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Jämställdhetsplan 2015-2017 
Enligt högskolelagen (HL 1 kap 5§) ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och 
främjas vid universitet. Kvinnor och män ska ha lika rättighet i fråga om arbete, anställnings- och 
andra villkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är 
universitetet som arbetsgivare skyldig att vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. 
Stockholms universitets jämställdhetspolicy 2011-2014 betonar att ”ett viktigt kvalitativt mål är att 
kvinnor och män ska ha samma makt när det gäller inflytande på och rätt till delaktighet i 
undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden. Vidare handlar de kvalitativa målen om att 
skapa studie- och arbetsmiljöer som är genusmedvetna där bemötande och bedömning inte avgörs 
av om du är kvinna eller man.” DSV tillämpar jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan för 
Stockholms universitet. Dessa ger direktiv om hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas på olika nivåer 
i organisationen. Ytterst ansvarig på institutionen är prefekten. Detta dokument redogör för 
institutionens jämställdhetsarbete för perioden 2015-2017. Det inleds med fakta om institutionen 
och en analys av nuläget. Mål och åtgärder listas i bilaga. 

Ledningsfunktioner 
Institutionen har en god balans av män och kvinnor i ledande roller. Detta trots att det råder obalans 
mellan kvinnor och män bland lärare och professorer på institutionen.  

- F o m 2015 är institutionens prefekt man och ställföreträdande prefekt kvinna.  

- Av institutionens två tekniskt/administrativa enheter leds en av en kvinna.  

- Två av institutionens tre centra leds f n av kvinnor.  

- För de fyra organisatoriska enheterna är fördelningen två män och två kvinnor.  

- Av studierektorerna är två män (grund- och avancerad nivå), och en kvinna (forskarnivå).  

I den nya institutionsstyrelsen från 2015 är två av fem ordinarie ledamöter för kategorin 
lärare/forskare kvinnor. En av de två suppleanterna är kvinna. För kategorin teknisk/administrativ 
personal är den ordinarie representanten kvinna och suppleanten man. Studeranderepresentanterna 
utgörs av en man och en kvinna, representanten för forskarstuderande liksom suppleanten är män. 

Personalkategorier   
Nedan ses uppgifter per 2014-12-31 gällande fördelning kvinnor och män inom olika 
personalkategorier. 
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Professorer 0  kvinnor 16 män 
Gästprofessorer 0  kvinnor 6 män 
Lektorer 10  kvinnor 31 män 
Gästlektorer 0  kvinnor 0 män 
Adjunkter 5  kvinnor 7 män 
Amanuenser 2  kvinnor 8 män 
IT-pedagoger 2  kvinnor 5 män 
Doktorander (anställda) 12  kvinnor 27 män 
Forskningspersonal 9  kvinnor 14 män 
Administratörer 43  kvinnor 15 män 
Tekniker 2  kvinnor 22 män 
Utbildningsassistenter 0  kvinnor 5 män 
 35,3% kvinnor 64,7% män 
  
När det gäller utbildningen på forskarnivå är andelen kvinnor bland de aktiva doktoranderna vid 
2014 års slut totalt sett (både anställd och icke) ca 27% vilket är ungefär samma nivå som året 
innan. Fler kvinnliga disputerade är en direkt förutsättning för att få en bättre rekryteringsbas för 
lärare och forskare på institutionen samtidigt som det är en viktig samhällsuppgift att se till att fler 
kvinnor har högre examen inom IT-området.  
 

I dagsläget finns ingen kvinnlig professor på institutionen vilket på en så stor institution som DSV 
är kritiskt för jämställdheten inom den akademiska verksamheten. Meriteringsarbete pågår inom en 
handfull grupp av kvinnliga docenter, varav ett par har fått finansiellt stöd via SU-centrala medel. 
Utfallet av meriteringsarbetet behöver följas upp. När det gäller teknisk-administrativ personal är 
snedfördelningen fortfarande stor och har varit så länge inom den tekniska respektive den 
administrativa gruppen. 
 
