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Institutionens jämställdhets- och jämlikhetspolicy 

Utgångspunkten för universitetets arbete med jämställdhet är att det skall främja kvinnors och mäns 

lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 

på universitetet. Riktlinjerna för detta arbete finns fastlagda i Stockholms universitets 

jämställdhetspolicy. Stockholms universitets vision är att vara ett jämlikt och jämställt universitet, med 

balans mellan kvinnors och mäns inflytande på undervisning, forskning, studie- och 

arbetsförhållanden. Enligt universitetets jämställdhetspolicy åligger det institutionerna att upprätta en 

jämställdhetsplan som ska revideras årligen. Till grund för planen skall ligga en kartläggning av 

arbetsplatsen, liksom av grund- och forskarutbildningen. Institutionen för lingvistik genomför i den 

lokala jämställdhetskommitténs regi kontinuerligt sådana kartläggningar för att säkerställa balansen 

mellan kvinnors och mäns inflytande i 

- undervisningen 

- forskningen 

- IT-verksamheten 

- den övriga verksamheten 

- studie- och arbetsförhållanden 

- beslut på alla nivåer 

Jämlikhet innebär enligt universitetets jämlikhetspolicy att anställda, studenter och sökande på 

samma villkor ska kunna arbeta, forska och delta i undervisning med mera oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. För 

institutionens del gäller därför att garantera lika behandling av alla anställda/studerande oavsett kön, 

sexuell läggning, funktionshinder, härkomst/etnicitet, religion eller yrkeskategori. Ett aktuellt problem 

för institutionen när det gäller att uppfylla dessa krav gäller den försämrade tillgången till tolk för 

arbetsplatsrelaterad tolkning. Detta kommer att uppmärksammas särskilt under kommande åtgärder. 

De åtgärder som beskrivs i denna plan är inriktade på att skapa en välfungerande arbetsplats åt både 

anställda och studenter, fri från kränkande särbehandling. 

Institutionen ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 

Organisationen 

Institutionen utgör såväl en studie- och arbetsmiljö för de studerande som en arbetsplats för de 

anställda. Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i jämställdhetslagen. 

I denna finns regler om arbetsgivarens skyldighet att bedriva "ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja jämställdhet i arbetslivet" (1991:433). Även jämlikheten är skyddad i lagar och förordningar. 

För studenter och sökande gäller Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286). Här 

skyddas allas lika rättigheter oavsett etnisk bakgrund, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, 

kön eller funktionshinder. Vidare fastslår Högskoleförordningen (1993:100) att disciplinära åtgärder 

får vidtas mot studenter som utsätter en annan student för etniska trakasserier, trakasserier på grund av 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller sexuella trakasserier. 



Anställda skyddas mot diskriminering av flera olika lagar: Jämställdhetslagen (1991:433), Lag 

(2003:307) om förbud mot diskriminering, Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet 

på grund av funktionshinder, Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

sexuell läggning samt Brottsbalken (1962:700) olaga diskriminering (16 kap, 9§). 

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på institutionen för lingvistik omfattar såväl de anställda som 

studerande och forskarstuderande och gäller lika rättigheter och möjligheter 

-i grund- och forskarutbildningarna 

-i anställningen 

-i beredande och beslutande organ. 

Följande kartläggning behandlar institutionens organisation och verksamhet ur såväl jämlikhets- som 

jämställdhetssynpunkt för år 2010/2011 (2011-01-26). 

Anställda 

Institutionens administrativa ledning är relativt kvinnodominerad: prefekten, tre av de fyra 

studierektorerna är kvinnor, ställföreträdande prefekt är en man. Möjligen kunde man eftersträva en 

bättre balans här. Könsfördelningen bland de anställda lärarna/forskarna uppvisar en 

överrepresentation av kvinnliga lektorer. Inom T/A-kategorin noterar vi en övervikt för kvinnliga 

administratörer liksom för manliga tekniker, detta i likhet med universitetet som helhet. 

Tabell 1. Könsfördelning bland personalen 

 Antal kvinnor Antal män Totalt 

Professor 3 6 9 

Universitetslektorer 6 3 9 

Forskare 3 2 5 

Forskarassistenter 2 1 3 

Adjunkter 2 3 5 

Teknisk personal 1 5 6 

Administrativ personal 7 2 9 

Institutionen har en avdelning för teckenspråk med grund- och forskarutbildning i ämnet. Av 

avdelningens 9 anställda är 6 döva. Trots att vi under 2010 kunde anställa 2 universitetslektorer är den 

dominerande personalkategorin bland döva adjunkter, och i första hand manliga sådana. Avdelningen 

Svenska för döva har 1 professor (kvinna, hörande), 1 lektor (döv, man) och 1 adjunkt (döv, kvinna). 

