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Förord 

Formas har uppdrag i regleringsbrev att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, i 
syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Inriktningen av arbetet 
redovisas i form av denna strategi. 

Formas strategi för jämställdhetsintegrering redogör för inriktningen av vårt arbete med 
jämställdhetsintegrering. Den beskriver de övergripande mål och områden som kommer att 
prioriteras för åren 2022–2025. 

Strategin beslutades den 31 augusti 2021. 
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Sammanfattning 

Formas har uppdrag i regleringsbrev att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i 
syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (M2020/01517). 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021. Inriktningen av arbetet redovisas i form av 
denna strategi. 

Formas strategi för jämställdhetsintegrering redogör för inriktningen av vårt arbete med 
jämställdhetsintegrering. Den beskriver de övergripande mål och områden som kommer att 
prioriteras för åren 2022 – 2025. För programperioden har vi valt att inrikta arbetet dels på att 
utveckla kunskapsunderlag för de områden och processer som prioriterats i utvecklingsarbetet, dels 
på behoven av ökad samverkan för att nå myndighetens övergripande mål för 
jämställdhetsintegrering. 

Formas övergripande mål för programperioden är följande: 

• Formas bidrar med kunskap som belyser förutsättningar och villkor för olika 
grupper i samhället. Målet handlar om att säkerställa att den kunskap som byggs upp och 
förmedlas inom ramen för Formas verksamhet, är inkluderande och på ett relevant sätt 
återspeglar olika samhällsgruppers förutsättningar och behov. Inriktningen av arbetet inom 
ramen för målet innefattar bland annat att bredda deltagandet från olika 
vetenskapsområden och forskningsfält, inklusive olika samhällsaktörer, att verka för att den 
forskning och innovation som finansieras i större omfattning integrerar ett köns- eller 
genusperspektiv och att bättre tillgängliggöra den kunskap som produceras.  
 

• Forskare och samverkande aktörer har jämställda möjligheter att ta del av Formas 
finansiering och övriga aktiviteter. Målet handlar om att säkerställa en jämställd 
fördelning av Formas medel. Det berör bidragsgivningen och andelen forskande kvinnor 
och män och samverkande aktörer som beviljas medel från oss och i vilken utsträckning. 
Det berör också behovet av att borga för ett jämställt deltagande i andra aktiviteter och 
uppdrag som vi genomför, exempelvis utvärderingar, kommunikationsinsatser, 
konferenser, rapporter och systematiska forskningssammanställningar. Inriktningen av 
arbetet inom ramen för målet innefattar bland annat om att arbeta för en ansvarsfull 
bedömning och utvärdering av forskning och innovation, att utveckla systemet för 
datauttag och statistik samt att utveckla analyser som tar fasta på hur budgetering av 
Formas medel fördelas med avseende på kön. 

 

• Formas bidrar till ett jämställt forsknings- och innovationssystem genom 
samverkan med andra. Målet berör förhållandena inom forsknings- och 
innovationssystemet, till exempel vad beträffar meritering och karriärutveckling och de sätt 
varpå både Formas verksamhet och våra samverkansmöjligheter kan påverka dessa 
förhållanden i en jämställd riktning. Inriktningen av arbetet inom ramen för målet 
inbegriper samverkan med andra aktörer för att förbättra meriteringssystemet inom 
forsknings- och innovationssystemet, att genomföra ett pilotprojekt i samverkan med 
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forskningsutförare kring hur vår verksamhet kan påverka jämställda förhållande, liksom en 
utökad samverkan med andra myndigheter och organisationer om jämställdhetsintegrering.  
 

En långsiktig strategi för jämställdhetsintegrering ska fungera över en längre tid och behöver inte 
omarbetas om inte Formas uppdrag eller inriktning väsentligt förändras. Strategin kommer att 
kompletteras med en handlingsplan som arbetas fram för relevanta verksamhetsområden och 
arbetsprocesser. I handlingsplanen konkretiseras ojämställdhetsproblem och de analyser, 
utvecklingsinsatser, aktiviteter och resultat som krävs för att uppnå och säkerställa de övergripande 
målen. I slutet av programperioden planeras för en utvärdering av genomförda aktiviteter och 
insatser. 
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Formas strategi för jämställdhetsintegrering 

Om uppdraget kring jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som Sveriges regering och riksdag använder 
för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen1. Jämställdhetsintegrering innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor 
och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Regeringens utvecklingsprogram 
Jämställdhetsintegrering i myndigheter, förkortat JiM, har som mål att statliga myndigheter i 
Sverige ska bli bättre på att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Under perioden 2020 – 2025 
har regeringen gett 54 myndigheter ett särskilt jämställdhetsuppdrag. Myndigheterna ska både 
identifiera och åtgärda ojämställdhet inom sina kärnverksamheter och bidra till att öka 
jämställdheten i samhället. Jämställdhetsmyndigheten är den myndighet som ska säkerställa att 
regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag. Jämställdhetsmyndigheten har 
också i uppdrag att stödja myndigheternas utveckling av och arbete med jämställdhetsintegrering.  

I uppdraget om och i utvecklingen av jämställdhetsintegrering för programperioden läggs särskild 
tonvikt på att myndigheterna, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, ska uppnå effekter på 
samhällsnivå. 

Dessutom betonar regeringen följande: 

• att ett jämställdhetsperspektiv utöver kön eller genus även bör inkludera andra och 
samverkande kategoriseringar, till exempel ålder och etnicitet.  

• att myndigheterna uppmärksammar de synergier som kan uppnås mellan uppdraget om 
jämställdhetsintegrering och andra uppdrag, exempelvis Agenda 2030. 

• att myndigheterna utvecklar och använder sig av jämställdhetsbudgetering som ett verktyg 
för jämställdhetsintegrering. 
 

Formas uppdrag om jämställdhet 

Formas har sedan 2016 haft i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv och främja 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Myndigheten ska även verka för att köns- och 
genusperspektiv integreras i forsknings- och innovationsverksamheten, när det är tillämpligt. I och 
med regeringens nya programperiod av utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i 
myndigheter, ska Formas i enlighet med regleringsbrevet för 2021, fortsätta utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering och senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen av det arbetet för 
perioden 2022 – 2025.  Inriktningen av arbetet redovisas i form av denna strategi.  

