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Jämställdhet - definition och utgångspunkter 
Jämställdhet och jämlikhet är grundläggande värden som Historiska institutionen ska skydda och 

befrämja.1Alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet ska oavsett etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder behandlas och bemötas med respekt och värdighet 

samt ha möjligheter att påverka sin arbets- och studiesituation.2 I den övergripande 

jämställdhetsplanen för Stockholms universitet framhålls att jämlikhet och jämställdhet är såväl 

arbetsmiljö- som kvalitetsfrågor. Att eftersträva jämlikhet och jämställdhet handlar därför om att 

ge anställda och studenter förutsättningar för att kunna prestera sitt bästa.3 Målsättningen för 

jämställdhetsarbetet vid universitetet är ”att kvinnor och män ska ha samma makt när det gäller 

inflytande på och rätt till delaktighet i undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden”. 

Utöver detta handlar jämställdhetsarbetet om ”att skapa studie- och arbetsmiljöer som är 

genusmedvetna, där bemötande och bedömning inte avgörs av om du är kvinna eller man.”4
 

 

 

Organisation, ansvarsfördelning och uppföljning 
Historiska institutionen har enligt diskrimineringslag (2008:567) och enligt 

universitetsövergripande policyer för Stockholms universitet att fastställa två olika planer som 

berör frågor om likabehandling och jämställdhet.5Dels ska en treårig jämställdhetsplan (vilken 

berör främjandet av likabehandling av kvinnor och män) upprättas, dels en årlig 

likabehandlingsplan (vilken berör likabehandling när det gäller etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning samt ålder). Detta är institutionens jämställdhetsplan och den 

berör Historiska institutionens ansvar för jämställdhetsarbete både som arbetsgivare och som 

utbildningsanordnare, d.v.s. i relation både till anställda och till studenter. Den berör institutionen 

i sin helhet, d.v.s. anställda och studenter verksamma inom ämnet historia, 

kulturvetarprogrammet samt de kulturvetenskapliga utbildningar som är knutna till Historiska 

institutionen. 

 

Ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet vid Historiska institutionen är prefekten. Prefekten och 

institutionsstyrelsen ansvarar för att arbetet för en jämställd arbetsplats förverkligas. Andra med 

särskilt ansvar för jämställdhetsarbetet är: 

 

• Prefekten, ställföreträdande prefekten och den administrativa chefen (med särskilt ansvar 

för resursfördelnings- och rekryteringsfrågor samt arbetsmiljöfrågor). 

• Studierektorer, programansvariga och bemanningsansvariga för grundutbildningen, avancerad 

nivå respektive forskarutbildningen. 

                                                        
1
 Etisk vägledning: för att hålla en etisk diskussion levande. Stockholms universitet 2008-01-10. 

2
 Diskrimineringsgrunderna definieras i Diskrimineringslag 2008:567, 1 kap. 1 §. 

3
 Universitetsövergripande jämställdhetsplan [för Stockholms universitet] för 2011-2013. Fastställd av Rektor 2011-

06-30. 
4
 Universitetsövergripande jämställdhetsplan [för Stockholms universitet] för 2011-2013. Fastställd av Rektor 2011-

06-30. 
5
 För vidare information om lagstiftning på området se Universitetsövergripande jämställdhetsplan [för Stockholms 

universitet] för 2011-2013; Plan för lika rättigheter och möjligheter 2012[för Stockholms universitet]. Fastställd av 

rektor 2012-04-19. 
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Därutöver har all personal vid institutionen ett ansvar för att jämställdhetsperspektivet integreras i 

den dagliga verksamheten. T.ex. ska kurs- och delkursansvariga lärare se till att 

genusperspektivet integreras i undervisningen och undervisande lärare att undervisning och 

handledning sker i jämställda former. 

 

En arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling utses av institutionsstyrelsen, med 

representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. En ordförande för 

gruppen utses också som även är institutionens kontaktperson i jämställdhets- och 

likabehandlingsfrågor. Arbetsgruppens skyldigheter och befogenheter är att i samarbete med 

Institutionsstyrelsen: 

 

• upprätta institutionens jämställdhetsplan samt plan för lika rättigheter och möjligheter 

• informera anställda och studenter om institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete 

• följa och utvärdera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid institutionen  

• bevaka anställdas och studerandes arbetsmiljö ur jämställdhets- och likabehandlingssynpunkt 

• samla information och underlag till jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i samarbete med 

institutionens ledning 

• genomföra vissa jämställdhets- och likabehandlingsarrangemang 

 

De mål och åtgärder som upprättas i Historiska institutionens jämställdhetsplan för 2013-2015 

ska följas upp i nästa jämställdhetsplan. 

 

 

Institutionsspecifikt, kontinuerligt och särskilt jämställdhetsarbete 
Historiska institutionens jämställdhetsplan berör mål och åtgärder som är specifikt anpassade för 

omständigheterna vid Historiska institutionen och harmonierar samtidigt med den 

universitetsövergripande jämställdhetsplanen. Planen berör både det kontinuerliga 

jämställdhetsarbetet (d.v.s. arbetsuppgifter som återkommer regelbundet då de specifikt pekas ut i 

diskrimineringslagen)6 och arbetet för att uppnå de särskilda mål som finns uppställda i den 

universitetsövergripande 3-åriga jämställdhetsplanen7 samt i Historiska institutionens årliga 

verksamhetsplan.8
 

                                                        
6
 Områden som institutionen enligt diskrimineringslag (2008:567, 3 kap.) kontinuerligt ska arbeta med är om: (4§) 

arbetsförhållanden lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön; (5§)arbetsgivaren underlättar för medarbetare oavsett 

kön att förena förvärvsarbete och föräldraskap; (6§)arbetsgivaren förebygger och förhindrar att någon arbetstagare 

utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön eller sexuella trakasserier; (7§)arbetsgivaren 

verkar för att personer, oavsett kön, ges möjlighet att söka lediga anställningar samt när det inte råder jämn 

fördelning mellan kvinnor och män inom en yrkeskategori eller viss typ av arbete anstränger sig för att hitta lämpliga 

sökanden av det underrepresenterade könet; (8§)arbetsgivaren strävar efter en jämn könsfördelning inom alla typer 

av arbete och inom alla kategorier av arbetstagare. Jämställdhetsplanen ska enligt universitetets övergripande 

jämställdhetsplan också förhålla sig till den lönekartläggning som Stockholms universitet genomför vart tredje år. 
7
 De mål och särskilt prioriterade åtgärder som pekas ut i den universitetsövergripande jämställdhetsplanen 2011-

2013 är arbete för att: 1) uppnå jämn könsfördelning i professorskåren; 2) genomföra aktiva åtgärder som befrämjar 

jämställdhetsarbetet; 3) utveckla information om hantering av trakasserier och sexuella trakasserier samt att 

informationen ska vara känd bland de anställda. Universitetsövergripande jämställdhetsplan för 2011-2013, ”Mål 

och särskilda åtgärder 2011-2013”, s. 9. 
8
 Historiska institutionens verksamhetsplan för 2012 pekar särskilt ut följande jämställdhetsmål: Att könsobalanser 

inom olika delar av utbildningarna ska uppmärksammas och om möjligt motverkas. Särskilt framhålls 1) att andelen 
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Jämställdhetsplanen är disponerad enligt följande:
9
 I avsnittet som följer efter inledningen 

presenteras Historiska institutionens specifika jämställdhetsmål och -åtgärder för 2013-2015. 

Målen och åtgärderna redovisas under rubrikerna Anställning, Föräldraskap, Lönefrågor, 

Utbildning, Trakasserier och sexuella trakasserier. Varje avsnitt inleds med relevanta citat från 

diskrimineringslagen. Här presenteras också en lägesbeskrivning av den rådande situationen på 

institutionen, d.v.s. den kontext mot vilken de föreslagna åtgärderna ska förstås.10 

 

Efter avsnittet om jämställdhetsmål och -åtgärder för 2013-2015 kommenteras tidigare 

jämställdhetsplan och -åtgärder, d.v.s. det jämställdhetsarbete som bedrivits perioden 2009-2012. 