Grundnivå 

Grundkursen i lingvistik är en gemensam inkörsport till senare studier i tre av våra inriktningar på på 

forskarnivå: allmän språkvetenskap, fonetik och datorlingvistik. Under de senaste tio åren har våra 

studenter på GK i lingvistik varit företrädesvis kvinnor i 25-årsåldern. Den procentuella andelen är ca 

60% kvinnor och 40% män. Andelen studenter med naturvetenskaplig gymnasieutbildning har ökat 

något till cirka 25-30%. På fortsättningskursnivå är proportionerna ungefärligen desamma, Tidigare 

fanns en viss snedfördelning mellan institutionens avdelningar så att manliga studenter i högre 

utsträckning än kvinnor valde att läsa datorlingvistik och fonetik. Den skillnaden har minskat markant. 

De studerande på våra teckenspråksutbildningar är i första hand kvinnor i 25-årsåldern. 

Förutom grundutbildningen i ämnen som kan leda till forskarstudier har institutionen även två 

specialutbildningar för lärare, en i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och en i talpedagogik. Dessa 

specialutbildningar om 40 högskolepoäng tenderar att locka kvinnliga studerande med relativt lång 



yrkeslivserfarenhet. Institutionen har också en fortbildningskurs för yrkesverksamma 

teckenspråkstolkar, som även den i huvudsak lockar kvinnor. 

Vi för ingen statistik över de studerandes etniska tillhörighet, men frågar alla som börjar hos oss om 

deras språkkunskaper. Dessa antyder att relativt många av våra studenter har en flerspråkig och 

mångkulturell bakgrund. 

Avancerad nivå och forskarutbildning 

På avancerad nivå är könsfördelningen bland studerande numera ungefär likadan som på grundnivån. 

Fördelningen av manliga och kvinnliga studerande på forskarutbildningsnivån är till skillnad från 

grundutbildningen ganska jämn i alla våra ämnen. Av våra 14 aktiva doktorander är 8 kvinnor. 

Beslutande och beredande organ 

Institutionsstyrelsen består av 10 kvinnor och 6 män. Studentrepresentant på grundnivå är en kvinna, 

på forskarnivå 2 män (ordf och vice ord i doktorandrådet). Vi kan alltså se en ganska kraftig övervikt 

av kvinnor i våra beslutande och beredande organ. Varje avdelning har egna avdelningsmöten för 

lärare och doktorander. Dessa organ återspeglar då avdelningarnas sammansättning v g kön och 

härkomst, vilken är relativt jämn. 

Uppföljning av tidigare jämställdhetsplan 

I vår förra jämställdhetsplan uppmärksammade vi specifikt 

1. Döva anställdas lika behandling och studenter med funktionshinder. 

Under 2010 uppvaktade institutionen Stockholms universitets förvaltningschef med anledning 

av de nya tolkningsprinciper som införts v g döva anställdas rätt till arbetslivstolkning, 

principer som kraftigt försvårar för våra döva anställda att delta i kompetensutveckling på lika 

villkor. Diskussioner med berörda parter sker nu med förvaltningschefens stöd. 

2. Fortlöpande åtgärder - institutionens förberedande och beslutsfattande organ  

Vi har aktivt arbetat för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i institutionens förberedande och 

beslutsfattande organ. 

3. Fortlöpande åtgärder - könsfördelning inom olika personalkategorier. 

Arbetet med att uppnå jämn könsfördelning har beaktats vid nya anställningar, till exempel är 

den nya studierektorn vid institutionen en man. När nu delar av den tekniska personalen 

kommer att bytas ut (på grund av pensionering) kommer vi att sträva efter att en jämnare 

könsfördelning även inom den personalkategorin. 

  



Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2011 – mål, åtgärder och ansvar  

Institutionens jämställdhetsplan omfattar dels allmänna/fortlöpande åtgärder vad gäller intern 

verksamhet och utbildning, dels specifika satsningar. 

Fortlöpande åtgärder 

Den interna verksamheten 

 Att aktivt arbeta för att uppnå jämn könsfördelning inom olika personalkategorier  

 Att diskutera/ifrågasätta traditionellt könsbundna uppdelningar av institutionens olika 

arbetsuppgifter  

 Att underlätta för kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  

 Att aktivt stimulera kvinnor och män till vidareutbildning  

 Att aktivt arbeta för att uppnå jämställdhet och jämlikhet i institutionens förberedande och 

beslutsfattande organ  

Dessa personalpolitiska insatser ska utvärderas inför den årliga revideringen av jämställdhets- och 

jämlikhetsplanen. Huvudansvarig är prefekten.  

