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Sammanfattning 
Syftet i uppsatsen är att se på hur jämställdhetsplanen, jämställdhet upplevs och hur makt 
yttrar sig på institutionen ur ett genusperspektiv. Genom kvalitativa intervjuer och en kortare 
enkät visade det sig att institutionen har problem med att jämställdhetsplanen är ointegrerad 
och att ytterst få i personalen har kunskap om den eller är insatta i dess innehåll. Vidare 
visade det sig att institutionen är väldigt hierarkiskt styrd och att vertikal och horisontell 
könssegregering finns.  
Klimatet på institutionen präglas av en vilja till jämställdhetsarbete men med hittills endast 
ett fåtal utförda eller planerade punktinsatser. Glappet mellan teori och praktik verkar existera 
och att vilja vara numeriskt jämställda utåt sett förefaller vara av stor vikt. Att täcka upp den 
reella ojämställdheten med en jämn könsfördelning verkar vara en medveten eller omedveten 
strategi.  
 
Sökord: jämställdhet, genus, jämställdhetsplan, jämställdhetsarbete, makt, akademisk 
institution. 
 
Abstract 
The essay discusses how to look at a equality plan of a academic department experiences the, 
gender equality in general and how power is portrayed from a gender perspective in the 
academic department. Through the use of qualitative interviews and a short survey the results 
have shown that few of the staff members have knowledge about the equality plan and few 
are familiar with its contents. Furthermore results show that the academic department is run 
hierarchyilly and that both vertical and horizontal gender segregation exists.  
The climate at the academic department is characterized by the will to work with gender 
equality but so far there have only been few exercised or planned efforts to do so. The gap 
between theory and practise is wide, the will to be seen as an equal academic department 
concerning equality of men and women seems important. The conscious or unconscious 
strategy of covering up the real gender equality seems to be done by focusing on the 
numerical equality. 
 
Keywords: Gender equality, gender, gender equality plan, gender equality work, power, 
academic department.



 
Förord 
Under hösten 2007 genomförde vi ett utredningsarbete om praktiskt jämställshetsarbete, inom 
fördjupningskursen i Genusvetenskap, för Södertörns Högskola. Den här uppsatsen bygger på 
en utredning hos en institution som är en del av ett större lärosäte i Stockholm. Uppsatsen kan 
eventuellt vara en del av en sådan typ av kartläggning som arbetsgivare enligt 
jämställdhetslagen är skyldiga att genomföra. Vi vill passa på att tacka berörd personal som 
tog sig tid att ställa upp på intervjuer och enkätundersökningen för att genom det förse oss 
med värdefulla kunskaper och insikter. Vidare vill vi tacka vår handledare på Södertörns 
högskola, för alla idéer och värdefull handledning. Sist vill vi rikta ett jättetack till våra 
handledare på institutionen som hjälpte oss med information, att förmedla saker och att bolla 
värdefulla idéer.
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1.0 Jämställdhetsarbete på institutionen 
 

1.1 Inledning och problemformulering 
Jämställdhet betyder att alla individer ska ha lika möjligheter och skyldigheter oavsett kön.1 

Relevanta frågor vid jämställdhetsarbete kan vara: Av vilken anledning ska 

jämställdhetsarbete genomföras på en institution? Är det för att hålla en politisk korrekt fasad 

utåt eller få till en reell samhällsförändring, eller är det både och? 

 

Genom jämställdhetsarbete kan paralleller dras till ett demokratiskt arbete, vilket bidra till att 

mänskliga värden kan förstärkas för alla individer oavsett kön. Det genomgående i ett 

jämställdhetsarbete är att det genomsyras av förändringsarbete.2

 

1980 tillkom lagen om jämställdhet, som menar att om man har fler än nio anställda skall det 

finnas en skriftlig jämställdhetsplan på arbetsplatsen. Lagens ändamål är framför allt att 

stödja kvinnors rättigheter i arbetslivet men det är även arbetsgivarens skyldighet att aktivt 

främja och jämställdhet på arbetsplatsen. 

En jämställdhetsplan ska innehålla kartläggningar över den aktuella situationen och åtgärder 

som krävs för att tillrättalägga ojämställdhet på arbetsplatsen. Jämställdhetsplanen ska 

uppdateras och utvärderas varje år och ska innefatta både långsiktiga och kortsiktiga mål.3

 

Institutionen har först en jämställdhetsplan som är fakultetens men lyder även under det 

övergripande lärosätets plan. Planerna är välformulerade utifrån jämställdhetslagen. I 

planerna betonas vikten av att bredda student och personalrekrytering och vikten av att införa 

genusperspektiv och att lärare ska få utbildning i genus och mångfaldsrelaterad pedagogik. 

En stark betoning ligger på att öka mångfalden inom Lärosätet och alla institutioner. 

Kvantitativa och kvalitativa åtgärder nämns vidare. 

 

Den akademiska institutionen vi undersökt, är en statlig myndighet och lyder därmed bland 

annat under förvaltningslagen. Förvaltningslagen medför att det ställs specifika krav och 

                                                 
1 Eva, Amundsdotter och Minna, Gillberg (2005), Den jämställda arbetsplatsen. Bilda, Stockholm, s. 12. 
2 Eva, Mark (2007), Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Studentlitteratur, Lund, s. 7.  
3 JämO (2004), Grundhandbok – Att arbeta fram en jämställdhetsplan. 
http://www.jamoombud.se/docs/GrundbokattarbetaframenjamstalldhetsplanJamO2006.pdf 
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skyldigheter på lärosätet.4 I och med det bör institutionen lämpligen vara en förebild för 

andra liknande verksamheter och agera därefter. 

 

Enligt jämställdhetslagens paragrafer: 

• 1 § ska arbetsgivare understödja lika rättigheter för kvinnor och män beträffande 

möjligheter för utveckling samt arbets- och anställningsvillkor. 

• 3 § Arbetsgivaren ska vidare aktivt understödja ett målinriktat jämställdhetsarbete 

inom ramen för sin verksamhet. 

• (7 §) Arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män 

genom kompetensutveckling, utbildning och liknande åtgärder, i olika former av 

arbete och inom olika typer av arbetstagare. 

• (6 §) Arbetsgivare ska handla för att förebygga och se till att ingen arbetstagare utsätts 

för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier.5 

 
Fokus i denna uppsats kommer att ligga på att vid en specifik akademisk institution 

undersöka åsikter kring jämställdhetsplanen, jämställdhet överlag och hur makt yttrar sig på 

institutionen. De anställda och deras genusrelationer på institutionen är en del av den 

akademiska världen, branschen i stort men framförallt i samhället.  För att kunna analysera 

institutionens jämställdhetsplan och den övergripande synen på makt och jämställdhet i 

uppsatsen behövs jämställdhetslagen som ett övergripande analytiskt verktyg. 

I följande avsnitt kommer syfte och frågeställningar behandlas. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet i uppsatsen är att se på hur jämställdhetsplanen och jämställdhet upplevs och hur makt 

kan yttra sig på institutionen, ur ett genusperspektiv. Ett genusperspektiv ser vi som ett 

kritiskt synsätt som hjälper oss att se på vilken mening kön och makt har i det dagliga arbetet 

på institutionen. Vidare hjälper genusperspektivet oss att se på förändringsarbete vid 

jämställdhet utifrån ett syfte gällande att förändra och uppmärksamma en organisation 

strukturellt. För att uppnå vårt syfte ämnar vi att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur är jämställdhetsplanen integrerad på institutionen? 

 Hur kan jämställdhet och jämställdhetsarbete yttra sig på institutionen? 
                                                 
4 För vidare läsning se förvaltningslagen (1986:223),http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19860223.HTM, 
2007-01-04. 
5 För vidare läsning se jämställdhetslagen (1991:433), 
http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/lagenitext.asp, 2007-01-04. 
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 Vilka exempel finns det på hur makten är fördelad på institutionen? 

 

Detta vill vi sedan koppla till rådande könsnormer på institutionen, för att se vilken betydelse 

detta får. Vi kommer överlag att fokusera på strukturer och strukturers inverkan och påverkan 

för individer.6 Vi är medvetna om att vår avgränsning och val av frågeställningar utestänger 

flera olika maktaxlar som exempelvis etnicitet, ålder, sexualitet eller klass, dessa hade också 

varit intressanta att belysa. Men eftersom vår uppsats främst behandlar jämställdhet och 

jämställdhetsplanen på institutionen valde vi att lägga fokus på kön. Tidsaspekten var även en 

avgörande faktor för avgränsningen av undersökningen. Institutionen i sig bidrar även till att 

det sker en automatisk avgränsning till vad som ska undersökas i uppsatsen. Detta eftersom 

lärosätet, fakulteten och institutionen7 inte kan ses helt avskilda från vararandra, då de 

samverkar och är i sig hierarkiskt uppbyggda. På institutionen är könsfördelningen bland de 

anställda och bland studenterna relativt jämn. Men på de högre positionerna är det färre 

kvinnor än män. Det kräver att vi även sätter oss in i hela lärosätets uppbyggnad för att inte 

misstolka dess omfattande struktur. I och med det krävs det verktyg som belyser flera plan. 

Nu följer ett kort avsnitt med en kort bakgrund om institutionen som vi har undersökt. 

 

1.3 Institutionen 
Den akademiska institutionen som undersöks i uppsatsen grundades i slutet av 1800-talet och 

har här fått det fiktiva namnet Institutionen.  I uppbyggnaden är lärosätet det övergripande 

skiktet som genomsyrar alla institutioner, det är också där som de största besluten fattas. 

Därefter kommer fakulteten som tillhör mellanskiktet, de ansvarar över sju institutioner. 

Institutionen som undersöks är en av de sju institutionerna. Institutionen består av 

etthundratjugo anställda och ingår i ett lärosäte med tretusenfemhundra anställda. 2006 följde 

nära femhundra elever undervisningen som gavs av cirka sjuttio lärare. Många på 

institutionen som arbetar deltid är bland annat projektanställda och konsulter. 

Könsfördelningen på institutionen är jämnt fördelad mellan kvinnor och män men lärosätet är 

överlag mansdominerat och på de högre, ledande positionerna är det fler män än kvinnor. 

 
1.4 Uppsatsens disposition 
I följande avsnitt behandlas forskningsmässigt sammanhang som berör organisationsteoretisk 

forskning och praktiskt jämställdhetsarbete. Därefter kommer metodval som valts ut och 

                                                 
6 Med individ menar vi individen i den strukturella kontexten. Det är strukturen som utgör ramar för individen 
och ger ett visst handlingsutrymme. 
7 För vidare information om lärosätets uppbyggnad, se avsnittet Institutionen nedanför. 
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material som samlats in. Sedan kommer de teoretiska utgångspunkterna i form av begrepp att 

diskuteras, som kommer att bli ingången till analysavsnittet. Därefter kommer den avslutande 

diskussionen där en återkoppling till frågeställningarna görs. 

 
1.5 Forskningsmässigt sammanhang 
Forskningsläget som är relevant för vår uppsats behandlar dels praktiskt jämställdhetsarbete 

och dels forskning om organisationsteorier. Personer som tidigare har skrivit om 

jämställdhetsarbete är bland annat: Eva Amundsdotter och Minna Gillberg, Den jämställda 

arbetsplatsen – en metodbok som behandlar jämställdhet på arbetsplatsen. Boken är för alla 

som vill arbeta med jämställdhet. Deras arbetssätt kan relateras till miljömärkning, på samma 

sätt vill författarna att arbetsplatserna ska använda sig av en jämställdhetsmärkning. Boken 

genomsyras överlag av en strävan att omsätta teori till praktik.8 Boken använder vi bland 

annat för den kommer med praktiska förslag på åtgärder, som kan användas för få till ett 

aktivt jämställdhetsarbete. 

Inga-Britt Drejhammar, Organisationsutveckling och jämställdhet, beskriver vikten av att 

utgå från ett könsperspektiv och göra kopplingar till jämställdhet i organisationer. Konkreta 

bestående resultat som beskrivs är att inte enbart genomföra kortare insatser utan att 

genomföra mer bestående och integrerade insatser. Drejhammar benämner även den 

demokratiska dialogen vilken har använts för att föra jämställdhetsarbetet vidare.9

Vidare så inspireras vår uppsats av Eva Mark som diskuterar i Jämställdhetsarbetets teori 

och praktik ett jämställdhetsintegrerande arbete som lägger fokus på att ändra attityder på ett 

personligt plan. Olika jämställdhetspraktiker och strategier tas upp och även 

systemförändrande jämställdhetsarbete som innebär att man förändrar en organisation på ett 

djupgående plan så att även kulturen förändras. Samt systembevarande jämställdhetsarbete 

vilket är ett system som bevarar organisationskulturen, där kvinnan får anpassas efter den 

manliga normen.10 Boken problematiserar varför det är viktigt att använda båda 

förhållningssätten för att få till en reell förändring, vilket vi vill belysa vikten av, i uppsatsen. 

Anita, Göransson, Maktens kön – kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet, 

skriver om hur man kan förstå eller förklara kvinnor och mäns olika villkor i makteliten. 

Vidare nämner författaren olika individer som tagit sig upp till höga maktpositioner som 

                                                 
8 Eva, Amundsdotter och Minna, Gillberg (2001), Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok. Bilda, 
Stockholm. 
9 Inga-Britt, Drejhammar (2001), Organisationsutveckling och jämställdhet. Studentlitteratur, Lund. 
10 Eva, Mark (2007), Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Studentlitteratur, Lund. 
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bland annat kräver kontakter i olika horisontella och vertikala11 nätverk. Det är problematiskt 

att uppnå dessa maktpositioner där individer i strukturer handlar homosocialt och 

heterosocialt.12 Den problematiken har vi valt att lyfta in i uppsatsen då det är något som 

skulle kunna yttra sig på institutionen som vi undersökt.13

Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag, skriver i boken Det ordnar 

sig som handlar om kön och vilken betydelse kön har i organisationer. Betydelser av kön kan 

vara osynliggjorda och diffusa. Boken är indelad i fyra olika teman: Struktur, ledarskap, 

symbolism och förändring. Vi har valt att lägga störst fokus på temat struktur, vilket innebär 

att man inte fokuserar på ett individperspektiv när man ser på köns betydelse och hur man 

förklarar villkor utifrån kön i organisationer. Detta eftersom vi använder ett strukturellt 

perspektiv genom uppsatsen då den strukturella ansatsen ser problematik kring kön som ett 

problem baserat på strukturer i samhället. Syftet med boken är att alla ska kunna förstå kön i 

organisationer på ett enkelt sätt, ur ett akademiskt perspektiv.14

Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, problematiserar organisationer och kön. Direkt 

och indirekt diskriminering gällande kvinnor är ämnen som författaren fokuserar på. Kvinnor 

i minoritetspositioner i mansdominerade yrken och deras upplevelser kring detta och hur de 

väljer att hantera detta är också något författaren behandlar.15

Vidare har vi användning av Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 

som innehåller Hirdmans egna teoretiska begrepp genussytemet och genuskontraktet, som är 

betydelsefulla inom genusvetenskapen och har fått ett stort genomslag överlag. 

Genussystemet är något som genomsyrar individer på alla nivåer i samhället och är alltid 

närvarande i allt vi upplever och i allt vi gör. Genuskontraktet är en form av 

överenskommelse om hur individer ska vara som kvinna och man och vilka förmåner som 

individer tillskrivs baserat på kön i olika sammanhang.16 Vi använder Hirdman och ställer oss 

till hennes begrepp, eftersom samhället vi lever i även kan genomsyra och bli en del av 

institutionen vi undersökt. 

                                                 
11 Könssegregering kan yttra sig både horisontellt och vertikalt vilket innebär att kvinnor och män tillskrivs 
olika värden genom olika maktområden, verkar i olika sfärer på olika nivåer med olika makt och olika 
arbetsuppgifter som kan ses som olika betydelsefulla. Det finns också en stor betydelse gällande sociala nätverk 
utifrån kön. I nätverken högre upp, de vertikala, är det oftast män som befinner sig och de innehar oftare högre 
makt än kvinnor som oftare befinner sig i horisontella nätverk där de har mindre makt och behöver därigenom 
fler kontakter högre upp. För ett mer utförligt resonemang se Wahl 2003 eller Göransson 2007. 
12 Homosociala relationer innebär att män väljer män och heterosociala relationer innebär att kvinnor däremot 
vänder sig till män eftersom de besitter makten. Se Wahl 2003, s. 99 f. 
13 Göransson, Anita (red.) (2007), Maktens kön – kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. Nya 
Doxa, Nora.
14 Anna, Wahl, Charlotte, Holgersson, Pia Höök och Sofhie, Linghag (2001), Det ordnar sig – teorier om kön. 
Studentlitteratur, Lund. 
15 Anna, Wahl (2003), Könsstrukturer i organisationer. Studentlitteratur, Lund. 
16 Yvonne, Hirdman (2001), Genus - om det stabilas föränderliga former. Liber, Malmö. 
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Sammanfattningsvis så har vi valt litteraturen eftersom den bland annat behandlar 

organisationer, kön, makt, strukturer och praktiskt jämställdhetsarbete, vilket är kategorier 

som används för att styrka syftet och frågeställningarna i uppsatsen. 

