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Stockholms universitet mål är att vara ett universitet med lika rättigheter och möjligheter för 
alla studenter och anställda, med respekt för varandras skillnader och åsikter. Förutom den 
universitetsövergripande jämställdhetsplanen (med revidering vart tredje år) och planen för 
lika rättigheter och möjligheter (årligen gäller endast studenter), ska alla institutioner skriva 
en jämställdhetsplan vart tredje år. 

Detta är Kulturgeografiska institutionens jämställdhetsplan för perioden 2018–2020. 
Inriktningen i jämställdhetsplanen handlar om jämställdhet när det gäller positioner och löner 
samt om lika rättigheter och möjligheter, särskilt när det gäller språk. 

Enligt institutionens strategiska plan för år 2016–2018 är institutionens mål att skapa en god 
arbetsmiljö där alla kan delta och där det finns lika möjligheter och rättigheter för alla oavsett 
kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning orientering, religion eller ålder. Detta 
dokument beskriver den nuvarande situationen och ger rekommendationer för ändringar 
genom tillhörande handlingsplaner. Prefekten har det yttersta ansvaret för jämställdhet och 
lika rättigheter och möjligheter i avdelningen. 

Institutionens arbetsgrupp för arbetsmiljö, jämställdhet och miljö (ALM-gruppen) har 
ansvaret för att skriva den treåriga jämställdhetsplanen och att föreslå och genomföra 
aktiviteter som syftar till att främja jämställdhet vid institutionen. En treårig jämställdhetsplan 
bör innehålla uppdaterad statistik som mäter jämställdhetsstatus vid avdelningen, där 
föreslagna aktiviteter är baserade. Årligen ska åtminstone en tydligt identifierad verksamhet 
uppmärksammas, inklusive konkreta mål och åtgärder som ska realiseras inom en relativt kort 
tid. Den nuvarande jämställdhetsplanen åtföljs av en handlingsplan för jämställdhet och en 
handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter. 

Information om jämställdhetsplanen ska delas ut till alla anställda vid institutionen och till 
studenterna. Överföring av information sker vid personalmöten och skriftligen via vår 
hemsida. 
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1. Jämställdhet 

Baserat på tidigare strategiplaner och jämställdhetsplaner beskrivs först några viktiga 
utgångspunkter för fortsatta jämställdhetsverksamhet vid institutionen. Institutionen ska 
utvecklas till en arbetsplats där jämställdhet är normen och med lika rättigheter och 
möjligheter för alla, när det gäller representation, resursfördelning och 
utvecklingsmöjligheter. En bra arbetsmiljö innebär en miljö fri från trakasserier och ojämlika 
förhållanden. Detta gäller kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Arbetet i 
jämställdhetsgruppen vid institutionen bör innehålla flera aspekter av jämlikhet. För att lyckas 
bör detta arbete baseras på kunskap och insikter om de mekanismer som tenderar att skapa 
diskriminering och trakasserier. Därför finns det ett tydligt behov av professionell utveckling 
inom detta område. 

Jämställdhet innebär inte bara en lika stor andel män och kvinnor i olika positioner. Det är 
lika viktigt att det finns en kultur och social miljö vid institutionen som inte nackdelar 
individer på grund av exempelvis kön, språk, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och 
ålder. Det gäller till exempel fördelningen av resurser och uppgifter, en inkluderande social 
miljö och frihet från trakasserier. Det är avgörande att kontinuerligt upprätthålla och utveckla 
kunskaper och insikter i frågor kring jämställdhet, jämställdhet och rättigheter och eventuella 
hinder för dessa. Detta kan uppnås genom seminarier, diskussioner på personalmöten, kurser, 
undersökningar eller andra former av aktiviteter. Vi menar att det är viktigt att betona lika 
möjligheter och rättigheter i alla aspekter, eftersom tidigare arbete främst har fokuserat på 
jämställdhet. Målsättningen är att alla anställda vid vår avdelning har liknande möjligheter att 
delta i sociala och formella tillfällen. En av strategierna för att ta itu med dessa problem har 
varit utvecklingen av olika former av parallell användning av språk. Arbetsmiljön vid 
institutionen bör också göra det möjligt att kombinera arbete och familj. Detta gäller för all 
personal och studenter. 