Jämställdhetsplanen avslutas med en sammanfattande lista över de jämställdhetsåtgärder som 

Historiska institutionen ska företa sig 2013-2015.
11

 

 

 

Jämställdhetsmål och -åtgärder för 2013-2015 

 
Anställning 

 
”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i 

övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning.” (Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 4 §) 

 
”Arbetsgivaren ska verka för att personer avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges 

möjlighet att söka lediga anställningar.” (7 §) 

 

”Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare." (8 §)  

 

”När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete 

eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få 

sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det 

underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot 

sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter 

i övrigt.” (9 §)  

 

 

                                                                                                                                                                                    
kvinnor på avancerad nivå och särskilt inom masterprogrammen som slutför utbildningen ska öka; 2) att andelen 

kvinnor bland de sökande till forskarutbildningen ska öka. Verksamhetsplan för Historiska institutionen år 2012. 

Fastställd vid institutionsstyrelsen 2012-02-21. 
9
 Enligt universitetets övergripande jämställdhetsplan ska en jämställdhetsplan innehålla: uppföljning av tidigare 

jämställdhetsplan; kartläggning och lägesbeskrivning av den rådande situationen ur ett jämställdhetsperspektiv; mål 

för det fortsatta jämställdhetsarbetet samt åtgärder som behöver vidtas, information om när institutionen avser att 

genomföra åtgärderna samt vem/vilka som är ansvariga. 
10

 I den universitetsövergripande jämställdhetsplanen 2011-2013 framhålls att varje institution bör vidta minst tre 

aktiva åtgärder som bedöms förbättra jämställdheten, specifikt anpassas efter institutionens behov. Historiska 

institutionen genomför fler än tre aktiva jämställdhetsåtgärder per år. Åtgärderna beskrivs i jämställdhetsplanen i 

anslutning till de olika frågor som planen berör samt i en avslutande sammanställning. 
11

 Listan är uppställd i enlighet med den mall för förenklade lokala handlingsplaner som föreslås i universitets 

övergripande jämställdhetsplan. Se Universitetsövergripande jämställdhetsplan för 2011-2013, bilaga 2, ”Mall för 

förenklade lokala handlingsplaner”, s. 25. 
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Mål 
Historiska institutionen ska verka för att institutionen är en miljö där kvinnor och män – anställda 

lika väl som studerande – har lika rättigheter och möjligheter. Ett mål för jämställdhetsarbetet vid 

Historiska institutionen är att det ska råda balans mellan mäns och kvinnors inflytande och antal i 

utbildningen, inom olika yrkesgrupper och i olika kommittéer och beredningsgrupper.  

 

Historiska institutionen ska också verka för en inkluderande och öppen arbets- och studiemiljö 

som genomsyras av genusmedvetenhet och mångfaldstänkande och av respekt för medarbetares 

och studenters lika rättigheter och värde. Institutionen ska upplevas som socialt trygg för alla 

grupper, oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. 

 

Att andelen kvinnliga professorer vid Stockholms universitet ska öka är en särskild prioriterad 

målsättning i den universitetsövergripande jämställdhetsplanen och denna målsättning äger också 

relevans för Historiska institutionen. Att andelen kvinnliga sökanden till forskarutbildningen – 

och i förlängningen andelen kvinnliga nyantagna doktorander – ska öka är ett mål som slås fast i 

Historiska institutionens verksamhetsplan 2012 och 2013. 

 

 

Lägesbeskrivning 
I Historiska institutionens jämställdhetsplan för 2009-2012 beskrevs en situation med sned 

könsfördelning i gruppen lärare/forskare och i professorskåren, med männen i majoritet. 

Könsfördelningen bland administrativ personal och doktorander var jämn. Sedan dess har 

situationen förändrats, dock inte uteslutande till det bättre.  

 

Historiska institutionen var även 2012en numerärt manligt dominerad arbetsplats. Av de 58 

personer (doktorander oräknade) som vårterminen 2012 var anställda och verksamma minst 

halvtid var 43 % kvinnor och 57 % män. Av de 39 doktoranderna var 36 % kvinnor och 64 % 

män. Om man granskar de olika yrkeskategorierna vid institutionen var för sig är 

snedfördelningen mellan könen än mer märkbar, eftersom kvinnor och män innehar olika 

befattningar. 
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Tabell 1. Könsfördelningen anställda (minst 50 %) i olika befattningar samt doktorander 

(med och utan finansiering) VT 2012 

 

Befattning Totalt Kvinnor  

Antal (andel) 

Män  

Antal (andel) 

Professor 
varav rekryterad 

 varav befordrad 

8 
4 

4 

2 
- 

2 

6  
4 

2 

Universitetslektor 
varav docent 

varav doktor 

9 
6 

3 

3 
3 

- 

6 
3 

3 

Vik. universitetslektor 8 4 4  

Universitetsadjunkt (1)* - (1)* 

Forskare** 18 8  10 

Forskarassistent 3 2 1 

    

Amanuens 3 2  1  

Studie- och 

karriärvägledare 

2 - 1+(1)* 

Administratör, 

ekonomi-, studie- 

5 4  1 

Informatör 1 - 1 

IT-ansvarig 1 - 1 

Summa (ej 

doktorander) 

58 25 (43 %) 33 (57 %) 

    

Doktorand***(med och 

utan finansiering) 
39 14 (36 %) 25 (64 %) 

 

Källa: Studenthandboken: om studier vid Historiska institutionen, vårterminen 2012 (”lilla blå”); uppgift från 

prefekten i samband med ett seminarium om jämställdhetssituationen på Historiska institutionen 2012-03-08. 

* En person är anställd som adjunkt men fullgör uppgift som studie- och karriärvägledare.  

** I gruppen forskare, utan tillsvidareanställning som lektor eller professor, återfinns en professor (kvinna); två 

docenter (båda män); samt 15 doktorer (7 kvinnor; 8 män). 

*** I gruppen doktorander är alla aktiva doktorander medräknade i statistiken, även i de fall som aktivitetsgraden är 

lägre än 50 % eller någon doktorandfinansiering inte längre föreligger.  

 

Bland lärare/forskare råder en ojämn könsfördelning inom professorskollegiet, bland de 

tillsvidareanställda lektorerna, forskarassistenterna samt bland doktoranderna. I alla de nämnda 

grupperna utom bland forskarassistenterna är snedfördelningen till kvinnors nackdel. Även bland 

TA-personalen är det tydligt att män och kvinnor gör olika saker vid institutionen. En ytterligare 

reflektion som är möjlig att göra angående personalstatistiken ovan är hur stor del av 

institutionens lärare/forskare som är visstidsanställda eller har tidsbegränsade anställningar - som 

vikarierande lärare, projektforskare eller forskarassistenter. Vid institutionen är 46 lärare/forskare 

verksamma mer än halvtid och 29 av dessa (d.v.s. 63 %) är visstidsanställda eller har 

tidsbegränsade anställningar. Inom denna grupp är könsfördelningen jämn. Men omvänt är endast 

fem av de 17 tillsvidareanställda professorerna och lektorerna kvinnor (d.v.s. 29 %). 
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I den universitetsövergripande jämställdhetsplanen pekas särskilt könssammansättningen i 

professorskollegiet ut som en fråga att uppmärksamma. Vad gäller situationen vid Historiska 

institutionen finns två aspekter att notera: dels att professorskollegiet i sin helhet domineras av 

män (6 av 8); dels att institutionens rekryterade professorer uteslutande är män (4 av 4) medan 

gruppen befordrade professorer består av lika många män som kvinnor (2+2). Denna situation 

kan inte sägas vara tillfredsställande och en närmare undersökning av meriterings- och 

rekryteringsgången för professorer ur ett jämställdhetsperspektiv, liksom av hur 

anställningsvillkoren ser ut inom professorsgruppen (män-kvinnor; rekryterade-befordrade) är på 

sin plats. 