Trots obalansen inom de olika personalkategorierna arbetar institutionen kontinuerligt med att ta 
tillvara såväl kvinnors som mäns kunskaper och erfarenheter. Vi ska uppmärksamma alla på 
institutionen på de snedfördelningar som finns för att på sikt komma till rätta med dem, och vi 
upprättar också en handlingsplan med konkreta åtgärder.  

Utbildningsverksamheten 
Andelen kvinnliga studenter 2014 var 43%, vilket innebär att det totalt sett i studentpopulationen är 
jämn könsfördelning (40-60 brukar användas som gränsvärde). Könsfördelningen inom en del av 
programmen är dock markant. 

Andel nyantagna registrerade kvinnliga studenter på programmen HT14: 
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram 25% 
Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign 43% 
Kandidatprogram i ekonomi och IT  39% 
Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT 61% 
Kandidatprogram i datorspelsutveckling – konstruktion 8% 
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Kandidatprogram i datorspelsutveckling – design 22% 
Kandidatprogram i interaktionsdesign  66% 
Kandidatprogram i datavetenskap  22% 
Kandidatprogram i digitala medier  47% 
Masterprogram i data- och systemvetenskap  24% 
Masterprogram i affärsledning med informationssystem 34% 
Masterprogram i IT-projektledning  28% 
Magisterprogram i data- och systemvetenskap 32% 
 
Institutionen arbetar med jämställdhetsfrågor i utbildningen främst genom studentrekryteringen. I 
rekryteringsarbetet har vi valt att lyfta fram representanter för båda könen vid presentationer av 
olika utbildningsinriktningar. Tre kandidatprogram med tydlig obalans mellan könen är 
programmen i datorspelsutveckling och datavetenskap. Sedan förra jämställdhetsplanen har 
kandidatprogrammet i datorspelsutveckling delats upp i två program: ett för konstruktion av spel 
och ett för design av spel. Programmet i design har visat sig vara mer attraktivt för kvinnor, varför 
och hur de positiva dragkrafterna kan vidareutvecklas är något som skulle behöva undersökas. DSV 
behöver se som en uppgift att delta i en positiv trend mot ökad jämställdhet inom spelbranschen. 
Generellt behöver obalansen mellan könen i utbildningarna mötas med olika insatser, t ex: med mer 
skräddarsydda/bättre anpassade utbildningar, bredare rekryteringsinsatser, uppföljning av hur 
kvinnliga och manliga studenter upplever utbildningen, liksom utvärdering av utbildningen utifrån 
normkritiska/genusaspekter vad gäller innehåll och lärarbemanning. Både kursansvariga och 
programkoordinatorer får därmed ett utökat uppdrag att kartlägga kurser och program med 
genusglasögon.  

Förvärvsarbete och föräldraskap 
Målsättningen är att institutionen även fortsättningsvis ska ge förutsättningar för föräldraledighet 
och informera om de rättigheter som finns. Möten och seminarier ska i möjligaste mån läggas så att 
även småbarnsföräldrar ges möjlighet att delta. Institutionen tar också hänsyn till anställda som vill 
ha deltid och strävar efter att anpassa arbetsuppgifter och förlägga arbetstiden så att den passar 
småbarnsföräldrar. Att föreläsningar filmas ger även viss flexibilitet för studenter med småbarn. 
Viktigt är att så många lärare som möjligt väljer att spela in sina föreläsningar och att det i NOD-
huset finns en fungerande organisation kring inspelningstekniken för att säkerställa att 
inspelningarna blir av tillräckligt god kvalitet för att man ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Två 
nya distansmasterprogram och en magister på distans startar till hösten 2015, vilket ger utökade 
möjligheter att läsa vidare för de som har jobb och barn.   