Enligt den tidigare jämställdhetsplanen 2015–2017 presenterades statistiken och analysen för 
jämställdhetsplanen 2015–2017 vid ett avdelningsmöte för all personal. Baserat på dessa 
diskussioner formulerades handlingsplaner för att ta itu med specifika frågor. Tre av de mer 
stora åtgärderna vidtagna presenteras nedan 

 

Jämställdhetsåtgärd 1: Analys av karriärutveckling av män och kvinnor 

efter doktorsexamen vid Kulturgeografiska institutionen 

Två anställda, efter att ha deltagit i ett universitetsbaserat projekt om genusmedvetna 
institutioner, skrev rapporten "Den andra avhandlingen - Genusanalys av kulturgeografiska 
doktorers verksamhet efter disputationen 1990–2012" Rapporten visade att kvinnor, oftare än 
män, försvinner från akademien, och att män fortsätter att bli lektorer i en högre utsträckning 
än kvinnor. 

En workshop om kön, handledning och karriärutveckling organiserades där lärare, föreläsare 
och doktorander deltog och en workshop med forskarprofilledare hölls. I dessa workshops 
presenterades och diskuterades resultaten från rapporten för att identifiera strukturer som 
påverkar karriärutvecklingen efter forskarutbildning och att inleda diskussioner om eventuella 
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åtgärder. Vid mötet med forskarprofilledare rekommenderades att både män och kvinnor som 
nyligen fått doktorsexamen ska aktivt stödjas. 

 

Jämställdhetsåtgärd 2: Uppdatering av statistik om personal och studenter 

efter kön 

Andelen kvinnor i olika positioner visas i figur 1, för åren 2012, 2014 och 2017. Siffrorna är 
baserade på 42 anställda 2014, 46 år 2012 och 45 år 2017. Andelen kvinnor totalt är nästan 50 
procent , men i permanenta positioner är kvinnornas andel väsentligt lägre, medan kvinnor är 
överrepresenterade i tillfälliga ställningar. Den höga andelen kvinnor med visstidsanställning 
orsakas främst av en hög och ökande andel kvinnor bland doktorander. En viktig observation 
är att bland lärare och forskare med visstidsanställning är andelen män och kvinnor lika, men 
att bland samma grupp med tillsvidareanställning är andelen kvinnor mycket lägre och mest 
oroliga, sjunker till och med. 

 

 

 
 

 
Bland studenter vid institutionen överväger andelen kvinnor på nästan alla nivåer. Figur 2 
visar att andelen kvinnor bland studenter varierat över tiden och mellan olika kurser och 
program. Bland utbytesstudenter har andelen kvinnor varierat kraftigt över tiden. 
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Anm: Statistik för 2017 gäller endast höstterminen. 

 

Vi ser en oroande utveckling när vi undersöker könsfördelningen bland studenter och 
anställda vid institutionen. På kandidat och masternivå och även bland doktorander är kvinnor 
i majoritet. Bland visstidsanställda lärare och forskare är det lika många män  som kvinnor. 
Men högre upp är andelen kvinnor mycket lägre och till och med avtagande över tiden. 

Studierektor och huvudlärare vid institutionen övervakar att könsfrågor behandlas i 
kursinnehåll och studieprogram. Institutionsstyrelsen har ett ansvar, eftersom det är den som 
godkänner kursplaner och läslistor. 

 

Jämställdhetsåtgärd 3: Uppdatering av statistik över personal efter kön 

Ett av förslagen till framtida åtgärdspunkter i tidigare jämställdhetsplaner var att uppdatera 
statistik över lönerna efter kön. I en tidigare jämställdhetsplan noterades att den 
genomsnittliga lönen var 2000 SEK mindre per månad för kvinnor än för män. 

 



 
 5(18) 

5 

 

 
 
Figur 3 visar nuvarande genomsnittliga månatliga löner efter kön år 2017 (oktober månad).  

I genomsnitt tjänar män cirka 6 500 kronor mer per månad. Det är viktigt och intressant att 
jämföra löner för underkategorier baserat på typ av anställning. Förutom TA-personalen, där 
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en högre tjänsteman gick i pension, har alla grupper sett en ökning av lönerna de senaste åren 
(Figur 4). Men för närvarande tjänar män mer än kvinnor i alla yrkeskategorier (Förutom 
inom doktorandgruppen, där kön inte ska påverka lön utan är kopplad till doktorsprocessen). 

Arbetet på institutionen gäller såväl studenter som personal. Här fokuserar vi på några viktiga 
mål rörande studenter och anställda som vi vill uppnå under perioden. 

