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Handlingsplan f"ör jämställdhetsintegrering 

Bakgrund 

Jämställdhet har sedan 1970-talet varit ett eget politikområde i Sverige, och sedan 1994 är 
jämställdhetsintegrerjng den huvudsakliga strategin för att uppnå det övergripande nationella 
jämställdhetspolitiska målet: att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att fonna 
samhället och sitt eget liv. Det innebär kortfattat att ettjämställdhetsperspektiv ska införlivas i 
allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som nonnalt sett 
deltar i beslutsfattandet. 

Jäm~tälldhet är av flera skäl viktigt för Stockholms universitet, och universitetet har i många 
år arbetat med frågorna på olika vis. 

I "Strategier för Stockholms universitet 2015-2018" fastslås följande (s. 14): 

Stockholms universitet ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder goda villkor och 
möjligheter för personal och studenter. Universitetet ska verka för jämlikhet, jämställdhet och 
likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt. 

De huvudsakliga områden som lyfts fram som föremål för åtgärder i strategierna är: forskning 
och utbildning, rekrytering och kompetensutveckling, internationell och nationell samverkan 
samt rorvaltning och verksamhetsstöd. I avsnittet om rekrytering och kompetensutveckling (s. 
13) framgår att: 

Andelen kvinnliga och manliga lärare varierar inom olika ämnen. Generellt finns ett stort 
problem med att rekrytera kvinnliga lärare inom naturvetenskap, i synnerhet inom matematik, 
kemi och fysik, och kvinnliga professorer i allmänhet. Universitetet ska på olika sätt aktivt verka 
för att uppnå jämn könsfördelning på alla områden och nivåer. 

Strategierna och den åtgärdsplan som hör ihop med dem utgör en bakgrund till de problem 
universitetet har identifierat i processen att ta fram en handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering. Ett antal aktiviteter i handlingsplanen relaterar direkt till 
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åtgärdsplanen för 2017-2018. Formuleringarna i åtgärdsplanen återfinns i fotnoterna längre 
fram i planen. 

Handlingsplanen tar också sin utgångspunkt i den högre utbildningens roll i samhället och 
universitetens huvuduppdrag: kunskapsproduktion inom utbildning och forskning, vilket är en 
grundpelare i ett hållbart demokratiskt samhälle. 

Aktiviteterna i planen är av olika karaktär, t.ex. finns det aktiviteter som rör kartläggning när 
bedömningen är att Stockholms universitet saknar tillräcklig kunskap inom det utpekade 
området. Andra aktiviteter handlar om att synliggöra maktförhållanden eller att följa upp 
berednings- och beslutsprocesser. Slutligen är vissa aktiviteter, där tillräcklig kunskap finns 
om förhållandena inom Stockholms universitet, mer åtgärdsinriktade. Gemensamt för de olika 
aktiviteterna är en strävan att öka transparensen inom viktiga berednings- och beslutsprocesser 
inom universitetet och att öka genusmedvetenheten för både studenter och personal. 

Handlingsplanen är resultatet av arbetet i en av rektor särskilt utsedd arbetsgrupp. Gruppen är 
organisatoriskt lagd under Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (Ralv), som ansvarar tor 
beredning av bl.a. jämställdhetsfrågor inom universitetet. Gruppen som arbetat med denna 
plan har letts av prorektor. Samordning av gruppens arbete har skett inom Avdelningen för 
planering och ledningsstöd, som också är den avdelning som ansvarar för att ge stöd till 
universitetets kvalitetsarbete, som bedrivs inom Rektors beredning för utbildningsutvärdering 
och kvalitetssäkring (Rebus). Gruppen ska fram till 2019-12-31 initiera och tolja upp 
aktiviteter i handlingsplanen samt vidta åtgärder i de fall genomförda kartläggningar visar att 
det finns behov. 
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Ett övergripande problem i samhället rör ojämlika maktstrukturer, både formella och 
informella, vilka sammantagna försvårar ror kvinnor att ha samma möjligheter som män att 
forma samhället och sitt eget liv. Ett delmål i jämställdhetspolitiken rör utbildning: "Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling". Problemet som delmålet adresserar kan i relation till den högre 
utbildningen och efterföljande karriär i den akademiska världen kortfattat sammanfattas i 
följande beskrivning: 

Trots att det sedan 1977 är en majoritet kvinnor som påbörjar högskolestudier, att kvinnor har 
högre genomströmning i utbildningarna och att fler kvinnor avslutar sina studier med en 
examen, är det flirre kvinnor än män som når de högsta positionerna i den akademiska 
karriärstegen. Medan kvinnorna är i majoritet på adjunktanställningama har andelen professorer 
som är kvinnor, efter många års olika försök att komma tillrätta med ojämställdheten, ökat till 25 
procent nationellt (UKÄ Rapport 2016:16 "Kvinnor och män i högskolan"). 