 

2.0 Metod 
Det här avsnittet belyser de metoder och det material som använts i denna uppsats. Som vi 

nämnde i förordet så har uppsatsen tillkommit i samspel med en institution. 

På Genuslistan17 skickade vi ut ett e-postmeddelande, där vi kort presenterade oss och vårt 

syfte med uppsatsen. Vi skrev att vi sökte en arbetsplats som skulle kunna tänka sig att ta mot 

oss för att genomföra vårt examensarbete hos dem. Vi fick ett flertal svar och valde en 

akademisk institution inom ett lärosäte i Stockholm. Anledningen till att vi valde den 

akademiska institutionen var för att vi fick intrycket av att personalen vi hade kontakt med 

verkade vara ödmjuka och efterfrågade vår genuskompentens, för att de ville åstadkomma en 

jämställdhetsförändring. De efterfrågade en förändring och konkreta förslag på vad som 

måste göras för att få till en förändring. De hoppades också kunna nyttja resultaten som en 

grund för ett fortsatt arbete med jämställdhetsfrågor och för att utveckla jämställdhetsarbetet 

överlag. Att det dessutom var förankrat redan från början och stöttades av prefekten på 

institutionen var ett stort plus. Vi har i samband med utredningsarbetet varit på institutionen 

cirka två gånger i veckan under cirka två månaders tid. 

 

2.1 Enkät som bakgrund 
Vi började vårt arbete på institutionen med att genomföra en kort enkät rörande jämställdhet 

på arbetsplatsen. Syftet med enkätstudien var att fånga upp stämningar och åsikter kring 

arbetsmiljö och jämställdhet från de anställda på institutionen.18 Vi ville få en känsla för 

huruvida personalen utifrån sin könstillhörighet, ansåg att arbetsmiljö och jämställdhetsarbete 

är nödvändigt och viktigt. Fokus för uppsatsen är se på hur jämställdhetsplanen och 

jämställdhet upplevs och hur makt yttrar sig på institutionen. Det kändes därmed relevant att 

frågeställningarna i enkäten skulle behandla den organisatoriska/praktiska arbetsmiljön och 

den psykosociala arbetsmiljön bland de anställda. 

Som metod valde vi ett slumpmässigt urval. Vi valde att lägga enkäter i var fjärde anställds 

postfack.19 Totalt delades fyrtio enkäter ut och totalt svarade tolv personer, därmed blir det 

                                                 
17Genuslistan som administreras av Nationella sekretariatet för Genusforskning är en e-postlista genom vilken 
man kan få e-post från om olika evenemang som rör genusrelaterade områden. Man kan själv skicka e-post om 
man vill få uppslag om olika genusrelaterade ämnen, efterlysa olika litteraturtips och liknande. 
18 Se enkäten i bilaga 2. 
19 Göran, Ejlertsson (2005), Enkäter i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur, Lund, s. 19 f. 
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ett bortfall på tjugoåtta personer. Påverkande faktorer till det stora bortfallet beror dels på 

kort framförhållning och att viss personal kan ha varit bortresta och dels på att det är många 

som arbetar deltid. Med tanke på förutsättningarna som var, kan de tolv svaren ändå ses som 

ett jämförelsevis bra resultat. Men för att kunna dra några slutsatser på hela populationen, är 

antalet svar för få. Alla frågor med bestämda svarsalternativ (slutna frågor) samt de 

halvöppna frågorna presenterades i frekvenstabeller och korstabeller i enkäten. Med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS analyserades enkätsvaren. Enkäten gjordes relativt kort eftersom vi 

fick berättat för oss att de anställda inte var så pigga på att besvara omfattande enkäter. 

Vi väljer att se enkäten som en form av förstudie inför uppsatsen och som en 

bakgrundsinformation som gav oss inspiration till att formulera intressanta frågeställningar 

som kunde användas i intervjuguiden. Vidare kommer resultat att presenteras från 

enkätundersökningen då svarsfrekvensen var för låg, för att kunna dra några generella 

slutsatser. Enkäten är en sekundär metod, delvis eftersom svarsfrekvensen var trettio procent 

av fyrtio deltagare, men även på grund av att intervjuer är det främsta verktyget för att få ett 

djup i uppsatsen. 

 

2.2 Intervju som metod 
Vi valde intervjuer som främsta metod eftersom vi ser intervjuer som en metod där vi får 

möjlighet att ta del av andra människors livsberättelser genom deras egna upplevda 

erfarenheter. Vi vill betona vikten av att informanterna representerar sina egna åsikter. Vi kan 

inte dra några slutsatser eller veta om deras åsikter kan vara representativa för institutionen i 

stort. Intervjuer lämpar sig väl för att studera hur informanternas vardag på arbetsplatsen ter 

sig och genom detta hur jämställdhet verkar i praktiken. Eftersom vår uppsats behandlar 

ämnet praktisk jämställdhet så ansåg vi det dessutom vara av relevans att genom intervjuer få 

en djup empiri att arbeta med för att kunna analysera ett rikt och levande material som 

informanterna är en del av. 

 

Vi utformade ett flertal strukturerande intervjufrågor.20 Vi ville följa frågorna och inte sväva 

ut i för breda samtal som inte var relevanta för vårt syfte, men vi ville vi inte heller vara för 

låsta av att strängt följa frågorna.21 Struktureringsgraden styr delvis intervjuerna. Vi 

reflekterade över hur informanterna skulle välja att svara på frågorna då jämställdhet på 

                                                 
20 Se intervjufrågor i bilaga 4. 
21 Annika, Lantz (1993), Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Studentlitteratur, Lund, s. 18 
ff. 
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arbetsplatsen kan vara ett relativt känsligt ämne och risken för socialt önskvärda svar finns.22 

Men eftersom informanternas svar anonymiseras så antog vi dock att de flesta svarar så 

riktigt som de kan. Intervjuerna varade mellan fyrtio och åttio minuter och utfördes med en 

informant i taget. Vi var båda med under intervjuerna. En av oss ställde frågorna och den 

andre antecknade under intervjuerna, detta för att ha anteckningarna som en grund att gå 

tillbaka till. Båda ställde följdfrågor om vi ansåg att det behövdes. Vi genomförde den första 

intervjun tolfte november och den sista intervjun sjätte december. 

Kvalitativt präglade intervjuer innebär att man söker att ta reda på vad individer tycker, 

känner, vet om och hur de ser på ett fenomen. Syftet blir att tyda fenomenet med intentionen 

att förstå informanternas livsvärldar.23

Avsikten är inte med vårt kvalitativa arbetssätt att leta några generella sanningar utan vi 

väljer istället att försöka upptäcka individuella berättelser hos ett mindre antal informanter. 

 

2.3 Urval och Avgränsningar för intervjuerna 
Inför intervjuerna så valde våra handledare på institutionen ut en lista på trettio stycken 

anställda med olika titlar, erfarenhet, hel eller deltidsarbetande och kvinna eller man, som 

eventuellt skulle kunna tänka sig att vara intresserade av att bli intervjuade. Vi valde sedan ut 

hälften av dessa personer, det vill säga femton stycken som vi trodde skulle kunna 

representera en bredd på institutionen för intervjuerna. Med bredd menar vi: en jämn 

könsfördelning gällande kvinnor och män på olika arbetsnivåer med olika erfarenhet som 

arbetar hel/deltid, har olika titlar, åldrar, kön, hur länge man har arbetat på institutionen. 

Åldern på informanterna är från cirka trettio till sextiofem år. Det för att få ett varierat 

material. Vi skickade e-postade till dessa personer och bifogade en bilaga med vårt syfte för 

intervjuerna och berätta vilka vi är och vilken skola vi kommer från. Dessutom gav vi förslag 

på eventuella datum för intervjuer som skulle kunna passa. Av dessa femton var det nio 

stycken som valde att delta. En fråga som här är befogad att ställa är varför just dessa 

individer valde att delta och delge sina utsagor. Vi har haft denna problematik i åtanke vid 

analysen av resultaten. Inför intervjuerna skickade vi ett påminnelsemail för att 

informanterna inte skulle glömma bort datum och tid för intervju. Tyvärr blev det 

missförstånd och två av de från början, nio informanterna dök inte upp för intervjuer. 

Sammanlagt genomförde vi sju intervjuer. Alla informanterna har anonymiserats. Istället för 

att använda informanternas egentliga namn så benämns i alla citat, endast könstillhörighet 

eller position för att inte avslöja deras identiteter. Endast i ett citat är informanten helt 
                                                 
22 Ejlertsson, s. 70. 
23 Steinar, Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund, s. 122. 
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anonym eftersom risken fanns att anonymiteten skulle avslöjas.24 Kvalitén på intervjuerna är 

ganska skiftande. Detta som ett resultat baserat på att vissa intervjuer var längre och gav mer 

informationsrik empiri, än andra. Överlag tycke vi att kvalitén på empirin var 

tillfredställande. 

 

2.4 Transkribering och bearbetning av materialet 
Alla intervjuer genomfördes på vårt rum som vi fått tilldelat på institutionen. Vi spelade in 

alla intervjuer med hjälp av en diktafon och transkriberade dem sedan. Att välja att spela in 

intervjuer ger en hög exakthet och gör det lättare att åstadkomma en ordagrann 

transkribering. Vi transkriberade alla intervjuer nästintill ordagrant och förenklade citat från 

intervjuerna från merparten av suckar, skratt, stakningar och halva meningar för att göra 

texten mer tillgänglig för läsaren. Vidare har vi försökt att i den möjligaste mån att inte ändra 

för mycket i citaten för att på så sätt få ett levande och empirinära språk. Vi läste sedan 

igenom intervjuutskrifterna och strök under det vi fann signifikant i texten. De intervjucitat 

som vi valt att använda belyser relevanta delar av det empiriska materialet. Vi samlade in och 

bearbetade empirin i olika moment. Vi valde att koda intervjumaterialet vilket innebär att vi 

sökte efter nyckelord som var relevanta för våra frågeställningar.25 Men också att man genom 

det innehållsbestämmer intervjuerna. Rent praktiskt så markerade vi ut vertikala streck i 

texten för att dela in den i naturliga stycken. Vi fokuserade mycket på att se det lilla i det 

stora i informanternas berättelser och för att på så vis ge ”verkligheten” en större chans att på 

så sätt få en chans att visa oss det oväntade. Vi lät alla informanter på slutet av intervjuerna 

tillägga om de hade något övrigt att lägga till som de fann intressant gällande jämställdhet. 

Stor vikt las vid att analysera materialet. Vi valde att låta en av informanterna läsa vissa av 

sina citat, på grund av risken för att informantens identitet eventuellt skulle kunna avslöjas i 

citaten. Vi avgjorde att de andra informanternas utsagor inte var av lika känslig karaktär och 

att konfidentialiteten inte kulle kunna genomskådas. Efter en noggrann granskning av alla 

kodade stycken resulterade det i de tre analysblocken: Jämställdhetsplan, Jämställdhet på 

institutionen och Makt. Vidare blev det näst intill en självklar underrubriksindelning genom 

en vidare genomläsning av informanternas intervjusvar, där vi fann flera gemensamma 

nämnare, som fick rubricera underrubrikerna. Vad dessa analysblock innefattar beskrivs mer 

djupgående senare i analysdelen. 

 

                                                 
24 På grund av upprätthållandet av konfidentialitet bifogas inte en informantförteckning över informanternas 
namn, ålder och position. Lärosätesnamnet kan inte heller benämnas. 
25 Anne, Ryen (2004), Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Liber, Malmö. 
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När vi använder citat från intervjuutskrifterna så är de till hjälp för att finna mönster och 

system som kan forma en bas utifrån vilken vi sen försöker att förmedla en helhetsbild utifrån 

informanternas berättelser.26

 

2.5 Reflexivitet 
Reflexivitet handlar om att reflektera kring sin egen förförståelse.27 Antecknandet under alla 

intervjuer har varit användbart. Dels för transkriberandet men också för att det gav en glimt 

av hur vi agerade och hur vårt sätt påverkade intervjusituationerna. När det blev missförstånd 

genom e-postkontakt och personer kom försent till våra möten eller tog fel på plats, blev vi 

medvetna om att situationen påverkades av hur vi och informanternas agerade kring detta. Att 

vi båda var med under intervjuerna kan eventuellt ha uppfattats som en utsatt situation för 

informanterna. Vår förförståelse kan också ha påverkat situationerna vid intervjuerna och 

även informanterna i viss mån. Ibland oroade vi oss för att vår förförståelse skulle påverka 

informanterna och situationerna så att materialet kanske skulle kunna ses som ett medel för 

att bevisa det vi håller för sant. Att vi är unga kvinnor som studerar genusvetenskap och 

skriver vår examensuppsats om jämställdhet, kan säkerligen ha betydelse för informanternas 

svar. Ibland blev situationen lite ”du och jag-igenkännande”, att vi delar och förstår något 

som inte behöver förklaras, beroende av hur insatt i genusfrågor/genusforskning 

informanterna var och beroende på vilket intresse de visade. Men samtidigt så har vi ingen 

direkt koppling till just kontexten kring arbetsplatsen eftersom vi inte själva arbetar där och 

det bildar en viss form av distans. Det var stundtals lätt att upptäcka det förväntade i 

intervjuerna men svårare att finna det oväntade, det nya. Vi ser det som att så länge vi redan 

innan intervjuerna var medvetna om vår förförståelse och hade den med oss någonstans i 

bakgrunden så kunde vi inte göra mer. Att helt komma bort från sina förutfattade meningar 

eller hypoteser och dess påverkan är omöjligt och inte heller alltid önskvärt. 

Något vi har funderat över i uppsatsskrivandet är att vi försökte reflektera och utmana det 

heteronormativa synsättet som kan finnas i jämställdhetsdiskursen.28 Dock upplevde vi det 

som problematiskt att själva inte befästa det heteronormativa tänkandet, eller att utestänga 

individer som inte positionerar sig som heterosexuella, vid formuleringar och resonemang i 

                                                 
26 Lantz, s. 150. 
27 Billy, Ehn och Barbro, Klein, (1999), Från erfarenhet till text. Carlsson, Uddevalla, s. 11 ff. 
28 Jämställdhetsdiskursen som idag råder kritiseras ibland för att exempelvis lagstiftning utgår från kvinnor och 
män och att reproduktion ses som det primära målet, att den utestänger ensamstående, HBT-personer, 
transpersoner, transgenders och andra kategorier. Att vara människa hamnar i skymundan för den heterosexuella 
normen. 
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uppsatsen. Vi är dock medvetna om att ”kvinna” och ”man” inte är de enda kategorierna och 

att det existerar relationer som inte är heterosexuella.29

Att pendla mellan subjektivism och kritisk distans är något som genomsyrar forskarens 

förhållningssätt under forskningen och det är alltid problematiskt.30

Nu till de teoretiska utgångspunkterna. 

 
3.0 Teoretiska utgångspunkter 
Då uppsatsens frågeställningar rör praktiskt jämställdhetsarbete har vi valt de teoretiska 

begreppen: genus, genuskontrakten och genussystemet, makt, manliga normen, struktur, 

systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbetet, som det teoretiska ramverket. 

Det eftersom vi anser att dessa teoretiska begrepp lämpar sig väl i vår analys. 

Uppsatsen utgår även från ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att vi ser på kön 

som något socialt skapat. Att människor själva skapar och konstruerar det som vi förstår som 

kvinnligt och manligt.31 Nedan följer en presentation av de teoretiska verktygen. 

 

3.1 Genus 
Begreppet genus är en översättning från det engelska ordet gender och uttrycket nyttjas för att 

visa på och betona skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön. 

Genusperspektivet hjälper oss även att uppmärksamma och synliggöra det osynliga, 

exempelvis för att belysa det strukturella perspektivet på förhållanden mellan kön och makt 

vid analyserandet, vilket innebär att vi lägger stor vikt vid analyserandet utifrån strukturella 

relationer rörande kön och makt. 32 Enligt Anita Göransson är föreställningar om kön är en 

del av ordningen i en organisation som påverkar och begränsar anställdas livsvärldar.33 

Genus är något som genomsyrar oss individer från att vi föds rakt genom hela livet då vi 

socialiseras, formas och struktureras utifrån könstillhörighet, kvinna - man. Vi varvar 

begreppen genus och kön i uppsatsen och påtalar att genus och kön är två olika sätt att se på 

saker och ting, men vi väljer dock att belysa genus och kön på samma sätt. Vi kommer inte 

att särskilja genus och kön. Genus kan vara ett komplicerat begrepp så genom att använda 

kön förenklar vi resonemangen i uppsatsen. 

