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JÄMSTÄLLDHETSPLAN
Institutionen för lingvistik
Stockholms universitet
Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-03-17

Institutionens jämställdhets- och jämlikhetspolicy
Utgångspunkten för arbetet för jämställdhet vid Stockholms universitet är att främja kvinnors och mäns lika rätt i
fråga om studier, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter vid 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 denna jämställdhetspolicy åligger
det institutionerna vid Stockholms universitet att upprätta en jämställdhetsplan som årligen ska revideras.
Underlag för denna plan är kartläggningar av arbetsplatsen och utbildningarna på grund-, avancerad och
forskarnivå. Vid Institutionen för lingvistik genomförs, i regi av den lokala jämställdhetskommitténs,
kontinuerliga kartläggningar för att säkerställa balansen mellan kvinnors och mäns inflytande i







undervisningen
forskningen
IT-verksamheten
övrig verksamhet
studie- och arbetsförhållanden
beslut på alla nivåer

Jämlikhet
Stockholms universitets jämlikhetspolicy innebär att anställda, studenter och sökande på samma villkor ska
kunna arbeta, forska och delta i undervisning m.m. oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. För institutionens del innefattar detta att kunna garantera
lika behandling av alla anställda/studerande oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, härkomst/etnicitet,
religion eller yrkeskategori. Ett för institutionen kritiskt problem gäller den försämrade tillgången till
teckenspråkstolk för arbetsplatsrelaterad tolkning, vilket kommer att uppmärksammas särskilt under kommande
åtgärder. De åtgärder som beskrivs i denna plan är inriktade på att skapa en välfungerande arbetsplats för både
anställda och studenter, fri från kränkande särbehandling.

Institutionen ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
Organisationen
Institutionen utgör såväl en studie- och arbetsmiljö för studenter som en arbetsplats för anställd
personal. Ansvaret att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är fastställt i diskrimineringslagen. Här
återfinns regler om arbetsgivares skyldigheter att bedriva "ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning"
(2008:567). Vidare fastslås i Högskoleförordningen (1993:100) att ”disciplinära åtgärder får vidtas mot
studenter som utsätter en annan student eller en arbetstagare för trakasserier eller sexuella trakasserier som
avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)” (Högskoleförordningen (1993:100), 10 kap, §1, 4.).
Anställda skyddas mot diskriminering genom Diskrimineringslagen (FS 2008:567) och Brottsbalken (1962:700)
om olaga diskriminering (16 kap. 9 §)

Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid Institutionen för lingvistik omfattar såväl anställda som
studerande/forskarstuderande. Arbetet gäller lika rättigheter och möjligheter
– vid utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå
– för anställd vid Institutionen för lingvistik
– för beredande och beslutande organ
Följande kartläggning behandlar institutionens organisation och verksamhet ur såväl jämlikhets- som
jämställdhetssynpunkt för år 2014 (2014-10-07).
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Anställda
Institutionens administrativa ledning (ledningsgruppen) består av en större andel män än kvinnor: prefekten och
ställföreträdande prefekt är män medan resterande platser i ledningsgruppen fördelas på 3 kvinnor och 5 män.
När det gäller studierektorerna är tre (varav en på deltid) av de fyra studierektorerna kvinnor. Könsfördelningen
mellan ämnesföreträdarna uppvisar balans med 2 kvinnor och 3 män. Könsfördelningen mellan anställda
lärare/forskare uppvisar en del snedfördelningar, med en dominans av manliga professorer och av kvinnliga
lektorer. Bland forskare och forskningsassistenter är könsfördelningen balanserad, medan adjunkterna
övervägande är män. Inom T/A-kategorin noteras en sned fördelning av övervägande kvinnliga administratörer
och av manliga tekniker. Denna struktur återspeglar universitetet som helhet. En jämnare balans i fördelningen
mellan män och kvinnor på professorsnivå vore en önskvärd utveckling på såväl institutionens- som på
universitetsnivå. Förutsättningarna för detta kan sägas finnas vid institutionen, då det i de egna leden finns
tillgång till stor kompetens för framtida befordran.
Tabell 1. Könsfördelning bland personalen

Kvinnor Män Totalt
Adjunkt
2
5
7
Administrativ
6
1
7
Amanuens
1
1
2
Biträdande lektor
1
1
Doktorand
10
3
13
Forskare
5
6
11
Forskningsassistent
2
2
4
Postdoktor
1
1
Professor
1
4
5
Studierektor
2(*)
1
3
Teknisk personal
3
3
Universitetslektor
3
3
6
Grand Total
34
29
63
Källa: Primula 2015-03-17

(*) Ytterligare en kvinnlig universitetslektor är studierektor
på deltid.