Stockholms universitet väljer att dela in problembeskrivningen i handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering kronologiskt så att den börjar med utbildningen och slutar med 
karriärvägarna inom akademin. Följande steg beskrivs under separata rubriker: utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskamivå, postdoktoral karriär samt 
lektor/professor. Planen avslutas med tre rubriker som rör maktstrukturer och karriärvägar 
specifikt: Att få syn på och motarbeta effekterna av maktstrukturer, ökad genusmedvetenhet 
samt tydlighet och transparens. Under respektive rubrik beskrivs problem och 
utvecklingsbehov identifieras. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Ett omfattande jämställdhetsproblem rör konsekvenserna i samhället och för individen av de 
könsbundna studievalen, minskningen av andelen män som söker sig till högre utbildning 
samt relationen mellan studieval, studiemiljö och innehåll i utbildning och forskning. 
Problemen med könsbundna studieval finns förstås redan innan kvinnor och män söker sig till 
högre utbildning men det finns trots detta åtgärder som kan vidtas inom universitetsvärlden, 
vilket t.ex. Universitets- och högskolerådet (UHR) påpekar i sin rapport "Jämställdhet i 
högskolan- ska den nu ordnas en gång för alla?" (2014). Rapporten understryker vikten av att 
lärosätena arbetar på djupet med att analysera sina utbildningar så att både kvinnor och män 
ska "kunna identifiera sig med såväl studenter på utbildningen som med dem som arbetar i 
yrket." Rekommendationerna är att "fokusera på bland annat hur utbildningarna organiseras, 
hur studenterna upplever utbildningarna och hur karriärvägarna ser ut. Det är också viktigt att 
lärosätena utarbetar strategier för att möjliggöra för studenterna att fullfölja sina studier. Det 
innebär att lärosätena på ett systematiskt sätt bör arbeta med kvarhållande åtgärder, dvs. 



!:: .. ~">(/.. 
~ " .. " 
~"',. .. ~ 
Stockholms 
universitet 

4 (17) 

åtgärder fOr att ta emot, introducera och på olika sätt stödja studenterna." (2014, s. 11) Flera 
av aktiviteterna i Stockholms universitets handlingsplan har direkt bäring på dessa 
rekommendationer. 

Enkönande studiemil jöer 

Bara drygt en fjärdedel av alla högskolekurser nationellt har en jämn könsfördelning. Det 
innebär att kvinnor och män i hög grad läser olika utbildningar och studerar i enkönad miljö 
("Kvinnor och män i högskolan", UKÄ, 2016:16, s. 33). De stora universiteten med ett brett 
utbildningsutbud har en något större andel kurser med jämn könsfördelning. 

Stockholms universitet hamnar med 31 procent av sina kurser som har jämn könsfOrdelning 
på fjärde plats efter Uppsala, Lunds och Umeå universitet. Det är något förvånande att 
Stockholms universitet ligger efter dessa tre universitet, med tanke på att Stockholms 
universitet saknar fakulteter som utmärks av tydliga könsmönster, t.ex. teknik och vård. 
Problemet med universitetets relativt enkönade studiemiljöer är någonting som kommer att 
lyftas i arbetet med att ta fram strategier för breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Innehåll i utbildning 

I syfte att åstadkomma ökad jämställdhet i utbildningarnas innehåll kan man välja att arbeta 
specifikt eller generellt. Vid Stockholms universitet finns utbildningar som vänder sig till 
personer som har möjlighet att direkt påverka yngre människor, t.ex. (förskol)lärare, studie
och yrkesvägledare, socionomer. En genomlysning av dessa utbildningars examensmål ur ett 
genusperspektiv, samt hur dessa följs upp, är en aktivitet som kan leda till en positiv 
förändring av innehållet. En annan aktivitet är att undersöka utbildningars utformning och 
innehåll ur ett genus- och järnställdhetsperspektiv, inte minst för att analysera effekter för 
könsbundna studieval. Över huvud taget kan analyser utifrån ett genusperspektiv bidra med 
kunskap till ett förändringsarbete som gör att utbildningars innehåll blir mer jämställt. 

