
 
 

Verksamhetsplan för Historiska institutionen år 2014  
Fastställd vid institutionsstyrelsen 2014-02-18 

 

Inledning 
En övergripande verksamhetsplan för Stockholms universitet för 2014 togs av universitetsstyrelsen 

2013-12-19. Verksamheten vid Stockholms universitet har följande vision 

 
År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner 

och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning 

För verksamheten finns också övergripande målsättningar som ger ramarna för verksamheten. Dessa 

målsättningar framhåller bland annat att Stockholms universitet ska erbjuda studenter ett brett utbud 

av kurser och utbildningsprogram som ska hålla hög kvalitet och ha stark anknytning till forskning på 

samtliga nivåer. De säger också att studenterna ske ges möjlighet till dialog kring lärandemiljön och 

delaktighet i universitetets utveckling. Samverkan med andra lärosäten nationellt och internationellt är 

också viktigt liksom med övriga aktörer i samhället. 

 

För 2014 har universitetsstyrelsen beslutat om ett antal prioriterade mål som kommer att följas upp 

under och/eller efter året. Humanistiska fakultetsnämnden har ställt upp genomströmningen inom 

grundutbildningen som ett prioriterat mål under 2014. Dessa mål redovisas nedan tillsammans med ett 

antal kompletterande mål som tagits fram för institutionen. För varje mål finns angivet ansvariga, en 

tidsplan samt vilka dokument som ska tas fram eller vad som ska genomföras. Prefekten ansvarar för 

att institutionsstyrelsen vid årets slut får en samlad redovisning av hur de uppställda målen har 

uppfyllts genom åtgärder, aktiviteter eller annat. 

 

Parallellt med denna verksamhetsplan finns också Jämställdhetsplanen för 2013-2015, Plan för lika 

rättigheter och möjligheter 2014, Handlingsplan för arbetsmiljöfrågor samt Miljöhandlingsplan. 
 

Utbildning  
Mål 1 - Internationalisering 
Universitetet ska vara en internationellt präglad miljö och det är ett fortsatt fokus på en ökning av   

in- och utresande studenter på grund- och avancerad nivå samt ett internationellt utbyte av 

doktorander.  

Mål: Andelen/antalet in- och utresande studenter samt ett internationellt utbyte av doktorander ökar. 

Nyckeltal 1: Antal in- och utresande studenter i utbildning på grund- och avancerad nivå inom ramen 

för särskilda utbytesprogram och avtal.  

Nyckeltal 2: Antal doktorander i internationellt utbyte.  

Målvärde: Ett ökat antal 2014 jämfört med 2012.  

Handläggning: En arbetsgrupp bestående av studierektor som är ansvarig för ERASMUS 

(sammankallande), studievägledare som handlägger frågor rörande utbytesstudenter, 

forskningssamordnaren, studierektor för doktorandutbildningen samt prefekten.  

Institutionens arbete med detta 2014: Ta fram idé och strategi för institutionens Erasmusarbete samt 

hitta bra rutiner för att ha många avtal om utbyten med andra lärosäten. Se över institutionens 

information om utbytesstudier. Titta på möjligheterna att utöka antalet kurser som ges på engelska. 

Undersöka möjlighet av utbyten för doktorander för längre tidsperioder vid t ex Bielefeld och Illinois. 

Hitta former för mottagandet av doktorander som kommer till institutionen. 



Tidsplan: Avstämning med prefekten före sommaren rörande ERASMUS-utbytet. Samlad 

redovisning för IS vid årets slut. 

 

Mål 2 - Utvärdering och uppföljning samt studenternas del i kvalitetsarbetet 
Under 2014 kommer universitetet ha fokus på utvärdering och uppföljning genom kvalitativa åtgärder 

där ett antal verksamheter väljs ut för att tillsammans med förvaltningen göra denna uppföljning. För 

institutionens eget arbete med detta finns ett antal mål och åtgärder. 