 
                                                 
29Ulrika, Dahl (2005), ”Scener ur ett äktenskap: jämställdhet och heteronormativitet”. I D. Kulick, (red.), 
QueerSverige.Natur och kultur, Stockholm. 
30 Ehn och Klein, s. 23. 
31 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag. 
32 Mark, s. 38 ff. 
33 Anita, Göransson (2007), ”Makteliter och kön”.I A. Göransson, (red.), Maktens kön – kvinnor och män i den 
svenska makteliten på 2000-talet. Nya Doxa, Nora, s. 24, 37 f. 
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3.2 Genuskontrakten och genussystemet 
Som vi nämnt i inledningen så organiseras och kategoriseras människor fundamentalt efter 

socialt kön, det vill säga genus. Genussystemet utvecklat av Yvonne Hirdman utvecklar de 

två grundläggande logikerna om isärhållandet av könen och etablerandet av det manliga som 

norm.34 Exempel på detta kan vara att på en arbetsplats kan männen oftare befinna sig på de 

högre positionerna med bättre betalt och kvinnor kan befinna sig oftare på lägre poster med 

sämre betalt.35Genussystemet som är ett brett begrepp är användbart som ett teoretiskt 

begrepp och redskap eftersom det genomsyrar både arbetsliv och samhället i stort. 

Genuskontrakt är vidare ett begrepp utvecklat av Hirdman som innebär ett slags avtal om hur 

kvinnor och män ska vara för att ta del av de privilegier som finns i en given kontext. Det 

finns utrymme inom avtalet för förändring och omförhandling men det kan vara väldigt 

komplicerat att förändra.36 Genuskontrakt och Genussystem är användbara teoretiska begrepp 

och verktyg för att analysera och lyfta fram hur institutionens organisering och arbetsklimat 

ter sig utifrån den egna kontextens genuskontrakt och genussytem. 

 

3.3 Fördelning av makt 
Det finns fler olika definitioner av makt och vi väljer att använda en av alla dem. Vår 

definition av makt innebär att vi vill se på maktfördelning i form av vertikal och horisontell 

intern könsfördelning, ser ut mellan kvinnor män och hur det yttrar sig på institutionen. Makt 

är ett begrepp som täcker in en mängd olika aspekter. Genom att använda makt som ett 

teoretiskt begrepp, ser vi bland annat på hur vem eller vilka som har mer inflytande än andra, 

möjligheter, utveckling, löneskillnader och avancemangsutsikter.37 Ett exempel på teori om 

horisontell könssegregering är Hirdmans begrepp isärhållandets logik som benämndes under 

föregående avsnitt. Vertikal könssegregering däremot handlar om att i en manlig dominerad 

miljö finns det ofta ett så kallat glastak. Det innebär att kvinnor når sällan högre än till en viss 

nivå, vilket innebär att kvinnor har sämre möjligheter till att avancera än vad män har. Inom 

kvinnodominerade yrken kan män däremot passera kvinnor som har befunnit sig på 

arbetsplatsen längre och har högre meriter än män. Det för att de ”åker glashissen”, vilket 

innebär att de får en uppgång på karriärstegen. Däremot så kan inte glashisseffekten 

överföras på kvinnor som arbetar inom en manlig dominerad arbetsplats. 
                                                 
34 Yvonne, Hirdman, (1988), i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nummer 3, s. 49. 
35 SCB (2006), Lathund om kvinnor och män 2006.  Statistiska centralbyrån, Stockholm. 
36 För ett mer övergripande resonemang se Yvonne, Hirdman (1990), Genussystemet. cf. SOU 1990:44 
Demokrati och makt i Sverige. Fritzes, Stockholm och Yvonne, Hirdman (2001), Genus: om de stabilas 
föränderliga former. Liber, Malmö. 
37 SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv- jämställdhetspolitiken mot nya mål – slutbetänkande 
av jämställdhetspolitiska utredningen Stockholm. s. 67. 
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På en arbetsplats som har en jämn fördelning mellan könen kan forskare se att det kan 

förekomma en intern segregering. Detta innebär att kvinnor och män tilldelas utmärkande 

drag eller väljer olika arbetsuppgifter som i sin tur är könskodade genom att arbetsuppgiften 

ihopkopplas med ett specifikt kön. Det medför att även på arbetsplaster med en jämn 

könsfördelning går det att hitta isärhållande av kvinnor och män. Det innebär att mannen ses 

som norm, vilket blir synonymt med att det ofta kan vara så att manlig specialkompetens eller 

arbetsuppgifter värderas högre.38

 

Som tidigare benämnts syftar segregering som sker internt, på att olika arbetsuppgifter är 

grundade på kön. Hanna Westberg menar att könsmärkningsprocesser är något som pågår 

hela tiden genom att egenskaper sammanfogas med kön som sedan länkas samman med 

specifika arbetsuppgifter. Könsmärkningsprocesser är dock inte statiska utan föreställningar 

om kön och yrken är förändliga över tid och rum. Därmed kan det ifrågasättas vad som är 

naturligt med att basera arbetsuppgifter på könen kvinna och man.39

En jämn könsfördelning i en organisation behöver inte vara en garanti för att fördelningen av 

makt och inflytande är jämn. Men en jämn könsfördelning kan representationsmässigt vara 

ett verktyg och ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med en ojämn maktfördelning.40 

I en hierarkisk struktur i en organisation finns det oskrivna regler för exempelvis vem som 

har tolkningsföreträde, vem som fattar beslut och vem som talar. Hierarkiskt sett rör sig 

samtalen vanligen vertikalt uppifrån och ner. Ens position i en organisation kan vara 

avgörande för om man kommer till tals, vad man kan tillföra eller vilken kompetens man 

anses ha, detta får konsekvenser för de anställda som kan analyseras utifrån maktaspekter.41

 

3.4 Manliga normen 
En jämställd arbetsplats är en relevant angelägenhet för alla individer oavsett kön. Trots att 

majoriteten instämmer i detta så är det oftast reellt mannen och mannens intressen som sätter 

ramar och verkar som det allmängiltiga. Att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i arbetslivet är jämställdhetspolitikens mål, men att det efterföljs 

i det dagliga livet kan bli en paradox då män generellt sett har mer makt, högre positioner och 

                                                 
38 SOU 2004:43, Den könsuppdelade arbetsmarknaden – betänkande/av Utredningen om den könssegregerade 
svenska arbetsmarkanden. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/17289, s. 13 f, 41f, 53 ff. 
39 Hanna, Westberg (2001), ”Könsmärkningsprocesser”. I L. Gonäs, G. Lindgren och C. Bildt, (red.), 
Könssegregering i arbetslivet. Arbetslivsinstitutet, Stockholm, s. 85 f. 
40 SOU 2005:66, s. 67. 
41 Drejhammar, s. 24. 
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högre löner.42 I en organisation kan det finnas spår av könsneutrala indikationer på att 

kompetens går före kön, vilket gör att trots att man kan urskilja den manliga normen 

strukturellt och individuellt, så kan betydelsen av genus hamna i skymundan. 

 

Författarna Wahl, Holgersson, Höök och Linghag diskuterar även att informella nätverk är 

hetero- och homosociala. Det betyder att för att förse sig med resurser och makt används en 

strategi där individer grupperar sig kring höga manliga chefer. De som verkar ha störst 

möjlighet till framgång är individerna som påminner om sina chefer. Heterosocialitet betyder 

att kvinnor ofta måste orientera sig med män eftersom de saknar resurser och makt i samma 

utsträckning som män. Männen är däremot ofta homosociala, det vill säga att männen har 

maktallianser mellan sig, som därmed kan skapa ett enkönat samband. Det ska dock 

framhållas att skillnader i tillgångar rörande inflytande och makt, inom dessa relationer är 

baserade på sociala konstruktioner och inte på biologiskt kön.43

 
Företagskulturen kan också vara en bidragande faktor till att bevara den manliga normen 

genom sociala processer, strukturella förhållanden och indirekta former av dominans.44 Så 

trots det könsneutrala synsättet som delvis finns i en organisation så är premisserna för det att 

den manliga normen är långt ifrån könsneutral och genom att uppmärksamma detta genom 

det teoretiska begreppet den manliga normen, ser vi på maktaspekter, över och underordning 

och köns betydelse för arbetslivet. Generellt sätt sammankopplas manlighet med överordning 

och kontroll i kontrast till kvinnlighet, som inte gör det.45

 

3.5 Struktur 
Det teoretiska begreppet struktur kommer att tillämpas för att kunna lägga stor vikt vid att se 

på strukturer och strukturers inverkan och påverkan för individer. De strukturella faktorerna 

står i centrum som förklaringsmodell, istället för att fokusera på individnivå, när vi förklarar 

och ser på hur kön och villkor görs på institutionen. Vi väljer att använda oss av boken Det 

ordnar sig, för att påvisa hur vi använder och ställer oss till begreppet struktur.46 Manlighet 

och kvinnlighet finns infogade i uppgifter och placeringar. I organisationer är villkor och 

strukturer könsmärkta. Strukturer och villkor i organisationer är ofta lämpade efter mäns 
                                                 
42 Se exempelvis uppsatsen: Könsneutral jämställdhetspolitik? En analys av hur jämställdhet förstås i 
könskvoteringsdebatten. Hanna Hedman, D-uppsats i Statsvetenskap, Tekniska universitet, Luleå. 
http://epubl.ltu.se/1402-1552/2007/011/LTU-DUPP-07011-SE.pdf 
43 Wahl, Holgersson, Höök och  Linghag, s. 81. 
44 Drejhammar, s. 21. 
45 Göransson, s. 24. 
46 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, se kapitel 4 Struktur, för ett utförligare resonemang. 
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livssammanhang vilka fungerar normgivande för hur arbetet görs.47 På samhällsnivå finns det 

maktskillnader mellan kvinnor och män och dessa skillnader hör ihop med tillgång till makt i 

organisationer, som ser olika ut beroende på kön.48

 

Genom att se på könsstrukturer blir det möjligt att påvisa skillnader mellan kvinnor och män i 

organisationer. Könsstrukturer innebär att det blir tydligare att se på hur fördelningen yttrar 

sig antalsmässigt mellan kvinnor och män organisationsmässigt, den existerande 

segregeringsgraden beträffande kvinnor och män emellan, gällande yrken, sysslor, positioner 

och skillnaden mellan kön beträffande makt och inflytande hierarkiskt sett.49

 

Författarna i Det ordnar sig skriver vidare om att i genusordningen50 sker det ett invecklat 

samspel mellan samhälls- och organisationsnivå. Återskapandet av genusordningen på 

organisationsnivå medverkar till att reproducera samhällets genusordning. Eftersom den 

organisatoriska genusordningen är en produkt av genusordningen i samhället. Könsmässigt 

kan organisationer vara både vertikalt och horisontellt segregerade.51 Genusordningen kan 

återskapas ideligen i organisationer i nya former. Strukturer i organisationer ses ibland som 

könsbestämda och givna. Det kan baseras på att det inte anses vara politiskt korrekt att mena 

att kön är relevant i organisationer. Eftersom organisationsstrukturer överlag kan ses som 

allmängiltiga så problematiseras de inte i någon större utsträckning. 

I organisationer kan diskriminering ses som ett individuellt problem istället för att se det som 

ett strukturellt problem.52

 

3.6 Systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbete 
Vi har valt att utgå ifrån förhållningssätten systembevarande och systemförändrande 

jämställdhetsarbete, vilket Eva Mark belyser i boken Jämställdhetsarbetes teori och praktik. 

Förhållningssätten: Systembevarande och systemförändrande, är nödvändiga för att få till en 

förändring i en organisation men också för att förändra samhället i stort. Ett praktiskt 

jämställdhetsarbete i en organisation går ut på att växla mellan att bevara och att omskapa. 

                                                 
47 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 60. 
48 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 93. 
49 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 85. 
50 Begreppet genusordning används istället för begreppet könsordning, men innebörden av begreppet är 
detsamma. Se exempelvis: Wahl, 2001. Könsordning: Maktrelationen mellan kvinna och man på en strukturell 
nivå. Ordningen visar sig i organisationer genom könsstrukturer och symboler, s. 38. 
51 För en vidare förklaring av begreppen, se avsnittet Fördelning av makt. 
52 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 94. 
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I det systembevarande jämställdhetsarbetet som redan existerar i en organisation, som något 

vedertaget och där arbetet baseras på den premissen. Det betyder att kvinnor måste anpassa 

sig till den manliga normen som råder men det kan även innebära att mannen anpassas efter 

en kvinnlig normering. Exempelvis att man ökar kvantitativt/numeriskt53 det 

underrepresenterade könet i den gällande organisationen utan att kvalitativt54 förändra 

organisationskulturen.55 Risken kan vara att stereotypa föreställningar om sexuallitet och kön 

cementeras med ett sådant jämställdhetsarbete. 

I det systemförändrande jämställdhetsarbetet är ett fördjupande strukturellt förhållningssätt 

som problematiserar företagskulturen och synliggör både kvinnor och mäns situationer. Det 

är ett kvalitativt förhållningssätt vilket kan innebär att man arbetar med att bland annat 

förändra attityder, utmana den manliga normen och uppmärksamma hur makt yttrar sig 

mellan kvinna och man.56

I kommande avsnitt börjar resultat och analysdelen. 

 

4.0 Analys 
Denna analys del innehåller tre olika analysblock: Jämställdhetsplanen, Jämställdhet på 

institutionen och Makt. Analysen innehåller även underrubriker för att strukturera uppsatsens 

innehåll och för att underlätta för läsaren. Vidare baseras uppsatsen på intervjuer i första hand 

men kompletteras med bakgrundsinformation från enkätundersökningen. Lärosätets 

jämställdhetsplan, forskares resonemang och likaså jämställdhetslagen, kommer att refereras 

till i analysen. Mönstrena som har framkommit i analysen är anknutna till uppsatsens 

teoretiska ansats och det var i analysen som den teoretiska ansatsen uppstod. Därmed har 

teori och analys vuxit fram och samspelat i relation till varandra. 

 

4.1 Jämställdhetsplanen 
När det gäller institutionens jämställdhetsplan så är den välformulerad och utformad utifrån 

jämställdhetslagen. Däremot är jämställdhetsplanen inte en integrerad del i institutionens 

vardagliga arbete. Det kan vara ett exempel på att institutionen följer den traditionella 

                                                 
53 Ett exempel på ett kvantitativt arbetssätt kan vara att vid personalrekrytering, se främst till könsfördelning 
numeriskt. Vidare innebär arbetssättet att man fokuserar på individnivå utan att tänka på de gällande normerna. 
Mark (2007), s. 23. 
54 Ett exempel på ett kvalitativt arbetssätt är att man på ett djupare plan väljer att grundläggande förändra en 
organisation och dess kultur som är anpassad för både kvinnor och män. Något som utmärker det kvalitativa 
förändringsarbetet är att det utgår från ett genusperspektiv och olika jämställdhetsperspektiv. Mark (2007), s. 
21. 
55 Mark, s. 21 ff. 
56 Mark, s. 6 ff.  
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genusstrukturens stereotypa mönster vilket inte leder till någon större förändring. Att verka i 

en sådan struktur skildras som individens fria val men det är bara valmöjligheterna som ökar 

för individen men innehållsligt så är villkoren definierade på mannens villkor och på 

strukturell nivå så befästs snarare den manliga dominansen.57 Det kan tolkas som att det finns 

en ojämställd maktstruktur mellan kvinnor och män, som utgår ifrån att mannen är norm på 

institutionen och kvinnan är den underordnade, där problematiken ligger på individnivå, 

vilket är synonymt med kvinnan. Nedan följer ett resonemang utifrån informanternas utsagor 

som analyseras utifrån de valda teoretiska begreppen som tidigare har förklarats under de 

teoretiska utgångspunkterna. 

En förutsättning för att det externa jämställdhetsarbetet ska kunna fungera väl är att det 

interna jämställdhetsarbetet gör det. Det innebär bland annat att de anställa även måste 

uppleva sin egen arbetsplats som jämställd. En av utgångspunkterna för det interna arbetet är 

den jämställdhetsplan som institutionen utifrån sitt arbetsgivaransvar har skyldighet att 

upprätta.58 Institutionen har alltså en välformulerad jämställdhetsplan som är uppbyggd 

utifrån jämställdhetslagen. Dock finns det en viss problematik kring användandet av denna 

och det kommer vi att behandla mer nu i analysdelen. 