Institutionen har en inriktning mot teckenspråk med utbildning i ämnet på grund- och forskarnivå. Av
avdelningens 11 anställda (6 kvinnor och 5 män) är 9 döva. Den dominerande personalkategorin bland döva är
adjunkter. Inriktningen mot Svenska som andraspråk för döva har 1 lektor (döv, man). En jämnare fördelning
mellan döva och hörande anställda inom avdelningarna kan möjligen försöka eftersträvas. En av den
administrativa personalen behärskar dessutom teckenspråk flytande vilket bidrar till god arbetsmiljö och
jämlikhet.

Grundnivå
På grundnivå ges utbildningar både som program och som fristående kurser. Vid Institutionen för lingvistik ges
Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp – där studenterna når en bred examen med kunskaper inom allmän
språkvetenskap, fonetik och datorlingvistik – samt fristående kurser inom lingvistik, teckenspråk och svenska
som andraspråk för döva. Institutionen för lingvistik samarbetar även med Institutionen för svenska och
flerspråkighet genom att ge kurser inom ramen för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp.
Vid flertalet av kurserna på grundnivå finns en något större andel kvinnor representerade, företrädesvis i åldrar
mellan 20-30 år. Av samtliga registrerade helårsstudenter på grundnivå 2014 var 66 % kvinnor och 34 % män.
På kurs- och programnivå finns det exempel där snedfördelning mellan könen är större:



Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp termin 1 inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning,
180 hp (senaste programstart ht13): 32 registrerade studenter varav 28 (87,5 %) kvinnor och 4 (12,5 %)
män
Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp (senaste kursstart ht14): 27 registrerade studenter varav 22
(81 %) kvinnor och 5 (19 %) män

Det förs ingen statistik över studenternas etniska tillhörighet, men samtliga nya studenter tillfrågas om sina
språkkunskaper. Sammanställningen av svaren antyder att relativt många av institutionens studenter har en
flerspråkig och mångkulturell bakgrund.
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Avancerad nivå och forskarnivå
På avancerad nivå och forskarnivå motsvarar könsfördelningen bland studerande fördelningen på grundnivå. Av
samtliga registrerade helårsstudenter på avancerad nivå 2014 var 63 % kvinnor och 37 % män.
Utbildningen på forskarnivå utgjordes 2014 av 18 aktiva doktorander varav 11 kvinnor (61 %) och 7 män (39 %).
Det finns dock en del skillnader mellan inriktningarna, exempelvis är numera samtliga doktorander med
inriktning mot fonetik kvinnor (5 doktorander).

Beslutande och beredande organ
Institutionsstyrelsen består, efter valet för mandatperioden 2015-01-01 till 2017-12-31, av 3 kvinnor och 8 män
(ordinarie ledamöter samt prefekt och stf prefekt) och 3 kvinnor och 1 man som suppleanter.
Studentrepresentanter för grundnivå och avancerad nivå är 2 kvinnor (ingen suppleant), på forskarnivå 1 kvinna
(ordinarie) och 1 man (suppleant). Varje inriktning har egna möten för lärare och doktorander. Dessa sektioner
återspeglar då inriktningarnas sammansättning vad gäller kön och härkomst, vilken är relativt jämn.

Uppföljning av tidigare jämställdhetsarbeten
Ungefär 20 % av institutionens anställda utgörs av döva personer, vars arbetsmiljö särskilt har uppmärksammats
genom installationer av en visuell anordning för utrymningslarm (s.k. blinkers) i de döva anställdas rum samt i
korridoren på plan 3. Vidare pågår ett fortlöpande arbete för att förbättra jämlikheten mellan hörande och döva
anställda. I ett antal brev till Stockholms universitet (via universitetets JÄMO, förvaltningschefen och utredaren
för omorganisationen av Stockholms universitets tolkenhet), har behovet av att döva anställda får tillgång till
tolkar via Stockholms universitets tolkenhet påtalats. Detta resulterade i en förändring där universitetet från och
med 2015 tillsätter medel för medarbetartolkning.
Under första hälften av 2014 införde institutionen en handläggningsordning vid trakasserier. Informationen finns
tillgänglig i PDF-format via institutionens hemsida.