 

Något som föranleder oro för den fortsatta utvecklingen är siffrorna över de senaste två årens 

nyrekryteringar och särskilt periodens doktorandantagning: 10 av 11 nyantagna doktorander är 

män. Den enda rekryterade professorn som har anställts under tvåårsperioden är man. Å andra 

sidan har en kvinnlig lektor anställts som befordrad professor och tre av fyra nyanställda 

forskarassistenter är kvinnor. Vidare råder könsbalans bland de vikarierande lektorerna. Det bör i 

det här sammanhanget även påpekas att med så få individer i varje kategori har tidsintervallet i 

statistiken betydelse för utfallet. Hade statistiken över personalsammansättningen och 

nyrekryteringen till institutionen gripit över en längre tidsperiod hade det tydligare framkommit 

att situationen sett över tid trots allt blivit bättre i alla kategorier utom bland doktoranderna. 

 

 

Tabell 2. Könsfördelningen nyrekryterad personal (ej vikarier) i olika befattningar 2011-

2012 

 

Befattning Totalt Kvinnor  

Antal (andel) 

Män  

Antal (andel) 

Professor 1  1 

Lektor* 3 1 2 

Forskarassistent 4 3 1 

Forskare 14 5 9 

Doktorand 11 1 10 

Administrativ chef 1 1  

Amanuens 1  1 

Summa 34 11 (32 %) 23 (68 %) 
Källa: Uppgift från prefekten, mejl 2012-11-30; studierektorn för forskarutbildningen, 2012-12-19. 

* Den nyrekryterade kvinnliga lektorn har anställts som befordrad professor. 

 

Skevheten i doktorandantagningen måste ses i ljuset av det ojämna antalet manliga och kvinnliga 

sökanden till ledigförklarade studiestödplatser vid institutionen. Till exempel var hösten 2012 18 

av 20 sökande till forskarskolan Stockholm-Uppsala och med önskad placering i Stockholm 

män.
12

 Frågan om varför kvinnor i så liten utsträckning söker sig till forskarutbildningen i historia 

kräver närmare belysning liksom frågan om vilka aktiva åtgärder som lämpligast ska tillgripas för 

att komma tillrätta med situationen (se vidare under rubriken Undervisning). 

 

                                                        
12

 Enligt uppgift från prefekten. 
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En annan skevhet 2012 är skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärares arbetsuppgifter. Denna 

fråga behandlas vidare under rubriken Undervisning.  

 

Eftersom tillsättningsförfarandena vid utlysning av lärar- och forskartjänster i hög grad är 

formaliserade behöver jämställdhetsåtgärder sättas in i ett tidigt skede i 

tjänstetillsättningsprocessen. Det är av största vikt att rekryteringen på lång sikt uppmuntrar 

kvinnor att söka sig till institutionen. Fler kvinnliga doktorander och projektforskare bör knytas 

till institutionen, och nydisputerade kvinnliga forskare bör ges möjlighet att söka och placera 

postdoc-medel här. Vid ledigförklarande av tjänster bör därför underrepresenterat kön 

uppmuntras att söka. Vidare bör jämställdhetsaspekter alltid beaktas när frågor rörande 

rekrytering och liknande diskuteras i institutionsstyrelsen, liksom i de fora som behandlar 

forskningsstrategiska frågor.
13

 För att säkerställa detta bör jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen konsulteras i dessa sammanhang. En översyn och utvärdering av 

befintliga rutiner och processer för meritering och rekrytering – från anställning som doktorand 

till professor - ur jämställdhetsperspektiv borde också genomföras.  

 

Institutionen äger också makt att genom olika åtgärder stödja vid institutionen verksamma 

kvinnor att meritera sig till docentur och professur. Att även fortsättningsvis lyfta frågor om 

vidareutbildning, kompetensutveckling, bl.a. vid de årliga utvecklingssamtalen är därmed viktigt. 

Vidare äger institutionen makt över tillsättningen av icke tillsvidareförordnade lärare och bör 

aktivt rekrytera lärare av underrepresenterat kön. När det gäller administrativa tjänster råder 

större handlingsfrihet och institutionen ska genom rekrytering verka för fortsatt jämn 

könsfördelning inom den administrativa gruppen. 

 

Arbetstagares möjligheter till makt och inflytande på arbetsplatsen och arbetsförhållanden är 

också viktiga jämställdhetsfrågor. Därav följer att det är viktigt att uppmärksamma hur 

ansvarsuppdrag på institutionen är fördelade mellan kvinnor och män. Institutionsstyrelsens 

sammansättning perioden 2012-2014 är könsbalanserad, liksom sammansättningen av 

institutionens olika beredande organ.
14

 

 

 

  

                                                        
13

 Angående jämställdhetsaspekten vid fördelningen av forskningsmedel: under den period som föregående 

jämställdhetsplan täcker har fram till 12-09-30 1,484 mkr delats ut av det extra anslaget för ledande forskning för att 

bekosta forskningstid för ordinarie lärare. En rekonstruktion av hur pengarna fördelats gällande 1,455 mkr (diff 30 

tkr) visar att 4 kvinnor och 3 män fått pengar. De 4 kvinnorna fick 926 tkr av de 1,455 mkr. Uppgift från prefekten 

2012-01-11. 
14

 Enligt Historiska institutionens delegationsordning finns 7 beredande organ. Utöver de beredande organ som 

återfinns i statistiken här finns även arbetsmiljögruppen (vilande hösten 2012), forskarantagningsnämnden 

(gemensam för Stockholm-Uppsala), forskarutbildningsnämnden (bestående av lärare och handledare inom 

forskarutbildningen samt två doktorandrepresentanter som utses av doktorandrådet) samt handledarkollegium 

(samtliga handledare inom forskarutbildningen, inklusive externa handledare). 
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Tabell 3. Könsfördelningen ansvaruppdrag, beredande organ HT 2012 

 

Befattning Totalt Kvinnor  

Antal 

Män  

Antal 

Ordförandens 

kön 

Institutionsstyrelsen 

varav ordinarie  

varav suppleanter 

18 

10 

8 

9 

5 

4 

9 

5 

4  

M 

Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen 

5 2 3 K 

AG för forskningsfrågor* 7 3 4 K 

AG för kurslitteratur och 

betygskriterier 

7 5 2 M 

Källa: Historiska institutionens hemsida2012-12-19: http://www.historia.su.se/om-

oss/kontakt/kontaktpersoner/institutionsstyrelse; uppgifter från prefekten 2012-12-20. 

* Siffror från VT 2012. 

 

Ovanstående lagrum innebär även att den psykosociala miljön ska uppmärksammas och 

utvärderas liksom att åtgärder ska föreslås så att arbetsmiljön kvalitativt lämpar sig för både 

kvinnor och män. Ett återkommande tillfälle att diskutera dylika frågor är i samband med de 

personalhalvdagar om jämställdhet och likabehandling som arrangerar årligen. En större 

kartläggning av den psykosociala miljön borde emellertid också genomföras under perioden 

2013-2015. Den senaste undersökningen av arbetsplatsen ur ett jämställdhetsperspektiv gjordes i 

april 2006. Då uppgav drygt hälften av kvinnorna och två tredjedelar av männen att de upplevt att 

könstillhörigheten påverkat situationen på arbetsplatsen, till mäns fördel.
15

 En uppföljning av hur 

den psykosociala miljön därefter har förändrats borde nu genomföras. 

 

Alla arbetstagare ska vidare ha möjlighet till fysisk anpassning av sin datormiljö och rätt att 

påverka sin psykosociala miljö och få möjlighet till friskvård och stresshantering. 