Genusmedveten högskolepedagogik 

En viktig åtgärd för att åstadkomma ökad jämställdhet i utbildningens innehåll och i 
undervisningen är att öka genusmedvetenheten hos lärarna. Ett mål för genusmedveten 
högskolepedagogik är att alla studenter ska bemötas på ett likvärdigt sätt av lärare och andra 
studenter. En genusmedveten lärare är medveten om maktrelationer i undervisningssituationer 
och mer uppmärksam på tex. vilket innehåll som ben väljer att ta upp, vilka exempel som ben 
väljer att illustrera en tankegång med, hur mycket uppmärksamhet/tid som varje student rar. 
Att integrera ett genusperspektiv i universitetets högskolepedagogiska utbildning och i 
vidareutbildning av universitetets studie- och karriärvägledare är därför angelägna aktiviteter. 

Aktiviteter: 18, 19, 20, 21, 22 
Stödjande aktiviteter: 1, 2, 3, 7, 8 
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Den nationella statistiken visar att det är 3,6 procent av de examinerade kvinnorna och 6,5 
procent av de examinerade männen som fortsätter till studier på forskarnivå (UKÄ, "Statistisk 
analys 2014-04-22/4", s. 1). Statistiken visar att en anledning till att det är färre kvinnor än 
män som påbörjar studier på forskarnivå handlar om att könen tagit examen inom olika 
utbildningar på avancerad nivå ("Kvinnor och män i högskolan", UKÄ, 2016:16, s. 9). 
Analysen pekar delvis på att kvinnorna dominerar inom de volymmässigt stora vård- och 
lärarutbildningar, och att det generellt är ovanligare att man fortsätter till studier på 
forskarnivå från dessa utbildningar (UKÄ, "Statistisk analys 2014-04-22/4", s. 2). 

Inom Stockholms universitet fanns det läsåret 2014/15 på grundnivå drygt 60 procent kvinnor 
(en svagt sjunkande trend finns de senaste åren), på avancerad nivå var andelen kvinnor 
samma läsår drygt 63 procent (en svagt ökande trend finns de senaste åren). Inom utbildning 
på forskarnivå var andelen kvinnor 49 procent under hösten 2015 och här finns en sjunkande 
trend från 56 procent hösten 2007. Av de fyra stora universiteten är andelen kvinnor inom 
utbildning på forskamivå högst vid Göteborgs universitet, följt av Stockholms, Lunds och 
Uppsala universitet. Den sjunkande trenden bland kvinnor märks tydligast vid Stockholms 
universitet. 

Den nationella statistiken visar att antalet doktorandnybörjare sjunker sedan 2012 inom 
ämnesområdet naturvetenskap men inte nämnvärt inom samhällsvetenskap och humaniora 
(SCB, Sveriges officiella statistik). Inom Stockholms universitet ser bilden annorlunda ut på 
ämnesområdesnivå. Minskningen av antalet nybörjare har sedan läsåret 2011/12 framtOr allt 
skett inom samhällsvetenskap och humaniora, och i lägre grad inom naturvetenskap, samtidigt 
som andelen män inom respektive ämnesområde är relativt konstant (UKÄ, Statistik
databasen). Detta har inneburit att universitetets doktorandpopulation i dag består av allt fler 
naturvetare, och ämnesområdet naturvetenskap domineras traditionellt av män. Här behöver 
Stockholms universitet analysera orsakerna till detta, t.ex. för att se om övergången från 
finansiering via bland annat utbildningsbidrag till finansiering via doktorandanställningar kan 
ha fått oönskade jämställdhetseffekter. Stockholms universitet har för närvarande ingen 
aktivitet för denna problembeskrivning, men det är något som universitetet avser att arbeta 
med framöver. 

Minskningen av kvinnor bör också relateras till eventuella kvalitetsproblem i 
antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå., som inte alls är så hårt förordningsstyrd 
som antagning på grundnivå och avancerad nivå, och heller inte lika hårt styrd som tillsättning 
av lärartjänster, där universitet har en relativt detaljerad anställningsordning. Det fmns därför 
anledning att jämställdhets integrera antagningsprocessen så att kvinnor och män har samma 
möjligheter att påbörja en akademisk karriär. 