 

 

Studentdeltagande i seminarier 

Mycket av vår undervisning sker i form av seminarier som är en tvåvägskommunikation. 
Målet är att alla studenter ska delta. Vi har observerat att det kan finnas en ojämlik situation i 
de grupper där kvinnor inte deltar lika mycket som män. Under perioden anordnar vi 
pedagogiska seminarier för våra lärare som kommer att gynna alla studenter, män och 
kvinnor. 

 

Handledning av doktorander 

Vi vill att fördelning av handledarna för doktorander ska analyseras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Med tanke på den personal som finns, föreligger det en genusaspekt? 

 

Genusanalys av kurslitteratur 

Vi har sedan ett halvår börjat analysera kön av författare av kurslitteratur. Vi vill fortsätta med 
denna analys och utvärdera insatsen under treårsperioden. 

 

Genusanalys av undervisning 

En analys av undervisning, seminarier, föreläsningar utförda av män och kvinnor i kurser på 
olika nivåer behöver genomföras. En preliminär genomgång av information från totalschemat 
för läsåren 2017/2018 visar på en skillnad i undervisning i olika kurser (se Figur 5). 
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Anställa och stödja kvinnor och män 

I anställningsprocessen ska jämställdhetsaspekten alltid inkluderas. Vi har färre kvinnor än 
män som lärare. Vi vill uppnå en bättre jämställdhet mellan lärare och professorer. Förutom 
anställningsprocessen kan vi stödja anställda att befordras. 

Arbeta för jämställda löner 

Institutionen ska arbeta för att erbjuda jämställda löner. Detta arbete följs upp med hjälp av att 

följa upp löneläget med tätare intervall än var tredje år. 

 

Trakasserier 

Vi kommer också att arbeta mot trakasserier av alla slag på arbetsplatsen. Det är inte 
acceptabelt i någon form. Det gäller både studenter och anställda. Det finns formellt en 
"Handläggningsordning för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande 
särbehandling mot student vid Kulturgeografiska institutionen" som säger vad som händer om 
ett ärende skulle uppstå. Det är prefektens ansvar att se till att detta genomförs. Utöver detta 
dokument är det nödvändigt att vi aktivt och upprepade gånger informerar våra studenter och 
vår personal om institutionens värderingar och universitets generella regler. Studenterna ska 
också kunna få denna information från våra webbsidor. 

2. Lika rättigheter och möjligheter 

 
Stockholms universitet strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för både svenska och utländska 

forskare och studenter, vilket framgår av universitetets språkpolicy (tillgänglig på engelska från 

oktober 2017). Universitetet anser att det är viktigt att ge stöd till personal och studenter med annat 

modersmål än svenska, till exempel i form av språkundervisning, kurser i akademisk svenska inom 

olika program och korrekturläsning. Stockholms universitets kommunikationspolicy säger att effektiv 
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intern kommunikation är en förutsättning för medarbetarnas deltagande och arbetseffektivitet. 

Universitetet strävar efter att använda parallella språk så mycket som möjligt, vilket betyder att lärare 

och elever kan prata tillräcklig svenska parallellt med engelska av hög kvalitet. Anställda som inte har 

svenska som modersmål bör få stöd att lära sig svenska. Strategiska dokument, regler och förordningar 

bör översättas till engelska så mycket som möjligt. 

 

Institutionens strategiska plan säger att vi borde ha öppna diskussioner och respekt för varandra. En 

öppen diskussion innebär att kollegiala diskussioner ska bevaras och en förutsättning är att 

information ska nå alla anställda. Mentorer är en viktig del i ett sådant system. Vi ska inte bara vårda 

vårt uppdrag som en institution för undervisning och forskning, utan även respektera studenter och 

personal med deras skilda bakgrunder, språk, kulturer och andra förhållanden. Alla anställda ska 

kunna delta i den information som institutionen förmedlar. 