 

 

Åtgärder 
 

Befintliga rutiner och processer för meritering och rekrytering – från anställning som doktorand 

till professor ska utvärderas ur jämställdhetsperspektiv. Obalansen mellan kvinnor och män inom 

professorskåren och doktorandkollektivet ska särskilt uppmärksammas och aktiva åtgärder ska 

föreslås och vidtas för att motverka den. Resurser bör frigöras för uppgiften. Ansvarig: Prefekten, 

studierektorn för forskarutbildningen och Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. 

 

Jämställdhetsaspekter bör beaktas i samband med frågor rörande rekrytering. För att säkerställa 

detta bör jämställdhets- och likabehandlingsgruppen konsulteras i dessa sammanhang. Vid 

ledigkungörande av anställning ska personer som tillhör underrepresenterat kön uppmuntras att 

söka anställningen. Gäller också rekrytering av visstidsanställda. Ansvarig: Institutionsstyrelsen, 

prefekten, bemanningsansvarig och studierektorerna. 

 

                                                        
15

 Jämställdhetsplan för Historiska institutionen gällande från 2009-07-01 till 2012-06-30, förlängd till 2012-12-31. 
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Kvinnliga och manliga anställda av olika kategorier ska ges goda möjligheter till 

kompetensutveckling. Ansvarig: Prefekten. 

 

Jämställdhetssynpunkter bör beaktas i de sammanhang där forskningsstrategiska frågor 

behandlas. För att säkerställa detta bör jämställdhets- och likabehandlingsgruppen konsulteras i 

dessa sammanhang. Jämställdhetssynpunkter bör vidare beaktas vid fördelningen av 

forskningstid och forskningsmedel knutna till institutionen samt vid ansökningar om 

projektmedel. Ansvarig: Prefekten och centrumföreståndare. 

 

Institutionen ska genom intern rörlighet sträva efter en jämnare könsfördelning inom de olika 

personalkategorierna och vid fördelning av arbetsuppgifter. Ansvarig: Prefekten, ledningsgrupp, 

bemanningsansvarig och studierektorer. 

 

Jämställdhetsaspekter ska beaktas gällande fördelning av ledningsfunktioner och ansvarsuppdrag. 

Ansvarig: Prefekten och Institutionsstyrelsen. 

 

En psykosocial kartläggning av arbetsplatsen bör genomföras och resurser frigöras för detta. 

Ansvarig: Prefekten. 

 

Institutionen bör varje läsår anordna en obligatorisk halvdag i jämställdhetsarbete för all personal 

med förordnande vid institutionen, samt doktorander med utbildningsbidrag. Dessutom bör 

institutionen, enligt samma principer, varje läsår anordna en obligatorisk halvdag för diskussion 

av likabehandlingsfrågor. Ansvarig: Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. 

 

 

Föräldraskap  
 
”Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap.” (Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 5 §) 

 

Mål 
Historiska institutionen ska aktivt verka för att arbetsförhållandena vid institutionen är sådana att 

anställda lika väl som studeranden kan förena arbete/studier med föräldraskap.  

 

Målsättningen är att institutionen ska ge goda förutsättningar för föräldraledighet och för 

anställda och studeranden med småbarn. Föräldralediga bör ges möjlighet att ha kontakt med 

arbetsplatsen och få del av relevant information även under ledigheten. Möten, undervisning och 

seminarier ska i möjligaste mån läggas så att även småbarnsföräldrar ges möjlighet att delta. 

Institutionen ska också ta hänsyn till anställda som vill arbeta deltid och sträva efter att anpassa 

arbetsuppgifter och arbetstider så att de passar småbarnsföräldrar. 

 

Lägesbeskrivning 

 

Policyn att förlägga undervisning, seminarier och möten på dagtid (efter klockan 9 och före 

klockan 17) för att underlätta för anställda och studerande med småbarn har på senare år blivit 

relativt väl etablerad. En granskning av seminarieverksamheten för doktorander och forskare vid 
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institutionen under hösten 2012 visar att de flesta seminarieserier sammanträder på dagtid.
16

En 

granskning av scheman för undervisning på grundnivå i historieämnet vårterminen 2012 visar att 

ingen schemalagd gruppundervisning skett före klockan 9 eller efter klockan 17. Dock har 

enskilda schemalagda aktiviteter i vissa fall fortgått efter klockan 17, som salskrivningar och 

kandidatstudenternas gemensamma pass för val av uppsatsämne.
17

 

 

Statistik över fördelningen av föräldraledighet bland institutionens manliga och kvinnliga 

personal saknas. En kartläggning över personalens uttag av föräldraledighet borde således 

genomföras. 

 

 

Åtgärder 
 

Normalt ska möten, seminarier och undervisning förläggas till dagtid – ej före kl. 9.00 eller efter 

17.00 (gäller ej kvällskurser). Information om institutionens policy kring detta ska delges all 

personal. Ansvarig: Kursansvariga lärare, seminarieansvariga, studierektorer och schemaläggare. 

 

Informationen angående rättigheter och skyldigheter i samband med föräldraledighet och VAB 

ska delges all personal, och särskilt vid nyanställning. Ansvarig: Prefekten. 

 

Studenter med barn bör få företräde att välja seminariegrupp. Ansvarig: Kursansvariga lärare, 

studentexpeditionens personal och studierektorer. 

 

En närmare kartläggning av den manliga och kvinnliga personalens uttag av föräldraledighet bör 

genomföras. Ansvarig: Administrativ chef. 

 

 

Lönefrågor 
”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor 

och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera – bestämmelser och praxis om löner och andra 

anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och – löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete 

som är att betrakta som lika eller likvärdigt.” (Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap. 10 §) 

 

”Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av 

kartläggningen och analysen enligt 10 §.” (Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap. 11§) 

 

Mål 

Inga osakliga skillnader i lön ska finnas mellan arbetsplatsens olika arbetstagare.  

 

För att förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska Historiska institutioner vid 

lönesättning följa Stockholms universitets lönepolicy.18Eventuella osakliga löneskillnader ska 

                                                        
16

 Sex av åtta seminarier sammanträdde under hösten 2012 uteslutande på dagtid. Källa: Historiska institutionens 

hemsida; kalendarium samt nyhetsbrev för HT 2012, kontrollerat 2012-12-20. 
17

 Scheman för VT 2012. 
18

 Lönepolicy vid Stockholms universitet. Fastställd av rektor 2012-05-03. (Ersätter tidigare Stockholms universitets 

riktlinjer för lönesättning, dnr SU 601-1980-04.) 
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synliggöras genom kartläggningar och uppdaterad lönestatistik från de universitetsövergripande 

lönekartläggningar som sker vart tredje år. 

 

Lägesbeskrivning 

Den universitetsövergripande lönekartläggning som Personalavdelningen vid Stockholms 

universitet genomförde för perioden 2011-2013 (med material från 2010) visade vare sig på 

grupp- eller individnivå på några osakliga löneskillnader vid Historiska institutionen. 

Lönekartläggningen undersöker huruvida löneläge per kön och yrkeskategori avviker från det 

genomsnittliga löneläget vid Humanistisk fakultet överlag.19
 

 

Noteras kan att könsuppdelad statistik över löneutveckling och över lönetillägg saknas. En lokal 

kartläggning av kvinnors och mäns löneutveckling och lönetillägg vid Historiska institutionen 

kunde därmed vara relevant att genomföra. 

 

Åtgärder 

Eventuella osakliga löneskillnader ska synliggöras genom uppdaterad lönestatistik från de 

universitetsövergripande lönekartläggningarna. Ansvarig: Administrativ chef och prefekt. 

 

En närmare kartläggning av löneläget samt löneutvecklingen per kön och 

yrkeskategori/befattning bör genomföras. Ansvarig: Administrativ chef. 

 

En närmare kartläggning av olika typer av lönetillägg per yrkeskategori (t.ex. 

studierektorsuppdrag) och hur dessa fördelas mellan män och kvinnor bör genomföras. Ansvarig: 

Administrativ chef. 