 

4.1.1 Jämställdhetsplanen ”för alla av alla” 
Att institutionens jämställdhetsplan bör vara ett synligt och välintegrerat redskap ”för alla av 

alla” är ett önskemål som har framkommit under intervjuerna. Vidare har informanter nämnt 

att jämställdhetsplanen är relativt dåligt integrerad och att många informanter inte läst eller 

vet hur de kan använda sig av planen. För att komma vidare med ett utvecklande 

systemförändrande jämställdhetsarbete är det viktigt att medvetenheten kring 

jämställdhetsplanen ökar och att förhållningssätt och lösningsstrategier presenteras. Planen 

bör även vidareutvecklas efter institutionen och deras individuella behov. 

Här nedan följer ett citat som belyser vad en av informanterna tror att en jämställdhetsplan 

innefattar: 

 
Nej jag vet inte vad [jämställdhetsplanen] innefattar. Jag antar den innehåller en förteckning och 
så, uppdelad på befattning efter kön, och jag antar att den innehåller nånting om löneskillnader och 
säkert minst tio vackra målsättningar om att det ska var jämställt. En strävan efter att uppnå 
jämställdhet på kort eller lång sikt. Den kan säkert innehålla hänvisningar till eventuella 
förordningar och lagstiftningar på området. […]. (Man). 

 

                                                 
57 Mark, s. 15. 
58 Ursula Hård, 2004, Jämställdhet i förändringsprocesser och organisationsutveckling eller ”Det tar bara lite 
längre tid än jag trodde”: en utvärdering av jämställdhetsprojektet GenuX vid Länsstyrelsen Gävleborg under 
åren 2002-2003. Söderhamn, FoU-centrum Söderhamn, s.  9. 
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I ovanstående citat kan man tyda det som att jämställdhetsplanen inte verkar vara en 

integrerad del på institutionen. På institutionen framkom det under intervjuerna att det är två 

av samanlagt sju informanter som har läst lärosätets jämställdhetsplan. Alla informanterna 

visste dock om att det förmodligen finns en jämställdhetsplan på lärosätet. Men det var ett 

fåtal av informanterna som visste hur de skulle använda den och var de skulle vända sig för 

att få tag på den: 

 
Jag vet att om att man ska ha en jämställdhetsplan och att det finns en lag. Så har man inte en 
jämställdhetsplan så bryter man mot lagen. Jag har aldrig använt den men det finns nog några 
tillfällen då jag känner att den skulle ha varit användbar. (Man). 

 
Citatet belyser att det finns en medvetenhet hos informanterna om att det finns en 

jämställdhetslagstiftning som arbetsgivarna är skyldiga att följa. En tolkning utifrån detta är 

att lärosätet inte bryter mot lagen genom att de har en jämställdhetsplan men man kan 

eventuellt säga att jämställdhetsplanen inte följs och att inga aktiva åtgärder genomförs reellt. 

Detta kan kopplas till JämO:s grundbok som påvisar att arbetsgivaren är skyldig att skynda 

på jämställdhetsutvecklingen. Arbetsgivaren är även skyldig att åstadkomma en jämställd 

arbetsplats i samverkan med arbetstagare och fackliga organisationer, det är en metod som 

jämställdhetslagen innehåller.59 Citatet nedan kan visa på vikten av att använda 

jämställdhetsplanen som ett aktivt verktyg: 

 
Jag skulle vilja ha en [Jämställdhets]plan som är […] konkret och analyserande och 
kommunicerad till alla och att den finns uppe på bordet, det tror jag är bra och att det rapporteras 
varje år, en måttstock, som något att arbeta mot. T.ex. vid personalutbildningar. En punkt om 
jämställdhetsarbete bör då rapporteras. Jag vet inte om andra ser det som ett problem [...] 
(Kvinna). 

 
Ett flertal informanter uttrycker att de vill och önskar att jämställdhetsplanen kunde vara 

bättre integrerad och att den bör vara något som är väl synligt. 

 
Som jag uppfattar [det i jämställdhetsplan är det] inte så mycket frågor kring, [vad] som är viktigt 
[och] hur ser det ut i organisationen och [på] chefpositioner. Och det tycker jag kan vara en 
svaghet, att man inte tittar på hela strukturen. Man tittar kanske antalsmässigt liksom, den 
personalkategorin, och så. Men att man inte frågar kring, okej men vilka ansvarar, och hur ser de 
grupperna ut, som hur är den balanserad och så ja om man bara i övrigt är jämställd, någon slags 
balans där. (Kvinna). 

 
Könsfördelningen av de anställda kan ses som skev könsmässigt på institutionen. Exempelvis 

är fördelningen inom kategorin professorer och forskare tjugosju procent kvinnor och 

resterande sjuttiotre procent män. Det kan tolkas som att institutionen ser på de kvantitativa 

åtgärderna vid en jämställdhetsförändring, men de borde även uppmärksamma de kvalitativa 

                                                 
59 JämO, s. 3 ff. 

18 



aspekterna. Det är relevant att för att få till en verklig och bestående förändring vid 

jämställdhetsarbete, att varva en integrerad och välfungerande jämställdhetsplan med 

praktiska och konkreta åtgärder. För att lyckas få en permanent förändring är det viktigt att 

också ha kortsiktiga och långsiktiga mål på papper som sedan följs upp och blir en del av den 

dagliga verksamheten. En jämställdhetsplan ska fungera för främjande av utveckling, detta 

kan vara svårt, då planen inte används aktivt och återkommande i ett led för utveckling. 

 

4.1.2 Glapp mellan teori och praktik 
Eftersom jämställdhetsplanen inte verkar vara en speciell integrerad del i verksamheten så 

saknas det en förankring mellan det teoretiska och det praktiska jämställdhetsarbetet på 

institutionen. Även om planen är välformulerad så efterlevs den inte reellt och det skapar ett 

glapp mellan jämställdhet på papper och aktiva åtgärder som bör genomföras. 

Citatet nedan kan tolkas som att informanten anser att presentationen utåt ifrån verksamheten 

måste ha en fin fasad utåt sett, som inte stämmer i praktiken. Citatet kan vidare tolkas som att 

det saknas en integrering av jämställdhetsgruppen i verksamheten. Ledningens engagemang i 

jämställdhetsarbetet verkar vara delvis frikopplat från resterande verksamhet och 

jämställdhetsgruppen. Visserligen är personer i ledningen delaktiga i jämställdhetsgruppen 

men flertalet är inte det. Även om delar av ledningen är med i jämställdhetsgruppen och 

andra jämställdhetsåtgärder är förankrade i ledningen så har många i ledningen inte en aktiv 

del i integrerandet av jämställdhetsarbetet. 

 
[Det är] en skenintention. Men det kan också verka så fint att ha en jämställdhetsgrupp som 
synliggör frågorna på ett sätt som det inte [är] väldigt viktigt det här med att jämställdhetsplanen 
tas fram i direkt relation till utvecklingsplanen. Jämställdhetsplanen måste vara helt integrerad 
med utvecklings och verksamhetsplanen. […] Det måste vara en del av [en] produktföljning och 
analys och att man uppsätter mål. Jämställdhetsgruppen kan inte vara en separat grupp som inte är 
kopplad till ledningen av verksamheten. En utsedd special jämställdhetsgrupp liksom det låter ju 
jättebra. […] Det är inte dåligt att ha det men. Hanteringen måste ske i verksamhetens 
ledningsgrupp man måste få med dem på banan. 

 
I lärosätets jämställdhetsplan står det att lärosätet vill att jämställdhet ska integreras i alla 

aktiviteter som sker. Detta är viktigt både i det dagliga arbetet och i planeringen som sker på 

lång sikt inom verksamheten. Ledare med personalansvar och beslutsfattare ska veta och 

insatta i vad beslut får för konsekvenser för individerna baserat på kön.60 Detta kan kopplas 

till Hård som menar att det är viktigt att ha klara mål och visioner. Det bygger på ett brett 

deltagande och att det finns tid och utrymme för utvecklingsfrågor samt att ledningen stödjer 

förändringsarbetet tillsammans med att institutionen har en kultur som främjar lärande.61

                                                 
60 Lärosätets Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. s. 7. 
61 Hård, s. 19. 
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En sak som alltid slår mig är att angripa det här med vad man tror sig göra och vad man vill göra 
och vad man i praktiken är och gör. Oftast brukar man upptäcka att man är mycket mindre 
jämställd än vad man tror. Och jag tror att det kan vara viktigt att komma åt det. Jag tror här på 
institutionen att man tror sig vara bättre på det här med jämställdhet än vad man är. Det görs 
mycket mindre konkret än vad som egentligen kanske borde göras för att man tror sig ha nått 
längre än vad man har. [...] (Man). 

 
Citatet ovan belyser hur en informant pratar om att institutionen tror sig vara mer jämställda 

än vad de egentligen är. Eventuellt kan institutionens satsande på att öka den numeriska 

jämställdheten leda till att de inte uppmärksammar och lägger lika stor vikt vid att vidta andra 

åtgärder. Det kan även tolkas som att institutionens kunskap gällande jämställdhetsarbete tros 

vara större än vad den är i verkligheten. Citatet kan också belysa ett glapp mellan vad som 

behöver åtgärdas och de faktiska åtgärderna som genomförs. Rombach och Sahlin-Andersson 

skriver att reella konkreta handlingar gällande jämställdhet bör vara synliga och utföras kan 

ses som ett krav, det kan dock blir problematiskt gällande institutionens kulturella normer.62

 

Beslutsfattande och handlande i ledningen på institutionen kan vara sammanbundet med viss 

osäkerhet. Samhället och världen förändras oupphörligen och då även institutionens miljö i 

och med det. Gamla handlingsmönster och normer behöver omvärderas och ersättas eller 

utbytas mot nya i takt med att samhället runt institutionen ändras. Att utvärdera verksamheten 

kan vara ett steg i rätt riktning för att komma bort från handlingsförlamning och för att kunna 

dokumentera vilka åtgärder som har eller bör vidtas för att få till en förändring som sätter 

spår i verksamheten.63

 

4.1.3 Integration och segregation 
Trots att Sverige anses vara världens mest jämställda land så är arbetsmarkanden en av de 

mest segregerade i världen både horisontellt och vertikalt sett. Det är inte bara i olika privata 

och offentliga sektorer det skiljer sig könsmässigt utan även gällande arbetsuppgifter och 

yrken. På institutionen är könsfördelningen relativt jämn på det övergripande planet men 

högre upp på de beslutande posterna är majoriteten män. Även arbetspositioner är 

könsmärkta. 

 

Informanten diskuterar nedan bland annat att institutionen har ett ytligt jämställdhetstänk som 

inte går djupare. Att informanten inte märker att det kan anses vara ojämnställt könsmässigt i 

                                                 
62 Björn, Rombach, och Kerstin, Sahlin-Andersson. (2002), Från sanningssökande till styrmedel – moderna 
utvärderingar i offentlig sektor. Santérus Förlag, Stockholm, s. 152. 
63 Rombach och Sahlin-Andersson, s. 153. 
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ledningen kan eventuellt bero på att insynen inte fungerar och att institutionens hierarkiska 

strukturer gör att ledningen längst upp inte problematiseras i samma utsträckning som 

strukturen längre ner görs. 

 
[…] Jag märker inte i ledningen att det skulle vara ojämställt på något sätt. Jag upplever inte det i 
mitt dagliga jobb. […] Det beror ju mycket på chefen som har ett självklart tänk kring 
jämställdhet. Att alla behandlas lika. Och jag har arbetat så länge med den här typen av frågor att 
det är naturligt integrerat i vardagen. Jag tror det där stämmer om […] [lärosätet] att de är väldigt 
manligt bemannande. […] Det är kvalifikationer inte kön, vad tjänsten kräver som styr. Det är en 
väldigt omsorgsfull rekryteringsprocess vid forskare och professurtjänster, det sköts uppifrån. […] 
Finns en tjänsteförslagsnämnd som kan ses som ojämställd. Är ju offentligt. Är stora regelverk 
kring det. Är ett ytligt jämställdhetstänk. Men vår institution är mer jämställd och mer jämnt 
fördelad än resten av […] [lärosätet] […]. (Kvinna). 

 
I lärosätets jämställdhetsplan står det att det fordras stora ansträngningar studenterna 

behöver kurs- samt undervisningsmaterial med både kvinnliga och manliga förebilder 

exempelvis genom att kurslitteraturen representeras av författare av både könen.64 Detta är 

något som en nystartad forskar/lärargrupp på institutionen trycker på. Gruppen är initierad 

både uppifrån och underifrån då personal på olika positioner och nivåer och från ledningen 

är med i gruppen. Det är av stor vikt att det finns ett integrerat genusperspektiv då 

studenterna annars kan färgas av den manliga normen som genomsyrar institutionen. 

Studenterna bör ha tillgång till kurslitteratur och perspektiv utifrån både kvinnor och män för 

att få en bredd och för att sedan kunna ta med det ut i arbetslivet, utan att befästa ett ensidigt 

könsperspektiv. 

 
[Jämställdhet yttrar sig] Inte mycket höll jag på att säga. [på institutionen] Samtidigt så finns det ju 
saker som görs. Det går en kurs nu andra året för studenter som handlar om queerteori och 
feministisk teori men också om […] [ämnet]. Jag tror att man kan läsa den utifrån också sådär. 
Och det har ju kommit rätt mycket uppmärksamhet kring den och avhandlingen som [en på 
institutionen skrev]. Är ett problem bland lärare som jobbar här så sällan, att få igång en 
diskussion. (Man). 

 
I citatet ovan belyser en informant att det genomförs åtgärder, genom kurser och en 

avhandling skriven utifrån ett queerperspektiv. 

På institutionens kurswebb är inte kursen om queerteori och feminism inlagd för höst och 

vårtermin 2008. Kursen skulle kunna ingå i grundutbildningen och inte vara en tillvalskurs på 

kvällstid. Studenterna är nästa generation som ska se till att driva utvecklingen framåt i vårt 

samhälle. Därmed borde eventuellt en förändring ske så att nästa generation inte fortsätter att 

ta med sig institutionens kultur, som delvis verkar vara uppbyggd utifrån manliga normen ut i 

arbetslivet. En tolkning som kan göras är att eftersom institutionen är en statlig myndighet 

borde den därmed vara bättre på jämställdhet och vara en förebild för andra privat ägda 

                                                 
64 Lärosätets Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. s. 10. 
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företag och liknande, vilket vidare innebär att det ställs speciella krav och skyldigheter på 

lärosätet måste följa förvaltningslagen som lärosätet råder under.65

 

Citatet nedan visar på att jämställdhetsplanen har många målsättningar men att få av målen 

verkar följas upp. Detta tyder på att jämställdhetsplanen inte är en del av det reella 

jämställdhetsarbetet då målen inte följs upp. Detta ska dokumenteras för varje år vad man bör 

och ska uppfylla för mål. 

 
Det finns ingen sådan integrering [av jämställdhetsplanen på institutionen]. Jag tänka mig att det 
finns integration genom målsättningar, för det är […] [lärosätet] väldigt bra på, vi kan ha hur 
många målsättningar som helst. Någon tittade för några år sen på antalet […] [och] vi hade 
trettiosju mål. Så det är många som är väldigt bra på att formulera målsättningar så att det är ser 
fint ut på pappret. Den enda integrationen som jag kan tänka mig finns är i tjänstillsättningar. […] 
(Man). 

 
Det är av stor vikt att engagemang finns på alla olika nivåer i en institution. Genom att öka 

kunskapen kan därmed lusten till att vilja förändra öka. Det är elementärt för att även ledning 

ska vilja engagera sig i jämställdhetsförändringar och även övrig personal.66 Citatet nedan 

belyser detta: 

 
Jag tror att jämställdhetsfrågan måste finnas eller påpekas eller belysas på alla nivåer, med olika 
förutsättningar. För tittar vi bara på institutionen som helhet så kommer vi […] begå samma 
misstag, dvs. vi generaliserar. (Man). 

 

I citatet nedan resonerar en informant kring hur jämställdhet kan ses som en fråga för det 

underrepresenterade könet eller om det är en fråga för alla oavsett kön. Ofta kan det tolkas 

som att en parallell dras till att det per automatik är kvinnan som ofta är det 

underrepresenterade könet som ska ta tag i jämställdhetsfrågor och ansvara för det. 

 
Jag tror absolut att [jämställdhet gynnar alla]. Otroligt irriterad på att det ska vara […] en fråga för 
kvinnor alltså. […] (Kvinna). 

 
För att jämställdhetsfrågor ska tas på allvar och bli integrerade krävs det att både kvinnor och 

män ser det som allas angelägenhet på institutionen. 