 

Mål: Genomföra kursutvärderingar efter samtliga kurser samt påbörja programutvärderingar. 

Handläggning: Studierektorer 

Institutionens arbete med detta 2014: en modell för programutvärderingar ska tas fram. Följa 

upp resultatet av UK-ämbetets ämnesutvärdering. 

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

IS vid årets slut.  

 

Mål 3 - Doktorandernas villkor 
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: 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 2014 jämfört med 2008 

Handläggning: Studierektor för forskarutbildningen, prefekten, administrationen, doktorandrådets 

medverkan där så är påkallat. 

Institutionens arbete med detta 2014: Under våren genomföra en kartläggning av tiden för 

avhandlingsarbetet för de som disputerat under den senaste tioårsperioden för att ge ökad kunskap om 

vad som påverkar tiden för avhandlingsarbetet. Göra en specifik uppföljning av arbetsmiljöenkäten 

rörande doktoranderna.  

Tidsplan: Redovisning av genomförd kartläggning till ledningsgruppen i juni. Samlad redogörelse för 

IS vid årets slut. 

 
Mål 4 - Rekrytering till och genomströmning på institutionens kurser och program 
Trenden under de senaste åren har varit både sjunkande genomströmning och ett sjunkande antal 

helårsstudenter. Institutionen ska under 2014 arbeta för att vända denna negativa utveckling med ett 

fokus på genomströmningen. En höjning av talen för genomströmningen är ett prioriterat mål för 

Humanistiska fakulteten. 

Mål: Förbättrad genomströmning på institutionens kurser och program 

Nyckeltal: Antalet helårsstudenter och helårsprestationer 

Målvärde: Andelen HÅP:ar i förhållande till antal HÅS:ar ska öka till över 70 %. 

Handläggning: Ledningsgruppen, studierektorer på grund- och avancerad nivå, expeditionen 

Institutionens arbete med detta 2014: Samtliga lärare lämnar efter slutförd kurs in en blankett som 

visar antal registrerade, deltagande på seminarier samt antal som tenterat. Studierektorerna analyserar 

dessa. I kursutvärderingar kan anledningar också hittas. Lanseringen av det nya upplägget av Historia I 

samt det nya Masterprogrammet måste uppmärksammas i olika kanaler för att locka studenter. 

 

Forskning  
Mål 5 - Internationalisering 
Universitetet fortsätter sin strävan mot en mer framstående internationell position och en förutsättning 

för detta är att vi som institution aktivt arbetar med internationaliseringen. Ett sätt att arbeta med detta 

är genom ökade lärar- och forskarutbyten. 

Mål: Antalet inresande gästforskare och postdoktorer ska öka. Antalet utresande lärare. 

Nyckeltal: Antalet inresande gästforskare och postdoktorer. Antalet utresande lärare och postdoktorer. 

Målvärde: Ökat antal 2014 jämfört med 2013 



Handläggning: Prefekten (sammankallande), forskningssamordaren samt arbetsgruppen för 

forskningsfrågor. 

Institutionens arbete med detta 2014: Konkret etablera samarbetet med Universitetet i Bielefeld 

kring student-, doktorand- och lärarutbyte, i anslutning till deras engelskspråkiga masterutbildning; på 

samma sätt konkret etablera forsknings- och utbildningssamarbetet med University of Illinois. 

Mottagandet av gästforskare. 

 

Mål 6 - Vidareutveckla struktur och verksamhetsmål för forskningsseminarierna på 

institutionen 
Historia har sedan 2006 varit utsett som ett forskningsområde som är nationellt ledande och på vissa 

områden internationellt framstående. Inom institutionen har speciellt vissa forskningsinriktningar 

utpekats som särskilt framstående: medeltidsstudier, modern politisk historia, urbanhistoria, 

tidigmodern historia, genushistoria och idrottshistoria. Till dessa kan även nämnas maritim historia. 