 

 

Undervisning 
 

”En utbildningsanordnare som bedriver … utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) … ska inom ramen för 

denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de … 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.” (Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 14 §) 
 

 

Mål 

I enlighet med Stockholms universitets övergripande jämställdhetsplan är ett mål för 

jämställdhetsarbetet vid Historiska institutionen att det ska råda balans mellan kvinnors och mäns 

inflytande på och rätt till delaktighet i undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden. 

Historiska institutionen har också som mål att det ska vara en jämn könsfördelning inom 

utbildningarna. På alla nivåer ska det finnas både kvinnliga och manliga lärare, seminarieledare 

och handledare. Ett annat mål för jämställdhetsarbetet är att skapa studie- och arbetsmiljöer som 

är genusmedvetna, där bemötande och bedömning inte avgörs av om du är kvinna eller man. 

Genusperspektivet och genusvetenskaplig litteratur ska integreras på alla nivåer i undervisningen. 

 

 

                                                        
19

 Universitetsövergripande jämställdhetsplan 2011-2013, bilaga 3; även muntlig information från Eva-Karin Flodin, 

personalspecialist vid Sektionen för arbetsgivarstöd, Personalavdelningen, 2012-11-23. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.htm
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Lägesbeskrivning 

För närvarande råder acceptabel kvantitativ balans mellan män och kvinnor inom historieämnet 

på grundnivå och inom avancerad nivå, dock är andelen kvinnor som slutför utbildningen på 

avancerad nivå lägre. Inom de kulturvetenskapliga professionsutbildningarna är andelen män 

väldigt liten. På forskarutbildningsnivå (historieämnet) finns särskild anledning till oro. De 

senaste åren har kvinnor varit kraftigt underrepresenterade i ansökningarna till 

forskarutbildningen (se vidare under rubriken Anställning). Denna utveckling finns anledning att 

undersöka närmare. Enligt Historiska institutionens verksamhetsplan för 2012 pekas frågan om 

den sneda könsfördelningen på avancerad nivå och särskilt inom masterprogrammen, samt bland 

de sökande till forskarutbildningen ut som frågor som särskilt ska uppmärksammas. Den manliga 

underrepresentationen inom de kulturvetenskapliga professionsutbildningarna är bekymmersam 

även den, men möjligheterna att påverka studentpopulationens sammansättning är mindre 

eftersom denna grupp studenter endast studerar en eller två terminer vid institutionen. 

 

 

Tabell 4. Nyregistrerade studenter vid Historiska institutionen, grund- och avancerad nivå 

VT 2012 

 

Kurser Totalt Kvinnor  

Antal (andel) 

Män  

Antal (andel) 

Historia GN, heltid  

Varav lärarstudenter 

263 

93 

127 (48 %) 

44 (47 %) 

136 (52 %) 

49 (53 %) 

Historia GN, deltid/kväll 187 114 (61 %) 73 (39 %) 

Historia AN (exkl. arkiv) 51 21 (41 %) 30 (59 %) 

Kulturvetenskaplig grundkurs 59 49 (83 %) 10 (17 %) 

Kulturvet. tillämpningskurs 41 39 2 

Curatorutbildning 18 17 1 

Projektledarutbildning 24 17 7 

Förlagskunskap AN 32 27 5 

Arkivvetenskap AN (HT -11)* 25 14 11 
Källa: LADOK 2012-12-12; uppgifter från Simon Junström samt Susanne Stenius. 

* För arkivstudenter redovisas siffror från HT 2011, då ingen nyregistrering skedde under vårterminen.  

 

Om man istället tittar på könsfördelningen bland undervisande lärare är längre tidsserier av 

intresse. Statistik över lärarsammansättningen perioden HT 2011 till VT 2013 visar på såväl viss 

könsskevhet som en viss ryckighet i siffrorna – med stora förändringar från termin till termin. 

 

Primärt är det den sneda könsfördelningen bland undervisande lärare inom grundutbildningens 

två första terminers ”kronologikurser” (historieämnet) som står ut. Där är en majoritet av 

undervisande lärare och föreläsare män. Likaså är det mestadels män som håller i temakurserna 

på avancerad nivå. Inom Kulturvetarprogrammet ser könsfördelningen mellan lärare generellt 

bättre ut (dock sticker enskilda delkurser ut som utpräglat enkönade). Likaså är fördelningen av 

kursansvar mellan kvinnor och män sett över tid någorlunda könsbalanserad. Den skevhet som 

råder kan i stor utsträckning förklaras med att institutionens kvinnliga lärare varit lyckosamma 

med att frigöra resurser för forskning, och av den anledningen haft proportionellt mindre tid att 

lägga på undervisning. Likväl finns anledning att påminna om vikten av att vid rekrytering av 
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lärare och utformande av bemanningsplaner beakta att studenterna bör möta lärare av båda 

könen. 

 

 

Tabell 5. Män och kvinnor i undervisningen, grund- och avancerad 

nivå HT11-VT 13 (2 år) 

Arkivutbildningen, kvällskurser och fristående kurser ingår ej.  

       

Andel kvinnor (%) med ansvar för kurser och 

delkurser   

  VT 13 HT 12 VT 12 HT 11 Genomsnitt  

GN historia 67 % 53 % 53 % 27 % 50 %  

KVP 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %  

       

Andel kvinnor (%) som håller föreläsningar    

  VT 13 HT 12 VT 12 HT 11 Genomsnitt  

GN historia 20 % 18 % 25 % 18 % 20 %  

KVP 54 % 50 % 56 % 50 % 53 %  
(visar ej antal föreläsningar)     

       

Andel kvinnor (%) som leder seminarieundervisning   

  VT 13 HT 12 VT 12 HT 11 Genomsnitt  

GN historia 22 % 37 % 40 % 44 % 36 %  

KVP 70 % 63 % 40 % 47 % 55 %  

AN historia 31 % 45 % 43 % 44 % 41 %  
(räknat på grupper)      

       

Andel kvinnor (%) som leder seminarieundervisning, fördelat på block 

och kurser 

  VT 13 HT 12 VT 12 HT 11 Genomsnitt  

GN historia            

Medeltid 0 % 39 % 39 % 33 % 28 %  

Tid.modern 20 % 22 % 11 % 0 % 13 %  

Modern tid 14 % 21 % 33 % 71 % 35 %  

Uppsats (II) 57 % 57 % 71 % 71 % 64 %  

Kandidat 17 % 67 % 67 % 83 % 59 %  

             

KVP            

Bas 1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %  

Bas 2 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %  

Bas 3 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  

Bas 4 60 % 60 % 0 % 50 % 43 %  

TS 1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %  
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TS 2 50 % 67 % 50 % 50 % 54 %  

             

AN historia            

Hist. som vet.   100 %   50 % 75 %  

Teori 0 %   0 %   0 %  

Metod   100 %   100 % 100 %  

Uppsats 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %  

Tema 0 % 17 % 50 % 25 % 23 %  
(räknat på grupper)      

 
Källa: Scheman för HT 2011-VT 2013; uppgifter från bemanningsansvarig 2013-01-10. 

 

Om blicken vänds till undervisning på forskarutbildningsnivå, och på den kvinnliga och manliga 

personalens insatser som huvudhandledare, framträder även här ett starkt könsmönster. Räknat på 

interna handledarskap (d.v.s. de fall då både doktorand och handledare hör till Historiska 

institutionen) är andelen manliga huvudhandledare betydande, endast en dryg tiondel är 

kvinnliga. De manliga handledarna har därtill oftare hand om fler doktorander åt gången. 

Institutionens 13 manliga huvudhandledare har tillsammans hand om 27 doktorander att jämföra 

med 3 kvinnliga handledare med sammantaget 4 doktorander. 

 

 

Tabell 6. Män och kvinnor i undervisningen på forskarutbildningsnivå HT 2012 
Antal kvinnliga och manliga interna huvudhandledarskap samt antal handledare* 

Antal kvinnliga Antal manliga  Antal kv. handledare Antal man. handledare 

4 27 3 13 
Källa: Uppgifter från studierektorn för forskarutbildningen 2012-12-20. 