                                                 
65 För vidare läsning se förvaltningslag (1986:223),http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19860223.HTM, 
2007-01-04. 
66 Nina, Engström och Birgitta, Jakobsson (2006), Skelett i garderoben. Metoder för att upptäcka jämställdhet. 
Beskrivning av ett forskningsprojekt, lett av Eva Gunnarsson & Hanna Westberg. Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm. s. 28. 
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4.1.5 Att ta jämställdhetstemperatur på institutionen 
Att analysera sin egen arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv är inte enkelt och det kan 

vara svårt att vara objektiv. Många informanter är ambivalent inställda till sina åsikter 

angående ojämställdhet och ett flertal menar att de har det ganska bra på deras arbetsnivå och 

att just deras institution har kommit ganska långt med jämställdhetsarbete jämfört mot andra 

institutioner inom samma lärosäte. 

 
Jag tycker att [jämställdhet] är väldigt relevant. [för arbetsklimatet] Det handlar väl främst om som 
jag har varit inblandad i om attityder och om hur folk bemöts och behandlad här […] har man 
aldrig upplevt något annat så är det inte säkert att man tänker på att något annat vore bra. […] Jag 
tror inte att folk tänker på det för att det har med ideologin och idén att göra här. Och det är en 
brist på självkritik och självbilden. (Man). 

 
Informanten diskuterar ovan att institutionen eventuellt kan sakna självkritik och att det finns 

individer som har blivit illa behandlade men det kanske inte uppmärksammas då många inte 

upplevt något annat arbetsklimat. 

 

Att kategoriseras utifrån kön är något ett flertal informanter nämner och att man ska ha rätt 

till en frihet, att vara den man är, utan att kategoriseras in i något fack bestämt enbart efter 

ens könstillhörighet. Citatet speglar detta: 

 
[Jämställdhet är] väldigt relevant [för arbetsklimatet]. [För att] man ska känna att man blir 
respekterad och tagen på allvar som en kompetent individ och [att] man inte dras in i ett spel som 
handlar om genustillhörighet. (Kvinna). 

 

Citatet nedan belyser hur institutionen kan uppfattas som individstyrd och inte som ett enat 

kollektiv. Det kan vara ett resultat av den hierarkiska strukturen och den eventuellt dåliga 

inblicken i ledningen. Insyn i vem eller vilka som fattar besluten och hur, verkar saknas och 

det skapar en känsla av individ kontra ledningen. 

 
Jag kan väl få min röst hörd om jag skulle påverka någon det tror jag inte. […] Så därför så är det 
som tror jag att ropa i öken, för det måste förutsätta att det finns en organisation, ett kollektiv. 
Någon som tar sig hand om frågeställningar och driver dem vidare. Här är det individer än så 
länge. (Man). 

 
Något som inte tagits upp i större utsträckning är sexuella trakasserier, som kan ses som 

något känsligt och laddat. Citatet nedan belyser att det har förekommit på institutionen. 
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Det har uttryckts och kommit fram att det förekommit sexuella trakasserier och mobbing och 
sådant. Det skulle också kunna vara väldigt intressant att ta upp för att jag tror att många har känt 
sig utsatta och det är svårt och subtilt att prata om. […] Svårt att veta vad som pågår och hur man 
kan få punkt för det. Det är inget som kommer direkt upp till ytan. Det är otydligt men man vet att 
något pågår. Hur det ser ut eller om man kan peka ut någon. Det sköttes med diskretion och tog 
lång tid att bli av med läraren, för ett tag sedan. Får absolut inte ske. Om det är något som får 
finnas tyst i en organisation så är ju något fel med hanteringen. (Kvinna). 

 

Vidare kan citatet belysa att informanten kan tycka att det är något som är viktigt att benämna 

och något som bör tas upp till ytan. 

 

Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att vidta åtgärder för att se till att 

arbetstagare inte utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller liknande. 

Om en arbetsgivare får reda på att en arbetstagare blivit utsatt för trakasserier av en annan 

arbetstagare, är arbetsgivaren skyldig att se över omständigheterna och vidta åtgärder för att 

se till att det inte upprepas. Vidare är arbetsgivaren skyldig att förebygga och förhindra att 

trakasserier kan komma till stånd. De förebyggande åtgärderna är obligatoriska oavsett om 

det finns problem eller inte på arbetsplatsen.67 Eftersom institutionens jämställdhetsplan inte 

kan ses som en integrerad del i det vardagliga arbetet eller som ett verktyg som få av 

informanterna läst eller vet var det finns, så kan det bidra till svårigheter vid eventuella 

sexuella trakasserier. 

 

4.2 Jämställdhet på institutionen 
Det kan tolkas som att jämställdhet på institutionen, överlag yttrar sig som att ledningen 

prioriterar den numeriska jämställdheten, de kvantitativa åtgärderna och anammar det 

systembevarande jämställdhetsarbetet. Där det verkar som att den manliga normen inte 

ifrågasätts i någon vidare mening och några kvalitativa åtgärder genomförs inte heller. Vidare 

verkar det som att många av informanterna benämner att de på sin egen nivå anser sig vara 

relativt jämställda men att jämställdhetsplanen måste bli bättre integrerad och att fler 

kvalitativa åtgärder i form av ökad kunskap, kurser, seminarium, personaldagar och liknande 

med jämställdhetsinslag, vore av vikt. 

 

4.2.1 Jämställdhet en omedveten eller medveten strategi 
I den statliga offentliga utredningen Makten att forma samhället och sitt eget liv belyses att 

kvantitativa numeriska åtgärder för att öka en kvinnlig representation kan aldrig enbart vara 

ett medel för att reellt, få till en permanent förändring. En jämn könsfördelning rent 

                                                 
67 JämO (2004). 
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numeriskt är inte medel nog för att kvinnor ska få tillgång till ökad reell makt.68 För att få till 

en permanent förändring krävs attitydförändringar. På institutionen skulle det kunna röra sig 

om attitydförändringar i form av att gå från individualism till ett kollektiv. Det manliga 

idealet som genomsyrar lärosätet måste arbetas bort för att få in ett genustänkande, anpassat 

för alla individer oavsett kön. En jämställdhetsplan som är integrerad i verksamheten och 

som kan användas som ett verktyg i det dagliga arbetet, inte bara en skrivbordsprodukt som 

nu. En form av kulturförändring i verksamheten. Att öka kunskapen och ändra invanda 

tankemönster hos alla anställda är viktigt och få de anställda att se problematiken kring 

genus. 

 

I utredningen Makten att forma samhället och sitt eget liv påtalas även att om 

könsfördelningen är jämn på högre positioner så behöver det inte betyda att makten är jämnt 

fördelad. Men en jämn könsfördelning utåt är dock ett starkt verktyg för att skapa 

förutsättningar för makt och inflytande.69

 
Det som [institutionen] gör eller har gjort länge är att man försökt hålla en balans, exakt hur 
många, 50/50. Det har de försökt att fortsätta med bland lärare. En idé om att hålla en 
statistisk/numerisk jämställdhet här i alla fall. Och det är ju ändå något som man har gjort. Men 
det är klart att det har gjorts andra punktinsatser. Men vet inte om man märker av det. På lång sikt 
kan det ha effekt. Men det är ett långsamt sätt för att förändra attityder och ideologier som man 
inte riktigt tar, det kanske man skulle göra mer. Man väljer vissa personer som sköter det liksom. 
(Man). 

 
Citatet kan belysa att trots att informanten kan vara skeptisk till fokuseringen på den 

numeriska jämställdhetssatsningen avser denne samtidigt att det kan vara ett steg i rätt 

riktning, även om det går långsamt framåt. 

 
Jag tror t.ex. att en jämställd arbetsplats med [en] jämn könsfördelning framstår som attraktivare. 
[…] [lärosätet] har ju problem med sin bild utåt, att det är en manlig bataljon. Så i det långa loppet 
tror jag att det kan gynna. Men sen får det inte bli som en marknadsföringsgrej att ”allt är ju så bra 
här och jämställt”. […] (Kvinna). 

 
Citatet kan visa på att institutionen i och med den jämna könsfördelningen utåt sett kan verka 

politiskt korrekta men mestadels genomförda förändringar kan ses vara ett medel för att få 

legitimitet och bra publicitet utåt sett. Den jämna könsfördelningen behöver inte vara ett mått 

på hur pass jämställd institutionen egentligen är. Samtidigt kan fokus på en förbättring 

gällande numerisk jämställdhet, eventuellt bidra till en attitydförändring eller väcka tankar 

och debatt även hos andra institutioner, som ringar på vattnet. 

                                                 
68 SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv- jämställdhetspolitiken mot nya mål – slutbetänkande 
av jämställdhetspolitiska utredningen. Stockholm, s. 50. 
69 SOU, 2005:66, s. 67. 
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4.2.2 Jämställdhet ett vardagligt tänkande 
Jämställdhet handlar kort och gott om ett sätt att tänka och ett sätt att vara på. Det är något 

som måste finnas med i varje tanke och handling för en daglig integrering av jämställdhet. 

Det finns ett vardagligt tänkande kring informanternas åsikter och reflektioner om 

jämställdhet på institutionen, som yttrar sig på olika sätt. En informant menar att: ”Det är nog 

icke- görandet som är det som jag har märkt i så fall”. Det kan eventuellt spegla hur uppgiven 

man kan bli av känslan av att jämställdhetsförändringar går långsamt eller att inget händer. 

 
Tycker att jämställdhet är viktigare än någon [jämställdhets]plan. Att jobba med det som är fel. 
Det handlar ju om väldigt långsamma förändringsgrunder. Lika lön för lika arbete, inga skillnader 
mellan kvinna och man, inga skillnader mellan kvinna och man gällande föräldraledighet. Det 
handlar om en människosyn. [En] Plan blir liksom innan man lärt sig att arbeta med detta på 
riktigt. Jag tror att en jämställdhetsplan kommer att försvinna så småningom. När man blir av med 
sådana där dokument som ska styra. Jämställdhet är ju ett tänk som man måste jobba med inne i 
organisationen. Lagen säger det. Det blir självklart i det dagliga arbetet om tänket bara är jämställt. 
Så man behöver inte ens använda ord om jag får önska. Alla människor är ju olika så att det 
kanske inte är lika lätt i praktiken som i teorin. (Kvinna). 

 
Detta citat kan tolkas som att citatet speglar hur en informant tycker att jämställdhetsplanen 

mest är ett styrdokument, mer som ett nödvändigt ont för att få till en förändring som borde 

komma automatiskt. Det kan tyckas att jämställdhet bör vara något naturligt och en 

integrerad del i en verksamhet men så är inte fallet på institutionen i dagsläget. Det är en bit 

kvar innan jämställdhet är en sådan självklarhet att en jämställdhetsplan inte behövs för att 

verka som ett styrdokument. Det ena behöver inte heller utesluta det andra, utan 

jämställdhetsplanen kan behöva finnas med som en koppling till jämställdhetslagen, att luta 

sig mot vid problem, för att styrka det man påvisar eller har problem med. 

 

Citatet nedan kan ses belysa bland annat vikten av att anamma ett jämställdhetsperspektiv i 

alla beslut och att det kan gynna en arbetsplats: 

 
Om jag ska vara i en [..] [högre] position så är det viktiga frågor som jag måste lösa varje dag. Hur 
förhåller jag mig då inom ett jämställdhetsperspektiv: när jag fattar beslut är jag medveten om att 
det här kan påverka [..] [lärosätets] organisation på ett eller annat sätt. Vad är innebörden av mina 
dagliga beslut, det är det operativa. Det strategiska är ju långsiktigt var får det för inverkan på 
ämnet, det är ju den stora frågan. […] För mig personligen så finns det också en dimension av att 
jag tror att det blir en bättre arbetsplats. […] Om jag hade bara jobbat med män hade jag varit van 
vid det föreställer jag mig, även om jag bara hade jobbat med minoriteter hade varit van vid det. 
Men just nu: könsmässigt ganska bra, mångfald ganska dåligt. […]. (Man på högre position). 

 
Anita Göransson beskriver att ha en olikartad och representativ gruppsammansättning av 

makthavare är av stor vikt då bättre beslut tordes fattas baserat på makthavarnas olika synsätt. 
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Förankringen blir genom det omfångsrikare och ståndpunkterna blir därmed mer grundligt 

förankrade.70

 
Man ska få vara kollegor, det är inte så viktigt att man är kvinna eller man, att man är jämställd på 
det planet, att bli bekräftad för sin kompetens som lärare så tror jag ändå att det är ganska bra. [På] 
institutionen är [det] ganska bra miljö vad det gäller respekterad som människa inte blir sett som 
kön. Men så finns det då en blindhet till att det inom det ämnet vi undervisar, så finns det en massa 
aspekter, som att till exempel kanske nämner manliga bara, som förebilder [inom ämnet], att bara 
texter skrivna av manliga […] [inom ämnet], akademiker osv. Det finns en ganska stor blindhet 
hos många både kvinnor och män. Och att när man tar upp frågan så ses det som en specialfråga. 
(Kvinna). 

 
Citatet ovan kan visa på hur den manliga normen kan ta sig uttryck i undervisningen och att 

medvetenheten kring detta är relativt låg. Det kan vara svårt att utan uppbackning våga ta upp 

en fråga som handlar om att använda ett genusperspektiv i undervisning om frågan anses vara 

en specialfråga. Det påvisar hur man prioriterar eller vad man inte prioriterar inom 

institutionen. Att få in ett genusperspektiv i undervisningen verkar vara upp till var och en 

och inte något som borde vara obligatoriskt. 

 
Jämställdhet påverkar arbetsklimatet och det är ju ingen människa som tycker att det är kul att gå 
till jobbet om inte arbetsklimatet är bra. Så om arbetsklimatet inte är bra så får det inte bero på 
enligt min uppfattning, en skevhet i jämställdhetstänket eller utförandet eller vad det nu är. Det är 
liksom elementärt på något sätt, i min värld. Det som kan vara negativt med jämställdhetsarbete är 
att man måste sätta ner allt på papper och att man måste ha en [jämställdhets]plan och att man 
måste bestämma att nu ska vi göra si och nu ska vi göra så och så Att JämO kommer störtande här 
med hela sitt batteri och ska kolla om ni gjort någon plan eller si och så. kan inte krystas fram utan 
det måste jobbas in så att det blir en naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer. Det ska inte 
finnas något ojämställt tänk på den nivån. (Kvinna). 

 
Citatet kan belysa hur viktig jämställdhet kan vara för ett fungerande arbetsklimat. Att 

jämställdhet blir en del av det vardagliga tänkandet och görandet. Att man går från teori till 

praktik, från ord till handling rent reellt, för att få till en jämställdhetsförbättring. 

 
Jag skulle vilja att institutionen i sig speglar samhället tydligare och för mig skulle det betyda att 
inte bara samhället men potentialen också då i samhället eller idealet där här skulle i så fall vara ett 
ideal, jag tror att det i ledningspositioner då [är] väldigt enkelt få in fler kvinnor men 
mångfaldsfrågan, är också viktigt för mig. Den vardagen jag rör mig i är inte samma vardag som 
jag möter här på […] [institutionen] [som jag] rör mig ute på stan. Det finns många fler kategorier 
av människor än vad vi tillåter här. (Man). 

 
Citatet ovan kan belysa en informants önskan och vilja till att institutionen speglar samhället i 

stort och är en del av det. Att det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan klimatet inom 

institutionen och resten av omvärlden utanför, som institutionen också är en del av. 

 

                                                 
70 Göransson, s. 20. 
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4.3 Maktfördelning 
Makt verkar vara något som genomsyrar institutionen och maktfördelning utifrån kön skiljer 

sig åt. Makt är alltid närvarande i relationer och på institutionen som genomsyras av en 

seghet, akademiska strukturer och olika positioner hierarkiskt sett, på olika nivåer, så är makt 

en viktig del i det. 

 
4.3.1 Kön sätter ramar 
Ett upprepande och reproducerade av klassiska könsroller kan vara vanligt inom en 

institution. Normer och koder som inte syns men som märks är utmärkande gällande kön. 

Citatet nedan kan påtala villkoren för jämställdhet mellan kvinnor och män, men att det även 

är det inom könen som ska vara lika. Så att inga orättvisor som finns har med en 

könstillhörighet att göra. Enligt 4 § i jämställdhetsplanen står det att arbetsgivaren utifrån 

sina förutsättningar ska formulera mål för att frambringa att villkoren mellan kvinnor och 

män är jämbördiga.71

 
[Jämställdhet på institutionen] yttrar sig i form av lika löner, rättvis fördelning av tillsvidare 
anställda tjänster, lika många professurer och docenter av båda könen. Det är så jag tycker att det 
borde yttra sig i varje fall jämställdheten. Att villkoren är lika så att man inte kan se att det är 
orättvisa förhållanden som kan kopplas till kön, eller i att man känner någon, det finns olika typer 
av orättvisor, inte bara mellan könen, utan också inom könen. (Man). 

