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Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi
Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete
Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin för att utföra denna uppgift är att sträva efter jämställdhet i hela
myndighetens verksamhet. Vetenskapsrådet ställer upp följande operationella mål.
Vetenskapsrådet ska
1) uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina beredningsgrupper,
2) vidmakthålla att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag hos
Vetenskapsrådet motsvarar kvinnors och mäns andelar bland de potentiellt sökande
forskarna,
3) ha samma beviljandegrad1 för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på
bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär
och till stödformen,2
4) inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering där så är möjligt,
5) integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa kommunikation.
Styrelsen har ansvaret för att Vetenskapsrådets strategi genomförs. För att målen ska
uppnås krävs insatser av hela myndigheten, inklusive ämnesråd, råd och kommittéer.3
Där inget annat anges, ansvarar generaldirektören för att jämställdhetsarbetet drivs
framåt.

Inledning
Denna strategi avser Vetenskapsrådets verksamhet som forskningsfinansiär. Arbetet med
att åstadkomma jämställdhet inom Vetenskapsrådet som myndighet behandlas i en
särskild likabehandlingsplan.
Vetenskapsrådets huvuduppgift är att fördela forskningsstöd till den forskning som har
högst vetenskaplig kvalitet och som bäst främjar förnyelse. För att klara denna uppgift
krävs att bedömningen av ansökningar sker på ett sakligt sätt. I en saklig bedömning
ingår att den ska vara könsneutral; Vetenskapsrådet ska stödja de allra bästa forskarna
oavsett om de är kvinnor eller män.

1
Med beviljandegrad för kvinnor respektive män menas andelen beviljade ansökningar av samtliga
inkomna ansökningar från kvinnor respektive män.
2
Måluppfyllelsen måste självfallet bedömas med avseende på ett tillräckligt stort antal beslut.
3
Här avses ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, ämnesrådet för medicin och hälsa,
ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, rådet för forskningens infrastrukturer, utbildningsvetenskapliga kommittén, kommittén för konstnärlig forskning, kommittén för utvecklingsforskning och
kommittén för klinisk behandlingsforskning.
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Vetenskapsrådet utgår från att forskningskapacitet finns i samma utsträckning hos båda
könen. Vetenskapsrådet har vidare som utgångspunkt att forskningen gagnas av att både
kvinnor och män deltar och bidrar med sin kompetens och sina erfarenheter.
Jämställdhet är också en rättvisefråga. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att
forska och göra karriär som forskare.
För att uppnå jämställdhet inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde krävs långsiktigt
och uthålligt arbete och kontinuerlig uppmärksamhet på att vunna framsteg i jämställdhetshänseende inte går förlorade. Myndigheten ska fortlöpande följa upp och analysera
sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv samt vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av resultaten. Vetenskapsrådet ska också informera om jämställdhetsarbetet.
Därutöver ska Vetenskapsrådet ägna uppmärksamhet åt hur genusforskningens resultat
kan bidra till att förbättra jämställdheten i myndighetens verksamhetsområde.

Lagar, förordningar och regleringsbrev
Jämställdhet mellan kvinnor och män tas upp i det juridiska regelverket, t.ex. i
regeringsformen 1 kap. 2 §, diskrimineringslagen (2008:567), högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).
Statsmakternas jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv4. Detta övergripande mål har fyra delmål: (i) en jämn
fördelning av makt och inflytande, (ii) ekonomisk jämställdhet, (iii) jämn fördelning av
det obetalda hem- och omsorgsarbetet, (iv) mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vetenskapsrådets verksamhet och jämställdhetsstrategi berör främst de två första delmålen.
I Vetenskapsrådets instruktion (2009:975) 1 § 14 stadgas att Vetenskapsrådet ska främja
jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Måluppfyllelsen ska
redovisas i Vetenskapsrådets årsredovisningar i enlighet med de krav som fastställs av
regeringen i regleringsbrev.

