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Verksamhetsplan för Historiska institutionen år 2013 
 

Fastställd vid institutionsstyrelsen 2013-01-22 

 

Bakgrund  
I den långsiktiga planen (LP) för Stockholms universitet 2011–2015 finns en vision för universitetets 

verksamhet: ”År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och 

enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning.” Som ett led i ett förverk-

ligande av denna vision har tretton ledande forskningsområden utsetts vid universitetet, varav ett är 

”historia, särskilt medeltidsstudier”. Från och med 2009 till och med 2014 tillförs därför Historiska 

institutionen ett tillskott på 3 miljoner årligen på forskningsanslaget. Detta skapar naturligtvis ett 

gynnsamt utgångsläge för att kunna vidmakthålla och höja kvaliteten i forsknings-verksamheten samt 

ett uppfyllande av de prioriterade mål som anges i verksamhetsplanen för 2013.  

 

En verksamhetsplan (VP) för Stockholms universitet för år 2013 fastställdes av universitetsstyrelsen 

2012-11-09. VP är relaterad till LP men de specifika årliga målen revideras, nya läggs till och äldre tas 

bort. Den ska underlätta en strategisk planering och är ett styrdokument för universitetets kvalitets-

arbete. En rad av de mål som anges i planen har direkt bäring på institutionerna och flera av målen 

uttrycks i form av mätbara nyckeltal för olika verksamheter som på olika sätt kan utvecklas och för-

bättras. Alla institutioner är naturligtvis ålagda att försöka bedriva sin verksamhet så att man förbättrar 

sina resultat för de specifika målen. VP för Stockholms universitet ska följas upp efter årets slut i 

samband med årsredovisningen. Både VP och LP finns på universitetets hemsida: 

http://www.su.se/verksamhetsplan.  

 

Ett stort ansvar läggs på institutionerna och prefekterna för att målen i VP ska uppnås. Planen ska spridas 

till alla anställda. Målsättningarna ska omsättas i verksamhetsplaneringen och i dispositionen av insti-

tutionens ekonomiska resurser. Prefekten ansvarar för att planens innehåll följs vid planeringen av den 

egna verksamheten samt för att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att målen i verksamhets-

planen ska kunna uppnås liksom för att få in underlag för att följa måluppfyllelse och övrig kvalitets-

säkring.  

 

Utöver VP och LP för universitetet som helhet utgör Strategier vid Humanistiska fakulteten 2012-2014 

liksom Verksamhetsplan och budget 2013 för Humanistiska fakulteten centrala styrdokument för 

verksamheten. 

 

I Strategier för 2012-2014 formuleras vissa mål för institutionerna att förhålla sig till. Följande fokus-

områden lyfts fram: 

– vidareutveckla studie- och karriärvägledningen så den blir mer effektiv samtidigt som den stöttar att 

fler studenter går vidare till avancerad nivå 

– fokus på studentinflytandet, viktigt arbete för att få fler studenter att fullfölja sina studier och ta ut 

examen 

– internationalisering, öka lärarnas kunskaper om utbildning vid andra lärosäten i världen 

– granskning av forskarskolorna m m för att skapa en optimal organisation för utbildning på 

forskarnivå 

– bibehålla de starka forskningsområden som finns idag och stärka och utveckla fler excellenta miljöer 

– ta fram publiceringsstrategier för att sprida forskningsresultat 
 

http://www.su.se/verksamhetsplan
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Verksamhetsplan för Historiska institutionen 
I denna specifika verksamhetsplan för Historiska institutionen pekar vi ut de mål i ovan nämnda 

dokument som är relevanta för institutionen och ger exempel på konkreta aktiviteter som bidrar till  

att uppfylla målen. Planen anger också vilka befattningshavare och/eller personer som ansvarar för  

de olika målen, en tidsplan samt vilka dokument och åtgärder som ska tas fram/genomföras. Målen  

har tagits fram både från angivna explicita mål och från riktlinjer som angivits på annat sätt. Utöver  

de mål som här formuleras utifrån de övergripande verksamhetsplanerna för universitetet och fakul-

teten har också egna internt formulerade mål satts upp. 