 
I boken Maktens kön benämns mekanismer som bidragande faktorer för ett fortsatt 

befästande av mäns makt, detta kan kallas broderskapets logik och homosocialitet, vilket 

innebär sammanhållning mellan män. Homosocialitet innebär att män söker sig till män. 

Just eftersom män i egenskap av män innehar mer makt och fogar över större resurser än 

kvinnor så har de därmed större tillgångar att erbjuda eller byta med än kvinnor. Detta gör att 

kvinnor också söker sig till män och betecknas genom det för heterosociala. Det innebär att 

både kvinnor och män tjänar på att söka sig till män och hålla sig väl med dem. Detta leder 

till en enkönad manlig samhörighet där män är fler på högre positioner och blir en form av 

manskollektiv. Eftersom kvinnor oftast inte har samma stora tillgångar att erbjuda som män, 

så därför befinner de sig inte i samma utsträckning som män på de höga positionerna. Kärnan 

av det torde vara att nätverken med mest makt besitts av män.72

 

På institutionen finns det färre kvinnor på de högre positionerna och detta skulle delvis kunna 

bero på att institutionen genomsyras av en manlig norm vilket kan innebära att män hellre 

väljer män vid tillsättningar och liknande. Vidare kan de heterosociala relationerna visa sig i 
                                                 
71 JämO, s. 18. 
72 Göransson, s. 31. 
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form av att informanter har påtalat att män har mer makt på institutionen och att de har 

tillgång därmed också till ekonomiska resurser. Det innebär att kvinnor får be män om pengar 

för projekt och liknande för att ta sig framåt och uppåt. Homosocialiteten befäster den 

manliga normen om män fortsätter att uppträda som ett manskollektiv med mer makt, då de 

vinner på det och kvinnor får anpassa sig efter det. Att öka den numeriska jämställdheten blir 

ett försök till att ändra den rådande homosociala ordningen och därmed även den manliga 

normen även om ökningen av kvinnor på de högra positionerna genom en ”förklädd positiv 

särbehandling” kan sticka i ögonen på både kvinnor och män. 

 

Kön sätter ramar i form av normer och att bara ett kön privilegieras baserat på att man just 

tillhör ”rätt” kön. Ett försök till att rucka på könsramarna skulle kunna vara att kvinnor/män 

väljer att reflektera över sin egen roll i maktstrukturer och se över vad de kan ändra på. Att 

vara medveten om att man är en del av formande strukturer är säkert inte helt enkelt men 

nödvändigt. För att motverka könsramar i form av maktobalans krävs det att män delar med 

sig av makten för ett mer rättvist arbetsklimat. Citatet nedan kan belysa detta: 

 
Ja [jämställdhet] rör ju både kvinnor och män men det rör ju transgenders också. Det rör alla som 
kallar sig människor helt enkelt. Men det är ju så att det finns vissa positioner som rent privat 
ägnar sig åt en makthierarki. Det är helt oetiskt att det ska vara på det sättet och det är klart att det 
inte är självklart för dem att ge bort makt. Men det borde vara allas intresse. Lättare att tro att den 
som har makt tror att det är så p.g.a. intelligens och inte p.g.a. maktstrukturer. Att inte reflektera 
över att det är en vit västerländsk mans norm som har makten och varför. Men det är en jätteviktig 
poäng att de ger ifrån sig makt för den fria individen. (Kvinna). 

 
Citatet kan tolkas som att jämställdhet inte bara handlar om kvinnor och män utan även 

innefattar transgenders73 och alla som väljer att benämna sig som människa, oavsett kön eller 

sexualitet. Citatet kan visa på att heteronormativitet ofta kan tas för given rörande 

jämställdhet. Ulrika Dahl menar exempelvis att kvinna och man är de enda kategorierna och 

att heterosexualitet både är problem och lösning i ett, i jämställdhetsdebatten. Detta bidrar till 

en exkludering av alla individer som väljer att inte leva i heterosexuella parrelationer. 

Jämställdhetsdiskursen kan vidare anses vara exkluderande då kvinnor och män ska antas 

begära varandra och reproduktion anses vara det primära. Relationen mellan kvinna och man 

och samhällstrukturen blir en form av cirkelresonemang då samhället inte blir jämställt förrän 

kvinnor och män är jämställda, samtidigt som kvinnor och män inte blir jämställda så länge 

inte samhället är det.74

 

                                                 
73 Transgenders innebär att individer identifierar sig med det kön som är motsatsen till deras egna kroppsliga. 
74, Dahl, s. 64 ff. 
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Vidare kan citatet ovan eventuellt påtala att det på institutionen förekommer en makthierarki 

på somliga positioner och att vissa inte kan dela med sig av makten som de besitter. Citatet 

kan även belysa att den manliga normen överlag kan anses vara vit västerländsk man. I det 

tidigare teoriavsnittet benämndes det att manlighet generellt sett sammankopplas med 

överordning och kontroll i kontrast till kvinnlighet, vilket inte kopplas samman med det 

alls.75 Det tar sig uttryck i form av att kön sätter ramar för individer på arbetsplatsen och att 

det begränsar och försvårar för ett systemförändrande jämställdhetsarbete, som nu befinner 

sig i fasen för det systembevarande jämställdhetsarbetet. 

 

I nedanstående citat kan det tolkas som att det finns begräsningar för kvinnor inom 

institutionen: 

 
Är det ojämställt bland kvinnor och män så märks det på alla, både privilegierade och icke 
privilegierade. Det finns ett glastak. Man kan tycka att det inte är någon idé därför. Man måste titta 
efter på vad det är som är fel. Det är inte bara att ta sig större friheter än vad man ska. […]. 
(Kvinna). 

 
Amundsdotter och Gillberg skriver om att kvinnors karriärsmöjligheter kan hindras eftersom 

det finns mekanismer som är infogade i maktförhållandet på institutionen. Detta brukar 

beskrivas som ett osynligt tak, vilket innebär att det finns i det dolda och att det kan vara svår 

upptäckt. Det är varken rättvist eller lönsamt då individuella resurser inte tas tillvara som de 

borde och det i sin tur kan leda till att relevant kunskap kan försvinna. Argument för att det 

mänskliga kunnandet oavsett kön ska tas tillvara i en blandad personalgrupp, kan vara att 

forskning har visat att på arbetsplatser där det både finns kvinnor och män är lönsamheten 

som störst.76

I citatet som följer diskuterar informanten kvinnliga och manliga könsroller och de 

könsgränser som finns inom institutionen och att det inte är helt acceptabelt att man utmanar 

rådande könsgränserna som strukturerar ens handlingsutrymme. Det kan vara ett exempel på 

hur genussystemet kan styra individer. 

 
[…] Jag tror att [jämställdhet är något som gynnar både kvinnor och män]. Idag trivs inte den stora 
majoriteten med de könsroller de har fått tilldelade. Jag tror att majoriteten inte trivs med att de 
måste vara för manliga eller för kvinnliga. Och på många sätt inte kunna göra massa saker som de 
skulle vilja kunna göra för att det är antingen manligt eller kvinnligt. Jag tror att lösa upp de 
rollerna vore bra för alla faktiskt. Man kan ju prata då om att alla inte har någon bonusmakt 
tilldelade till sig. Det är lättare att ha makten än att dela med sig till kvinnor. I ett nytt samhälle 
skulle makt inte automatiskt handla om makt lika med biologiskt kön. Det är väl klart att de som 
sitter på maktpositioner nu skulle förlora på det. Men jag tror överlag att mår bättre med 
jämställdhet. Jag tror att alla tjänar på det. (Man). 

                                                 
75 Göransson, s. 24. 
76 Amundsdotter och Gillberg, s. 35. 
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För att ta steget vidare från det systembevarande jämställdhetsarbetet till det 

systemförändrande jämställdhetsarbete så bör enligt Mark, en omvandling i och med 

synsättet för vad som är kvinnligt respektive manligt ske. Mellan könen kan 

arbetsfördelningen påverkas genom synen på vad som är kvinnligt och manligt, där kvinnor 

tar så kallade ”kvinnliga” arbetsuppgifter medan ”männen” tar manliga arbetsuppgifter. 

Dessa föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt är djupt rotade och 

förändringar möter därmed på stort motstånd.77 Det kan innebära att institutionen är internt 

segregerad, vilket innebär att arbetsuppgifter är könsbaserade, detta kan även kopplas till 

Hirdmans teori om isärhållandet av kön.78

I boken Det ordnar sig beskrivs det att positioner kan vara könskodade inom en institution 

eftersom arbetsuppgifter sammanlänkas med ett specifikt kön, som är grundat på 

föreställningar om genus.79

 

Citatet nedan belyser att flera av informanterna benämner hur de utsätts för en 

”maskotfiering”. De ses som maskotar utifrån sina kön. 

 
Jag tycker inte att det är jämställt [på institutionen]. Gått igenom löner och det är inte jämställt. 
Det är olika förväntningar på vad man kräver beroende på kön. Vilka friheter man tar sig. Män tar 
sig större friheter här och de får en större tolerans. Det är högre krav och man påpassas mer som 
kvinna här. Ser det mer att man sköter sig som kvinna. Är säker på det. Män och då mest manliga 
lärare kan ta sig större friheter. Men det är en homogen personalgrupp. Men med en tydlig manlig 
norm på […] [institutionen]. Allt som avviker blir lite annorlunda bemött. (Kvinna). 

 

Citatet kan kopplas till att individer som verkar i minoritet, så kallade ”tokens”, blir utsatta 

för strukturella mekanismer och blir utifrån det påtvingade ett visst sätt att vara på för att 

själva kunna hantera dessa. Att vara synlig bland majoriteten, som först då en avvikare 

kommer in i gruppen blir självmedvetna, är vanligt för ”tokens”.80 Vidare kan det påtalas att 

det som styr arbetskulturen på institution är den manliga normen, vilket innebär att kön har 

betydelse. Kvinnor hamnar i den underordnade positionen medan männen blir förenade med 

manlighet, överordning och kontroll. 

 

I det följande citatet kan det tolkas som att informanten upplever att hon synliggörs på grund 

av att hon är kvinna som kan diskutera utifrån ett feministiskt perspektiv, vilket kan uppfattas 

som en punktinsats som görs och så är åtgärden klar. 

                                                 
77 Mark, s. 22, 73 f. 
78 Hirdman (1998), s. 49. 
79 Genus betyder att föreställningar om vad som anses ”kvinnlig” respektive ”manligt” inte är biologiskt utan ses 
istället som socialt konstruerat För ett vidare resonemang se Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2001). 
80 Se Rosabeth, Moss Kanter (1977), Men and women of the Corporation. Basic, New York, s. 216 ff. 
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Ja [angående jämställdhet kan jag få min röst hörd om jag vill] det tror jag. Till en viss gräns. Det 
betyder att jag blir lyssnad på men att det samtidigt finns en form av maskottendens. Ungefär som 
att ”Va bra vi tar in henne för då kan hon prata om […] [ämnet] ur ett feministiskt perspektiv” och 
sen så är det klart efter det. ”För då är vi safe liksom, då är det fixat”. (Kvinna). 

 
Informanter har nämnt att kvinnor och män hänförs egenskaper utifrån sitt kön, vilket 

informanter upplever sker på institutionen. Kvinnliga informanter uppfattar exempelvis en 

”maskotifiering” som att det är något man utsätts för som kvinna. Kvinnor blir synliga just i 

egenskap av sitt kön. Det kan upplevas som att kvinnor utifrån sitt kön får den representativa 

rollen, att fylla en plats i en kommitté för att det behövs en kvinna för att balansera upp. 

Informanter upplever det dels som att det är bra att man påträffas där och dels att man borde 

få vara sin kunskap, kompetens och inte tillskrivas som kvinna eller man, vilket informanten 

upplever som det väsentligaste med jämställdhet. De osynliga tillskriva men ändå existerande 

reglerna som kön får, kan ses som ramar som styr och delvis kapar individers livsutrymme. 

 
[…] Jag känner mig liksom inte undanskuffad. Andra möten, det finns ju sådana, kan man ju bli 
utsatt för en typ av behandling där det finns fula knep, till exempel om man gör en dragning och 
någon hoppar på en detalj och försöker kolla bort en, istället å får en att tala till punkt. Det kan 
tolkas som en viss typ av diskriminerande beteende att man är kvinna ”inte lilla gumman 
samanhang” men att man blir ifrågasatt inte har erfarenheten kanske men det är såna taktiska knep 
liksom. Men har man lite skin på näsan så kan man skuffa undan dem. Jag tänker [ibland] på [att 
det] finns andra som medverkar vid mötet som också ser att det händer och korrigerar det men det 
händer men det beror på hur duktig man är på att parera det. De fallen jag tänker på så är det män 
[som korrigerar]. (Kvinna på en högre position). 

 
Citatet kan anses belysa att det förekommer härskartekniker som syftar till att manipulera, 

vilket kan ses som maktmissbruk. Informanten verkar klassa det som att detta är ett 

diskriminerande beteende och att som kvinna måste man vara stark och tuff för att klara av 

jargongen i arbetsklimatet, som kan förekomma på möten. Informanten behandlas därmed 

ibland annorlunda på grund av att hon är kvinna, men samtidigt upplever hon att ”det är 

mycket som jag får fram som åstadkommer avtryck i slutänden”. 

 

Författarna Wahl, Holgersson, Höök och Linghag beskriver hur kvinnor ibland kan ses som 

en symbol i den egna kontexten på institutionen. De kan bli mer synliga och uppmärksammas 

mer baserat endast på att de är kvinnor, vilket då kan ses som en negativ uppmärksamhet. 

Kvinnor kan också känna att de som symbol blir en kollektiv symbol för alla kvinnor och 

måste därför tänka sig för angående hur hon agerar, för att inte misslyckas så att andra 

kvinnor dras med i misslyckandet.81

 

                                                 
81 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 150 f. 
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Vidare finns det indikationer på att kön sätter ramar på institutionen. Det kan yttra sig i form 

av att det på institutionen förutom den manliga normen även finns ett ideal kring hur en 

person i yrket bör vara. Detta ideal har många likheter och kopplingar till den manliga 

normen. Idealet kring yrkets ”stjärnideal” kan ses som ett uttryck för institutionens och yrket 

i stort, egna genussystem, där alla får förhålla sig till idealet. Vidare kan idealet ses som en 

del i ett genuskontrakt där kvinnor och män i yrkeskontexten följer en norm där mannen 

anses vara den privilegierade, vilket gör att kvinnor hamnar utanför, de är inte en del av 

idealet och de får därmed anpassa sig efter stjärnidealet.82

 

I citatet nedan finns det exempel på hur ”stjärnidealet” på institutionen kan yttra sig: 

 
[…] om man tittar i ämnestidningarna så är […] [de lysande stjärnorna här] bara män utom några 
få. Det är en koppling mellan manligt- stabilt och det lever kvar och sätter spår i studenternas val. 
Det syns i forskning och i vad man gör. Det har med lärarna att göra och ingenting annat. Man 
glömmer gärna att vissa inte tar plats och andra gör det. Det är nog också något man lär sig. Vad 
bedömningarna byggs på är otydligt. Finns en idé om den framgångsrika [inom ämnet], där idealet 
säger att det är en ung eller medelålders vit man, klädd på ett visst sätt som pratar på ett visst sätt. 
Jag tror att om någon sitter tyst och blir pekad på så är det nog den som minst ser ut som den 
framgångsrika […] [inom ämnet]. (Man). 

 
Enligt Pernilla Jonsson har tidigare föreställningar om det vetenskapliga geniet varit kopplat 

hårt till det manliga. Bilden lever vidare även fast de rättsliga svårigheterna för kvinnor inom 

det vetenskapliga fältet har undanröjts.83

 
För det finns ju massa andra maktaxlar som också påverkar. Och när den såkallade jämställdheten 
blir t.ex. att det bara handlar om könsbaserade siffror så är risken att det inte ger någon skillnad. 
Då handlar det bara om att man tränat tjejer i att bli […] [den ledande stjärnan]. Då generar det 
nog inget annat. (Man). 

 

Citatet ovan kan ses peka på vikten av att varva kvantitativa metoder som en ökad 

representation av det underrepresenterade könet men det belyser även på kvalitativa metoder 

som att försöka ändra attityder och frångå ledande normer och ersätta dem med bättre 

alternativ. Citatet kan vidare påtala att kvinnor oftare får anpassa sig efter den rådande 

normen och att de ska bli som stjärnidealet vilket innebär en lyckad man. Istället för att 

problematisera stjärnidealet och den manliga normen är det lättare att försöka anpassa 

kvinnor efter männen. 