Formas har tidigare haft ett uppdrag om JiM inom ramen för regeringens första programperiod av 
utvecklingsprogrammet. Uppdraget gällde för åren 2017 – 2018. Vi fastställde i oktober 2016, i 

 
1 Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt 

eget liv. Det övergripande målet har brutits ned i sex delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 
jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Skrivelse 2016/2017:10. Socialdepartementet s. 8.   
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enlighet med det dåvarande uppdraget, en handlingsplan för jämställdhetsintegrering av vår 
verksamhet. I planen formulerades ett antal långsiktiga mål som berörde Formas kärnverksamhet, 
det vill säga forskningsfinansieringen, samt ett antal utvecklingsinsatser och aktiviteter som krävdes 
för att uppnå målen.  

Sedan den tidigare planen för jämställdhetsintegrering togs fram har Formas och vår omvärld 
genomgått stora förändringar. Vår verksamhet har breddats och utökats med nya uppdrag och 
avdelningar, och myndigheten har mer än fördubblat antalet medarbetare. Regeringens uppdrag om 
jämställdhetsintegrering har också förändrats och utvecklats, bland annat genom tonvikten på att 
myndigheterna i samverkan med andra ska uppnå samhällseffekter. Det finns därför behov av att ta 
fram en strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering som stämmer överens med de interna och 
externa förutsättningar som råder och den verksamhet som nu bedrivs på Formas.  

Formas verksamhet 

Formas har i uppdrag att finansiera forskning och innovation som kan bidra till hållbar utveckling. 
Utöver forskningsutförare vid institut och vid lärosäten, kan vi även finansiera andra aktörer inom 
både offentliga och privata organisationer, såsom andra myndigheter, kommuner eller företag. Den 
forskning och innovation som finansieras ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för 
samhället. Formas har en stor internationell verksamhet och deltar och driver 
finansieringsverksamhet tillsammans med andra länder. Vi har också i uppdrag att systematiskt 
utvärdera, analysera och sammanställa resultat från publicerad forskning som ett stöd i arbetet med 
att nå de nationella miljömålen. Vidare att ansvara för kommunikation om forskning och 
forskningsresultat. Formas ska även bidra till att den forskning och innovation som finansieras 
nyttiggörs och kommer till användning i samhället. Detta sker i hög utsträckning via samverkan, 
som är en självklar och integrerad uppgift inom våra verksamhetsområden och genomförs med en 
mängd olika samverkanspartners. Vi genomför också löpande analyser om forskning, uppföljning 
och utvärdering av insatser, agerar som experter i olika sakfrågor samt är aktiva på det 
forskningspolitiska området.  

Utgångspunkter för Formas arbete med jämställdhetsintegrering 

I det här avsnittet presenteras ett antal utgångpunkter för att Formas genom sitt uppdrag om 
jämställdhetsintegrering kan bidra till ett jämställt samhälle. Särskilt med hänsyn till regeringens 
betoning på att myndigheterna ska uppnå effekter på samhällsnivå. 

Formas vision är att kunskap bygger en hållbar värld och det är som kunskapsorganisation vår 
nuvarande verksamhet främst ska förstås. Formas roll som kunskapsförmedlare för hållbar 
utveckling har under de senaste åren blivit allt mer betydande, i takt med att uppdraget breddats 
och utvecklats. Kunskapsförmedlingen vilar på dialog och samverkan med olika samhällsaktörer 
för att på bästa sätt verka för att forskningsresultat och innovationer kommer till användning och 
nytta. Regeringsuppdragets betoning på att jämställdhetsintegreringen i samverkan med andra 
aktörer ska resultera i effekter på samhällsnivå, är därför väl i linje med vår verksamhet.  
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Det är också i linje med ett internationellt sett ökat fokus på samhällsutmaningar och på 
forskningens och innovationens relevans och samhällsnytta, bland annat genom EU:s ramprogram 
Horisont Europa.  

Rörelsen för öppen vetenskap som Formas är aktiv del av, är av avgörande betydelse för att 
forskningsresultat kan nå ut både till medborgare och till forskare. Alla forskningsresultat som vi 
finansierar ska publiceras omedelbart öppet tillgängligt och datahanteringsplaner upprättas. 
Tillgången till den kunskap som offentligt finansierade forskningsresultat utgör, är en viktig 
jämställdhets- men även jämlikhetsfaktor - i och med att det öppnar upp för den demokratiska 
möjligheten till att fler grupper kan få insyn i den forskning och innovation som produceras. Så är 
även den möjlighet till samskapande, samverkan och medborgares medverkan i forsknings- och 
innovationsprocesser som öppen vetenskap även kan innebära. 

 Omställningen till ett öppet vetenskapssystem innebär också, att bedömningen och utvärderingen 
av forskning och forskare måste utvecklas och förbättras, för att på ett ansvarsfullt sätt återspegla 
och ta till vara alla former av bidrag och resultat som forskning och innovation innebär. Det kräver 
bedömningar som är inkluderande och som tar hänsyn till de olika forskningsverkligheter som 
råder inom forskarsamhället. 

Agenda 2030 är en central utgångspunkt för hela vår verksamhet. En uttalad premiss i agendan är 
att systematiskt integrera ett jämställdhetsperspektiv i agendans genomförande och en bärande 
princip är att ingen ska lämnas utanför. Det finns därför stora möjligheter att tillvarata de 
synergieffekter som kan skapas genom att kombinera arbetet med Agenda 2030 och uppdraget om 
jämställdhetsintegrering. För att kunna uppnå dessa effekter utgår Formas från ett 
jämställdhetsperspektiv, som utöver kön och genus även inkluderar andra och samverkande 
maktordningar eller kulturella föreställningar om till exempel ålder, klass eller etnicitet.  

Arbetet för en hållbar utveckling innefattar i sig såväl potentiella synergier som konflikter mellan de 
skilda dimensionerna av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk). Att genomföra Agenda 2030 
innebär, trots att agendan ska förstås i sin helhet, att synergier och motsättningar mellan de 17 
målen (och delmålen) behöver belysas, och i synnerhet vilka olika gruppers intressen som företräds 
eller riskeras att underordnas i genomförandearbetet. 