Kompetensutveckling/intern rekrytering 
Behovet av kompetensutvecklings- och utbildningsbehov är något som ska uppmärksammas vid de 
årliga utvecklingssamtalen, och alla anställda uppmanas att själva komma med synpunkter och 
önskemål. Konkret är att alla nya lärare, även doktorander som arbetar som lärare, ska genomgå 
pedagogisk utbildning inom ramen för sin anställning. För lärarkollektivet finns en obligatorisk 
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distanskurs i IT och lärande om 7,5 hp som syftar till att hjälpa lärare att utveckla flexiblare 
kurser/undervisning. Disputerade lärare som ej är docenter uppmuntras att meritera sig för 
docentur, och docenter uppmuntras att meritera sig för professorstjänst. Kvinnliga lärare uppmanas 
särskilt att tillvarata dessa möjligheter. En central komponent i professorsmeriteringen är 
handledning av doktorander, varför professorer uppmanas att släppa in docenter som 
huvudhandledare. Det kan även betraktas som ett led i arbetet mot en jämnare könsfördelning bland 
professorer, något som är ett av de viktigaste kvantitativa målen enligt Stockholms universitets 
jämställdhetspolicy.  
 
I strävan mot ökad jämställdhet arbetar DSV för att förbättra förutsättningarna för en inkluderande 
verksamhet där alla, såväl anställda som studenter, känner sig välkomna och accepterade. 
Bemötandet av studenter och kollegor ur ett normkritiskt perspektiv är grunden för att nå ett öppet 
arbetsklimat. DSV ska satsa på korta utbildningar för personal, föreläsningar och diskussioner 
anpassade till vår verksamhet och på sikt kan det bli aktuellt med en hbt-certifiering.  
Långsiktigt bör DSV sträva mot en hbt-certifiering. På vägen dit kan kontinuerliga samtal föras om 
normer och attityder och vilka mönster som vi vill bryta. En extern part kan vara värdefullt att ta in 
för att hjälpa till att upptäcka mönster som förhindrar respektive stödjer ökad jämställdhet.  
 
Också i relationen till studentgrupperna är det av vikt att vi visar hur både män och kvinnor har en 
självklar plats i olika tänkbara yrkesgrupper och branscher. Som tidigare nämnts behöver denna 
vilja speglas i kurs- och programutveckling och ingå i uppföljning, kurs- och programanalys. Ökad 
medvetenhet och praktiska verktyg för lärarkåren behövs för att genomföra det. 
Vidareutbildningsinsatser kan också vara aktuellt för att kunna introducera nya lärare på kurser där 
det idag råder stor obalans mellan könen i lärargruppen. 

Handlingsplan med konkreta åtgärder upprättas för att möta behovet. 

Mål och åtgärder 
Mål och konkreta åtgärder för perioden 2015-2017 presenteras i bilagor. 

 
Sexuella trakasserier, kränkande särbehandling 
För dess frågor hänvisas till Handlingsplan kränkning. 
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Kontaktuppgifter: 

Uno Fors, prefekt, tfn 08-674 74 79, prefekt@dsv.su.se 

Åsa Smedberg, stf prefekt, jämställdhetssamordnare, tfn 08-16 16 99, asasmed@dsv.su.se 

Tuija Lehtonen, jämställdhetsombud, tfn 08-16 16 26, admchef@dsv.su.se  

Ken Larsson, arbetsmiljöombud, tfn 08-16 11 63, skyddsombud@dsv.su.se 

Irma Muñoz, arbetsmiljöombud, tfn 08-16 16 18, skyddsombud@dsv.su.se 

Andrea Andrenucci, studievägledare, tfn 08-16 16 44, svl@dsv.su.se  

Sofia Mattsson, studievägledare, tfn 08-16 16 65, svl@dsv.su.se  

Hanna Nilsson, studerandeskyddsombud, studskyddsombud@disk.su.se 
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Mål och åtgärder för ökad jämställdhet 2015 

Institutionen för data- och systemvetenskap 

Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-06-02 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser Uppföljning 

Verka för bättre könsbalans i 
lärarbemanningen på enskilda 
kurser och på programnivå 

Identifiera kurser med könsobalans i 
lärarbemanningen. 