Processer för att nå målen
Vetenskapsrådet ska analysera sin verksamhet i ett jämställdhetsperspektiv och följa upp
i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Detta ska ske årligen i samband med presentationen för styrelsen av utfallet av årets allmänna utlysning och i samband med
utarbetandet av årsredovisningen. Jämställdhetsfrågorna ska diskuteras i styrelsen och i
övriga delar av organisationen och behövliga åtgärder ska vidtas. Vidare ska en mer
övergripande jämställdhetsanalys göras vid slutet av styrelsens treåriga mandatperiod.
När en ny styrelse tillträder ska den se över jämställdhetsstrategin och vid behov besluta
om förändring av strategin.
I det följande beskrivs närmare hur de uppsatta operationella målen ska nås.

1 Jämn könsfördelning i Vetenskapsrådets beredningsgrupper
”Vetenskapsrådet ska uppnå och behålla en jämn könsfördelning i sina
beredningsgrupper” (mål 1).
4

Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).
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I detta sammanhang anses jämn könsfördelning råda i en grupp när ingetdera könet utgör
mindre än 40 % av ledamöterna.
Innan beredningsgrupper tillsätts, ska könsfördelningen övervägas totalt sett och inte
minst med avseende på ordförandeposterna. Jämställdhetsarbetet ska vara långsiktigt. Det
innebär bl.a. att inom vissa områden, där kvinnor eller män är starkt underrepresenterade
bland högskolans lärare och forskare, måste Vetenskapsrådet vara uppmärksamt på att
inte överutnyttja de fåtaliga kvinnorna respektive männen.
Om den föreslagna sammansättningen av en beredningsgrupp, respektive förslaget till
beredningsgruppsordföranden hörande till ett ämnesråd, råd eller kommitté, ligger
utanför intervallet 40 % - 60 % ska detta framgå av beslutsunderlaget. I underlaget ska
det också finnas en motivering för avvikelsen, där det anges vilka ansträngningar som
gjorts för att få en jämn könsfördelning.
Även när andra grupper tillsätts och när beslut fattas om Vetenskapsrådets representation
i externa nationella och internationella organ ska jämställdhetsaspekten vägas in.

2 Kvinnors och mäns sökaktivitet
”Vetenskapsrådet ska bevaka att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag
hos Vetenskapsrådet motsvarar kvinnors och mäns andelar bland potentiellt sökande
forskare” (mål 2).
Såväl kvinnor som män ansöker för närvarande om forskningsstöd hos Vetenskapsrådet i
en utsträckning som motsvarar deras andel av dem som kan anses vara potentiellt
sökande forskare. Om detta förhållande skulle ändras framöver, kommer Vetenskapsrådet
att aktivt arbeta för att få in fler ansökningar från det kön som är underrepresenterat bland
de sökande.

3 Samma beviljandegrad för kvinnor och män
”Vetenskapsrådet ska ha samma beviljandegrad5 för kvinnor och män och samma
genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till
forskningens karaktär och till bidragsformen”6 (mål 3).
Innan Vetenskapsrådet beslutar att införa en ny bidragsform eller göra en ny
forskningssatsning ska effekterna på jämställdheten analyseras och överväganden göras
om några särskilda åtgärder är påkallade. Analysen ska gälla jämställdheten dels vad
gäller den totala nivån på forskningsstödet, dels uppdelat på bidragsform och
ämnesområde.
Vetenskapsrådets uppdrag att främja jämställdhet i sitt verksamhetsområde, liksom
jämställdheten som en kvalitetshöjande faktor bör betonas. Utlysningstexter,
bedömningskriterier och beredningsformer ska övervägas i ett jämställdhetsperspektiv.
Ledamöterna i ämnesråd, råd och kommittéer och i beredningsgrupper ska delges
Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi. Beredningsgrupperna ska ges utbildning i
5
6