Ett redan identifieratjämställdhetsproblem vid Stockholms universitet rör sjukskrivningstalen 
under utbildningen på forskamivå. Doktoranders sjukskrivningstal har under en lång tid varit 
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högre för kvinnor än för män. Detta mönster gäller även nationellt. I UKÄ:s 
enkätundersökning av doktorander, "Doktorandspegeln - en enkät om doktorandernas 
studiesituation" (Rapport 2016:18), uppger kvinnor i väsentligt högre grad att de varit 
sjukskrivna än män. Allra högst är sjuktalen inom humaniora, vilket även gäller vid 
Stockholms universitet, och mönstren var i stort sett desamma i undersökningarna 2003 och 
2008. Detta relaterar också till det som Högskoleverket funiiit i sin nationella analys av 
avhopp från studier på forskarnivå, att 38 procent kvinnor uppgav "bristfällig psykosocial 
arbetsmiljö" som en bidragande orsak till avhopp, att jämföra med 19 procent av männen som 
uppgav detta som ett bidragande skäl till avhopp (Högskoleverket 2012:1, s. 34). 

Aktiviteter: 5, 17, 18, 19, 20, 22, 23 
Stödjande aktiviteter: 1, 2, 3, 7, 8 

Postdoktoral karriär 

En undersökning som genomförts av universitetets centrala doktorandråd 2015 ("Postdoktoral 
karriär vid Stockholms universitet ur ett järnställdhetsperspektiv") visar att det vid tre av fyra 
fakulteter sker en relativ minskning av andelen forskare som är kvinnor på postdoktoral nivå 
(räknat från ca fem år efter examen) jämfört med förhållandena på doktorandnivå. En särskild 
analys av Naturvetenskapliga fakulteten, där trenden är som tydligast, visar att den relativa 
minskningen framför allt sker vid de mansdominerade institutionerna, medan det sker en viss 
ökning av andelen kvinnor på postdoktoral nivå vid de kvinnodominerande och könsneutrala 
institutionerna. 

En nyligen genomförd kartläggning vid en naturvetenskaplig institution visar att doktorander 
som är män, vid disputation skrivit genomsnittligt fler artiklar än motsvarande kategori 
kvinnor, ett faktum som torde gynna nydisputerade mäns möjligheter att erhålla 
postdoktoranställningar eller -stipendier både inom och utanför Stockholms universitet. Här 
skulle ytterligare kartläggning vara angelägen, för att se om detta gäller generellt och för att i 
så fall vidta jämställdhetsfrämjande åtgärder. 

Stödjande aktiviteter: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 17 

Lektor/professor 

Stockholms universitets centrala doktorandråds undersökning visar även att andelen kvinnor 
fortsätter att minska mellan doktorand/postdoktoral nivå och anställningar som lektor 
respektive professor. Rapporten konstaterar dock att denna minskning inte är lika tydlig om 
hänsyn tas till att andelen disputerade kvinnor i den generation som utgör rekryteringsbas var 
lägre, även om en tydlig skillnad fortfarande kan ses inom samhällsvetenskap och 
naturvetenskap. Ytterligare en komplicerande faktor är att rekryteringsbasen för dagens 
lektorer och professorer i hög grad är internationell, särskilt inom vissa områden, vilket 
försvårar dessa jämförelser. 
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Rapporten noterar vidare att avhoppen för kvinnors del sker tidigt i karriären i ämnen med 
generellt sett mindre andel kvinnor och senare i karriären i ämnen med en större andel 
kvinnor. Rapportens författare konstaterar att "[s]åledes visar denna statistik på att när i den 
akademiska karriären avhoppen alternativt stagnationen sker har en koppling till 
ämnesområdets könssammansättning" (2015, s. 6). Slutsatsen i rapporten är att det skett en hel 
del arbete med jämställdhet när det gäller att rekrytera professorer men att det är önskvärt att 
öka insatserna på de tidiga nivåerna inom mansdominerade ämnen, dvs. bland doktorander 
och nydisputerade. En åtgärd som föreslås är att undersöka om kvinnor som fortsätter inom 
akademin efter disputation i högre grad än sina kolleger som är män tenderar att arbeta med 
undervisning och administrativa göromål, samt om detta i så fall är ämnesberoende (2015, s. 
7). 

En kartläggning vid en av de naturvetenskapliga institutionerna bekräftade denna bild, där 
kvinnor i större utsträckning än män tenderade att stanna kvar vid hemmainstitutionen efter 
doktorsexamen för att jobba med undervisning eller administration. 

Att förändra strukturer som (åter)skapar ojämställdhet tar tid och Stockholms universitet 
kommer att arbeta långsiktigt med detta på en rad olika sätt, vilka beskrivs närmare i resten av 
handlingsplanens problembeskrivande del. 