 

VP 2013 för Historiska institutionen fastställs av institutionsstyrelsen och efter årets slut ska prefekten 

redovisa för denna hur de uppställda målen i VP har uppfyllts. Redovisning görs också i 

verksamhetsberättelse för 2013.  

 
 

Fokusområde - Utbildning  
Stockholms universitet ska bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå av hög kvalitet och 

vara ett attraktivt universitet för såväl svenska som utländska studenter. Studenterna ska efter genom-

gången utbildning vara väl förberedda för såväl den nationella som den internationella studie- och 

arbetsmarknaden.  

 
Ett livaktigt internationellt utbyte på alla utbildningsnivåer samt för lärare och forskare 
Universitetet ska vara en internationellt präglad miljö. Utbildningssamverkan internationellt är efter-

strävansvärt för att SU ska kunna konkurrera om studenter särskilt på avancerad nivå i framtiden.  

In- och utresande studenter och lärare/forskare förstärker utbildningens kvalitet.  

 

Mål 1: Andelen/antalet in- och utresande studenter samt lärare och forskare ska öka.  

Nyckeltal 1: Andelen utbytesstudenter ställd i relation till antalet helårsstudenter (gäller studenter som 

omfattas av utbytesavtal) ska öka.  

Nyckeltal 2: Antalet in- och utresande studenter till och från Stockholms universitets prioriterade 

partneruniversitet utanför Europa ska öka. 

Nyckeltal 3: Antalet in- och utresande lärare och forskare ska öka. 

Målvärde för nyckeltalen är ett ökat antal 2013 jämfört med 2011.  
Handläggning: En arbetsgrupp bestående av studierektor som är ansvarig för ERASMUS 

(sammankallande), studierektor KVP, studievägledare som handlägger frågor rörande 

utbytesstudenter, forskningssamordnaren samt prefekten. 

Institutionens arbete med detta 2013  

Exempel på åtgärder: För att öka antalet utresande studenter ska vi införa datum för ansökan till 

utbytesplatser och ta fram tydlig information om utbytesstudier. Lärare uppmanas planera in 

utlandsvistelse vid annat lärosäte samt söka rektors medel för sabbatstermin. Detta ska också tas upp i 

det årliga utvecklingssamtalet. 
Tidsplan: Avstämning med prefekten före sommaren, redovisning för IS senast 31/10. 

 
Varierade och studentaktiverande undervisnings- och examinationsformer  
Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet ska ha hög kvalitet. 

Formerna för undervisning, examination, återkoppling och utvärdering ska kontinuerligt utvecklas. 

Andelen lärarledd undervisning är av stor betydelse för studenternas förmåga att tillgodogöra sig och 

slutföra utbildningen.  

 

Mål 2: Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå ska vara av hög kvalitet och innefatta varierad 

undervisning med en hög andel lärarledd undervisning. Institutionen ska under 2013 planera för ett 

samarbete kring masterprogrammet med Ekonomisk-historiska institutionen. Det nya programmet ska 

sjösättas fr o m ht 2014. 

Nyckeltal: Antalet undervisningstimmar per vecka och student. 

Målvärde ökat antal undervisningstimmar 2013 jämfört med 2011.  

Handläggning: Studierektorerna för GN, AN samt KVP.  

Institutionens arbete med detta 2013: Översyn av kursupplägget för Historia I och II. 
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Tidsplan: Samarbetet med ekonomisk historia måste ha hunnit så långt att uppgifter om det nya 

programmet kan lämnas till fakulteten efter sommaren för att komma med i den tryckta utbildnings-

katalogen. Samlad redovisning av båda målen för IS senast 30/11. 

 
Uppföljning och utvärdering av kurser och utbildningar som en central del av kvalitetsarbetet i 
utbildningen 
En viktig del i att uppnå och upprätthålla hög kvalitet i utbildningen är att utveckla kvalitetssäkrade 

rutiner och processer. Systematiska utvärderingar av kurser och utbildningsprogram är centrala i detta. 