Formas ansvarar, vid sidan av andra programsatsningar, för fyra tioåriga nationella 
forskningsprogram med egna agendor och mål vilka också inkluderar att bidra till jämställdhet. Ett 
huvudsyfte med programmen är att förbättra forskningens förutsättningar att bidra till att möta 
samhällsutmaningar. Programmen och utlysningsverksamheten, inklusive olika programaktiviteter 
såsom seminarier, konferenser och dylikt, sker i stor utsträckning i samverkan med olika 
samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen och de aktiviteter som initieras inom dem, 
är därför av stor betydelse i vårt arbete med att möta prioriterade samhällsutmaningar, i vilket ett 
aktivt jämställdhetsarbete ingår. 

Slutligen, ett av Formas verktyg för att bidra till samhällsnytta är uppdraget om att genomföra 
systematiska forskningssammanställningar som stöd i arbetet med att nå miljömålen. Dessa 
sammanställningar består av analyser av kunskapsläget inom prioriterade områden och syftar till att 
främja vetenskapligt förankrade politiska beslut. Det innebär också ett fokus på att presentera och 
kommunicera resultat för olika avnämare, till exempel kommuner, länsstyrelse eller relevanta 
myndigheter. Arbetet med och kommunikationen av forskningssammanställningarna är i ständig 
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utveckling med avseende på såväl metodfrågor som vilka områden som ska prioriteras. Särskilt 
hänsyn behöver tas till de underlag och förslag till beslut som kan ha skilda konsekvenser för olika 
grupper av människor. 

Sammantaget befinner sig Formas i ett läge som skapat flera gynnsamma möjlighetsfönster. Vi har 
därför goda förutsättningar, genom att utnyttja möjliga synergier med andra uppdrag och 
engagemang och i samverkan med andra aktörer, att uppnå effekter för jämställdhet på 
samhällsnivå. 

Generella ojämställdhetsproblem och Formas jämställdhetsarbete 

Två utmaningar 

Sverige har i huvudsak två utmaningar när det gäller jämn könsfördelning inom forskning och 
innovationssystemet. Den ena är att rekryteringen upp till toppnivån inom forsknings- och 
innovationssystemet fortfarande är betydligt mansdominerad och att utjämningen i allmänhet går 
mycket långsamt. Den andra är att forskningsämnen och specialiseringar i stor omfattning är 
könsuppdelade och återspeglar könsbaserade utbildnings- och yrkesval.  

En orsak till den långsamma utvecklingen vad beträffar andelen kvinnor som är professorer, 
handlar om möjligheten att meritera sig vetenskapligt. En studie som Vetenskapsrådet nyligen låtit 
utföra om kvinnor och mäns förutsättningar för att bedriva forskning i högskolan2, visar bland 
annat att kvinnor i högre utsträckning än män upplever att de saknar mentorer och tycker att det är 
svårt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Kvinnor har också svårare än män att få tid till att 
forska och meritera sig och vittnar i högre grad än män om erfarenheter av att inte bli inbjudna, 
sedda, hörda, lästa eller refererade.  

Att kvinnor har sämre möjligheter än män att få tid att arbeta med sin forskning och chans att bli 
professor, hänger också ihop med att kvinnor och män i stor utsträckning är verksamma inom 
olika forskningsfält, där förutsättningarna för att få forskningstid ser olika ut. En högre andel 
kvinnor än män är verksamma i forskningsfält och i anställningskategorier som har en högre andel 
undervisning och lägre andel forskning. Vetenskapsrådets studie bekräftar därmed tidigare 
framförda hypoteser, där man hävdar att traditionellt manliga domäner som naturvetenskap och 
teknik har större resurser för forskning, medan forskningsfält där många kvinnor är verksamma, 
exempelvis utbildningsvetenskap, tilldelas mindre resurser.  

Osäkra arbetsvillkor 

Förutsättningarna för att kunna forska påverkas också av omvittnat osäkra arbetsvillkor och hög 
nivå av arbetsrelaterad stress inom akademin. I en undersökning som fackförbundet Sveriges lärare 
och forskare (SULF) låtit genomföra bland sina medlemmar3, framgår att arbetssituationen i hög 
grad präglas av att jakten på att få externfinansiering för att kunna säkra sin anställning och 

 
2 Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnor och mäns förutsättningar att bedriva forskning. Vetenskapsrådet, 2021. 
3 I skuggan av osäkerheten: Om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljön i akademin. SULF, 2021. 
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möjligheten till att forska och meritera sig4.  I studien framgår det också att kvinnor genomgående 
upplever att de har en sämre arbetsmiljö jämfört med män och upplever också mer stress och lägre 
arbetstillfredsställelse än vad män gör. Vad beträffar personer födda utanför Sverige rapporterar de 
sämre social gemenskap och erkännande för arbetsinsatsen men lägre krav och stress än personer 
födda i Sverige. Personer födda utanför Europa rapporterar lägre inflytande än personer födda i 
Sverige och i Europa. Situationen varierar också beroende på forskningsämnesområde.  
Exempelvis rapporterar lantbruks- och veterinärmedicin högst krav men också högt inflytande. 
Humaniora rapporterar lägst krav men också lägst inflytande och högst stress medan 
naturvetenskap redogör för högst inflytande och lägst stress, tillsammans med medicin- och 
hälsovetenskap. 

Formas jämställdhetsarbete 

Formas och andra forskningsfinansiärer, är del av det forsknings- och innovationssystem som 
skapar förutsättningar för att bedriva relevant forskning av hög kvalité. Meriteringsmöjligheterna 
inom rådande system handlar i stor utsträckning om att få tillgång till externa medel via 
finansiärerna för att lösgöra tid för forskning och därmed publicering. Meritering kan också handla 
om att erbjudas olika former av uppdrag, exempelvis att vara ledamot i en bedömningspanel eller 
att uppnå inflytande genom att tillfrågas i andra expertsammanhang: som talare på konferenser och 
möten, att utföra utvärderingar eller att delta i forskningssammanställningar och rapporter.  