* Räknat på de fall där såväl doktorand som handledare tillhör Historiska institutionen, även emeritus (men ej 

doktorander knutna till BEEGS eller externa handledare). 

 

Frågor om jämställdhet och likabehandling i undervisningssituationer belyses i samband med de 

personaldagar om jämställdhet och likabehandlingsfrågor som arrangerar årligen. Personalen vid 

institutionen har därmed ett återkommande forum där jämställdhetsfrågor explicit diskuteras. För 

studenterna gäller följande: Sedan flera år tillbaka har en jämställdhetslunch för kvinnliga 

studeranden genomförts, med det dubbla syftet att ventilera jämställdhetsfrågor och att särskilt 

uppmuntra kvinnor till fortsatta studier. Lunchen har speciellt riktat sig till Historia II-studenter, 

genom schemateknisk anpassning för just dem, men har även varit öppen för andra studenter. 

Även om luncherna har varit uppskattade av dem som besökt dem har de dock inte lockat särskilt 

många studenter. Till våren 2013 prövas därmed ett nytt system då en jämställdhets- och 

likabehandlingstimme istället införs för alla Historia II-studenter, män såväl som kvinnor. 

Därutöver har en tradition med en karriärhalvdag för historiestudenter på kandidat- och 

avancerad nivå nyligen lanserats (hösten 2012). Vid halvdagen ges information om 

arbetsmarknaden för historiker och om forskarutbildningen. En av de bakomliggande tankarna 

med arrangemanget är att ge förutsättningar för en breddad rekrytering till forskarutbildningen 

genom att ge alla institutionens studenter likvärdig tillgång till information om fortsatta karriär- 

och studievägar. Information om forskarutbildningen – och särskild uppmuntran till kvinnliga 
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studenter – ges också i samband med en terminsvis arrangerad gästföreläsning inom ramen för 

kursen Historia II med en nydisputerad kvinnlig historiker. 

 

En ytterligare fråga att uppmärksamma är hur genusperspektiv och genusvetenskaplig litteratur 

integreras i institutionens undervisning på olika nivåer. Arbetsgruppen för betygskriterier och 

kurslitteratur behandlar kontinuerligt frågorna om andelen manliga respektive kvinnliga författare 

samt andelen genusvetenskaplig litteratur. En mer övergripande undersökning av hur 

institutionen säkerställer och förbättrar genusperspektivet i undervisningen kunde emellertid vara 

på sin plats. 

 

En enkät om studenternas uppfattningar om hur Historiska institutionen fungerar ur ett 

jämställdhets- och genusperspektiv genomfördes av dåvarande jämställdhets- och 

likabehandlingsgrupp i maj 2010. Enkätsvaren var belysande även om de knappast kan sägas vara 

fullt ut representativa för institutionens hela studentpopulation.
20

 En försiktig läsning visar 

emellertid att studenternas upplevelser av Historiska institutionen skilde sig åt beroende på kön 

och studieinriktning. Några tendenser var att kvinnliga studenter i större utsträckning hade 

kritiska synpunkter på frågor om jämställdhet och genusmedvetenhet vid institutionen än manliga 

studenter, samt att studenterna inom de kulturvetenskapliga utbildningarna var mer missnöjda än 

de historiestudenter som svarat på enkäten (vilket i sin tur kan bero på att det är fler kvinnor som 

läser kulturämnen). Den mest tydliga iakttagelse är annars att en stor del av studenterna inte 

ansåg sig veta något om jämställdhetssituationen vid institutionen eller om institutionens 

engagemang i jämställdhets- och genusfrågor. En möjlig slutsats som kan dras av enkätsvaren är 

därmed att ytterligare informationsåtgärder bör vidtas inom jämställdhetsområdet och att 

förutsättningarna för särskilda jämställdhetsarrangemang för studenter inom de 

kulturvetenskapliga utbildningarna bör övervägas. Vidare bör en ny undersökning av 

institutionen som studiemiljö ur ett jämställdhets- och genusperspektiv genomföras. 

 

Åtgärder 

En kartläggning av institutionen som studiemiljö ur ett jämställdhets- och genusperspektiv bör 

genomföras, med särskilt syfte att undersöka varför kvinnliga studeranden i mindre utsträckning 

fortföljer högre studier i historia samt vad som ska förändras för att förmå fler kvinnor att välja 

att studera historia. Resurser för en dylik undersökning ska frigöras. Ansvarig: Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen, studierektorer och prefekten. 

 

Vid utformandet av bemanningsplaner ska beaktas att studenter bör möta lärare av båda könen. 

Ansvarig: Studierektorer och bemanningsansvariga. 

 

Studenter av båda könen ska aktivt uppmuntras att fortsätta sina studier, och en levande 

diskussion ska föras om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ur ett studentperspektiv. 

Institutionen ska arrangera jämställdhets- och likabehandlingstimme (med förtäring) samt en 

gästföreläsning med en nydisputerad historiker för studenter inom historieämnet (Historia II) 

varje termin. Förutsättningarna för motsvarande arrangemang för studenter inom de 

kulturvetenskapliga utbildningarna ska övervägas. För studenter på kandidat- och avancerad nivå 

                                                        
20

 Enkäten besvarades av 105 individer, varav endast 16 personer eller 15,1 % var historiestudenter (Historia II), 

resten studerade vid Kulturvetenskaplig baskurs (49; 46,2 %), Museivetenskap (13; 12,3 %), Förlagskunskap (13; 

12,3 %), Projektledarutbildning (12; 11,3 %). Därutöver var det 3 personer som ej uppgav vilken kurs de läste. 
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ska en s.k. karriärhalvdag arrangeras terminsvis. Ansvarig: Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen. 

 

I den mån som doktorander undervisar på deras tid på forskarutbildningen ska kvinnor och män 

erbjudas likvärdig uppmuntran samt likvärdiga undervisningsuppdrag. Ansvarig: 

bemanningsansvariga och studierektorer.  

 

Institutionen bör göra en granskning av hur genusperspektiv och genusvetenskaplig litteratur 

integreras i undervisningen på olika nivåer. Resurser bör avsättas för ändamålet. Ansvariga: 

prefekten och studierektorerna. 

 

 

Trakasserier och sexuella trakasserier  
 
”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller 

repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella 

trakasserier.” (Diskrimineringslag 2008:567, 3 kap. 6 §) 

 

”Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för 

trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är 

arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. Skyldigheten gäller också i förhållande till 

den som fullgör praktik eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.” (Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap. 

3 §) 

 

”Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller 

söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier 

eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna 

trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i 

framtiden.” (Diskrimineringslag 2008:567, 2 kap. 7 §) 
 

 

Mål 
Vid Historiska institutionen ska inga trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder förekomma. Sexuella trakasserier ska heller inte förekomma. Det 

förhållningssätt som ska genomsyra institutionen ska präglas av respekt för medarbetares och 

studenters olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid universitetet ska behandlas likvärdigt 

och på ett respektfullt sätt. Det innebär att språkbruk, attityder, undervisningsmaterial som kan 

upplevas kränkande inte är tillåtna. 

 

Historiska institutionens ansvar för att förebygga och hantera eventuella fall av trakasserier på 

basis av diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier ska tydligt förmedlas till anställda 

och studerande vid institutionen. Information om vem som ska kontaktas vid eventuella fall av 

trakasserier eller sexuella trakasserier, hur ärendegången är och hur ärenden dokumenteras ska 

vara känd bland anställda. Vidtagna åtgärder ska följa de riktlinjer som föreskrivs centralt för 

Stockholms universitet. 

 

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker 

någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan handla 
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om att någon använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel 

”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”asiatiska” egenskaper. Det kan även vara fråga om 

osynliggörande eller undanhållande av information, om handlingen har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om 

beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och 

som upplevs som kränkande och ovälkomna. Det är den som utsätts för trakasserier eller sexuella 

trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. 