Stockholms universitet kan tack vare sin storlek erbjuda ett brett utbud av fristående kurser. Att 

erbjuda utbildningsprogram innebär ett större ekonomiskt åtagande för universitetet så dessa måste 

vara väl genomtänkta och kvalitetssäkrade. 

 

Mål 3: Universitetet ska erbjuda ett högkvalitativt programutbud på grundnivå och avancerad nivå. 

Nyckeltal: Systematiska programutvärderingar 

Målvärde är att genomföra den/de programutvärderingar som områdesnämnden beslutar om. 

Handläggning: Studierektorerna för GN, AN samt KVP tillsammans med programansvariga för 

respektive program  

Institutionens arbete med detta 2013: en modell för programutvärderingar ska tas fram. 

Tidsplan: En ny modell för programutvärderingar ska ha testats senast 31/10. Samlad redovisning för 

IS vid första IS under vårterminen 2014. 

 
Aktivt deltagande av studenter i beslutsprocesser som avser utbildningen och studiemiljön 
Hög kvalitet i utbildningen förutsätter en god studiemiljö för studenter vilket innefattar såväl en god 

fysisk miljö som en god social miljö. Studenter ska uppleva delaktighet och bemötas med respekt. 

Genom att åta sig förtroendeuppdrag och delta i olika typer av utvärderingar kan studenterna bidra till 

att utveckla studiemiljön. Studenterna ska aktivt uppmuntras att delta i studentråd/ämnesråd samt 

utnyttja möjligheten till inflytande via representation i institutionsstyrelserna. 

 

Mål 4: Studenter ska så långt det är möjligt involveras i beslutsprocesser på olika nivåer inom 

institutionen. 

Nyckeltal: Studenter som deltar som representanter i IS och i arbetsgrupper. 

Målvärde: Antalet ska öka jämfört med tidigare. 

Handläggning: Studierektorerna för GN, AN samt KVP. 

Institutionens arbete med detta 2013: Hitta former för att bredda och säkra kontinuiteten i 

studentrepresentation i IS och andra arbetsgrupper. 

Tidsplan: Redovisning för IS vid första sammanträdet 2014. 

 

Forskningsanknuten utbildning  
Mål 5. Institutionen ska verka för att stärka forskningsanknytningen av litteraturkurserna på 

kandidatnivån, kulturvetenskaplig tillämpningskurs och av professionsutbildningarna. Dessa kurser 

bör spegla institutionens profilområden. Även situationen för kvällskurser och grundläggande nivå 

ska genomlysas och eventuella åtgärder föreslås. (Överfört från VP 2012) 

Handläggning: Arbetsgruppen för litteratur och betygskriterier. Prefekten har kontakt med 

forskningssamordnaren om företrädare för profilområdena inom forskningen. 

Institutionens arbete med detta 2013: En förutsättning för arbetet är att prefekten tillsammans med 

forskningssamordnaren tar fram en lista på företrädare för profilområdena inom forskningen. 

Tidsplan: Listan över företrädarna för profilområdena ska vara klar senast 10/2. Listan läggs som en 

bilaga till VP 2013. Redovisning för IS senast 30/11.  

 
Jämställdhet 
Stockholms universitet eftersträvar en jämn könsfördelning inom utbildningarna. 

 

Mål 6. Andelen kvinnor bland de sökande till forskarutbildningen ska öka.(Överfört från VP 2012) 

Handläggning: Arbetsgrupp med studierektor för forskarutbildningen (sammankallande), 

representanter från jämställdhetsgruppen, doktorandrepresentant, lärarrepresentant, 

studentrepresentant. 
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Institutionens arbete med detta 2013: Målet synkroniseras med den nya jämställdhetsplanen för 

2013-2015. Särskilt ska man titta på andelen män respektive kvinnor som fullföljer utbildningen på 

avancerad nivå och analysera orsaker till detta resultat. 

Tidsplan: Framtagandet av dokument med förslag på åtgärder. Redovisning för IS senast 30/11. 