 

                                                 
82 Hirdman (1988), s. 49 ff. 
83 Pernilla, Jonsson (2007), ”Vetenskapseliten”. I A. Göransson, (red.), Maktens kön – kvinnor och män i den 
svenska makteliten på 2000-talet. Nya Doxa, Nora s. 455. 
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4.3.2 Ojämn maktfördelning 
Teorier om kön är ett hjälpmedel för att påvisa att kvinnor tillhör en viss kategori och lägger 

ett problematiserande på institutionen och dess struktur, istället för att fokusera på kvinnor 

som enbart individer. Strukturer i institutionen kan begränsa kvinnor, genom att fokusera på 

det blir det intressant att problematisera varför kvinnor är så få på de höga positionerna.84

 

Enligt Anna Wahl kan kvinnliga chefer uppleva andra former av stress som inte män 

upplever. Dels stressen av att vara en pionjär, det kan vara avvikande att vara relativt ensam 

som kvinna på en högre position och det kan skapa en press. Dels kan situationen av att vara i 

en minoritetssituation orsaka att kvinnor om och om igen måste styrka att de är lika bra som 

de manliga cheferna i sitt jobb.85 Detta kan kopplas till ”För närvarnade tycks samhället 

onekligen vänta sig att dagens och morgondagens kvinnliga chefer ska vara ’övermänniskor’ 

för att kunna lyckas överleva”.86

 

Anita Göransson beskriver att det finns sålunda stereotyper om hur en kvinnlig chef är men 

att ett problematiserande av stereotypen inte finns. Dessutom är de kvinnliga stereotyperna 

om och om igen lägre skattade än de manliga stereotyperna.87 Maktens villkor är att desto 

högre upp i en institution man kommer desto större krav på anpassning. Denna 

homogenisering som är oberoende av kön agerar man liknande med liknande värderingar 

som stärker gruppens potential till maktutövning. Det leder till att diskriminering sker, det 

ökar om relationer mellan dem på toppositionerna är bra och nära.88

Vidare skriver Amundsdotter och Gillberg att mäns överordning i organisationer gör att män 

även sätter ramarna för vad en chef innebär. Kvinnliga chefer blir därmed jämförda med det 

manliga chefsidealet men också med normen om hur en chef ska agera.89

 

I nedanstående citatet kan det ses som att institutionen kan anses ha en sned könsfördelning 

mellan kvinnor och män och att eftersom institutionen är en statlig myndighet så anser 

informanten att det är en nationell angelägenhet: 

 
Jämställdhetsplanen är ju en nationell angelägenhet eftersom vi är en myndighet att arbete mot en 
sneda könsfördelningen framförallt. (Man). 

 
                                                 
84 Amundsdotter, och Gillberg, s. 105. 
85 Wahl, s. 85. 
86 Cary, Cooper och Marilyn, Davidsson (1982), Kvinnor som ledare. Nordstedts, Stockholm. s. 158. 
87 Wahl, s. 87 f. 
88 Göransson, s. 29 f. 
89 Amundsdotter, och Gillberg, s. 126. 
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Citatet nedan handlar om att arbetsuppgifterna kan vara könsuppdelade: 
 

Vi har ingen mångfald i enligt min mening i rekryteringen inom […] lärosätet. Där kan det finnas 
en icke jämställd och könsfördelningen är ju fortfarande kategoriskt sned det vill säga alla Ta 
personal […] tekniska, administrativ personal, är i princip kvinnor och lärartjänsterna är i princip 
män. De finns ett aktivt arbete på […] lärosätet för att motverka det här. Men vi har inte haft något 
stort genomslag. (Man). 

 
En vidare tolkning skulle kunna vara att även arbetsområden är starkt kopplade till status, där 

de kvinnliga områdena har lägre status än de manliga. I genussystemet blir det tydligt att 

könen både hålls isär och hierarkiseras. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 

arbetsuppgifters status kan vara en form av hierarkisering, där mäns arbetsuppgifter anses 

vara mer statusfyllda.90

 

Ursula Hård skriver om att det idag är cheferna som är ansvariga för att ett 

jämställdhetsperspektiv återfinns på de olika sakområdena, vilket också innebär att de måste 

se till att kunskap även når övriga medarbetare. Det blir nu ledningens ansvar och uppgift att 

säkerställa att det gjorda arbetet tas tillvara och att jämställdhetsprocessen fortsätter, men 

tillsammans med personalorganisationerna och medarbetarna. För att inte riskera att 

jämställdhetsfrågorna framöver ”integreras bort” utan istället blir en del av institutionens 

verksamhet, måste gjorda erfarenheter/kunskaper länkas samman med framtida 

utvecklingsarbete.91

 

Citatet kan uttrycka att det finns en maktfördelning mellan kvinnor och män: 

 
Ja det är lite si och så [med] maktfördelningen mellan könen [man kan] se en tydlig tendens [ett] 
mönster. Män som har mer inflytande har ofta en väldigt tydlig position att har en integritet högst 
upp position och titel som gör att du kan handla exakt på den positionen. Medan flertalet kvinnor 
som har å ena sidan mycket inflytande och därmed makt sitter på väldigt mycket lösare positioner 
dvs. makten kan tas tillbaka i morgon för det är bara en delegation som ska dras tillbaka mer 
informell position. [Problemet är] dels anställningsformen och dels uppdragsformuleringen. […]. 
(Kvinna). 

 
Citatet kan peka på att det kan finnas ett mönster gällande att positionen som en man innehar, 

har en titel som gör att det går att agera utifrån den positionen. Däremot har kvinnor med 

inflytande på institutionen, makten som vice och biträdande positioner vilket är positioner 

som kan försvinna från en dag till nästa. Wahl skriver om att kvinnor på inflytelserika 

positioner kan ses provocera och utmana den manliga övermakten på institutionen. Det kan 

leda till att män känner sig hotade och därav måste markera sitt övertag.92 Wahl, Holgersson, 

                                                 
90 Hirdman (2001). 
91 Hård, s. 7. 
92 Wahl, s. 108 f. 
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Höök och Linghag nämner att kvinnor som har tagit sig upp till de manliga höga 

positionerna, är i en könssegregerad sfär och i minoritet, detta får effekter för strukturer. 

Dessa effekter kallas kontrasteffekter och innebär att majoriteten män påminns av minoriteten 

kvinnor, om hur lika de är och vad de har gemensamt, samtidigt som det gemensamma 

hotas.93

 

Pernilla Jonsson menar att kvinnor i den akademiska världen lever under ett stort tryck och 

majoriteten av kvinnor i den akademiska sfären befinner sig på positionerna som 

kategoriseras som längst ner och de mest instabila, inom undervisningen.94

 

Citatet kan belysa att det finns en statistisk jämställdhet av kvinnor och män, vilket påtalas 

som viktigt och att det finns en medvetenhet på lärarnivån och bland studenterna. 

 
Det beror på nivåer kan man säga. Det ska finnas någon slags statistisk jämställdhet, att det är lika 
många tjejer lika många killar som är lärare t.ex. och att det är viktigt att eller en poäng med så här 
könsfördelningen är statistiskt mellan studenterna att vi är jämn och att på den nivån är det hemma 
på något sätt och därför finns det också en medvetenhet om det och vi har jobbat på det. Däremot 
om man ser på vilka som sitter på beslutsfattande positionerna så är det väldigt enkönat, det är 
bara killar. Det krävs ju att det är dags att ta nästa steg t.ex. i positioner så man måste förstå att det 
inte bara handlar om jämna könsfördelning alltså organisatoriska statistiken. (Kvinna). 

 
Citatet kan även belysa att på positionerna som är beslutfattande har en manlig dominans. Det 

tycks därmed finnas maktskillnader mellan kvinnor och män vilket skulle kunna peka på att 

det inom institutionen finns en hög segregeringsgrad, beträffande positioner och sysslor 

mellan könen men även beträffande inflytande. Det kan bidra till att institutionen 

reproducerar samhällets genusordning eftersom institutionen är en del av samhället. Det är ett 

exempel på könssegregering vilket kan kopplas till Hirdmans första logik om isärhållandet av 

könen. Det verkar därmed på institutionen råda en form av vertikal könssegregering. Det 

handlar om manlig dominans på de höga positionerna och sysslorna. Institutionskulturen 

inom lärosätet skulle kunna betraktas som missgynnande för kvinnor då det verkar finnas ett 

glastak som innebär att kvinnor har sämre möjligheter att avancera inom institutionen. 

Institutionen verkar därmed befinna sig här i det systembevarande förhållningssättet där 

kvinnor kan försummas på grund av sitt kön. Strukturen på institutionen verkar utgå ifrån ett 

systembevarande förhållningssätt vilket innebär att kvinnorna på institutionen måste anpassa 

sig till den manliga normen som råder på institutionen. 

 

                                                 
93 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, s. 70 f. 
94 Pernilla, Jonsson (2007), ”Vetenskapseliten”, s. 468. 
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Gertrud Åström skriver om att representationen i de beslutande organen är jämnt fördelat 

mellan kvinnor och män innebär det inte per automatisk att det är jämställt, men det skulle 

kunna vara en förutsättning och det är absolut inget hinder. Hon menar att det mellan könen 

finns en ordning, men att det inte sker per automatik i hur det yttrar sig. Därför skulle arbetet 

ske mer klarsynt och öppet med flera typer av lösningar som gynnar jämställdhet och inte 

bara följa en färdig mall för att lösa samtliga problem.95

 

Citatet nedan kan påvisa hur informanten upplever att institutionen kan reproducera den 

manliga normen och att maktskillnaderna mellan kvinnor och män, förefaller vara något 

naturligt och ser det som någonting själklart. 

 
Jag tänker nog på de problem som finns tror jag. Och på könsroller i genus. Skillnader i 
maktbalansen som du upprätthålls hela tiden på olika sätt. Och framförallt på hur många som 
jobbar med att få skillnader mellan man och kvinna att framstå som naturliga. Och arbetar för det 
och argumenterar för det som något självklart. Och sen också att problemet är att det kanske är ett 
tyst problem. […] (Man). 

 
Informanten påtalar även att: ”På ledningsfunktionerna har ju bara varit män”. Det kan 

tolkas som att institutionen kan ses som hierarkisk och att kön har betydelse eftersom 

institutionen utgår ifrån det systembevarande perspektivet, det vill säga ett ”enkönat” 

perspektiv. Istället för att se att det är ”strukturen” på institutionen som ses som den felade 

länken. Enligt 4 § i jämställdhetslagstiftningen ska arbetsgivaren motverka ojämställdhet och 

se till att kvinnor och män har samma villkor och möjligheter gällande lönefrågor, 

arbetsförhållanden och rekrytering.96

 
Anita Göransson skriver att inom vetenskapen finns olika logiker och rekryteringsprinciper, 

vilka ger en grund för olika meritkriterier där det mest relevanta är utbildning och 

representation. Rekryterarens roll och makt är intressant då denne väljer personal efter 

kvalifikationer och kompetens och de är relativt socialt konstruerade kategorier, som olika 

individer urskiljer på olika vis. De rekryteringsprocesser som är de som man har mest tillgång 

till och insyn i, är de som kvinnor har lättast att komma någonstans i. Kvinnor och 

minoriteter klarar sig bäst vid formella rekryteringar, medan de försummas av informella 

tillsättningar.97

 

                                                 
95 Gertrud, Åström; cf. Amundsdotter, och Gillberg (2005), Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok. s. 71. 
96 JämO, s. 18. 
97 Göransson, s. 33. 
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Följande citat kan tolkas som att det är bara att sätta igång med jämställdhetsförbättringar 

eftersom det råder en obalans mellan kvinnor och män på institutionen som måste förändras: 

 
Ja jag tror att [effekterna vid en jämställdhetsförbättring är att] det handlar om en typ av 
rättvisefråga. Jag tror inte att det finns något nu ska vi eller ska vi inte utan nu bara ska vi bara 
göra, det finns ingen anledning att inte göra. För mig är det så självklart. Det handlar inte om att 
det blir en bättre värld eller det blir ju en rättvisare värld men det är ju inte ”Vi behöver fler 
kvinnor i fler styrelser för då blir det bättre för då kommer kvinnor stå för värderingar som är 
omhändertagande och sådär” och det kanske de gör men poängen är inte det utan poängen är att 
man måste förändra och att det är en obalans. (Kvinna). 

 
Eva Amundsdotter och Minna Gillberg beskriver att kvinnor och män i ett demokratiskt 

samhälle inte bemöts utifrån kön utan som individer. Jämställdhet handlar om mänskliga 

rättigheter och rättvisa. Den påtagligaste rättvisefrågan som behandlas i jämställdhetslagen är 

löner. Möjligheterna för kvinnor att bli chefer är generellt svårare, då kvinnor i samhället har 

betydligt mindre inflytande och förtjänsten pengar är lägre. Villkoren i Sverige är därmed 

systematiskt diskriminerande för kvinnor som grupp idag. Att behandlas på lika villkor är en 

mänsklig rättighet.98

 

4.3.3 Könsfördelning på höga positioner 
Könsfördelningen på högre positioner är inte jämnt fördelade på institutionen. Det finns 

kvinnor på höga positioner men dessa är i minoritet. Ju högre upp i hierarkin vi kommer på 

institutionen ju färre kvinnor finns det. Det kan som informanten nedan beskriver kallas för 

en ”leaking pipeline”: 

 
Vi har alltid [inom jämställdhet] kunnat peka på att vi har nästan 50 % kvinnor som studenter, och 
därigenom kunna undvika att göra en stor grej av det. Sen har vi på lärarsidan i grundutbildningen 
en relativt bra fördelning också. Men sen så har vi som när man ute i världen en leaking pipeline, 
det vill säga att vi har många kvinnor som kommer in ju längre upp i organisationen man kommer 
ju färre kvinnor har vi. […]. (Man). 

 
Att få stöd till den kompetensutveckling personalen behöver individuellt, är av stor vikt och 

något som eventuellt borde ses över på institutionen. Att det är så få kvinnor bland männen 

högst upp i hierarkin kan ses som en form av resursslöseri. Att lägga stora resurser på att höja 

kvinnorepresentationen kan bidra till att andra viktiga aspekter kommer i skymundan. Den 

numeriska satsningen kan också ses som en dold och förtäckt form av positiv särbehandling 

av kvinnor, som kan sända ut felaktiga signaler om att kvinnor måste kvoteras in eftersom de 

är mindre kompetenta än män och att det enda sättet för kvinnor att ta sig till toppen är 

genom att gå före en kompetensbaserad intervju för att få en topposition. 

 

                                                 
98 Amundsdotter och Gillberg, s. 33 f. 
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Citatet nedan kan visa på att högre upp är det männen som finns och det är de som har 

makten. Det kan ses som en form av vertikal strukturering där kvinnorna befinner sig på lägre 

nivåer än män, med färre utvecklingsmöjligheter att påverka än andra yrkeskategorier.99 

Kvinnor och män på institutionen befinner sig ofta på olika nivåer med olika mycket makt. 

De få kvinnorna som befinner sig på en högt uppsatt position har påtalat att de bland annat 

känner sig utsatta för fula knep, blir en symbol baserat enbart på kön, är stressade, att de gör 

mer än män på samma nivå och att det finns en stor omedvetenhet eller ett konservativt 

tänkande kring kvinnor på högre poster. 

 
Jag tycker att [relationen mellan kvinnor och män på institutionen] […] fungerar rätt bra. I den 
relation jag är i som lärare och i relation till andra lärare, där tycker jag att det funkar. Däremot så 
tycker jag att det inte fungerar bland de som sitter på beslutsfattande positioner. Där är det killarna 
som har makten och tjejerna som kommer med frågorna. Och där killarna sitter på pengarna och 
tjejerna ber om pengarna. Så där är det en väldig obalans. (Kvinna). 

 
Att det existerar en ”leaking pipeline” på institutionen kan handla om flera faktorer, dels att 

institutionen är en akademiskt styrd och kan anses vara en konservativ arbetsplats som delvis 

genomsyras en hierarkisk struktur som försvårar för kvinnor att komma fram. Dels den 

manliga normen som medverkar till att män är idealet på institutionen och yrket består till 

största delen av män. Vidare har individen och individens kompetens som det även står om i 

jämställdhetsplanen en central roll, då det kan skyla betydelsen av genus. Osynliga 

diskriminerande strukturer som kan utgöras av allt från arbetstider till möjligheter till karriär 

och karriäravbrott för kvinnor, är också relevanta. 

 

4.3.4 Det nya skrämmer 
”Frågor om jämställdhet är något av de farligaste som finns”. Citatet kan belysa hur frågor 

kring jämställdhet kan ses som skrämmande och att individer kan känna sig hotade av 

jämställdhet. 