Jämställdhets- och jämlikhetsplan – 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






Ett aktivt arbete för att uppnå jämn könsfördelning inom olika personalkategorier
Diskussioner kring traditionellt könsbundna uppdelningar av olika arbetsuppgifter vid institutionen
Underlätta för kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap
Aktivt stimulera kvinnor och män till vidareutbildning
Ett aktivt arbete för 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 integreras i de olika kurserna när så är lämpligt.
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 studierektor, studievägledare, handledare eller lärare, beroende på frågans art.
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Specifika årliga likabehandlingsåtgärder
Varje år föreslås en rad specifika åtgärder för likabehandling i enlighet med universitetets jämställdhets och
likabehandling. Målsättningen är att minst tre åtgärder ska föreslås av jämställdhetskommittén och beslutas av
institutionsstyrelsen. Detta redovisas i separat dokument som också skickas till universitetets JÄMO.

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 vid 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 och inrättande av likabehandlingsåtgärder
Jämställdhets- och jämlikhetsplanen ska vid behov revideras av Institutionsstyrelsen, efter förslag från
jämställdhetskommittén. Specifika likabehandlingsåtgärder ska dock revideras på årlig basis efter förslag från
jämställdhetskommittén.

Vad är trakasserier? Vart vänder man sig?
Trakasserier och kränkande särbehandling
Enligt diskrimineringslagen är trakasserier eller kränkande särbehandling/mobbning de handlingar som har en
negativ påverkan på en person, som exkluderar en person från gemenskapen vid arbetsplatsen eller som försvårar
möjligheterna att göra en bra insats.
Till trakasserier räknas det uppträdande som verkar kränkande på en persons värdighet och som baseras på
någon av diskrimeringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Till sexuella trakasserier räknas ett
uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet.
Det är den person som upplever sig vara utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande. I vissa
fall har den drabbade personen ett eget ansvar att klargöra att ett beteende är ovälkommet eller upplevs som
kränkande.

Vem kan man vända sig till?
Om du blir utsatt för kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska du i första hand vända dig till
institutionens jämställdhetsombud. Du kan också vända dig till din kursansvarig eller studierektor.









Krister Schönström (jämställdhetsombud), e-post: jamstalldhet@ling.su.se
Francisco Lacerda (prefekt), e-post: prefekt@ling.su.se
Åsa Gustafsson (studierektor teckenspråk/svenska som andraspråk för döva),
e-post: studierektor.tsp@ling.su.se
Sofia Gustafson-Capková (studierektor forskarnivå), e-post: studierektorfu@ling.su.se
Lisa Gustavsson (studierektor logopedi), e-post: studierektor.log@ling.su.se
Ludvig Florén (studierektor allmän språkvetenskap/datorlingvistik/fonetik),
e-post: studierektor@ling.su.se

För vidare information, se institutionens handläggningsordning vid påtalad diskriminering.
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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, sin fackliga representant eller med
personalbyråns personalkonsulent.

Jämställdhetsombudet
Till JÄMO:s 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 främja jämställdheten. För
att kunna utföra detta arbete får JÄMO en nedsättning av tjänstgöringstid som lärare el dyl. motsvarande 5 % 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 de studenter som inte vill kontakta
studievägledaren vänder sig hit.

Ansvariga 2015
Prefekt: Francisco Lacerda prefekt@ling.su.se
Jämställdhets- och jämlikhetsombud: Krister Schönström jämställdhet@ling.su.se
Studeranderepresentant: Hanna Rönnqvist hanna.rönnqvist@ling.su.se
Jämställdhetskommitté: Prefekt (Francisco Lacerda) JÄMO (Krister Schönström), studeranderepresentant
(Hanna Rönnqvist), studierektor (Ludvig Florén), lärarrepresentant (Iris-Corinna Schwarz).