 

 

Fokusområde - Forskning 
Den forskning och utbildning på forskarnivå som Stockholms universitet bedriver ska ha en hög nivå.  

 
Hög andel internationellt rekryterade forskare och doktorander  
För en hög kvalitet inom forskningen ska Stockholms universitet ha en hög andel internationellt 

rekryterade forskare och doktorander. Universitetet vill också attrahera välutbildade studenter från 

andra länder för utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.  

 

Mål 7: Antalet internationellt rekryterade forskare och doktorander ska öka. 

Målvärde: Ökat antal 2013 jämfört med 2011. 

Handläggning: Prefekten (sammankallande), studierektor för forskarutbildningen, 

forskningssamordnaren, arbetsgruppen för forskarutbildningen. 

Tidsplan: Plan till ledningsgruppen före sommaren. Redovisning av åtgärder och handlingsplan för IS 

före årets slut. 

 
Goda sociala och ekonomiska förutsättningar för alla doktorander  
Utvecklingen och bibehållandet av en högkvalitativ och effektiv utbildning på forskarnivå har hög 

prioritet. Doktorandernas sociala och ekonomiska förutsättningar ska vara goda, vilket främjar hög 

genomströmning med bibehållen hög kvalitet. 

 

Mål 8: De ekonomiska och sociala förutsättningarna för doktorander ska förbättras. 

Nyckeltal: Andel doktorander som slutför utbildningen inom den sammanlagda totala utbildningstiden 

fyra år.  

Målvärde: Ökad andel 2013 jämfört med 2008. 

Nyckeltal: Andelen doktorander som har doktorandanställning ska öka 2013 jämfört med 2011. 

Handläggning: Studierektor för forskarutbildningen, prefekten. 

Institutionens arbete med detta 2013: Slutföra arbetet med modellstudieplan, information och 

dokumentation till handledare, tydligare information redan från början av utbildningen om vad som 

gäller, ”paket” för att stimulera/möjliggöra för doktoranderna att slutföra utbildningen i tid. Samordna 

institutionens arbete med det som fakulteten ordnar. 

Tidsplan: Redovisning för IS senast 31/10. 

 
Mål 9: Tillskapande av International Advisory Board (IAB) 

Handläggning: Prefekten ansvarar  

Institutionens arbete med detta 2013: Tillsätta denna grupp under året 

Tidsplan: Gruppen konstituerad före sommaren, första möte under hösten. 

 

 

Fokusområde - Samverkan och samarbete med övriga samhället  
Universitetets utbildningar ska utformas i samverkan med aktörer i det omgivande samhället så att 

studenterna efter utbildningen på olika sätt kan bli en tillgång för samhället. Universitetet ska i större 

utsträckning än tidigare verka för att förbättra studenternas etableringsmöjligheter genom att redan 

under deras utbildningstid på olika sätt öka deras kontaktytor med näringslivet, den offentliga sektorn 

och föreningslivet. Kunskapen i övriga samhället beträffande de forskarutbildades kompetens måste 

också öka och på så sätt öka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 
Goda förutsättningar för studenter och doktorander att etablera sig på arbetsmarknaden  
Mål 10: Nydisputerade forskares möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska förbättras.  

Nyckeltal: Andelen nydisputerade forskare med relevant anställning två år efter examen. 

Målvärde: Ökad andel 2013 jämfört med 2008 
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Handläggning: Studievägledare, studierektor för forskarutbildningen  

Institutionens arbete med detta 2013 Genomföra en kartläggning av nydisputerades 

arbetsmarknadsetablering fr o m 2005. Överväga att göra karriärhalvdagar obligatoriska. 

Tidsplan: Uppföljning av kartläggning senast 31/10 

 

Mål 11: Studenter på grundnivå och avancerad nivå ska i högre grad genomföra extern praktik under 

utbildningen. Institutionen ska uppmuntra studenterna inom AN att utnyttja möjligheterna till praktik. 

Nyckeltal: Antal studenter som genomför extern praktik under utbildningen. 