I den del av Formas verksamhet som specifikt ägnas åt forsknings- och innovationsfinansiering, 
arbetar vi aktivt med att säkerställa att ledamöterna i våra bedömningspaneler är jämnt fördelade 
med avseende på kön. Fördelningen är årligen inom ramen för 40 – 60 procent, givet att vissa 
utlysningar kan ha fler eller färre deltagare per kön, oftast beroende på sakområdets natur. Inom 
vissa ämnen, exempelvis tekniska specialiseringar, kan möjligheterna att rekrytera kvinnor vara 
svårare med tanke på att färre kvinnor totalt sett är verksamma inom dessa områden. Det omvända 
gäller även för möjligheterna att rekrytera män inom områden som till stor del domineras av 
kvinnor, exempelvis inom veterinärmedicin.  

Vi har även under årens lopp noterat en tendens till att kvinnor, i högre grad än män, tackar nej till 
bedömningsuppdraget. En orsak kan handla om det tidigare nämnda relativa bristen på kvinnor 
inom vissa forskningsfält, vilket innebär att efterfrågan på dessa ökar. Eftersom bedömning av 
forskningsansökningar (och även artiklar), är en internationell verksamhet, är det tänkbart att 
trycket därför också blir större på de kvinnor som är verksamma inom vissa ämnesområden. 
Orsakerna kan dock vara många och komplexa och är något som vi avser att bättre utröna, för att 
därmed också få kunskap om vad vi möjligtvis kan förändra för att kunna motverka tendensen. 

En till andelen av kön jämnt fördelad bedömningsgrupp, innebär dock inte att bedömningarna per 
automatik blir jämställda. Såväl kvinnor som män bär på föreställningar kopplade till kön och andra 
former av kategoriseringar. Vi arbetar därför för att försäkra oss om att det inte förekommer 
medveten eller omedveten partiskhet ifråga om sökanden, genom de instruktioner vi ger och de 
utbildningar för ledamöter vi genomför.  

 
4 Situationen bekräftas också på internationell nivå i en rapport från OECD: Reducing the Precarity of Academic Research Careers. OECD 

Science, Technology and Industry Policy Papers, May 2021, no. 113 
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Könsuppdelad statistik 

Vi följer och redovisar kontinuerligt könsuppdelad statistik över fördelningen av medel i våra 
utlysningar5. Totalt för åren 2016 – 2020 kan konstateras att fördelningen av beviljade medel per 
huvudsökande baserad på kön, är inom ramen för 40 – 60 procent men att män totalt sett i högre 
grad än kvinnor väljer att söka till Formas utlysningar. Fördelningen varierar över år men också 
beroende på utlysningens form. För Formas forskarinitierade utlysning, den årliga öppna 
utlysningen, kan konstateras att av det totalt inkomna antalet ansökningar för perioden 2016 - 
2020, inkom 41 procent från kvinnor och 59 procent från män. Beviljningsgraden för utlysningen 
var för kvinnor 43 procent respektive för män 57 procent. Ser vi istället till de tematiska nationella 
utlysningarna är fördelningen mer jämn vad beträffar både inkomna och beviljade ansökningar, 51 
procent för kvinnor och 49 procent för män. Orsakerna till dessa skillnader mellan 
utlysningsformer (och inom olika utlysningsområden) kräver en fördjupad och även en kvalitativ 
analys men det finns en tendens att tematiskt inriktade utlysningar inom Formas ansvarsområden 
är mer jämn utifrån ett könsperspektiv. En fördjupad analys är dock nödvändig, och behöver också 
kompletteras med en analys vad gäller andelen medsökande per kön, liksom andelen av medel per 
kön totalt (huvudsökande och medsökande), liksom med en mer utförlig jämställdhetsanalys av de 
samhällsaktörer som Formas finansierar. 

Kön och forskningsämnesområden 

Vad beträffar beviljade ansökningar från olika forskningsämnesområden fördelat per kön6, har 
andelen beviljade ansökningar per område de senaste åren varit relativt jämnt fördelade mellan 
huvudsökande kvinnor och män men varierar vad gäller specifika områden. För både kvinnor och 
män, kommer naturvetenskapliga områden på första plats, följt av samhällsvetenskap. På tredje 
plats för kvinnor kommer jordbruksvetenskap medan den platsen för män innehas av 
teknikvetenskap. För både kvinnor och män är humaniora det område som har lägst beviljade 
ansökningar. 

Jämför man resultaten ovan med fördelning per område och kön för inkomna och handlagda 
ansökningar, ser bilden lite annorlunda ut. Majoriteten av inkomna ansökningar från såväl kvinnor 
som män, sorterar även här under naturvetenskap. Emedan andra plats för kvinnor innehas av 
områden inom samhällsvetenskap, gäller det tekniska området för män, följt av 
samhällsvetenskapliga området. För både kvinnor och män utgörs det lägsta söktrycket av 
ansökningar från humaniora. 

Även här krävs det ytterligare analyser för att bättre förstå skillnaderna och djupare kvalificera vilka 
ämnen och forskningsfält som kvinnor, respektive män söker och beviljas medel inom. De 
redovisade forskningsämnesområdena är grova kategoriseringar och belyser inte den stora bredd av 
ämnen, metoder och forsknings- eller innovationsfält som ingår i kategoriseringarna.  

 
5 Könsuppdelad statistik över fördelningen av medel redovisas årligen i Formas årsredovisning, baserad på huvudsökanden. Vad beträffar de 

tematiska internationella utlysningarna, är statistiken inte helt fullständig på grund av nationella sekretessregler. För dessa utlysningar 
redovisas årligen endast könsuppdelad statistik för beviljade projekt.   

6 Sammanfattningen är hämtad från Formas redovisning av andelen inkomna och beviljade ansökningar per forskningsområdesämne, 
uppdelad på kön för åren 2010 - 2019 och som Sverige lämnat in till Europeiska kommissionens återkommande rapport, She Figures - om 
jämställdhet inom forskning och innovation i EU. 
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Inriktning av arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025 

I det här avsnittet presenteras Formas tre övergripande mål och den strategiska inriktningen av 
arbetet med jämställdhetsintegrering för programperioden. Formas övergripande mål kopplar 
främst till två av regeringens jämställdhetspolitiska delmål, nämligen en jämn fördelning av makt 
och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. För programperioden har Formas valt att inrikta 
arbetet dels på att utveckla kunskapsunderlag för de områden och processer som prioriterats i 
utvecklingsarbetet, dels på behoven av ökad samverkan för att nå myndighetens övergripande mål 
för jämställdhetsintegrering. 

Formas tre övergripande mål är följande: 

• Formas bidrar med kunskap som belyser förutsättningar och villkor för olika grupper i 
samhället. 

