att det är en viktig fråga att benämna, t.ex. under 
mottagningarna, och vem man kan anmäla till. 

 
 

§ 4 Aktuella ledningsfrågor som berör JML  

Den nya planen för JML-integreringen på KTH beslutades i mars. Det var en lång process med 

planen men arbetet fortsatte parallellt med den processen. Den nya planen är väldigt 

annorlunda jämfört med den gamla JIKTH-planen, som hade mera bakgrund, förklarande 

texter och argumentation. Den gamla planen har därmed mycket som är bra för personer som 

är nya i JML-arbetet på KTH att läsa igenom. Målsättningarna är de samma i båda planerna 

och det är för att det är frågan om långsiktiga processer som tar tid. Den nya planen gäller 

2021-2022 men arbetet kommer inte att ta slut efter det. 

Anna Wahl har i KTH:s verksamhetsplan 2021 fått ett uppdrag om värdegrundsarbetet på 

KTH. Ett arbete med att synliggöra det arbete som redan görs med värdegrund, både som en 

del av JML-integreringsarbetet och från andra vinklar, har inletts. Den 28 april hålls ett möte 

med olika aktörer på KTH får att samla in det arbete som redan görs och vilka 

utvecklingsområden som finns. 

 

§ 5 Aktuellt från KTH Equality Office 

o Olika utbildningsinsatser hålls kontinuerligt för att stöda både studenter och 
anställda. 

o En ständig synkronisering och samordning i JML-arbetet görs också eftersom det är 
många som arbetar med snarlika frågor. 

o Angående underlag för arbetet med diskriminering så har KTH genomfört en pilot 
av ett nytt sätt att göra undersökningar bland anställda i PULS-undersökningen som 
skickades ut till 500 anställda under våren. En av PULS-undersökningarna hade 
fokus på JML/kränkande särbehandling. De tre främsta faktorerna i diskriminering 
eller kränkande särbehandling som lyftes upp i PULS var kön, ålder och etnicitet, 
vilket är samstämmigt med tidigare undersökningar. Kvalitativt underlag fås 
däremot inte in genom den typen av undersökningar. 

o JML-perspektivet i kvalitetsdialogen har stärkts i årets kvalitetsuppföljning och 
Klara har analyserat kompetensförsörjnings- och fakultetsutvecklingsplanerna. 

o I juni ordnas en filmvisning av ”Picture a scientist” av Equality Office och WOP, en 
organisation för doktorander på KTH. 

o Roh Petas och Lotta Nilsson analyserade skolrapporterna ur ett JML-perspektiv. 
Skolorna har kommit olika långt, och det finns skillnader inom skolorna beroende 
på nivå. Många program överväger att synkronisera JML med hållbar utveckling, 
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vilka har både för- och nackdelar. Många efterfrågar och stöd och resurser av KTH 
Equality Office, vilket funktionen erbjuder, men att t.ex. utveckla KTH-
gemensamma moduler är inte nödvändigtvis en del av Equality Offices uppdrag och 
det finns inte heller resurser för ett sådant arbete. 

 

§ 6 Frågan om prioriterade arbetsområden för beredning 

 

Utveckling av jämställdhetsintegrering (JML) av utbildningarna 

Detta är ett pågående utvecklingsarbete så det finns ingen färdig modell. Det är viktigt att 
programansvariga och lärare själva tar ansvar för utveckla innehållet och har ett ägandeskap 
över JML-integreringen. Programmen behöver själva avgöra var i programmet JML-innehållet 
ska in och hur, men Equality Office stöder programmen i detta arbete. 

Resursfördelning ur ett jämställdhetsperspektiv 

Rektor har gett ett uppdrag om att se över den interna medelsfördelningen ur ett 
jämställdhetsperspektiv, där facken har efterlyst även flera diskrimineringsgrunder. En 
arbetsgrupp har skapats men har inte träffats ännu. Uppdraget ska rapporteras den 2 oktober. 

Det finns två olika uppdrag om att se över medelsfördelningen och det är viktigt att de synkas 
ihop. Medelsfördelningen ska också rapporteras till regeringen. 

Saco: gruppen forskare har nästan noll sjukskrivningar jämfört med andra yrkeskategorier på 
ITM-skolan. Medlen för sjukskrivning för forskare under de två första veckorna tas ur deras 
egna forskningsmedel vilket kan vara en bidragande faktor till att forskare inte sjukskriver sig. 

 Detta var nytt för arbetsgivarrepresentanterna. De har kopplat den här typen av 
frågor till att ha förtroendearbetstid men detta är en fråga som kanske behöver tas 
upp med skolorna. Det är en komplex fråga om villkoren för lärare och forskare. 

Klara lägger upp regleringsbrevet i Socialgruppen. 

Stöd i ärendehanteringsprocessen för anställda 

Ingenting nytt att rapportera men Klara repeterade bakgrunden för frågan. 

 ST: det behövs mera arbete med detta. Det finns ett del underlag men det 
förekommer också underrapportering. Det borde utvecklas metoder för att 
arbeta mera aktivt med ärendehantering. 

Klara: det är två olika frågor. Dels stöd till utredarna och dels att öka 
anmälningsfrekvensen. 

 Saco: Det borde finnas någon som har ett övergripande ansvar för kvaliteten för 
ärendehanteringen och utredningarna som görs som en del av den. 
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 ST: Processen kring stödet för den som anmäler borde också ses över. Det borde 
finnas en person som följer med anmälaren under hela processen oberoende av 
om ärendehantering flyttas över till en annan skola. Det behövs också stöd efter 
att ärendehanteringsprocessen är avslutad. 

 Annica Fröberg: vi försöker hitta lösningar för att inte behöva utreda på egen 
skola men det är en resursfråga. Många ärenden handlar också mera om 
konflikt än diskriminering men de ärendena behöver också hanteras. I vissa fall 
tas externa utredare in, t.ex. om det är stora utredningar som kräver intervjuer 
med trettio personer. 

Saco: externa utredare är ofta nödvändiga i mera komplexa ärenden. 

 ST: Arbeta mera kvalitativt och att använda personalpolicyn på ett bra sätt för 
att skapa bättre arbetsmiljöer. 

 Saco: lagen säger att vi är skyldiga utreda ifall vi misstänker att det sker 
diskriminering eller kränkande särbehandling och det är KTH dålig på. 

Om en person inte vill anmäla så kan KTH bara gå in med generella åtgärder. Det är svårt att 

utreda utan en målsägande. Gruppen diskuterar anonymitet kontra individuell anmälan. 

 

§ 7 Pågående fall av diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och 

kränkande särbehandling (stående punkt)  

Det är flera externa utredningar på gång och som håller på att redovisas. Annica samlar ihop 
underlag till nästa möte (antal ärenden, mera information kan sällan delges p.g.a. sekretess). 

§ 8 Övriga frågor 

Mötesdatum för hösten har inte tagits fram ännu, Petra Rosenqvist återkommer om det. 

 

§ 9 Mötet avslutas  
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Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

 Kerstin Lagerstedt 

Justeringsperson 
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