Utbildning 

Att studierektorer, kursansvariga och övriga lärare vid planering av utbildningen tar hänsyn till och 

beaktar följande:  

 Att resultat av genus- och jämlikhetsforskning när så är lämpligt integreras i de olika kurserna.  

 Att lärar- och handledarmöten tar upp frågor som rör jämställdhet och gör nya 

lärare/handledare uppmärksamma på förekomsten av värderingar pga kön, etnicitet, religion 

eller funktionsnedsättning och implikationer av dessa.  

 Att ge stöd och uppmuntran till studerande som överväger att välja eller har valt ett 

könskritiskt perspektiv vid uppsatsskrivande, projektarbete o dyl.  

 Att ur jämställdhets- och jämlikhetssynvinkel uppmärksamma och diskutera förutsättningarna 

för aktivt deltagande i seminarier och övrig undervisning.  

Ansvarig för dessa åtgärder är, beroende på frågans art, studierektor, studievägledare, handledare eller 

lärare. 

Specifika satsningar under 2011 

Lingvistik ur genusperspektiv  

Institutionen kommer under året att belysa aspekter av ämnet lingvistik ur genusperspektiv, bland 

annat genom att bjuda in en gästande professor i ämnet som kommer att ge en kurs om genusskillnader 

mellan manliga och kvinnliga talare. 

Jämställdhet och likabehandling i undervisning 

Under året kommer institutionen att satsa på likabehandling i undervisningen genom att i seminarier 

eller en workshop tillhandahålla pedagogiska verktyg för lärare. 

  



Generell ansvarsfördelning för frågor som rör jämställdhet och jämlikhet 

Prefekten har i samråd med studierektorerna skyldighet att informera personal och studerande om 

jämställdhets- och jämlikhetsplanens innehåll. 

Prefekt, ställföreträdande prefekt, och övrig personal i arbetsledande ställning har ett särskilt ansvar 

för att i sitt arbete se till att ett effektivt jämställdhets- och jämlikhetsarbete bedrivs. Prefekten ska 

minst en gång per år på personalmöten eller i andra sammanhang aktualisera frågor kring jämställdhet 

och jämlikhet. 

Prefekten har det yttersta ansvaret för att en fortlöpande utbildning i genus- och andra 

jämställdhetsfrågor samt jämlikhetsfrågor ges till institutionens personal. 

Inom ramen för universitetets lönepolitik med individuell lönesättning har prefekten ett särskilt ansvar 

för att motverka eventuella tendenser till könsuppdelade eller på andra sätt segregerande löner.  

Prefekten har även ansvar för att en jämställdhets- och jämlikhetskommitté finns och förnyas varje 

akademiskt läsår. Kommittén skall bestå av jämställdhetsombudsmannen, en studentrepresentant, en 

studierektor, en lärarrepresentant samt prefekt eller stf prefekt. 

Det åligger studierektorerna att minst en gång per år i samband med pedagogiska möten e d diskutera 

kursutbud och litteraturlistor ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Det åligger även studierektorerna att inför varje terminsstart se till att studenterna får ta del av 

institutionens jämställdhets- och jämlikhetsplan 

Ovanstående punkter ska redovisas och utvärderas inför den årliga revideringen av 

jämställdhetsplanen. 

Revidering av jämställdhetsplanen 

Jämställdhets- och jämlikhetsplanen ska revideras varje år av institutionsstyrelsen, efter förslag från 

jämställdhetskommittén. 

Vad är kränkande särbehandling? Vart vänder man sig? 

Kränkande särbehandling 

Med kränkande särbehandling menas upprepade, negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda 

anställda/studenter och som kan leda till att de hamnar utanför gemenskapen på institutionen/enheten 

eller att deras möjligheter att göra ett bra arbete försvåras. Kränkande särbehandling kan också 

innebära att på föreläsningar eller i annat sammanhang utsättas för kränkande, ovidkommande 

omdömen om den egna gruppen, vare sig det gäller kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. 