 

 
 

Jämställdhetsplanen 2015–2017 hade ett starkt fokus på institutionens internationalisering och 
därmed förändrad språkpolicy. En av orsakerna till föreslagna åtgärderna var den ökande 
internationaliseringen av de personer som arbetar vid avdelningen. Figur 6 visar den senaste 
utvecklingen i andelen utrikesfödda bland all personal (situation oktober 2017). Sedan 2014 
har andelen utrikes födda stabiliserats på 27 procent. Dessutom har vi fortfarande ett stort 
antal utbytesstudenter varje termin, och institutionens mastersprogram är på engelska. De 
flesta forskare skriver publikationer på engelska, besöker internationella konferenser, arbetar 
med partners från andra länder om forskningsansökningar och forskningsprojekt. 
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Den tidigare jämställdhetsplanen betonade vikten av att ändra språkpolicy och öka 
medvetenheten bland personalen att oftare prata engelska i vardagen på institutionen. Sedan 
dess har fler e-postkorrespondenser angående officiella frågor och till exempel finansiering, 
delvist kommunicerats på engelska. Personalmöten hålls nu huvudsakligen på engelska. Ett 
välkomstpaket för (nya) icke-svenska anställda samlades online, där information om svenskt 
samhälle, arbete vid Stockholms universitet, avdelningsinformation, förteckning över vanliga 
förkortningar och språkkurser finns. Nyanställda ska kunna få en mentor. 

 

För att säkerställa en god arbetsmiljö för alla medarbetare finns det några förslag som betonas 
och föreslås igen. Vi bör se till att nyanställda kommer att kunna aktiveras fullt ut i forskning 
och undervisning. Vi ska fortsätta skriva e-post på engelska när vi skickar e-post till personal 
inklusive icke-svenska talare. Åtminstone huvudmålgruppen (t.ex. doktorander) ska anges och 
kärnbudskapet sammanfattas. Personalen uppmanas att fortsätta att byta till engelska oftare 
när det anses lämpligt, t.ex. i möten och i kafferummet. 

 

Några förslag till åtgärdspunkter för den kommande perioden är: 

• Ha institutionens strategiplan på både svenska och engelska 

• Genomföra några pedagogiska möten på engelska för att inkludera särskilt doktorander 

• Utvärdera mentorsystemet 

• Uppföljning av språkkurser 
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Equality plan for the Department of Human 

Geography 2018–2020  

 

Stockholm University’s aim is to be a university with equal rights and opportunities for all 

students and employees, with respect for each other’s differences and views. Besides the 

university-wide gender equality plan (every three years) and the plan for equal rights and 

opportunities (annually, concerns only students), all departments should write a gender equality 

plan every three years.  

 

This is the Department’s equality plan for the period 2018–2020. The focus of this equality plan 

is on gender equality in terms of positions and salaries, and on equal rights and opportunities, 

especially regarding to language.  

 

According to the Department’s strategic plan for the years 2016–2018, the department’s aim is 

to safeguard a good working environment, in which everyone can participate, and where there 

are equal opportunities and rights for everyone no matter their gender, ethnicity, disability, 

sexual orientation, religion or age. This document examines the current situation and gives 

recommendations for changes through associated action plans. The head of department has the 

ultimate responsibility for gender equality and equal rights and opportunities in the Department.  

 

The department's committee for work environment, equal opportunities and environment (ALM 

group) has the responsibility to write the three-year equality plan, and to propose and carry out 

activities that aim at promoting equality at the Department. A three-year equality plan should 

include updated statistics measuring the equality status at the department, on which proposed 

activities are based. Annually, at least one clearly identified activity should be given attention, 

including concrete goals and measures that will be realized within a relatively short time. The 

current equality plan is accompanied by an action plan for gender equality and an action plan 

for equal rights and opportunities. 

 

Information on the equality plan should be distributed to all those employed at the Department 

and to students. Distribution takes place at staff meetings and in writing via our homepage.  

 

1. Gender equality  
 

Based on earlier strategy plans and gender equality plans, we will first describe some important 

starting points for the continuation of gender equality activities at the Department.  

 

The department should develop into a workplace where gender equality is the norm and with 

equal rights and opportunities for all, in terms of representation, resource allocation and 

development possibilities. A good working environment means an environment free from 

harassment and unequal conditions. This applies to gender, ethnicity, sexual orientation and 

disability. The work of the equality group at the department should include several aspects of 

equality. To be successful, this work should be based on knowledge and insights on the 
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mechanisms that tend to create discrimination and harassment. Hence, there is a clear need for 

professional development in this area.  

 

Gender equality does not only imply an equal distribution of men and women in different 

positions. It is equally important to that there is a culture and social environment at the 

Department that does not disadvantage individuals on the basis of for instance gender, language, 

ethnicity, sexual orientation, disability and age. This concerns, for example, the distribution of 

resources and tasks, an inclusive social environment, and freedom from harassment. It is crucial 

to continuously maintain and develop knowledge and insights on questions regarding gender 

equality, equal opportunities and rights and possible obstacles to these. This can be achieved 

through seminars, discussions at staff meetings, courses, surveys, or other forms of activities. 