 

Studierektor Gru-ansvarig, kursansvarig  2015-12-31 

-”- Analysera behov och i förekommande 
fall föreslå kortsiktiga och långsiktiga 
förändringar i lärarbemanningen 

Grundutbildningsansvarig Kursansvarig, lärare, gru-
ansvarig 

2015-12-31 

Verka för ökad könsbalans bland 
de sökande till 
datorspelsprogrammen 

Använda kvinnliga förebilder inom 
spelvärlden i marknadsföringen av 
spelutbildningsprogrammen på webben 

Informationsansvarig Informationsansvarig, 
prefektsekreterare,webben  

2015-12-31 

Ökad kunskap bland 
datorspelstudenter för 
genusfrågor i spelvärlden  

Bjuda in genusforskare och kvinnliga 
datorspelsforskare som kan undervisa på 
datorspelsprogrammen 

Stf prefekt Programansvarig, 
studierektor, 
studerandeskyddsombud 

2015-12-31 
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Mål och åtgärder för ökad jämställdhet 2016 

Institutionen för data- och systemvetenskap 

Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-06-02 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser Uppföljning 

Verka för könsbalans i 
lärarbemanningen på enskilda 
kurser 

Införa och utvärdera förändringar i 
lärarbemanningen på de kurser som 
tidigare bedömts ha särskilt stor 
könsobalans 

Kursansvarig Kursansvarig, lärare, gru-
ansvariga 

2016-12-31 

Verka för att institutionen får 
kvinnliga professorer 

Kartlägga och utvärdera insatser för 
utökade möjligheter till meritering för 
docenter, både kvinnor och män 

Prefekten Professorer  2016-12-31 

Ökad kunskap om hur 
datorspelsprogrammen kan göras 
attraktiva för både män och 
kvinnor 

Analysera manliga respektive kvinnliga 
spelstudenters erfarenheter och behov 

Programansvarig Programansvarig, 
studievägledare, 
studerandeskyddsombud 

2016-12-31 

Ökad medvetenhet om 
genusfrågor i verksamheten 

Bjuda in genusforskare för att ge en 
föreläsning för personal och studenter 

Administrativ chef Arbetsmiljöombud, 
personalansvarig, extern 
forskare 

2016-12-31 

Ökad kunskap och medvetenhet 
kring ett normkritiskt bemötande 

Utbildning riktad till personal och 
studenter 

Administrativ chef Arbetsmiljöombud, 
jämställdhetssamordnare, 
studerandeskyddsombud 

2016-12-31 

 

 



JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2015-17, bilaga 

 
 

Stockholms universitet 

Institutionen för data- och systemvetenskap 

Mål och åtgärder för ökad jämställdhet 2017 
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Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-06-02 

 

Mål Åtgärd Ansvarig Resurser Uppföljning 

Säkerställa att det förs ett 
systematiskt jämställdhetsarbete 
på varje enskild kurs 

Införa förändrade mallar för 
systematiska kursutvärderingar och 
kursanalyser med hänsyn till frågor som 
rör genus och könsbalans 

Studierektor Studierektor, lärare, gru-
ansvariga 

2017-12-31 

Kvinnliga professorer på 
institutionen 

Kartlägga och utvärdera stödinsatser för 
möjligheter till meritering för docenter, 
både kvinnor och män, samt anlita 
kvinnliga gästprofessorer 

Prefekten Prefekten, professorer 2017-12-31 

Jämn könsfördelning inom 
gruppen doktorander 

Utvärdera rekryteringsprocessen till 
utbildning på forskarnivå med avseende 
på kön 

Studierektor fo Studierektor fo, handledare, 
doktorander  

2017-12-31 

Hbt-certifiering av åtminstone en 
del av verksamheten (t ex 
studentdelen) 

Utbildning och systematiskt arbete 
under handledning av RFSL 

Administrativ chef Studierektor, lärare, 
studerandeskyddsombud, 
arbetsmiljöombud 

2017-12-31 

 

 

 

  


	Jämställdhetsplan 2015-2017 - 3 juni
	Bilaga -  2015
	Bilaga - 2016
	Bilaga - 2017