 

Lägesbeskrivning 

Några anmälda eller rapporterade fall av trakasserier eller sexuella trakasserier har inte 

förekommit på Historiska institutionen perioden 2009-2012.
21

 Även om detta är glädjande, måste 

det samtidigt framhållas att en möjlig tolkning av de smickrande siffrorna är att vare sig studenter 

eller personal fullt ut känner till sina rättigheter och skyldigheter på området eller vet vart man 

ska vända sig i det fall som trakasserier förekommer. I en studentenkät om jämställdhet och 

genusperspektiv som genomfördes av jämställdhets- och likabehandlingsgruppen i maj 2010 

framkom, som tidigare nämnts, att studenter har liten kännedom om institutionens 

jämställdhetsarbete (se under rubriken ”Undervisning”). Av denna undersökning framkom också 

att sju av de 105 studenter som svarat på enkäten (d.v.s. 6,5 %) upplevde sig ha blivit negativt 

särbehandlade av personal eller andra studenter under sin studietid.
22

 En bredare undersökning av 

hur personal och studenter vid hela institutionen upplever situationen återstår ännu att göra. En 

kartläggning av kunskapsläget kring samt förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier 

borde således genomföras under perioden 2013-2015, förslagsvis i samband med andra 

undersökningar av hur institutionens medarbetare respektive studenter upplever arbets- och 

studiemiljön. 

 

Vidare är det möjligt att konstatera att även om Historiska institutionen har en handlingsplan 

(från 2008-2009) för hanteringen av kränkande särbehandling, trakasserier enligt 

diskrimineringslagen samt sexuella trakasserier, så behöver såväl planen som informationen på 

området uppdateras. 

 

Åtgärder 
Befintlig information om och handlingsplan vid trakasserier eller sexuella trakasserier ska 

uppdateras och tillgängliggöras genom institutionens hemsida, ”Lilla blå” etc. Ansvarig: 

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. 

 

Alla anställda ska informeras om universitetets policy mot trakasserier och sexuella trakasserier 

samt om institutionens rutiner för hantering av eventuella fall. Ansvarig: Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen. 

 

                                                        
21

 Uppgift från studie- och karriärvägledare samt prefekt, mejl 2012-12-11. 
22

 Av dessa var 6 kvinnor och en man. Av dem som även angivit anledningen har tre svarat könstillhörighet och en 

funktionshinder. Två ansåg sig ha blivit negativt särbehandlade av andra studenter, tre av lärarpersonal samt två av 

administrativ personal. Svaren är jämt spridda studenter från institutionens olika utbildningar. Det måste dock 

framhållas att få historiestudenter svarat på enkäten – se vidare under rubriken ”Undervisning”. 
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På introduktionsdagarna varje termin ska studenterna informeras om förekomsten av 

handlingsplaner och åtgärder för att motverka uppkomsten av trakasserier samt sexuella 

trakasserier. Ansvarig: studierektorer. 

 

En kartläggning av kunskapsläget kring samt förekomsten av trakasserier och sexuella 

trakasserier bör genomföras under perioden 2013-2015. Resurser för en dylik undersökning ska 

frigöras. Ansvarig: Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen, studierektorer och prefekten. 
 

 

Verksamheten enligt tidigare jämställdhetsplan23
 

 

Följande berättelse över tidigare jämställdhetsarbete vid Historiska institutionen täcker perioden 

2011-07-01 till och med 2012-12-31. Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen har under 

perioden bestått av Helena Bergman (ordförande, sammankallande); Leos Müller (representant 

för lärare/forskare); Oskar Schelin (representant för TA-personal); Emma Phil Skoog 

(doktorandrepresentant t.o.m. VT 2012); Ale Pålsson (doktorandrepresentant fr.o.m. HT 2012); 

Malin Forshällen (studentrepresentant t.o.m. VT 2012); Irene Mikrut fr.o.m. HT 2012. 

Jämställdhets- och likabehandlingsgruppens verksamhet har under perioden bestått i: 

 Förberedelser inför samt revideringen av Historiska institutionens jämställdhetsplan.  

 Förberedelser inför skrivandet av Historiska institutionens likabehandlingsplan samt 

revideringen av institutionens handlingsplan vid trakasserier eller sexuella trakasserier.  

 Genomförandet av jämställdhets- och jämlikhetsarrangemang. Se vidare nedan. 

En utvärdering av institutionens jämställdhetsarbete och jämställdhetsfrämjande åtgärder enligt 

jämställdhetsplanen visar att: 

 Institutionen har haft en jämställdhetsplan, ursprungligen gällande perioden 2009-07-01-

2012-06-30. Institutionsstyrelsen förlängde planen, på Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppens begäran, till och med 2012-12-31. Detta för att efterföljande 

plan ska följa kalenderår. 

 Institutionen har haft en jämställdhets- och likabehandlingsgrupp samt en kontaktperson 

för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. En ny grupp samt en ny kontaktperson 

utsågs 2011-05-31. 

 Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen har arrangerat en personalhalvdag om 

jämställdhetsfrågor. Diskussionerna tog utgångspunkt i bl.a. rapporten Jämställda 

fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två 

fakulteter vid Göteborgs universitet (2012). Genomfört: juni 2012.  

 Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen har arrangerat en personalhalvdag om 

                                                        
23

 Föregående jämställdhetsplan gällde från 2009-07-01 till 2012-12-31. Verksamhetsbeskrivningen omfattar 

emellertid endast perioden efter 2011-07-01 då en nybildad Jämställdhets- och likabehandlingsgrupp tillträdde. 
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mångfaldsfrågor och breddad rekrytering med föredrag av bl.a. jämlikhetssamordnare 

Christian Edling från universitetets studentavdelning/avdelningen för 

likabehandlingsfrågor. Genomfört: juni 2012. 

 Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen arrangerade en ”hearing” med Historiska 

institutionens personal om jämställdhetssituationen på institutionen. Genomfört: 8 mars 

2012. 

 En policy att undvika möten, undervisning och seminarier före klockan 9 och efter 

klockan 17 (för att underlätta för personal och studenter med barn) har etablerats och 

mestadels efterlevts. Genomfört: kontinuerligt. 

 Prefekten har informerat nyantagna doktorander om rättigheter/skyldigheter i samband 

med föräldraledighet och VAB (dock ej i samband med introduktionskursen till 

forskarutbildningen vilket stipuleras i föregående jämställdhetsplan). Genomfört: i 

samband med nyanställning. 

 Inga anmälningar om trakasserier eller sexuella trakasserier har gjorts. 

 Information om universitetets och institutionens policy och handlingsplaner kring 

kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier har funnits tillgänglig på institutionens 

hemsida. 

 På introduktionsdagarna varje termin har studierektorerna (ej Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen som det stipulerades i föregående jämställdhetsplan) informerat 

om studenternas rättigheter, institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete samt 

om institutionens handlingsplaner på området. Genomfört: en gång per termin. 

 Utvecklingssamtal har hållits årsvis och då har frågor om kompetensutveckling och 

vidareutbildning ventilerats med institutionens kvinnliga och manliga personal. 

Genomfört: en gång per år. 

 Vid utformandet av bemanningsplaner har principen att studenter bör möta lärare av båda 

könen beaktats (även om genomförandet inte alltid varit möjligt). Genomfört: 

kontinuerligt. 

 Som ett led i arbetet att uppmuntra såväl kvinnliga som manliga doktorander att undervisa 

så har riktlinjer för doktorandernas undervisningsmöjligheter utarbetats av 

ställföreträdande prefekt/bemanningsansvarig och doktorandrådet. I samband med 

nyanställning har nya doktorander informerats om undervisningsmöjligheterna av 

ställföreträdande prefekt/bemanningsansvarig. Genomfört: I samband med nyanställning. 