Exempel på kränkande särbehandling är: 

 förtal och nedsvärtning av en arbetstagare/student 

 förtal och nedsvärtning av grupp pga. kön, ålder, etnisk härkomst, religion eller 

funktionsnedsättning  

 medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information  

 medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande  

 överdrivet kontrollerande av arbetets utförande  

 uppenbart förolämpande beteende, åsidosättande behandling, utfrysning, negligerande av den 

anställda/studenten  



 "administrativa" bestraffningar och maktmissbruk, t ex omotiverad förändring eller 

fråntagande av ansvar och arbetsuppgifter 

 hot och förnedring, t ex trakasserier pga. kön, ålder, etnisk härkomst, religion eller 

funktionsnedsättning 

Sexuella trakasserier är också en form av kränkande särbehandling. Då menas varje slag av 

ovälkommet sexuellt uppträdande i ord och handling på institutionen, i en arbets-/studiesituation 

utanför den egentliga arbetsplatsen eller i samband med ansökan om arbete och som har till följd att 

den enskilde känner sig förnedrad, stressad eller på annat sätt illa till mods. Exempel på sexuella 

trakasserier är: 

 om krav på sexuella tjänster eller sexuellt förhållande uppenbart eller underförstått ställs som 

villkor för anställning 

 om krav på sexuellt tillmötesgående är förenat med hot om bestraffning (t ex utebliven 

befordran, löneförhöjning, obefogad kritik, dåliga referenser, isolering eller ryktesspridning) 

 om förmåner i arbetet utlovas i utbyte mot sexuella tjänster 

 ovälkomna sexuella anspelningar, beröringar, blickar, gester, tilltalsord, "runda ord", 

pornografiska bilder, sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv. 

Vem kan man vända sig till? 

Om du blir utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska du vända dig till någon av 

nedanstående instanser. Om man som student känner att man själv inte har kraft att driva sitt ärende 

bör man vända dig till ämnesrådet på institutionen. Doktorander kan vända sig till doktorandrådet. 

Som framkommit av beskrivningen ovan deltar såväl studerande som de anställda i arbetet med 

jämställdhetsfrågor när det gäller undervisning, beslutsfattande och arbetsmiljö. Det övergripande 

ansvaret delas dock av följande kategorier: 

Prefekten 

Jämställdhets- och jämlikhetskommittén 

Jämställdhets- och jämlikhetsombudet 

Studierektor 

Prefekten 

Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens jämställdhets- och jämlikhetsarbete (se 

ansvarsfördelningen). Till prefekten vänder sig i första hand anställda och doktorander, men även 

studenter som av olika skäl inte vill kontakta studievägledare eller studierektor. Anställda som av olika 

skäl inte kan/vill vända sig till prefekten kan istället ta kontakt med huvudskyddsombudet, sitt fack 

eller med personalbyråns personalkonsulent. 

Jämställdhetsombudet 

Till JÄMOs uppgifter hör bevakning, uppföljning och uppdatering av jämställdhets- och 

jämlikhetsplanen, kontakt med studerande genom deras organisationer (ämnesrådet och 

doktorandrådet) eller av dem utsedda jämställdhetsombud samt att initiera träffar, diskussioner och 

föreslå åtgärder för att befrämja jämställdheten. För att kunna utföra detta arbete får JÄMO en 

nedsättning av tjänstgöring som lärare el dyl motsvarande 2% av årsarbetstiden. Till JÄMO vänder sig 

i första hand ämnesråd och doktorandråd.  

  



Jämställdhets- och jämlikhetskommittén. 

Jämställdhets- och jämlikhetskommittén arbetar fortlöpande med planering och uppföljning av arbetet. 

Kommittén ansvarar också inför institutionsstyrelsen för det årliga förslaget till revision av 

jämställdhetsplanen. Kommittén sammanträder två gånger per termin. Sammankallande är 

Jämställdhetsombudet. 

Studierektor 

Studierektor arbetar aktivt med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor (se ansvarsfördelningen). Till 

studierektor vänder sig i första hand studenter på fortsättningsnivåerna. Även studenter som inte vill 

kontakta studievägledaren vänder sig hit. 

Amanuenserna  

Amanuenserna fungerar som en länk mellan de studerande på grundkursen och 

lärarna/administrationen. Därför är det naturligt för grundkursstudenterna att i första hand vända sig 

till amanuenserna. 

Ansvariga 2011 

Prefekt: Francisco Lacerda 08-16 23 41 frasse@ling.su.se 

Jämställdhets- och jämlikhetsombud: Ulla Sundberg 08-16 23 19 ulla@ling.su.se  

Studeranderepresentant: Vakant  

Jämställdhetskommitté: Prefekt (Francisco Lacerda) JÄMO (Ulla Sundberg), studeranderepresentant 

(vakant), studierektor (Ludvig Florén), lärarrepresentant (Tove Gerholm). 
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