We stress here that it is important to emphasize equal opportunities and rights in all aspects, as 

previous work has primarily focussed on gender equality. The objective is that all employed 

persons at our department have similar opportunities to participate in social and formal 

occasions. One of the strategies to address these issues has been the development of different 

forms of parallel use of language. The work environment at the Department should also make 

it possible to combine work and family. This applies to all staff and students.  

 

After the previous equality plan 2015-2017, the statistics and analysis done for the equality plan 

2015-2017 were presented at a department meeting for all staff. Based on these discussions, 

action plans were formulated to tackle specific issues. Three of the more major action measures 

taken are presented below. 

 

 

Gender equality action taken 1: Analysis of career development of men and 

women after PhD at the Department of Human Geography 

 

Two staff members, after being involved in a university-based project on gender conscious 

departments, wrote the report “Den andra avhandlingen - Genusanalys av kulturgeografiska 

doktorers verksamhet efter disputationen 1990– 2012” (”The second dissertation. Gender 

analysis of the career of persons with a PhD from the Department of Human Geography in the 

period 1990-2012”). The report showed that women, more often than men, disappear from 

academics, and that men proceed to becoming lecturers at a faster pace than women do.  

 

A workshop on gender, supervision and career development was organized, where teachers, 

lecturers and PhD students participated, and a workshop with research profile leaders was held. 

In these workshops, the results from the report were presented and discussed, in order to identify 

structures that influence the post-PhD career development, and to initiate discussion on possible 

actions to take. In the meeting with research profile leaders, it was advised that both men and 

women who recently got their PhD should be actively supported also after their PhD. 
 

Gender equality action taken 2: Update of statistics on staff and students by 

gender 
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The share of women in different positions is displayed in figure 1, for the years 2012, 2014 and 

2017. The figures are based on 42 employed persons in 2014, 46 in 2012 and 45 in 2017. The 

share of women overall is almost 50 percent, but in permanent positions, the share of women is 

substantially lower, whereas women are overrepresented in temporary positions. The high share 

of women in temporary positions is mostly caused by a high and increasing share of women 

among PhD students. An important observation is that among lecturers and researchers with 

temporary contracts, the share of men and women is equal, but that among the same group with 

permanent contracts, the share of women is much lower and most worrisome, is even 

decreasing. 

 

 
 

Among students at our department, at almost all levels there is a higher share of women than 

men. Figure 2 shows that the share of women among students varies over time and over study 

topic. Among exchange students, the share of women has varied over time. 
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Note: statistics on 2017 only pertain to the autumn semester. 

 

We can conclude that we see a typical and worrisome development when looking at the gender 

distribution among students and employees at the department. Among bachelor and master 

students and also among PhD students, women are in the majority. Temporarily employed 

lecturers and researchers are equally often men and women. However, higher up in the 

hierarchy, the share of women is much lower and even decreasing over time. 

 

The directors of studies and programme directors of the department monitor that gender issues 

are addressed in course content and study programmes. The Department board has a 

responsibility here, as they are the body that approves course syllabuses and reading lists. 

 

 

Gender equality action taken 3: Update of statistics on staff by gender 

 

One of the suggestions for future action points in earlier equality plans was to update statistics 

on salaries by gender. In a previous equality plan it was noted that that the average salary was 

2000 SEK less per month for women than for men. 

 

Figure 3 presents current average monthly salaries by gender for the year 2017 (month of 

October). On average, men earn about 6,500 SEK more per month. It is important and 

interesting to compare salaries for subcategories based on occupation. Except for the permanent 

supporting staff, where a higher earning person retired, all groups have seen an increase in 

salaries in recent years (Figure 4). However, at present, men earn more than women in every 

occupational category (that is beside the group of PhD student, where gender should not 

influence salary, but salary is based on stage in the PhD process). 
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In contrast to 2012, women and men earned almost similar salaries in 2015. But in 2017, men 

on average earn more again. In 2012, the statistics were substantially influenced by a few high 

earners that moved groups later. 



 
 15(18) 

15 

 

 

 
The work at the department involves students as well as staff. Here we focus on some major 
goals concerning students and employees that we want to achieve during the period. 

 

Student participation in seminars 

A lot of our teaching is in form of seminars that is a two-way communication with the goal that 
all students shall participate. We have observed that there could be unequal situation in the 
groups where women do not participate the same amount as men. During the period we will 
organize pedagogical seminars for our teachers that will benefit all students, men and women. 

