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Protokoll CSG JML  

 

Datum för mötet: 2021-09-23 

 

Plats för mötet Zoom 

 

Närvarande (beslutande): Arbetsgivarrepresentanter: 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund 
 
Fackliga representanter: 
Alexander Baltatzis, SACO-S 
Kerstin Lagerstedt, SACO-S 
Reine Bergström, SACO-S 
Per-Ove Öster, SEKO 
Nelli Jokinen, SEKO 
Angelica Benitez, SEKO 
Nadia Arman, ST 
Susanna Elfving Blomster, ST 
Elisabeth Hammam Lie, ST 
Erik Edstam, ST 
 
THS: 
Hanna Bjarre, studiesocialt ansvarig 
 

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

Frånvarande: Chamindie Senaratne, SACO-S 

 

 

§ 1 Ordförande öppnar mötet samt val av justerare 

Erik Edstam valdes till justerare. 
 

 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 

Klara Folkesson redogjorde för föregående mötesprotokoll. 

 

§ 3 Information/aktuellt  

Arbetsgivarrepresentanter: 

 På föregående möte sades det att Annica Fröberg skulle sammanställa statistik vad 
gäller ärenden men den kunde inte presenteras idag. Frågan parkeras till senare möte. 
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Fackliga representanter 

 ST ska utbilda ST-skyddsombud i hbtq-frågor via RFSL:s certifiering. 
 
THS 

 Hanna Bjarre är nytillträdd studiesocialt ansvarig. 

 Alla mottagningar ska ha hållit i en liten JML-utbildning för nyantagna. Det ska 
utvärderas under hösten. 

 
 

 

§ 4 Aktuella ledningsfrågor som berör JML  

Anna Wahl uppdaterade CSG-JML om genusprogrammet om sexuella trakasserier och 
könsbaserad utsatthet och prevalensstudien som gjorts i högskolesektorn. Studien 
genomfördes i början av sommaren och under hösten ska resultaten sammanställas och 
analyseras. Planen är att en rapport om hela sektorn ska lanseras den 8 mars 2022. 
Svarsfrekvensen bland anställda nästan 50 %, bland doktorander 30-40 % men lägre bland 
studenter – men SCB har ändå slagit fast att resultaten är statistiskt tillförlitliga. 
De enskilda lärosätena kan också begära ut resultat från ett urval av frågor från SCB. Detta 
gäller däremot inte för mindre lärosäten för att kunna trygga anonymiteten hos 
respondenterna – men detta är inte ett problem för ett stort lärosäte som KTH. Anna ska ha ett 
möte med rektor nästa vecka om detta eftersom det är hon som måste begära ut KTH:s 
resultat. En arbetsgrupp ska också sättas ihop för att jobba med resultaten och identifiera 
åtgärder utifrån de data vi får. De KTH-specifika resultaten kommer också att lanseras 
8/3/2022. CSG-JML kommer att vara en viktig mottagare för resultaten och i planeringen av 
arbetet utifrån resultaten. 
 
Elisabeth Hammam Lie ville påminna om ST:s samtal med Lotta Gustavsson (GVS) om en 
förtroendekris gentemot KTH om lärosätets policyer om sexuella trakasserier. Det är väldigt 
viktigt att KTH:s handlingar speglar dess riktlinjer och styrdokument så att KTH:s arbete med 
sexuella trakasserier ses som trovärdigt. En väg framåt, utgående från samtalet med 
Gustavsson, var att jobba med härskartekniker. 
 
Anna Wahl svarar att det finns två spår i arbetet med sexuella trakasserier, där det ena handlar 
om ärendehantering när någonting skett och det andra om förebyggande arbete om 
inkluderande kultur och värdegrund på KTH. Resultaten från prevalensstudien kommer att ge 
underlag för arbete i båda spåren. 
 
Det finns väldigt lite forskning om ärendehantering men den 18 oktober arrangeras ett 
seminarium inom genusprogrammet om en pågående empirisk studie om ärendehanteringen 
på Umeå universitet och Karolinska institutet. Ifall det finns intresse i CSG-JML att delta så 
kan KTH Equality Office vidarebefordra inbjudan till seminariet. 
 
Elisabeth Hammam Lie sade att för de som sjukskrivs som en följd av sexuella trakasserier blir 
det konkreta ekonomiska följder av trakasserierna, så det är viktigt att arbete görs här och nu 
och inte enbart långsiktigt. 
 
Petra Rosenquist lyfte upp att det är viktigt att komma ihåg att det är viktigt att undvika 
ryktesspridning om ärenden som utreds och att minnas att det är en svår process för alla 
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inblandade. Kerstin Jacobsson betonade att det därför är viktigt att genomföra utredningar 
skyndsamt, även om det är komplexa fall. 
 
