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Ett jämställt och jämlikt KTH

• Regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering i samklang
med KTHs värdegrund och Diskrimineringslagen

”KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika 
värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen 

diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
avståndstagande från alla former av diskriminering är både en 

kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är 
också en viktig resurs för KTH.”

• Jämställdhetsintegrering: Organisering och utveckling av 
struktur och processer så att ett jämställdhetsperspektiv 
införlivas i allt beslutsfattande



Målet för jämställdhetspolitiken

Att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma 

samhället och sitt eget liv



En vision utifrån de jämställdhetspolitiska 
målen – Ett jämställt KTH

• En jämn fördelning av makt och inflytande: 

Jämn representation i beslutande organ på 

KTH

• Ekonomisk jämställdhet: Lika lön för lika arbete, 

lika lön för likvärdigt arbete och jämn 

resursfördelning mellan könen på KTH

• Jämställd utbildning: Alla ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, 

studieval och personlig utveckling oavsett kön 

på KTH



• Jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet: Alla oavsett kön på KTH ska kunna ta 

samma ansvar för hem, familj och omsorgsarbete på 

arbetsplatsen

• Jämställd hälsa: Alla oavsett kön på KTH ska ha samma 

förutsättningar för en god hälsa på arbetet, samt erbjudas 

vård på lika villkor

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Alla på KTH, oavsett 

kön, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet. Detta innebär att diskriminering, trakasserier, 

sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inte 

förekommer på KTH



JML

Jämställdhet: samma makt att forma 

samhället och sitt eget liv oavsett kön

Mångfald: uppskatta skillnader utan att 

förstärka stereotyper

Lika villkor: samma förutsättningar till makt 

och inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, 

kroppslig integritet samt jämn fördelning av 

det obetalda omsorgsarbetet



KTH:s JML-arbete

Mål: lika villkor och inkluderande kulturer

Strategi: forskningsbaserad kunskap och 

ökad medvetenhet 

Förhållningssätt: forskningsbaserat, 

intersektionellt, problembaserat, 

processinriktat, systematiskt, delaktigt

Organisering: central samordning, 

uppföljning och stöd för ett jämställdhets-, 

mångfalds och lika villkorsarbete som 

utformas och genomförs lokalt med fokus 

på centrala processer



Prioriterade mål i JML

Ett jämställt 
KTH

Samlad 
organisering

Lika Villkor Kunskap och 
medvetenhet

Inkluderande 
kulturer



Prioriterade åtgärder i 
jämställdhetsintegreringen

• Styrning och uppföljning

• Förändringsledning

• Utbildningsinsatser

• Rekrytering och bedömning

• Ledarutveckling

• Studiemiljö

• Kommunikation

• Högskolepedagogik

• Utredningar



Organisering av JML

JMLProjekt och 
arbetsgrupper 

på skolnivå

JMLA-grupp

Vicerektor Equality
Office

JIKTH 
Vetenskaplig 

referensgrupp

Forskning 
Genus, 

organisation 
och ledning



KTH Equality Office: 

JIKTH och Diskrimineringslagen

KTH Equality Office

Uppdrag från 

Utbildningsdepartementet: 

Jämställdhetsintegrering 

av Högskolor och 

universitet

Krav från 

Diskrimineringsombuds-

mannen

/Diskrimineringslagen

ANSTÄLLDA STUDENTER



Implementering- några exempel

• GOFL – Genus och förändringsledning, Program 

för kvinnor på ledande positioner i syfte att öka 

kvinnors inflytande i förändringsarbetet 

• Karriärstöd och ledarutbildning, 

forskningsbaserat utvecklingsarbete

• Osquldas väg blir Malvinas väg

• Metoo KTH: studie om ärendehantering mot 

studenter

• Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier, 

JMLA-gruppen

• Flera pilotprojekt inom grundutbildningens 

program

• Högskolepedagogisk kurs om genus och 

jämställdhet för lärare