Stockholms universitet ska enligt regleringsbrevet under perioden 2017-2.019 uppnå 46 
procent kvinnor av andelen nyrekryterade professorer. Vid lärosätet var andelen kvinnor i 
professorskåren 2015 nästan 30 procent och bland nyrekryteringarna var siffran 37 procent 
(glidande medelvärde de senaste fyra åren), något som alltså leder till en successiv ökning av 
andelen professorer som är kvinnor. Universitetet värnar om möjligheteten för 
tillsvidareanställda lektorer att kunna ansöka om att bli prövade ror befordran till professor, 
det finns därmed anledning att följa upp, och bevaka, andelen kvinnor även bland befordrade 
professorer. Trots den totala ökning av andelen professorer som är kvinnor som nuvarande 
rekryteringstal innebär, är kvinnor alltjämt underrepresenterade på den högsta akademiska 
nivån, och kvinnor har därmed i dag inte samma möjligheter som män att utöva makt och 
inflytande inom universitet. Samtidigt är variationerna inom universitetet stora, både mellan 
och inom olika fakulteter. Medan det finns gott om kvinnor som är professorer inom vissa 
institutioner, framför allt inom delar av Humanistiska fakulteten, finns det även institutioner 
med en stor övervikt av professorer som är män, framtOr allt inom delar av 
Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Aktiviteter: 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 
Stödjande aktiviteter: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 

Att få syn på och motarbeta effekterna av maktstrukturer 

För att främja kvinnors karriärmöjligheter och därmed öka jämställdheten inom universitetet 
kommer Stockholms universitet att arbeta strategiskt med åtgärder som rör maktrelationer och 
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beslutsvägar, både formella och informella. Utgångspunkten är att ökad genusmedvetenhet 
kan motverka rådande strukturer kring hur utbildning, forskning och samverkan värderas 
inom akademin samt synliggöra och förändra rådande genusmönster (dvs. vem som gör vad) 
när det gäller inte minst undervisning och administration. Sådana genusmönster kan vara en 
bidragande faktor till att kvinnor inte avancerar lika fort som män inom den akademiska 
karriärstegen, något som pekas ut i UHR:s rapport "Jämställdhet i högskolan - ska den nu 
ordnas en gång :llir alla?" (2014, s. 34ft). 

Redan 2005 publicerade dåvarande Högskoleverket rapporten "Dold könsdiskriminering på 
akademiska arenor- osynligt, synligt, subtilt" (Husu, Rapport 2005:41 R) i vilken akademins 
diskriminering av kvinnor beskrivs som osynliga och ständigt pågående subtila processer 
snarare än isolerade händelser. "Vad som händer kan egentligen vara att 'ingenting händer' 
eller att någonting som borde hända i ens karriär inte händer: man blir inte sedd, hörd, läst, 
refererad eller citerad, inbjuden, uppmuntrad, får inte stöd, blir inte validerad." (s. 7) 
Rapporten lyfter också fram att kvinnor i akademin utvecklat strategier för att överleva i 
systemet, och att dessa "kräver tid och energi, ett extra mentalt arbete bredvid forskning och 
undervisning" (s. 7). 

Det finns därmed en risk för att kvinnor marginaliseras inom akademin, någonting som flera 
forskare pekar ut som avgörande för kvinnors karriärmöjligheter (se tex. Winkler (2000), 
"Focus Section: Women in Geography in the 2lth Century: Faculty Reappointment, Tenure, 
and Promotion: Barriers for Women, The Professional Geographer 52: 737-750.) 

En typ av marginalisering rör själva forskaridealet, som kan fungera som ett normerande 
raster som snarare begränsar än möjliggör många medarbetares möjligheter att lyckas och 
utvecklas inom ramen för forskning och utbildning (se tex. rapporten "Jämställda fakulteter? 
En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid 
Göteborgs universitet'', 2012). Även svårigheter för kvinnor att komma in i eller skapa och 
upprätthålla sociala forskarnätverk, i synnerhet i mansdominerade ämnesmiljöer, finns 
dokumenterade i ett antal artiklar som rör olika discipliner. 

För att motverka marginalisering och öka möjligheterna :llir kvinnor och genusforskare att 
nätverka bedriver Stockholms universitet sedan 2010 verksamhet inom nätverket 
Genusakademin, som bjuder in institutioner till samarbete kring genusforskning och arbete 
med jämställdhetsfrämjande åtgärder. Samarbetet inkluderar även doktorander. 
Genusakademin bildades i samband med att Centrum för genusstudier omvandlades till att bli 
ett ämne inom en av universitetets institutioner, vilket innebar att centrumets dåvarande 
uppgift att främja samarbeten inom genusforskning inte längre hade en given hemvist. 