Alexander Baltatzis frågade hur många utredningar som görs per år och om det är jämnt 
fördelat på skolorna. Arbetsgivarrepresentanterna hade inga aktuella siffror just nu men 
tidigare har det inte varit så många anmälningar per år. Frågan tas upp på nästa möte. 
 
Nadia Arman betonade att det är viktigt att inte bara fokusera på de som anmäler och hur 
många de är men inte alls på förövarna. I prevalensstudien ställdes också frågor till förövare 
för att testa hur den typen av kunskap kan samlas in. Anna Wahl betonade att det som behöver 
vara i fokus är kulturen som tillåter sexuella trakasserier snarare än på individuella förövare. 
Anmälningar är symptom för strukturella problem. Frågan blir vad för slags miljöer vi vill 
skapa och vad som är okej för allihopa att göra. 
 
Klara Folkesson påminde om handläggningsordningen för hanteringen av ärenden som KTH 
som är bra läsning. 
 
Reine Bergström påminde om att inte alla ärenden som anmäls handlar om sexuella 
trakasserier utan kan också handla om diskriminering, trakasserier eller kränkande 
särbehandling. Reine efterfrågade också tydligare redovisningar om pågående ärenden på 
CSG-JML-mötena. Ett pågående fall har diskuterats allt för mycket offentligt, vilket kan 
påverka utredningen och de berörda individerna negativt. Anna Wahl konstaterade att 
balansgången mellan sekretess och att få tillgång till statistik är svår. 
 
Anna Wahl informerade också om att arbetet med värdegrund fortsatt. Att förankra 
värdegrundsfrågor tydligare hos chefer och ledare på KTH, och i det stöd som erbjuds åt dem, 
är viktigt. I ALP, Arena för ledarskap och pedagogik, pågår också en process om att stärka 
värdegrundsfrågor. 
 
KTH Equality Office kommer också att lansera ett koncept kallat Equality Forum, som 
kommer att vara ca 1 timme långa evenemang för att lyfta aktuella JML-frågor, t.ex. genom 
föreläsningar, paneldiskussion och frågestunder. 
 

§ 5 Aktuellt från KTH Equality Office 

 

Ny JML-strategtjänst kommer att lediganslås internt inom kort. Positivt tecken från rektor om 
att fortsatt satsa på JML-arbetet på KTH. 

 

 

§ 6 Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering för KTH som 

utbildningsanordnare och arbetsgivare 

Roh Petas presenterade sitt förslag på ny mall för dokumentationen av aktiva åtgärder som 
utbildningsanordnare och arbetet kring dokumentationen. Klara Folkesson kommer att leda 
en diskussion om aktiva åtgärder som arbetsgivare på kommande möte. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Justerares signatur: 
 

Sida 5 

 

 PROTOKOLL  Datum  Ev. diarienummer 

  Error! Use the Home tab to 
apply Dok nr Arial 7;5 to 
the text that you want to 
appear here. 

 Error! Use the Home tab to 
apply Arial 7;5 Diarienr to 
the text that you want to 
appear here. 

     

 

§ 7 Frågan om prioriterade arbetsområden för beredning  

o Arbete fortsätter och är nu i implementeringsfasen. Det finns en referensgrupp för 
JML-integreringen och det finns ett engagemang ute på skolorna. KTH Equality 
Office kommer att arrangera två stödworkshops för PA och lärare i december där de 
får lyfta upp konkreta frågor och dilemman och få stöd för det. 

o Det finns ett genusnätverk på KTH som tar fram textmaterial som kan användas i 
JML-moment i utbildningarna och tips examination. Det görs också t.ex. filmer och 
powerpointpresentationer som kan användas. 

o Uppföljningen av UKÄ är på kommande och KTH ska i mars 2022 redovisa för hur 
jämställdhetsintegreringen har utvecklats sedan den inte godkändes av UKÄ våren 
2020. 

 

§ 8 Pågående fall av diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och 
kränkande särbehandling (stående punkt)  

Punkten diskuteras på kommande möte med en dragning av Annica Fröberg. 
 

§ 9 Övriga frågor 

KTH Equality Office kommer att erbjuda en utbildning i JML-frågor och lagkrav för facken. De 
fackliga som vill gå utbildningen behöver anmälas till Klara Folkesson, så facken får 
sammanställa de intresserade och skicka en lista till henne. Datum för utbildningen bestäms 
av Klara och de anmälda. 

 

 

§ 10 Mötet avslutas  

 

 

 

 

Vid protokollet 

   

   
Roh Petas 

Sekreterare 
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Kerstin Jacobsson 

Ordförande 

 Erik Edstam 

Justeringsperson 
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