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Jämlikhets- och jämställdhetsplan för Institutionen för 
molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut 
2016-2018 
 
Övergripande mål 
 
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), ska 
kontinuerligt arbeta målinriktat för att främja alla anställdas lika rättigheter och 
möjligheter. MBWs jämlikhets- och jämställdhetsplan utgår från de områden som anges i 
diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och åtgärderna är specifikt anpassade till vår 
institution. Områdena som vi kontinuerligt arbetar med utifrån diskrimineringslagen 
och Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan är: Arbetsförhållanden, 
Trakasserier och sexuella trakasserier, Rekrytering, Jämn könsfördelning och Lön.  
 
Yttersta ansvar för att jämlikhets- och jämställdhetsplanen följs har prefekten men alla 
arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen (2008:567) i samverkan med arbetstagarna 
bedriva ett aktivt arbete. Det är således alla anställdas ansvar att medverka i jämlikhets- 
och jämställdhetsarbetet, men det är ytterst ledningens uppgift att ansvara för att 
åtgärder vidtas för att främja arbetet. jämlikhets- och jämställdhetsarbetet har som mål 
att förhindra alla former av diskriminering eller trakasseri beroende på 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder enligt diskrimineringslagen (SFS 
2008:567, 1kap 4§).   
 
MBW ska präglas av god arbets- och studiemiljö, där alla anställda och studenter ska 
bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. God miljö ger förutsättningar för 
kreativitet, bra arbets- och studieresultat samt jämlikhet- och jämställdhet på MBW. 
 
Områden 
 
Arbetsförhållanden 
 
MBW ska verka för att främja god fysisk och psykisk hälsa hos de anställda genom att 
skapa en trygg och säker arbetsplats. Institutionen ska arbeta för att arbetsförhållandena 
lämpar sig för alla anställda oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, funktionsvariation, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 
eller ålder. Institutionen ska också verka för att underlätta för kvinnor och män att 
förena arbetsliv med familjeliv, samt uppmuntra både män och kvinnor att utnyttja 
möjligheten till föräldraledighet.  
 
 



	

 

Trakasserier och sexuella trakasserier 
 
MBW ska aktivt och systematiskt verka för att förebygga och motverka diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande särbehandling genom information, utbildning och 
rutiner för det. Det som av en anställd kan upplevas som oskyldiga kommentarer, 
yttringar eller handlingar kan utgöra trakasseri enligt diskrimineringslagen för en annan 
anställd, särskilt om den personen klargjort att yttrandet uppfattas som kränkande (SFS 
2008:567, 1kap 4§). Är personen dessutom i en beroendeställning såsom anställd eller 
student och trakasseras av den som har makt såsom chef eller lärare anses det särskilt 
allvarligt.  
 
Rekrytering 
 
Institutionen ska aktivt arbeta för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga tjänster. Om det inte råder jämn 
könsfördelning inom en kategori av anställda ska institutionen vid utlysning av tjänster 
inom den kategorin särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet att söka anställningen. Med jämn könsfördelning menas vid Stockholms 
Universitet minst 40 procent av varje kön i en given grupp. 
 
Jämn könsfördelning 
 
Institutionen ska främja jämn könsfördelning inom olika kategorier av anställda. Mäns 
och kvinnors delvis skilda erfarenheter är positiva för samvaron mellan människor och 
viktiga att ta tillvara vid sökandet av kunskap. På MBW är det därför viktigt att det finns 
ungefär lika många mentorer/professorer av båda könen, bl.a. eftersom de fungerar som 
förebilder för doktorander/anställda/studenterna. Vi eftersträvar därför en balans 
mellan andelen kvinnor och män och även inom andra yrkeskategorier på institutionen. 
En sådan balans ska också eftersträvas på alla tjänstenivåer och i beslutande 
församlingar.  
 
Lön 
 
Löner vid universitetet ska vara individuella, ändamålsenligt differentierade och sakliga. 
Könsneutralitet i tillämpning av lönekriterierna är en viktig utgångspunkt vid 
lönesättning. För att förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska 
institutionen vid lönesättning följa Stockholms universitets Lönepolicy och Lönekriterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 Mål och åtgärder: 
 

Mål (vad som ska 
göras) 

Åtgärder för att 
nå målet (hur) 
 

Ansvarig 
person/personer för 
genomförandet 
(vem/vilka) 
 

Slutdatum för 
genomförandet 
(när) 
 

Hur uppföljning 
sker och/eller utfall 
 

Trakasserier och 
sexuella trakasserier 
ska förebyggas 

Inst. Ska informera 
anställda om SUs 
policy mot 
trakasserier och 
sexuella trakasserier. 

Arbetsmiljö- och miljögruppen. 
 

Arbetsmiljö- och 
miljögruppen beslutar 
detta. 
 

Fråga i Medarbetar-
undersökningen om vilka 
som känner till den eller 
vart den finns. 

Samma som ovan. Nyanställda ska 
informeras om 
MBW´s jämlikhets- 
och 
jämställdhetsplan. 

Administrationen 
 

September 2016 
 

 

Arbetsförhållanden 
ska lämpa sig för alla 
medarbetare oavsett 
kön.  
 
 

En jämförande 
kartläggning över 
hur anställda 
kvinnor respektive 
mäns sjukfrånvaro, 
VAB-dagar och 
föräldraledighet. 
 
 

Jämlikhets- och 
jämställdhetsgruppen. 

November 2016 
 
 
 
 

Skriftlig rapport. 

Rekrytering/jämn 
könsfördelning inom 
alla yrkesgrupper. 

Utlysning av tjänster 
ska formuleras så att 
sökande av det 
underrepresenterade 
könet ska 
uppmuntras söka 
tjänsten. 

Ansvarig chef. 
 

Löpande. 
 

 

Samma som ovan Kartläggning över 
könsfördelning 
inom alla 
yrkesgrupper. 

Jämlikhets- och 
jämställdhetsgruppen. 

November 2016 
 

Skriftlig rapport. 

Jämställda löner 
mellan kvinnor och 
män som utför arbete 
som är att betrakta 
som lika eller 
likvärdigt. 

Vid lönesättning ska 
SUs riktlinjer för 
lönesättning följas. 

Ansvarig chef. Löpande. 
 

Ta resultat i beaktande 
vid lönesättning.  

Samma som ovan Kartläggning över 
eventuella 
löneskillnader 
mellan män och 
kvinnor. 

Jämlikhets- och 
jämställdhetsgruppen. 

November 2016 
 

Skriftlig rapport. 

Samma som ovan Inst.(prefekt) ska 
uppmana 
lönesättande chef att 
aktivt informera och 
erbjuda möjlighet till 
lönesamtal inför 
lönerevision samt 
medarbetarsamtal. 

Lönesättande chef, närmaste 
chef. 
 

Löpande, årligen inför 
lönesättning. 
 

Enkätfråga i 
medarbetarundersökning.  

 
 