Målvärde: Ökat antal 2013 jämfört med 2011 

Handläggning: Studierektorer, programansvariga, studievägledare. 

Institutionens arbete med detta 2013: Överväga att göra karriärhalvdagar obligatoriska. Formerna 

för studie- och karriärvägledning ska ses över. 

Tidsplan: Redovisas för IS senast 31/10. 

 

Mål 12. Institutionen ska få igång en alumni verksamhet för lärarstudenter. Arbetsmarknads-

etableringen för studenter som har gått Kulturvetarlinjen ska följas upp. (Överfört från VP 2012.)  

Handläggning: studierektor för lärarutbildningarna, programansvarig för KVP, studievägledare, 

representant från någon gymnasieskola.  

Institutionens arbete med detta 2013: En central del av alumni verksamheten är att upprätta ett 

nätverk för gymnasielärare (överfört från VP 2012, mål 19). Undersökningar av vad såväl tidigare 

historiestudenter som utexaminerade KVP-are arbetar med ska genomföras. Befintliga kontakter med 

gymnasieskolor samt Historielärarnas förening utnyttjas. 

Tidsplan: Redovisning för IS senast i juni. 

 
 

Övrig kvalitetssäkring och verksamhetsindikatorer 
Kvaliteten inom utbildning, forskning och samverkan ska vara hög. Genom verksamhetsindikatorerna 

kan arbetet inom hela SU med att nå de övergripande målsättningarna följas upp. Statistiken ska så 

långt det är möjligt redovisas per institution. Parallellt med denna kvantitativa uppföljning genomför 

SU också en kvalitativ uppföljning av hur områdena kvalitetssäkrar sina verksamheter. Syftet med 

detta är att dels att på ett tydligt och transperent sätt synliggöra och förbättra processer (rutiner och 

arbetssätt), dels att sprida goda exempel på kvalitetshöjande åtgärder som redan förekommer inom 

organisationen.  

 

Under 2013 kommer ett Kvalitetsråd inom SU att ansvara för en begränsad undersökning i ett antal 

verksamheter av kvalitetssäkring av och progressionen fram till studenternas självständiga arbeten. 

Information om metodkurser, metodinslag i andra kurser, lärarkompetens, lärarkapacitet, handledning, 

examination och kravnivåer kommer att samlas in. Bakgrunden till detta är de kvalitetsvärderingar 

som Högskoleverket genomfört visar brister i studenternas kunskap om och tillämpning av 

vetenskaplig teori och metod. SU måste kunna försvara sina examenstillstånd.  

 

Mål 13: Institutionen ska med utgångspunkt från SUs verksamhetsindikatorer ta fram ett antal 

indikatorer som är viktiga för institutionen att följa löpande. 

Handläggning: Prefekten och ledningsgruppen samordnar. 

Tidsplan: ett första förslag ska vara klart 30 april 

 

Mål 14: Ha beredskap för att kunna delta i SUs undersökning om kvalitetssäkring av och progression 

fram till studenternas självständiga arbeten. 

Handläggning: Prefekt och ledningsgrupp följer SUs arbete med frågan. 

 
 

Administrativt utvecklingsarbete  
Som stöd för verksamhetens genomförande av ovanstående mål finns administrationen inom 

institutionen. En ständig utveckling av processer och rutiner är nödvändigt. Universitetet utvecklar 

övergripande system och riktlinjer som institutionen behöver anpassa sig till. För institutionens 

administrativa arbete har följande mål ställts upp.  
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Mål 2013 

– På institutionen införa universitets nya system för material som ska arkiveras när detta är klart. 

Arkivera material t o m 2012 och leverera till centralarkivet. 

– Anpassa arbetssätt och rutiner på institutionen till nya gemensamma system, bl a inköpssystem och 

personalsystem, som införs under 2013. 

– Avsluta arbetet med kommunikationsplanering vilket kommer att ha fokus på den interna 

informationen på institutionen. 

– Göra en översyn av olika ekonomiska processer på institutionen för att bättre stödja verksamheten 

och få en bättre, tydligare och smidigare hantering för de olika parterna i processen. 