• Forskare och samverkande aktörer har jämställda möjligheter att ta del av Formas 
finansiering och övriga aktiviteter. 

• Formas bidrar till ett jämställt forsknings- och innovationssystem genom samverkan med 
andra. 

Om Formas mål för jämställdhetsintegrering och inriktningen av arbetet 

Formas övergripande mål belyser olika nivåer av verksamheten där vi bedömer att 
utvecklingsarbete behöver ske, för att bättre kunna bidra till de jämställdhetspolitiska målen och på 
sikt till jämställdhet i samhället. Det handlar dels om själva innehållet och relevansen av den 
forskning och innovation som finansieras och förmedlas, dels om att säkerställa en jämställd 
fördelning av medel och deltagande i aktiviteter samt om behovet av att samverka med andra 
aktörer i jämställdhetsarbetet. Målen relaterar också till de tre effektmål som Formas tagit fram för 
myndighetens verksamhetslogik och beskrivs under respektive mål.  

För programperioden har Formas valt att inrikta arbetet dels på att utveckla kunskapsunderlag för 
de områden och processer som prioriterats i utvecklingsarbetet, dels på behoven av ökad 
samverkan för att nå myndighetens övergripande mål för jämställdhetsintegrering. För att bättre 
kunna identifiera och konkretisera ojämställdhetsproblem och därefter identifiera relevanta 
åtgärder inom ramen för målen, behövs analyser göras och underlag tas fram.  Detta kommer att 
ske med stöd i den handlingsplan som ska tas fram på myndigheten och sedan genomföras på de 
avdelningar som är ansvariga för respektive arbetsprocess.  

Samtliga tre mål är av stor betydelse för vår verksamhet och för de jämställdhetspolitiska delmål vi 
vill bidra till att uppnå, det vill säga en jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk 
jämställdhet.  I skenet av att Formas roll som kunskapsförmedlare för hållbar utveckling under de 
senaste åren blivit allt mer betydande, vill vi under programperioden 2022–2025 särskilt betona 
vikten av arbetet med det första målet, som rör behovet av inkluderande kunskap och 
kunskapsförmedling. Det är också i överensstämmelse med den bärande principen för Agenda 
2030 om att ”Ingen ska lämnas utanför”. Rent konkret innebär det att ta höjd för att olika 
samhällsgruppers förutsättningar och villkor ska synliggöras, inom ramen för arbetet med hållbar 
utveckling och i genomförandet av agendan. 
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Mål 1: Formas bidrar med kunskap som belyser förutsättningar och villkor för olika 
grupper i samhället 

Forskning producerar kunskap som ökar vår förståelse om oss själva och vår omvärld och som kan 
ligga till grund för en god samhällsutveckling. Innovationsprocesser behöver bygga på ett rikt 
utbud av idéer och perspektiv för att möta olika behov och samhällsutmaningar. Det är därför 
viktigt att forskning och innovation öppnar upp för bredare deltagande från olika delar av 
samhället och att denna kunskap gynnar alla människor, oavsett kön, ålder, klass eller etnisk 
bakgrund.   

Mål 1 handlar om att säkerställa att den kunskap som byggs upp och förmedlas är inkluderande 
och på ett relevant sätt återspeglar olika samhällsgruppers förutsättningar och behov, för att på sikt 
kunna bidra till jämställdhet i samhället och en hållbar utveckling.  

Målet relaterar till det effektmål för Formas verksamhetslogik som lyder: Kunskap och samverkan 
som bidrar till att lösa globala och nationella samhällsutmaningar. 

Inriktning av arbetet inom ramen för mål 1: 

Köns- och genusperspektiv 

En indikator på att forskningen och dess resultat har potential att inkludera och återspegla en 
mångfald av grupper i samhället, är i vilken mån som forskningen har integrerat köns- och 
genusperspektiv, eller har förmågan att belysa även andra och ofta samverkande maktordningar. 
Det handlar i sak inte om ett främjande av köns- eller genusforskning per se, utan gäller den 
kunskap om möjligheterna till att uppnå jämställda och jämlika förhållanden som dessa perspektiv 
på sikt kan tillföra.  

Formas avser att intensifiera arbetet med att verka för att ett köns- och genusperspektiv integreras i 
forsknings- och innovationsverksamheten, när så är tillämpligt. Det innebär till exempel att 
sökanden kan behöva göra en konkret bedömning av huruvida det föreslagna projektet tar fasta på 
olika gruppers förutsättningar och villkor och i så fall, vilka grupper som på sikt kan ha nytta eller 
användning av den kunskap som produceras. Samtidigt ser vi ett behov av att identifiera områden 
där det finns ett särskilt behov av att stärka kunskapen om betydelsen av köns- och 
genusperspektiv, till exempelvis genom olika kunskapssammanställningar.  

En mångfald av forskningsperspektiv och samhällsaktörer  

Forskning och kunskap om hållbar utveckling och i synnerhet miljö och klimat, har traditionellt i 
första hand kopplats samman med ett naturvetenskapligt forskningsparadigm medan innovation i 
hög utsträckning likställts med teknisk utveckling. Vi vill betona att en mångfald av perspektiv och 
forskningsområden stärker kvaliteten i kunskapsproduktionen. Forskningens relevans och 
samhällets förmåga till innovation är helt avgörande för att kunna bidra till hållbar utveckling.  

Det är också i sak något som främjar jämställdhet, då kvinnor och män tenderar att röra sig inom 
olika discipliner och forskningsfält, branscher och sektorer. Vi avser därför att fortsätta arbetet för 
att vår verksamhet, i sin hela bredd, ska inkludera och belysa en mångfald av olika forsknings- och 
kunskapsperspektiv hämtade från olika discipliner och vetenskapsområden och samarbeten dem 
emellan. Det innebär även behov av att inkludera en mångfald av relevanta samhällsaktörer 
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(organisationer, företag, branscher och sektorer) och att främja en pluralistisk syn på vad 
forskningsresultat och innovation kan vara.   