Aktiviteter: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
Stödjande aktiviteter: 4, 7 
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Ökad genusmedvetenhet 

Stockholms universitet bedömer att det för att öka genusmedvetenheten inom organisationen 
är särskilt viktigt att arbeta fokuserat med två grupper med olika sorters makt och inflytande i 
det akademiska vardagslivet: studierektorer och ledare för forskningsgrupper. I det ena fallet 
är den självklara utgångspunkten för Stockholms universitets del att tiJlvarata de erfarenheter 
som ett redan genomfört projekt med genusmedvetet ledarskap gjorde när det pågick inom 
universitetet, och undersöka hur universitetet kan skapa en hållbarhet i att utbilda 
genusmedvetna ledare. 

Projektet beskrivs i rapporten "Genusmedvetet akademiskt ledarskap" (Andersson och 
Amundsdotter, 2013), som redovisar resultat från en studie om maktrelationer vid Stockholms 
universitet. Rapporten lyfter vikten av att chefer med formell makt i akademin är 
genusmedvetna. Saknas en sådan medvetenhet finns en risk att de skapar mer ilirmånliga 
villkor för utveckling och karriär för män än ilir kvinnor. I rapporten sätts fokus bland annat 
på studierektorer, vilken är en grupp inom akademin som vanligtvis inte lyfts fram i 
sammanhang då makt behandlas, samtidigt som det framkommer att denna grupp har stor 
inverkan på lärarnas arbetssituation, t.ex. vid fördelning av olika uppdrag i en bemanningsplan 
(undervisning, forskning och administration). Därför har studierektorer även makt över hur 
pass jämställda arbetsvillkoren blir. 

Även UHR.:s rapport (2014) lyfter chefspositionen som studierektor men ur ett annat 
perspektiv (s. 78f). Författarna menar att denna chefsposition sällan är akademiskt 
meriterande, och att studierektorerna ofta är kvinnor. En undersökning om studierektorer vid 
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet visar att 65 procent är kvinnor, ungefär en 
tredjedel har en skriftlig delegation från prefekten, drygt hälften av studierektorerna har en 
uppdragsbeskrivning och 58 procent av dem gör bemanningsplaner. Det vore, med tanke på 
olikheterna inom universitetet, angeläget att kartlägga situationen även inom de övriga tre 
fakulteterna. Stockholms universitet har för närvarande ingen aktivitet fOr denna 
problembeskrivning, men det är något som universitetet avser att arbeta med framöver. 

Makt inom akademin är dock inte enbart formell och är även något som påverkas av en rad 
samhälleliga faktorer. De satsningar som regeringen under flera års tid gjort på 
forskningsmiljöer som bedömts som strategiskt viktiga och/eller excellenta har lett till att 
stora ekonomiska resurser har tilldelats forskare och forskningsmiljöer som ansetts vara eller 
ha potential att bli världsledande inom sitt fält. Rapporten "Hans excellens: om 
miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer" (Sandström, Wold, Jordansson, Ohlsson och 
Smedberg, 2010) som undersöker excellenssatsningarna inom teknik, naturvetenskap och 
medicin konstaterar att: "kvinnor har missgynnats av excellenssatsningama på flera sätt. Dels 
känner sig färre kvalificerade kvinnor än män manade att söka excellensmedel, dels har de 
kvinnor som söker lägre beviljandegrad än män i hälften av utlysningarna, trots att de i flera 
fall är lika väl meriterade." Författarnas beräkningar visar vidare att "av de tjugo forskare som 
totalt sett har tilldelats de högsta summorna i excellenssatsningarna är nitton män. En liten 
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grupp manliga forskningsledare har också lyckats erhålla tre eller fler bidrag, vilket innebär en 
avsevärd ackumulation av forskningsmedel." Rapporten är relevant för en diskussion om makt 
och frågan om forskningsledarnas (ledare för forskningsgrupper) roll som en central aktör i 
jämställdhetsarbetet. Forskningsledarna har inte samma formella makt och ansvar som 
dekaner, prefekter och studierektorer, men i och med att de normalt har stort inflytande över 
rekryteringar av doktorander, forskare och postdoktorer finansierade av egna 
forskningsanslag/-bidrag (rekryteringar vars regelverk är betydligt mindre reglerade än t.ex. 
läraranställningar), samt över tordelningen av forskningsresurser inom forskningsgruppen, är 
deras möjlighet att påverkajuniora forskares karriärmöjligheter mycket stor. 
F orskningsledama är därmed en viktig grupp att satsa på i förändringsarbete som berör 
jämställdhet och andra maktrelationer. 