PhD supervision 

We want the division of supervisors for PhD- students to be analysed from a gender perspective. 
Given the staff that exists, is there a gender bias? 

Gender analysis of course literature 

We have since a couple of semesters started to analyse the gender division of authors of course 
literature. We want to continue with this analysis and during the three-year period evaluate the 
effort.  
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Gender analysis of teaching 

We need to analyze the teaching, seminars, and lectures done by men and women in courses on 
various levels. A preliminary analysis based on teaching in the academic year 2017/18 indicates 
that students more often see male than female teachers in various courses (figure 5). 

Work for equal salaries 

The department shall work for equal wages. This work will be followed up by an analysis of 
salaries with a closer interval than three years. 

 

Employ and support women and men 

In the employment process, the gender aspect should always be included. We have fewer 
women than men as lecturers. We want to achieve a better gender balance amongst lecturers 
and professors. Besides the hiring process, we can do this by supporting employees to be 
promoted. 

 

Harassment 

We will also work against harassment of all kinds in the workplace. It is not acceptable in any 
form. This concerns students and employee alike. There is formally a ”Handläggningsordning 

för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling mot student vid 
Kulturgeografiska institutionen” that states what will happen should a case emerge. It is the 
responsibility of the head of department to make sure this is enforced. Besides this document it 
is crucial that we actively and repeatedly inform our students and our staff of the values of the 
department and the general rules of the university. That students can have the information from 
our webpages. 
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2. Equal rights and opportunities  
 

Stockholm University aims to be an attractive workplace for both Swedish and foreign 

researchers and students, as stated in the language policy of the university (available in English 

from October 2017). The university deems it important to provide support to staff and students 

with a mother tongue other than Swedish, for example, in the form of language tuition, courses 

in academic Swedish within different programmes, and proofreading based on student needs. 

Stockholm University’s communication policy states that efficient internal communication is a 

prerequisite for employees’ participation and work efficiency. The university aims to use 

parallel languages as much as possible, meaning teachers and students are able to speak 

adequate Swedish in parallel with English of high quality. Employees who do not have Swedish 

as their mother tongue should be supported in learning Swedish. Strategic documents, rules and 

regulations should be translated into English as much as possible.  

 

The department strategic plan states that we should have open discussions and respect for each 

other. An open discussion means that collegial discussions within the entire department should 

be safeguarded, and a prerequisite is that information should reach all employees. The mentor 

system is one tool in such a system. We should not only respect our mission as an educational 

and research institution, but also respect students and staff and their different backgrounds, 

languages, cultures and other conditions. All employees should be able to participate in the 

information communicated by the department. 
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The equality plan of 2015–2017 had a strong focus on internationalisation of the department 

and the resulting changes for language policy. One of the causes for suggested changes was the 

increasing internationalisation of the people working at the department. Figure 6 shows the 

most recent developments in the share of foreign-born among all staff (situation October 2017). 

Since 2014, the share of foreign-born has stabilized on 27 percent. In addition, we still have a 

substantial number of exchange students every semester, and the Department’s masters’ 

programmes are in English. Most researchers write publications in English, visit international 

conferences, work with partners from other countries on research applications and research 

projects. 

 

The previous departmental equality plan stressed the importance of changing the language 

policy and increasing the awareness among Swedish staff to more often speak English in 

everyday life at the department. Since then, more email correspondence regarding official 

matters and for instance funding is, at least partly, communicated in English. Department 

meetings are now mainly held in English, with the slides always being in English. A welcome 

package for (new) non-Swedish employees was assembled online, where information on 

Swedish society, working at Stockholm University, departmental information, list of common 

abbreviations and language courses can be found. New-comers are appointed a mentor. 

 

To safeguard a pleasant working environment for all staff members, there are a few suggestions 

that are stressed and recommended again. We should ensure that new employees will be enabled 

to fully function in research and teaching. We should continue writing emails in English when 

we send emails to audiences including non-Swedish speakers. At least the main target group 

(e.g. PhD students) should be indicated and the core message summarized. Staff are stimulated 

to keep on switching to English more often when deemed appropriate, such as in meetings and 

in the coffee room. 
 

Some suggested action points for the coming period is: 

 Have the department strategy plan in both Swedish and English 

 Have some educational meetings in English to include especially PhD-students 

 Evaluate the mentor system 

 Follow-up on language courses 

 

 