Tillgänglig kunskap 

En förutsättning för att den kunskap som produceras inom ramen för Formas finansiering ska 
kunna komma samhället och olika grupper av människor till del, är att den är öppet tillgänglig. Vi 
ställer krav på att de resultat som vi finansierat, ska publiceras omedelbart öppet och vara sökbar. 
Men vi arbetar också med att tillgängliggöra kunskap på andra sätt, till exempel genom att initiera 
samverkan mellan forskare och samhällsaktörer, anordna seminarier och konferenser och att 
kommunicera resultat från de forskningssammanställningar som görs.  

Den pågående digitala utvecklingen innebär att Formas på sikt via exempelvis vår hemsida, bättre 
kan tillgängliggöra och åskådliggöra den kunskap som produceras. Vår webbtidning Extrakt 
synliggör på ett populärvetenskapligt sätt forskning och innovation som kan bidra till att lösa 
samhällsutmaningar. För att ytterligare visa på de viktiga resultat som kommer fram från den 
forskning som Formas finansierar, planerar vi att undersöka möjligheten till att ta fram ”Resultat i 
korthet” inom några ämnesområden. Syftet med dessa är att i högre utsträckning tillgängliggöra 
resultaten från forskningen. Att sammanfatta och förmedla forskning och ny kunskap på ett enkelt 
och lättbegripligt sätt, underlättar förståelsen för och genomslaget av forskning och innovation i 
samhället. 

Ett breddat deltagande 

Kopplat till hållbar utveckling finns det olika problem i samhället som behöver lösas. Men här 
finns också olika former av erfarenheter, kunskaper och förslag på lösningar. För att bättre ta vara 
på de erfarenheter och kunskaper som olika grupper av människor har, vill vi bredda deltagandet i 
forsknings- och innovationsprocesserna. Vi kommer därför att undersöka hur vi kan stimulera 
möjligheterna till medborgares samskapande och medverkan i forsknings- och 
innovationsprocesser men även hur vi kan involvera olika samhälls- eller avnämargrupper i 
utformningen av olika satsningar, eller i andra former av aktiviteter och möten. 

Mål 2: Forskare och samverkande aktörer har jämställda möjligheter att ta del av 
Formas finansiering och övriga aktiviteter 

Formas utgångspunkt är att forskning och innovation ska bedrivas av personer med de bästa 
kvalifikationerna. Inga andra förhållanden ska påverka en bedömning av kapaciteten att utföra den 
idé som presenteras i en ansökan eller delta i aktiviteter som vi anordnar. 

Målet handlar om att säkerställa en jämställd fördelning av Formas medel. Det berör 
bidragsgivningen och andelen forskande kvinnor och män och samverkande aktörer som beviljas 
medel från oss och i vilken utsträckning. Det berör också behovet av att borga för ett jämställt 
deltagande i andra aktiviteter och uppdrag som vi genomför, exempelvis utvärderingar, 
kommunikationsinsatser, konferenser, rapporter och systematiska forskningssammanställningar. 

Målet relaterar till det effektmål för Formas verksamhetslogik som lyder: Legitima, transparenta 
och effektiva processer som garanterar hög vetenskaplig kvalitet, relevans och jämställdhet 
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Inriktning av arbetet inom ramen för mål 2: 

Principer för finansieringsverksamheten 

Formas utformar sina bedömnings- och urvalsprocesser efter utlysning baserat på ett antal 
grundläggande principer, bland annat om att Formas ska säkerställa att finansieringen främjar 
jämställdhet, jämlikhet och diversitet. För vissa utlysningar av medel samarbetar vi med andra 
finansiärer i Sverige och internationellt, då kan processen för utlysning, bedömning och urval 
hanteras av en av våra samarbetspartners. Formas har i ett sådant samarbete som krav att få delta i 
utformningen av utlysningen, bedömnings- och urvalsprocess i samråd med övriga finansiärer. 
Finansieringsverksamheten och dess processer följs kontinuerligt upp med avseende på hur 
principerna åtföljs. 

Ansvarsfull bedömning och utvärdering 

Formas har genom sitt åtagande om öppen vetenskap och öppen tillgång till publikationer och 
forskningsdata, även anslutit sig till den internationella rörelsen för en ansvarsfull bedömning och 
utvärdering av forskning och forskare. En bärande princip i en sådan bedömning eller utvärdering, 
är att bedömningssystemet måste anpassas och förbättras för att vara inkluderande och främja 
jämställdhet i forskarsamhället. Ett led i ett sådant arbete, handlar om att se över och utveckla de 
bedömningskriterier och instruktioner till sökanden och granskare som Formas använder i sina 
olika former av satsningar. Ett annat led handlar om att se över hur formulär och annan 
information om forskares meriter, kan utformas och anpassas till att bättre förmedla och återspegla 
alla former av bidrag och resultat som forskning och innovation kan innebära, snarare än att 
ensidigt fokusera på antalet publikationer. Även de utvärderingar som Formas genomför ska 
informeras av ett ansvarsfullt angreppssätt och synliggöra en bredd av bidrag. 

Utveckling av systemet för datauttag och statistik 

En förutsättning för att vi ska kunna säkerställa att forsknings- och innovationsmedel fördelas på 
ett jämställt sätt, är att vi har tillgång till tillförlitlig och uttömmande statistik. Det system för 
datauttag som Formas fram till nu arbetat med, har ett antal svagheter och är svårmanövrerat.  
Formas utvecklar därför, tillsammans med forskningsråden Vetenskapsrådet och Forte, ett nytt 
system för datalager. Systemet kommer göra det enklare och effektivare att få tillgång till en bredd 
av uppgifter vad beträffar fördelningen av medel uppdelat på kön. Ett tillhörande 
visualiseringsverktyg gör det enklare att åskådliggöra medelstilldelningen och ger också bättre 
möjligheter för en uppföljande kvalitativ analys och därefter förslag på eventuella åtgärder.  

Jämställdhetsbudgetering 

Jämställdhetsbudgetering är ett övergripande begrepp om hur en budget är jämställdhetssäkrad och 
där resurserna är jämställt fördelade. Det kan exempelvis innebära att utgå ifrån 
jämställdhetsanalyser av olika förslag på satsningar eller aktiviteter, så att vägval, prioriteringar och 
resurstilldelning i budgeten så långt som möjligt återspeglar ambitionerna för jämställdhet.  