 Kvinnliga studenter har uppmuntrats till fortsatta studier genom en rad olika arrangemang 

i jämställdhets- och likabehandlingsgruppens regi: 

o Gästföreläsningar med kvinnliga nydisputerade historiker. Genomfört: en gång per 

termin. 
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o Jämställdhetsluncher för kvinnliga studenter och kvinnlig personal. Genomfört: en 

gång per termin. 

o Karriärhalvdag för studenter på kandidat- och avancerad nivå för att informera om 

fortsatta karriär- och studievägar, med syfte att bl.a. ge alla studenter likvärdig 

information om forskarutbildningen (både en fråga om jämställdhet och 

jämlikhet). Genomfört: HT 2012. 

 Jämställdhetssynpunkter har generellt beaktas vid ansökningar om projektmedel samt vid 

fördelningen av forskningsmedel knutna till institutionen. Däremot har Jämställdhets- och 

likabehandlingsgruppen inte regelmässigt konsulterats av institutionsstyrelsen i frågor 

rörande rekrytering eller i de fora som behandlar forskningsstrategiska frågor (något som 

stipulerades i föregående jämställdhetsplan). 

 I samband med utannonsering av tjänster har underrepresenterat kön, d.v.s. kvinnor, 

regelmässigt uppmuntrats att söka anställningen. 

 En universitetsövergripande lönekartläggningen har utförts av Personalavdelningen vid 

Stockholms universitet för perioden 2011-2013 (med material från 2010). Den visade vare 

sig på grupp- eller individnivå på några osakliga löneskillnader vid Historiska 

institutionen. 
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Sammanställning av jämställdhetsfrämjande åtgärder 2013-2015 

Område Åtgärd Ansvarig Tidsplan 

Anställ-

ning 

Utvärdera befintliga rutiner och 

processer för meritering, rekrytering 

och anställning – från doktorand till 

professor – ur jämställdhetsperspektiv.  

Prefekten, 

studierektorn för 

forskarutbildnin-

gen, JL-gruppen 

Under 

perioden 

2013-2015 

 Beaktande av jämställdhetsaspekter i 

samband med frågor rörande rekrytering 

(bl.a. konsultation med jämställdhets- 

och likabehandlingsgruppen). Vid 

ledigkungörande av anställning ska 

personer som tillhör underrepresenterat 

kön uppmuntras att söka anställningen. 

Institutionsstyr-

elsen, prefekten, 

bemanningsan-

svariga och 

studierektorerna 

 

Kontinuer-

ligt 

 Kvinnliga och manliga anställda av 

olika kategorier ska ges goda 

möjligheter till kompetensutveckling. 

Prefekten Kontinuer-

ligt 

 Beaktande av jämställdhetssynpunkter i 

de sammanhang där 

forskningsstrategiska frågor behandlas 

(bl.a. konsultation med jämställdhets- 

och likabehandlingsgruppen). 

Jämställdhetssynpunkter bör vidare 

beaktas vid fördelningen av 

forskningstid och -medel knutna till 

institutionen samt vid ansökningar om 

projektmedel. 

Prefekten och 

centrumföre-

ståndare 

Kontinuer-

ligt 

 Institutionen ska genom intern rörlighet 

sträva efter en jämnare könsfördelning 

inom de olika personalkategorierna och 

vid fördelning av arbetsuppgifter.  

Prefekten, 

ledningsgrupp, 

bemanningsan-

svarig och 

studierektorer. 

Kontinuer-

ligt 

 Jämställdhetsaspekter ska beaktas 

gällande fördelning av 

ledningsfunktioner och ansvarsuppdrag.  

Prefekten och 

Institutionsstyr-

elsen 

Kontinuer-

ligt 

 En psykosocial kartläggning av 

arbetsplatsen bör genomföras och 

resurser frigöras för detta. 

Prefekten Under 

perioden 

2013-2015 

 En obligatorisk halvdag i 

jämställdhetsarbete för all personal samt 

en obligatorisk halvdag för 

likabehandlingsfrågor. 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen 

Varje läsår 

Föräldra-

skap 

Normalt ska möten, seminarier och 

undervisning förläggas till dagtid – ej 

före kl. 9.00 eller efter 17.00 (gäller ej 

kvällskurser). Information om 

Kursansvariga, 

seminarie-

ansvariga, 

studierektorer 

Kontinuer-

ligt 
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institutionens policy kring detta ska 

delges all personal.  

och 

schemaläggare 

 Informationen angående rättigheter och 

skyldigheter i samband med 

föräldraledighet och VAB ska delges all 

personal. 

Prefekten Vid 

nyanställ-

ning 

 Studenter med barn bör få företräde att 

välja seminariegrupp. 

 

Kursansvariga, 

studentexpedi-

tionens personal 

och 

studierektorer 

Kontinuer-

ligt 

 Kartläggning av den manliga och 

kvinnliga personalens uttag av 

föräldraledighet. 

Administrativ 

chef 

Under 

perioden 

2013-2015 

Löne-

frågor 

Eventuella löneskillnader ska 

synliggöras genom uppdaterad 

lönestatistik. 

Administrativ 

chef och prefekt 

Under 

perioden 

2013-2015 

 Kartläggning av löneläget samt 

löneutvecklingen per kön och 

yrkeskategori/befattning.  

Administrativ 

chef 

Under 

perioden 

2013-2015 

 Kartläggning av hur lönetillägg per 

yrkeskategori (t.ex. 

studierektorsuppdrag) fördelas mellan 

män och kvinnor. 

Administrativ 

chef 

Under 

perioden 

2013-2015 

Utbild-

ning 

Kartläggning av institutionen som 

studiemiljö ur ett jämställdhets- och 

genusperspektiv. 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen, 

studierektorer 

och prefekten 

Under 

perioden 

2013-2015 

 Vid utformandet av bemanningsplanen 

ska beaktas att studenterna bör möta 

lärare av båda könen. 

Studierektorer 

och 

bemannings-

ansvariga 

Kontinuer-

ligt 

 Arrangemang som uppmuntrar 

studenter av båda könen till fortsatta 

studier, och som levandehåller en 

diskussion om jämställdhets- och 

likabehandlingsfrågor ur ett 

studentperspektiv: 

- jämställdhets- och 

likabehandlingstimme (med förtäring) 

för studenter inom historieämnet 

(Historia II) 

- gästföreläsning med en nydisputerad 

historiker 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen 

 

Varje 

termin 



 24 

- karriärhalvdag för studenter på 

kandidat- och avancerad nivå 

-förutsättningarna för motsvarande 

arrangemang för studenter inom de 

kulturvetenskapliga utbildningarna ska 

övervägas 

 Doktorander av båda könen ska 

erbjudas likvärdig uppmuntran att 

undervisa samt likvärdiga 

undervisningsuppdrag. 

Bemannings-

ansvariga och 

studierektorer 

Kontinuer-

ligt 

 En granskning av hur genusperspektiv 

och genusvetenskaplig litteratur 

integreras i undervisningen på olika 

nivåer. 

Prefekten och 

studierektorerna 

Under 

perioden 

2013-2015 

Trakasser-

ier och 

sexuella 

trakas-

serier 

Uppdatering av samt information om 

handlingsplan vid trakasserier eller 

sexuella trakasserier. 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen 

2013 

 Information av personal om 

universitetets policy mot trakasserier 

och sexuella trakasserier samt om 

institutionens rutiner för hantering av 

eventuella fall. 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen 

2013; 

kontinuer-

ligt 

 Information till studenterna om 

handlingsplaner och åtgärder för att 

motverka uppkomsten av trakasserier 

samt sexuella trakasserier. 

Studierektorer Vid intro-

duktions-

dagarna 

varje 

termin 

 Kartläggning av kunskapsläget kring 

samt förekomsten av trakasserier och 

sexuella trakasserier. 

Jämställdhets- 

och 

likabehandlings

gruppen, 

studierektorer 

och prefekten 

Under 

perioden 

2013-2015 

 