Institutionen har givetvis ambitionen att även i fortsättningen vara en attraktiv forsknings- och 

utbildningsmiljö. Flera av dessa inriktningar bedriver aktiv seminarieverksamhet och bidrar aktivt till 

institutionens utbildning genom att utveckla kurser, lämna förslag till uppsatsämnen på olika nivåer 

och handleda uppsatser, vilket utgör viktiga verksamhetsmål 

 

Också med tanke på att institutionen får flera nya medarbetare och att gamla medarbetare går i pension 

är det viktigt att se över strukturen på institutionens seminarieorganisation så att den blir effektiv och 

samtidigt flexibel. I detta arbete bör även doktorandseminariet och forskarseminariet inkluderas. 

Mål: En adekvat och välfungerande seminarieorganisation, samt förankring av ovan nämnda 

verksamhetsmål inom forskningsområdena/seminarierna på institutionen 

Handläggning: Prefekten (sammankallande), forskningssamordaren samt arbetsgruppen för 

forskningsfrågor. 

Institutionens arbete med detta 2014: Utreda strukturen för seminarieorganisationen. Kommunicera 

informationen kring institutionens forskningsområden och dess företrädare. Förankra målen rörande 

forskningsområdenas och därmed seminariernas koppling till utbildningssidan. 

Tidsplan: Före sommaren: Uppdatera och kommunicera informationen rörande institutionens olika 

forskningsområden. Samlad redovisning för IS vid årets slut. 

 

Samverkan  
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.  

 

Mål 7 - Förutsättningar för nydisputerade forskares att etablera sig på 

arbetsmarknaden 
Mål: Nydisputerade forskares förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska förbättras.  

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

Målvärde: Ökad andel 2014 jämfört med 2008 

Handläggning: Studievägledare, studierektor för forskarutbildningen, administrationen 
Institutionens arbete med detta 2014: Komplettera den kartläggning som ska inom mål 3 för att få 

en bild inför karriärhalvdagar och liknande hur arbetsmarknaden ter sig för den som disputerar i 

historia. Ta fram en modell för att framöver kunna följa nydisputerade och vad de gör efter 

doktorsexamen. Fler studenter på AN ska genomföra praktik inom ramen för sin utbildning. 

Tidsplan: Redovisning till ledningsgruppen i september. Samlad redovisning till IS vid årets slut. 

 

Mål 8 - Institutionen ska få igång en alumnverksamhet  
Mål: Under året få igång en alumnverksamhet på institutionen 



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

representant från någon gymnasieskola.  

Institutionens arbete med detta 2014: En central del av alumnverksamheten är att upprätta ett 

nätverk för gymnasielärare. Undersökningar av vad såväl tidigare historiestudenter som utexaminerade 

KVP-are arbetar med ska genomföras. Befintliga kontakter med gymnasieskolor samt Historielärarnas 

förening utnyttjas. Se över institutionens hemsida för att tydligare göra den till ett skyltfönster för vår 

verksamhet (utbildning, workshops) och för samarbeten och kontakter. 

Tidsplan: Före 1/10 rapportering till ledningsgrupen rörande alumnverksamhet för gymnasielärare. 

Samlad redovisning för IS vid årets slut.  

 
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.  

 

Mål 2014 

 
– Utveckla avtalshanteringen på institutionen genom att börja använda universitetets 

dokumenthanteringssystem W3D3. 

– Anpassa arbetssätt och rutiner på institutionen till det nya personalsystemet samt det gemensamma 

e-beställningssystemet.  

– Göra en genomlysning av det interna informationsflödet på institutionen för att bättre och tydligare 

kunna använda olika kanaler för att nå ut med information. 

– Utveckla den ekonomiska uppföljningen på institutionen avseende institutionens ekonomi liksom de 

bidragsprojekt som finns på institutionen. 

– Gå över till ett nytt e-postsystem och i samband med detta se om det är möjligt att få en gemensam 

elektronisk kalenderfunktion för institutionen. 

 