För att ytterligare säkra att konsekvenser för jämställdhet beaktas, avser vi att utveckla analyser som 
tar fasta på hur budgetering av Formas medel fördelas med avseende på kön. Ett område där detta 
är av vikt, rör vilka ämnesområden eller forsknings- och innovationsfält som fördelas mest 
respektive minst resurser, jämfört med portföljen i sin helhet. Mot bakgrund av att 
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forskningsämnen och specialiseringar i stor omfattning är könsuppdelade och återspeglar 
könsbaserade utbildnings- och yrkesval, kan en sådan portföljanalys belysa hur innehållet i olika 
satsningar påverkar möjligheten till en jämställd resursfördelning. Det inkluderar även analys av de 
samhällsaktörer från olika organisationer, branscher och företag som Formas kan finansiera, i 
relation till kön och andel av budgeterade medel.  

Jämställt deltagande i internationella utlysningar 

En viktig aspekt för möjligheten till att meritera sig som forskare, är att erhålla medel för forskning 
inom internationella utlysningar. Vi kommer att verka för att engagera fler aktörer och att arbeta 
för att främja ett jämställt deltagande i våra internationella utlysningar som helhet och särskilt inom 
ramen för Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Ramprogrammet 
har stort fokus mot Formas ansvarsområden och ett övergripande tema är jämställdhet. Flera 
partnerskap startas inom programmet och inom de för Formas prioriterade partnerskapen verkar vi 
aktivt för jämställdhet, såväl vid utformningen av utlysningar av forskningsmedel som vid 
utformningen av själva partnerskapen.  

För att få bättre kunskap om vilka eventuella hinder det kan finnas för att uppnå ett jämställt 
deltagande, behöver vi genomföra analyser av tidigare genomförda internationella utlysningar, både 
inom ramen för tidigare ramprogram såväl som inom tidigare utlysningar inom olika 
partnerskapsprogram. Därutöver behöver vi tillförsäkra att de satsningar som sker inom våra 
nationella forskningsprogram, har kopplingar till de utlysningar och aktiviteter som sker inom 
ramen för Horisont Europa. I det arbetet finns det också behov av att se över och harmonisera de 
krav som ställs i de nationella utlysningarna visavi de internationella utlysningarna. Exempelvis 
införs inom Horisont Europa krav på obligatoriska jämställdhetsplaner för projekt och program 
och Formas behöver också se över den möjligheten. 

Jämställt deltagande i olika former av aktiviteter och uppdrag  

Meriteringsmöjligheter eller annan status och inflytande uppnås inte enbart genom att tilldelas 
forsknings – eller innovationsmedel. Lika viktigt är möjligheterna till att delta i andra aktiviteter, 
såsom att vara talare på konferenser eller bjudas in till seminarier. Detsamma gäller möjligheterna 
till att få olika former av uppdrag, till exempel att ingå i olika expertpaneler, delta i rapporter och 
forskningssammanställningar eller i andra sammanhang där forskning och innovation 
kommuniceras.  

Formas arbetar aktivt med att säkerställa att representationen av deltagare i olika former av 
aktiviteter är jämställda och har tagit fram riktlinjer för jämställt deltagande. Det är också viktigt att 
representationen av deltagare i sådana aktiviteter, belyser en så stor mångfald som möjligt och 
därmed kan bidra till att bryta normer och etablerade föreställningar om ”vem” och ”hur” en 
forskare ”är”. Exempelvis genom att deltagandet inbegriper representanter av såväl olika kön, som 
åldrar, etnicitet eller hudfärg och funktionsvariationer. Det gäller även för deltagande 
samhällsaktörer, från olika organisationer, företag eller sektorer i samhället. 
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Mål 3: Formas bidrar till ett jämställt forsknings- och innovationssystem genom 
samverkan med andra 

Formas har en omfattande samverkan på olika nivåer, med en mängd aktörer kring olika 
forskningspolitiska aspekter och för en hållbar utveckling. Samverkan är också nyckel till att vi på 
sikt ska kunna bidra till de jämställdhetspolitiska målen och att uppnå effekter på samhällsnivå.  
Detta i synnerhet då vi som enskild myndighet har ett begränsat handlingsutrymme och möjlighet 
till påverkan. 

Målet berör förhållandena inom forsknings- och innovationssystemet, till exempel vad beträffar 
meritering och karriärutveckling och de sätt varpå både Formas verksamhet och våra 
samverkansmöjligheter kan påverka dessa förhållanden i en jämställd riktning. 

Målet relaterar till det effektmål för Formas verksamhetslogik som lyder: Ett väl fungerande 
forsknings- och innovationssystem som har ett högt förtroende i samhället.   

Inriktning av arbetet inom ramen för mål 3: 

Ett förbättrat meriteringssystem 

Högt upp på den nationella och internationella forskningspolitiska agendan, ligger frågan om hur 
systemet för hur forskare meriterar sig kan utvecklas och förbättras för att främja ett öppet, 
jämställt och rättvist vetenskapssystem. Det rådande systemet för karriärutveckling inom 
forsknings- och innovationssystemet, premierar att forskare främst ska meritera sig genom att 
publicera sig vetenskapligt. Det är ett system som framförallt gynnar dem som har tid för att utöva 
forskning och att skriva artiklar, vilket i högre grad gäller män framför kvinnor. 
Meriteringssystemets starka fokus på publicering, riskerar också att ge upphov till vad som har 
beskrivits som en ”publish or perish” kultur, där forskargärningen mäts och värderas efter antalet 
publikationer och status på de tidskrifter de publicerats i, snarare än efter innehåll (givet skillnader i 
publiceringstradition inom olika vetenskapliga discipliner). 

Den ensidiga betoningen på publicering i form av artiklar innebär att andra meriter ofta 
undervärderas, till exempel undervisning, samverkan, öppna vetenskapspraktiker, populärvetenskap 
eller andra former av kunskapsspridning än enbart traditionell bibliometri 7. Vi har identifierat ett 
behov av att se över hur bedömningen av forskningsansökningar och annan form av utvärdering 
kan förbättras för att i högre grad ta till vara olika former av meriter, (se ovan under mål 2, 
Ansvarfull bedömning och utvärdering) men har i likhet med andra enskilda aktörer små möjligheter att 
själva skapa incitament för att förändra meriteringssystemet i grunden. För att uppnå samsyn och 
på sikt förändring, deltar vi aktivt i en mängd olika sammanhang och samarbeten, där frågan 
diskuteras och lösningar prövas. Det gäller exempelvis inom ramen för Science Europe och Global 
Research Council men även inom cOAlition S - en internationell sammanslutning av finansiärer 
som arbetar för en omställning till ett öppet vetenskapssystem. Vi deltar också i AcademiaNet, ett 
europeiskt nätverk och databas för att främja meriteringsmöjligheterna för forskande kvinnor och 
experter inom alla discipliner. 