Aktiviteter: 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17 
Stödjande aktiviteter: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Tydlighet och transparens 

Kvinnor gynnas, enligt rapporten "Gender Lab" (Åsberg, Lenz Taguchi och Boden, 2013), av 
transparens i berednings- och beslutsprocesser, t.ex. tydliga och formella tjänstetillsättningar. 
Stockholms universitet vill därför fokusera på några centrala processer och styrdokument i 
syfte att göra dem mer transparenta och tydliga ur ettjämställdhetsperspektiv. Detta arbete bör 
också ske parallellt med de åtgärder som vidtas inom universitetet gällande utbildning, 
forskning och verksamhetsstöd till följd av krav som den nya diskrimineringslagen ställer. 

Aktiviteter: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23 
Stödjande aktiviteter: 1, 2, 3, 11, 18, 22 
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När regeringsuppdraget om jämställdhetsintegrering är genomfört har Stockholms universitet 
initierat en process som har resulterat i: 

• Att jämställdhet har blivit en del av universitetets ordinarie verksamhet, exempelvis i 
styrprocesser av olika slag, 

• centrala styrdokument och berednings- och beslutsprocesser som är transparenta och 
tydliga, och som därigenom leder till hög kvalitet i rekrytering och till jämställda 
studie- och karriärvägar samt rättssäkerhet för personal och studenter, 

• chefer och ledare som aktivt kan förebygga och motverka ojämställdhet och 
diskriminering, till exempel vid rekrytering av personal och doktorander, och som 
skapar goda arbetsvillkor inom det dagliga arbetet inom utbildning, forskning och 
verksamhetsstöd, samt 

• medarbetare som genom ett genusmedvetet förhållningssätt skapar bättre kvalitet i 
utbildning, forskning och verksamhetsstöd, både vad gäller innehåll och form, och 
som aktivt förebygger och motverkar ojämställdhet och diskriminering av såväl 
studenter/doktorander som kolleger. 



.... ~~ .. ,, 12• '/-.. 7 ?. 
'Yl).~ 

Stqckhqlms 
uruvers1tet 

Aktiviteter/insatsområden: hur ska problemen lösas? 

12 (17) 

Nedan listas områden och aktiviteter som Stockholms universitet bedömer som nödvändiga för att nå målen. Områdena och 
aktiviteterna är sorterade under fyra övergripande rubriker. 

L-- Organisation och ledarskap J 
Ledarskapsutbildningar 

Integrera ett genusperspektiv i ny universitetsgemensam studlerektorsutblldnlng 

Lyfta fram och/eller integrera ett genusperspektiv i chefsprogrammet "Att vara chef" Personalavdelningen 

3 Införa ny genusutbildning för chefer och forskningsledare Personalavdelningen X 

Hälsa1 

4 

5 

Kartlägga och ur ett könsperspektlv analysera sjukskrivningstal Inom olika personalkategorier Personalavdelningen I 
Genomföra aktiviteter/åtgärder för att minska sjuktalen bland doktorander Personalavdelningen x 

1 Atgärclsplan 2017-2018: Analysera och vidta åtgärder mot det stigande sjuktalet vid universitetet. 
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I & Integrera resultat från lönekartläggnlngar I Information om lönebildning till lönesättande chefer 

Planering och uppföljning 

Tillse att könsuppdelad statistik finns tillgänglig I beslutsstödsystemet och redovisa den i uppföljning av 
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Personalavdelningen 

verksamhet ..,,,;u ........ ,.. "'"''' 

8 Synliggöra och kommentera jämställdhetsaspekter i universitetets centrala verksamhetsuppföljning Rektor, förvaltningschef 

Berednings- och beslutsprocesser samt besluts- och delegationsordningar 

Rekrytering och befordran av lärare2 

9 

10 

11 

Säkerställa att jämställdhet har beakt~ts vid rekryteringar 

Utvärdera bedömnlngsprocessen vid befordran och vid docentansökningar i relation till tillämpningen av 
kriterier och bedömnlngsgrunder 

Integrera ett genusperspektiv i den interna utbildningen av lärarförslagsnämnder 

Om rådesnämnderna 

Om rådesnämnderna 

Områdesnämnderna 

2 Åtgärdsplan för 2017-2018: Utarbeta universitetsövergripande kriterier och bedömningsgrunder för befordran från biträdande lektor till universitetslektor 
och följ upp kriterier för befordran och process för bedömning. 
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Delegation och bemanning 

14 

Säkerställa att det finns delegation till studierektorerna i besluts- och delegationsordningen på institutionen 