Se not 1.
Se not 2.
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jämställdhetsfrågor vid informationsmötena inför beredningsarbetet. Även övriga
sakkunniga ska delges strategin, som också ska finnas på engelska.
Vetenskapsrådets beredningshandböcker ska innehålla skriftliga anvisningar för
beredningsgrupperna, där följande uppmärksammas:
att samtliga bedömningskriterier ska vara tydliga och explicita. När utlysningar sker, ska
kriterierna redovisas på Vetenskapsrådets hemsida tillsammans med anvisningarna för de
sökande,
att endast de "forskningsaktiva" åren ska beaktas vid bedömningen av den vetenskapliga
produktionens omfattning, vilket innebär att t.ex. tid för föräldraledighet, ledighet på
grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter ska räknas bort,
Handläggarna i Vetenskapsrådet ska inför varje ny beredningsomgång gå igenom
ovanstående anvisningar med beredningsgrupperna.
Innan en beredningsgrupp fastställer sitt förslag till bidragsfördelning ska beviljandegraden i förslaget och den genomsnittliga bidragsstorleken räknas ut för kvinnor
respektive män.
Huvudsekreterarna ska föredra beredningsgruppernas förslag om bidragsbeslut i ett
jämställdhetsperspektiv för respektive ämnesråd, råd och kommitté och kommentera
eventuella skillnader i beviljandegrad och genomsnittligt bidragsbelopp mellan kvinnor
och män. Dessa föredragningar ska ske innan ämnesråd, råd och kommittéer fattar beslut.
Till besluten ska bifogas respektive ämnesråds, råds och kommittés samlade bedömning
av resultatet i förhållande till Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi. Bedömningarna ska
inkludera ämnesrådets, rådets resp. kommitténs kommentarer till eventuella skillnader i
de avseenden som nämns ovan, samt en plan/strategi för att komma till rätta med dem.
Varje ämnesråds, råds och kommittés samlade skriftliga bedömning ska delges styrelsen.
I samband med generaldirektörens och ämnesrådens, rådens, och kommittéernas
presentation för styrelsen av utfallet av de årliga utlysningarna ska beviljandegraden för
kvinnor respektive män anges för varje ämnesråd, råd och kommitté och varje
bidragsform. Bidragens genomsnittliga storlek ska också redovisas uppdelat på kön. En
sammanfattning av resultaten ska tas med i Vetenskapsrådets årsredovisning. Varje
ämnesråds, råds och kommittés presentation för styrelsen ska inkludera kommentarer till
eventuella skillnader i de avseenden som nämns ovan samt en plan för att komma till
rätta med skillnaderna.
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4 Jämställdhetsperspektiv i analyser och utvärderingar
”Vetenskapsrådet ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv i varje analys och utvärdering
där så är möjligt” (mål 4).
Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i varje utvärdering och analys där så är möjligt.
Detta ska även gälla de PM, remissvar, diskussions- och beslutsunderlag där så är
relevant och möjligt. Direkta och eventuella indirekta konsekvenser för jämställdheten
ska diskuteras i varje analys och utvärdering. I de fall ett jämställdhetsperspektiv inte
bedöms relevant eller möjligt att inkludera ska detta särskilt motiveras.
Jämn könsfördelning ska alltid eftersträvas i utvärderingspaneler respektive då externa
skribenter eller experter anlitas.
En redogörelse för hur myndigheten nått upp till målet ska årligen föreläggas styrelsen
senast när årsredovisningen lämnas till regeringen.

5 Jämställdhetsperspektiv i extern kommunikation
”Vetenskapsrådet ska integrera jämställdhetsperspektivet i myndighetens externa
kommunikation” (mål 5).
I myndighetens externa kommunikation ska jämställdhetsperspektivet integreras i
samtliga kommunikationskanaler; det ska, i relevanta sammanhang, tydligt framgå att
Vetenskapsrådet arbetar för jämställdhet. Den externa bilden av Vetenskapsrådet ska i
övrigt vara könsneutral och inte förstärka könsstereotypa bilder av exempelvis forskare
eller ämnesområden.
En redogörelse för hur myndigheten nått upp till målet ska årligen föreläggas styrelsen
senast när årsredovisningen lämnas till regeringen.
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