 
7 Denna situation, och i synnerhet det rådande systemets konsekvenser för hur mäns respektive kvinnors möjligheter till meritering på 

lärosätena tillvaratas, har också uppmärksammats av Sveriges regering i den senaste forskningspropositionen. Universitetskanslerämbetet 
(UKÄ) har fått i uppdrag att kartlägga situationen på lärosätena. 
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På den nationella arenan kan nämnas de samverkansmöjligheter som deltagandet i SUHF:s8 
dialogmöten innebär, liksom inom de finansiärsgemensamma nätverken för öppen vetenskap och 
för jämställhet, som samlar såväl statliga som privata finansiärer men även andra aktörer. Inom det 
förstnämnda nätverket kring öppen vetenskap, medverkar även representant för Kungliga 
biblioteket. I jämställdhetsnätverket medverkar även representanter för Jämställdhetsmyndigheten 
samt Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Pilotprojekt med forskningsutövare 

Formas har en mängd olika bidragsformer för olika syften och som styrs via de krav och kriterier 
som vi ställer upp i våra utlysningar. Det rör ett spektrum från forskarinitierade utlysningar till mer 
specifikt riktade utlysningar och gäller såväl nationella som internationella satsningar. Det kan 
handla om att stimulera till olika former av samverkan mellan forskare och samhällsaktörer, 
möjliggöra nyttiggörandet av forskningsresultat och innovationer eller ha som mål att främja 
karriärutvecklingen, genom att till exempel rikta sig till forskare tidigt i karriären.  

Kraven och kriterierna används för att styra mot det som vi vill åstadkomma men vi behöver mer 
kunskap om hur dessa krav eller kriterier uppfattas eller påverkar de forskningsutövare vi vänder 
oss till. Det gäller i synnerhet vad gäller konsekvenserna för att kunna uppnå jämställdhet och de 
jämställdhetspolitiska målen. Vi avser därför att undersöka möjligheten till att inleda ett pilotprojekt 
med en forskningsutförare kring den påverkan våra bidragsformer, krav och kriterier kan ha - 
antingen vid ett lärosäte, institut eller annan medelsförvaltare. De exakta formerna för detta 
kommer att utvecklas under programperioden.  

Internationella finansiärssamarbeten 

Formas deltar aktivt på olika nivåer i en rad internationella samarbeten med andra finansiärer och 
aktörer, exempelvis Global Research Council och Science Europe samt ingår i olika partnerskap 
och program såsom Belmont Forum och inom ramen för Horisont Europa. Vi har därmed stora 
möjligheter till att följa och förhålla oss till den internationella diskussionen och utvecklingen i 
fråga om jämställdhet inom forsknings- och innovationssystemet. Det ger oss även möjlighet till att 
driva frågor som rör jämställda och jämlika förhållanden inom ramen för dessa samarbeten och 
partnerskap - och att aktivt stödja och medverka i olika initiativ och program som har uttalat fokus 
på genus och jämställdhet. Formas deltar i dagsläget inte i några sådana program.  Vi har påbörjat 
diskussioner och avser att undersöka möjligheterna för Formas att medverka i såväl ett nordiskt 
som ett europeiskt forskningsprogram om genus och jämställdhet  

Formas bistår även via EU-samordningsfunktionen Regeringskansliet med inspel och underlag till 
utformningen av det nya europeiska forskningsområdet (ERA) där jämställdhet lyfts genomgående.  

Samverkan med andra myndigheter och organisationer 

Vid sidan av de samarbeten och den samverkan vi har med olika finansiärer på både nationell och 
internationell nivå, vill vi lyfta samverkan med andra myndigheter och organisationer, inklusive 
näringsliv och behovet av att ytterligare utveckla detta inom ramen för uppdraget om 
jämställdhetsintegrering. En sådan samverkan sker redan idag i hög grad inom ramen för arbetet 
inom de nationella forskningsprogrammen. Vi har anledning att utröna vilka fler myndigheter och 

 
8 Sveriges universitets- och högskoleförbund 
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organisationer inom arbetet för hållbar utveckling och våra ansvarsområden, exempelvis 
miljöområdet, som vi kan utveckla närmare samverkan med. Det gäller inte minst de myndigheter 
som i och med regeringens nya programperiod också omfattas av uppdraget om 
jämställdhetsintegrering, till exempel Naturvårdsverket. 

Planering, genomförande och uppföljning av Formas jämställdhetsintegrering 

Uppdraget från regeringen är att jämställdhetsarbetet ska integreras i myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Alla delar av verksamheten ska vara med och bidra till jämställdhetsintegrering.  För 
Formas blir det därför mest strategiskt att integrera genomförandet av uppdraget i Formas 
verksamhetsplanering. Det är också vad Jämställdhetsmyndigheten rekommenderar samt att 
jämställdhetsintegrering tydligt framkommer i myndighetens instruktioner till 
verksamhetsplaneringen. Jämställdhetsmyndigheten betonar även vikten av att vi utvecklar och 
använder oss av jämställdhetsbudgetering, som ett verktyg för jämställdhetsintegrering.  

Formas strategi för jämställdhetsintegrering ska kompletteras med en handlingsplan och i den ska 
konkretiserade mål på de områden som Formas prioriterat i strategin formuleras. Handlingsplanen 
för jämställdhetsintegrering är en integrerad del av Formas verksamhetsplanering och följs därför 
upp och uppdateras årligen.  

Vid programperiodens slut ska Formas genomföra en utvärdering av hur väl uppdraget har 
genomförts, i syfte att ta med sig lärdomar till genomförandet av det fortsatta arbetet med 
jämställdhetsintegrering och kommande liknande regeringsuppdrag. 



Formas är ett statligt forskningsråd för hållvbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar 
strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att 
nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Box 1206, 111 82 Stockholm, Drottninggatan 89 
Tel: 08 775 40 00, E-post: registrator@formas.se, www.formas.se
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