I en pilotstudie kartlägga (ur ett könsperspektiv) på vilka utbildningsnivåer, i vilka former och i vilken omfattning 

olika lärarkategorier undervisar 

~ 
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Prefekter 

Avdelningen för 
planering och 1 

ledningsstöd 

[ Forskning ~~] 

Forskningsmedel och interna utnämningar 

15 

16 

Kartlägga (ur ett könsperspektiv) sök- och bevlljandegrad av externa och Interna ·forskningsmedel 

Kartlägga (ur ett könsperspektiv) nominerings- och beslutprocesser t.ex. inför universitetsgemensamma 
ansökningar, utnämningar av hedersdoktorer och utseende av pris för bästa avhandling 

Genusforskning och förutsättningar för kvinnors forskning 

17 Utveckla Genusakademins två verksamheter: instltutionssamarbeten inom genusforskning och åtgärder som 
främjar jämställdhet inom universitetet 

Avdelningen för 
forskningsstöd 

Avdelningen för 
planering och 
ledningsstöd 

Om rådesnämnderna X 



.... ~ ...... a i 
?.-1',, + ,;eo 
Stqckhqlms 
umvers1tet 

15 (17) 

[ Utbildning ~ 

Genusperspektiv i undervisning och utbildningsinnehåll 

18 Integrera ett genusperspektiv i Centrum för unlversitetslärares (CeUL) högskolepedagogiska utbildning, I 
forskarhandledarutbildning och i VFU-handledarutbildning Inom universitetet samt I fortbildning av universitetets 
studie- och karriärvägledare 

Ansvarig för respektive 
utbildning 

1 
19 Kartlägga och analysera genomströmning utifrån könsuppdelad statistik3 Avdelningen för planering I 

och ledningsstöd 

20 

21 

22 

Säkerställa att föreslagna och/eller genomförda åtgärder som motverkar ev. ojämställdhet i utbildningars 
innehåll och genomförande har dokumenterats I de planerade utbildningsrapporterna 

Integrera ett genusperspektiv I strategin för breddad rekrytering och breddat deltagande.• 

När utblldningsinformation uppdateras ska jämställdhet beaktas 

Utbildning på forskarnivå 

23 Se över reglerna i Antagningsordning för utbildning på forskarnlvå och följa upp Implementeringen av dem5 

Rebus, 
om rådesnämnderna 

Studentavdelningen 

Ralv 

Rebus 

3 Atgärdsplan 2017-2018: Fortsätt analysera orsakerna till genomströmningsproblematiken och vidta kvalitetsfr!lmjande åtgärder i syfte att förbättra 
genomströmningen. 
4 Atg!lrdsplan för 2017-2018: Utarbeta strategi för breddad rekrytering. 
5 Atgärdsplan 2017-2018: Se över processen för antagning av doktorander som ett led i arbetet med universitetets j!lmställdhetsintegrering. 
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Matris över de föreslagna aktiviteterna kopplade till problembeskrivningarnas rubriker i planen 
{stödjande aktiviteter i parentes) 

Aktivitet Utbildning på Utbildning pä Postdoktoral karriär Lektor/ Synliggöra och Ökad Tydlighet och 
Nr. grundnivå och forskarnivä professor motarbeta effekterna genusmedvetenhet transparens 

avancerad nivä av maktstrukturer 

1 (x) (x) (x) (x) X X (x) 

2 (x) (x) (x) (x) X )( (x) 

3 (x) (x) (x) (x) x x (x) ] 

4 (x) (x) (x) x · 

s X (x) 

6 X X X 

7 (x) (x) (x) (x) (x) (x) X 

8 (x) (x) (x) (x) X (x) X 

9 X X (x) X 

10 X X (X) X 

11 X X (x) (x) 

12 (x) X (x) X 

-
13 (x) )( X )( 

14 (x) X X )( )( 

15 X X X X 

16 (x) X X X X 

1 11 X (x) X X X 

-
18 X X (x) 

19 X )( 
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Aktivitet nr. Utbildning på Utbildning på Postdoktoral karriär Lektor I Synliggöra och Ökad Tydlighet och 
grundnivå och forsk~rnivä professor motorbeta effekterna genusmedvetenhet transparens 
avancerad nivä av maktstrukturer 

20 X X 

21 X 

22 X X (x) 

23 X X 

Summa s (5) 7(5) (9) 7(8) 14(2) 9(7) 12(61 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, efter föredragning av biträdande avdelningschefTove 
Holmqvist. 

~(~ 
Astrid Söderbergh Widding 

cfOVF~A 
Tove Holmqvist 