Hård påtalar att trots att förändringsprocesser kan vara svåra att initiera, kan de komma att 

påbörjas när exempelvis ett nytt problem eller initiativ framträder, antingen genom yttre eller 

inre påverkan eller både och. Dessa problem eller frågor kan komma att presenteras av någon 

eller några parter inom eller även utanför en institution.100 Amundsdotter och Gillberg skriver 

att det kan vara svårt för en institution att ta till sig att ens egen arbetsplats är ojämställd och 

behöver ett aktivt jämställdhetsarbete101. Många av informanterna anser att det inte är så 

                                                 
99 SOU 1998:6 Ty makten är din - : myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige: betänkande / 
av Utredningen om föreställningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män – 
Statens offentliga utredningar. 
100 Hård, s. 18. 
101 Amundsdotter, och Gillberg, s. 88. 
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farligt just på deras nivå men att något måste göras. Det kan vara skrämmande att påbörja ett 

nytt projekt för att främja jämställdhet. Att ta en bit i taget kan vara bra för att inte få en 

känsla av en helomvändning på en gång. Att börja med små insatser och att satsa på 

kortsiktiga mål som följs upp kan vara att föredra. 

Formella normer är kodifierade – regler som är nedskrivna, som exempelvis lagstiftningen. 

Synliga normer är exempelvis att hälsa på en flyktig bekant vid ett möte utanför institutionen. 

Denna norm är lätt att förstå och se. De informella och dolda normerna är däremot avsevärt 

mycket besvärligare att förstå och känna igen. Uttryckssättet ”det är en oskriven regel” det 

vill säga att det är en informell ”lag” som inte är antagen av Riksdagen. De osynliga 

normerna är svårare att förändra än synliga normer. Det finns könsspecifika normer som 

baseras på hur vi antas agera utifrån kön.102 Följande citat kan visa på könsspecifika normer 

är något förekommande på institutionen: 

 
Jag tror att en jämställdhetsförbättring har positiv påverkan, att alla får en mer jämlik chans att 
göra sitt och vara sig själva. Att man får utvecklas åt det håll man vill som individ på ett sätt man 
trivs med. Kortsiktigt så tror jag att vid en jämställdhetsförbättring här så kommer det att spridas i 
yrkeskåren. I och med de stabila könsroller och de traditioner som vi har så kommer vissa att 
känna sig otrygga för att det vanliga är invant och tryggt.  Så kommer det att bli både för många 
män och kvinnor. För det är otryggt att gå ifrån det man har. Jag tror att man måste förstå det. Det 
är väl därför många försvarar könsrollerna. (Man). 

 
De könsspecifika normerna är något som informanterna har tagit upp och de flesta verkar 

vara överens om att kategoriseringar utifrån kön eller andra faktorer är förkastliga och bör 

undvikas. De osynliga normerna som verkar råda kan vara svåra att komma åt då det finns en 

företagskultur som genomsyrar hela institutionen och den sätter ramar för hur individer 

agerar och bemöts. Att vara en enskild individ i ett klimat präglat av hierarki och 

ensamarbete måste vara problematiskt och att dessutom förstå och vara en del av normerna, 

måste vara ansträngande. Att utmana normerna kan vara skrämmande då man bryter ny mark 

och tar sig andra vägar än de redan utstakade. Obehag skapas när ordningen utmanas till 

förändring. De normer och regler vi följer har vi ofta med oss sen barns ålder. Därmed blir 

återställandemekanismerna väldigt obehagliga och kraftfulla.103

Informanten i citatet nedan diskuterar att det finns ett flertal andra maktaxlar att ha med sig, 

än enbart genus: 

                                                                                                                                                        
 
102 Amundsdotter, och Gillberg, s. 88. 
103 Engström och Jakobsson, s. 14. 
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Det första som slår en [när man hör jämställdhet överlag] är ju en jämställdhet mellan 
intresseförfrågan och att det handlar om genus. Finns ju fler maktaxlar samtidigt, så att man ska 
försöka skapa någon slags förändring tror jag. Men då är jämställdhetsbegreppet ganska så där är 
lite skevt, det är lite enkelt att se ja men det är inte så det sticker inte i ögonen som t.ex. det där F- 
ordet gör. Feminism, det är liksom jämställdhet inom ett enklare sätt att prata om feminism. 
(Kvinna). 

 
Även andra informanter har också betonat vikten av att inte enbart fokusera på genus utan att 

också se på mångfald som något viktigt för institutionen. Vidare pratar informanten om att 

feminism har blivit lite av ett skällsord och att för att komma framåt med jämställdhetsarbetet 

på institutionen kan man vara tvungna att ta till strategier som att klä in ordet feminism i 

ordet jämställdhet. Ordet jämställdhet uppfattas ofta som något som gäller alla oavsett kön, 

inte enbart kvinnor, som ordet feminism kan kopplas till. Sen att det innebär ungefär samma 

sorts jämställdhetsarbete oavsett definition av orden, kan ses som en inlindad paradox. 

Följande citat kan ses belysa hur och vilka som eventuellt kan förlora på jämställdhet: 

 
[…] Man […] [skulle] liksom sopa trappan uppifrån. Jag skulle nog börja med att byta ut 
ledningen eftersom dem inte har agerat jämställt som jag har kunnat se. Jag tycker att det här med 
lika lön är viktigt så skulle se till att alla med samma befattning har samma lön liksom en liten 
besparing här bara som man kan ändra i verkligheten. Sen skulle jag se till att tjänsterna fördelades 
rättvist. Sen skull man väl dra igång en seminarieserie kring jämställdhet och andra frågor som 
också är osynliggjorda. [Men även] se över kursutbudet som vi har på skolan, och på vilket sätt 
kursutbudet kan ändras så att det skulle blir bättre. Och efter det skulle man ha många fiender. 
[Detta är] en aktionsplan för jämställdhet. (Man). 

 
Amundsdotter och Gillberg skriver om att definiera vinnare och förlorare är problematiskt 

och inte nödvändigt, men ofta anser många att män förlorar på att dela med sig eller ge av sin 

makt till kvinnor. Det kan vara en tillfällig bortgivning av makt tills jämställdhet helt är 

implementerad men faktum kvarstår att många män kan känna sig hotade av det. Det kan 

kopplas till en informant som menade att: 

” Det skulle väl innebära att några förlorade sina tjänster så de vill väl inte dricka kaffe med 

mig mera”. 

 

Vidare säger det att om något har ansetts vara normalt under en lång tid så uppenbarar sig 

svårigheter för utveckling. Det finns idag en instabilitet i makt mellan kvinnor och män. 

Genom att arbeta för ett jämställt arbetsklimat trotsas den dominerande instabiliteten, men det 

är inte något enkelt arbete då vägen mot förändring skrämmer. I processen blir motståndet en 

del av jämställdhetsarbetet som utförs. Kunskap är av stor relevans och en förutsättning vid 

jämställdhetsarbete för att attityder och åsikter inte ska styra. Att vara insatt i vilka mönster 

man kommer att trotsa är viktigt. Det är vidare av vikt för att kunna trotsa dominerande 
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mönster Kultur och struktur hänger ofta ihop och därför är det viktigt att kulturen blir 

påtaglig.104

 

4.3.5 En hierarkisk ordning 
Institutionen som är en del av ett större lärosäte är känd för att vara hierarkiskt uppbyggt. En 

hierarkisk ordning medför ofta ett konservativt tänkande, en seghet i att förändra, en stark 

kultur och en manlig dominans. Dessa faktorer kan få konsekvenser för kön som yttrar sig på 

olika vis. Den hierarkiska ordningen verkar vara en del av institutionens strukturella 

uppbyggnad visar vidare, att vertikal och horisontell segregering finns. Citaten nedan kan 

visa på detta: 

 
Makten är väldigt skevt fördelad eftersom det är en hierarkisk institution från början. Hierarkiska 
[…] kring […] [lärosätet] så ska man inte vara här då är det bättre att jobba någon annanstans. Och 
det är liksom en tradition som är flera hundra år gammal så det är väldigt svårt att ändra på. […]. 
(Man). 

 
Utbildningsinstitutionerna i hela världen är […] segaste och mest konservativa varelser. […] 
[olika lärosäten] har ju enormt tröga strukturer och de är […] strukturerna vi är upp mot. Det är en 
dubbel komplexitet. (Man). 

 
Citaten belyser komplexiteten vid förändringar på institutionen/lärosätet överlag, detta kan 

kopplas till Hård som belyser att förändringar och förändringsprocesser inte alltid är lätta att 

initiera i institutioner, detta då organisering till stor del handlar om kontinuitet och stabilitet 

istället för förändring och flexibilitet. Utifrån detta anklagas ofta institutioner för att vara 

trögrörliga och därmed svåra och tidskrävande att förändra. Samtidigt är en del av syftet med 

institutioner att de ska vara trögrörliga, men det utesluter däremot inte att det uppstår problem 

då institutioner har svårt att anpassa sig till förändrande omständigheter, såväl externa som 

interna. Institutioner kan samtidigt söka stabilitet och flexibilitet. Det är viktigt att framhålla 

att tröghet inte innebär att ”saker” är omöjliga att förändra utan tvärtemot förändras 

institutioner ständigt, samtidigt som de aldrig blir färdiga. Organisering ses som en ständigt 

pågående process, men där olika aktörer inom institutioner kan ha olika uppfattningar och 

tolkningar om vad som pågår. Även om institutioner förändras kontinuerligt är det trots allt 

inte ovanligt att institutioner försöker skydda vissa centrala delar från anpassning till de 

rådande förväntningarna på förändring, vilka kommer från såväl omvärlden som internt inom 

institutioner.105

Följande citat kan visa på att informanten anser att klimatet är hierarkiskt men att de ändå är 

relativt fria på institutionen: 
                                                 
104 Amundsdotter och Gillberg, s. 56, 72. 
105 Hård, s. 19. 
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Jämställdhet låter väl mindre farligt än jämlikhet antar jag. Jämställdhet tycker jag hänger ihop 
med en sån där principer som likabehandling det ska vara rättvist att man ska behandlas på ett 
rättvist att man ska till varje pris undvika sånt här kompisrelationer att man får olika tjänster därför 
att man känner vem och vem, och det är ett problemet att jämställdhet blir säkert tydligare ju mer 
hierarkiska en organisation är. På […] [lärosätet] är i och för sig otroligt hierarkiskt, men samtidigt 
det finns det många rundor som man kan göra lite vad som helst med vi är ganska fria. Så det är 
blandat här. Det är formellt hierarkiskt. […]. (Man). 

 
Vidare pratar informanten om kompisrelationer, vilket kan vara vanligt bland män, där 

klimatet kan vara ”för män - av män”. Det skulle kunna påvisa att det inom 

lärosätet/institutionen kan finnas interna homosociala nätverk som kan skapa ett 

systembevarande och därmed ett enkönat samband. 

 
Alla är ansvariga men ledarskapet betyder mycket. Har man en chef eller har man en ansvarig 
ledning som agerar så som de säger och som [jämställdhets]planen säger om man nu har en 
jämställdhetsplan eller inte, då betyder det väldigt mycket. Har man ett manligt ledarskap med 
gammeldags tänk då är det nog väldigt lite som folk kan göra åt det. Det är nog bara att svälja och 
acceptera typ och det är inte så kul. Sen hänger det ju också på individerna, att vilja själva, men 
det blir ju roligare om ledningen jobbar för en. De som har det i sitt normala, vardagliga tänk. 
(Kvinna). 

 
Citatet ovan kan belysa vikten av ledningens engagemang, delaktighet och intresse för 

jämställdhet och hur det kan påverka även övrig personal. Ledningens bemötande har därmed 

betydelse för, vilken status jämställdhet får inom institutionen. 

 

Citatet nedan kan visa på vikten av att ledningen är synlig och statuerar exempel gällande 

jämställdhetsarbete så att resterande personal har något att luta sig mot i början av en 

jämställdhetsförändring: 

 
Att vidarebefordra värderingar så att man får in det i dagliga arbetet. Ser till att det liksom inte får 
en låg höjd hur känslig det än är kan vara. Så jag tycker att det inte kan vara någon annan än 
ledningen men som ansvarar vidare så att alla i organisationen tar ansvar. (Kvinna). 

 
Delar av ledningen är med i jämställdhetsgruppen och arbetar med frågor kring jämställdhet 

och för att främja jämställdhet. Hård påtalar att det inte räcker med att jämställdhetsarbete 

genomförs ”underifrån” (bottom-up) från medarbetarna utan det behövs också stöd och 

satsande, ansvar och inblick ”uppifrån” (top-down) från ledningens sida gentemot de 

anställda.106 Det är därför viktigt att de i ledningen statuerar exempel och ser till att 

jämställdhetsarbetet är en integrerad del på alla nivåer och att de visar att det finns personer i 

ledningen som uppifrån ser till att prioritera jämställdhetsarbetet. Följande citat kan visa på 

hur hierarkiskt uppbyggd institutionen kan anses vara och hur makt kan yttra sig: 

 

                                                 
106 Hård, s. 84. 
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Forskning är ju i grunden väldigt lite samarbetsinriktad. En elitistisk verksamhet. Tydlig 
maktstruktur inbyggd akademiskt. Ekonomiskt tilldelningssystem. Allt handlar om pengar, är ju 
en konkurrens om pengar. De som sitter på pengarna har ju makt. Ett enmans lag där man står 
själv. Jag tycker att det är en väldigt hierarkisk verksamhet. Maktstrukturen är väldigt inbyggd i 
verksamheten. (Kvinna). 

 
Citatet nedan kan visa på en ambivalens och splittringar mellan grupper och kön: 
 

Det är svårt det är ju en institution med så många olika kluster. Är få som jobbar heltid. Är en liten 
arbetsplats om man ser på människorna som är här varje dag. Det är många fåprocentare. Det är 
inte alltid de goda som vinner. De tar också mer hänsyn till män överlag. Det har varit fler kvinnor 
som har fått gå. Det är lättare för kvinnor att få gå. Är ju så få kvinnor. Märks skillnad på mäns 
och kvinnors olika värde. Är en lojalitets och kompiskultur här. (Kvinna). 

 
Citatet kan även tolkas som att mäns och kvinnors olika värden är något som informanten 

tycker genomsyrar institutionens arbetsklimat och lojalitet och kompiskulturen hon nämner 

kan vara en bidragande faktor bland många andra faktorer till att kvinnor och män värderas 

olika. Även om det inte yttrar sig mellan kollegor så kan det yttra sig genom olika löner, att 

det är lättare att få kvinnor att sluta, färre kvinnor på högre positioner och den allmängiltiga 

manliga normen. 

 

Mark skriver att det finns ett antagande om att män och kvinnor var för sig som grupper är så 

gott som lika onda och lika goda och kan genom det vara likaväl offer som förövare. Det är 

därför viktigt att vid ett jämställdhetsarbete i grupp inte utgå från något annat då gruppen kan 

upplösas.107

 

5.0 Avslutande diskussion 
Det är nu tid för att återknyta till uppsatsens syfte och frågeställningar. Syftet i uppsatsen har 

varit att se på hur personalen upplever jämställdhetsplanen, jämställdhet och hur makt yttrar 

sig på institutionen ur ett genusperspektiv. Frågorna vi besvarat är: Hur är 

jämställdhetsplanen integrerad på institutionen? Hur yttrar sig jämställdhet och 

jämställdhetsarbete på institutionen? Hur är makten fördelad utifrån kön på institutionen? 

Det ville vi sedan koppla till rådande könsnormer för att se vilken betydelse det fick både ur 

ett individperspektiv och ur ett strukturellt perspektiv. 

 

Att arbeta med jämställdhet är ingen process som tar slut, utan det är ett arbete som ständigt 

måste få pågå. Informanterna som är vår främsta informationskälla i uppsatsen, har vi 

uppfattar som väl medvetna och insatta i jämställdhetsproblematiken som finns på 

institutionen. 
                                                 
107 Mark, s. 11. 
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5.1 Vikten av att ha en jämställdhetsplan 
Svaret på den första frågan: Hur är jämställdhetsplanen integrerad på institutionen, har visat 

sig vara att jämställdhetsplanen inte är integrerad på institutionen. Det är få av informanterna 

som vet hur de får tag på jämställdhetsplanen om det vill och få vet hur de kan använda sig av 

den. Planen i sig är välformulerad och väl utarbetad efter Jämställdhetslagen. Ett fåtal av 

informanterna uppskattar inte jämställdhetsplanen eftersom de anser att den bara är en 

skrivbordsprodukt och ett måste. Vidare anser de att institutionen är relativt jämställd på 

deras arbetsnivå och att planen inte borde vara ett måste reellt, eftersom det är så självklart 

det ska vara jämställt ändå, utan planen som ett styrande dokument. Det övergripande för 

informanterna är att de vill integrera planen i det vardagliga arbetet och att frågorna lyfts och 

inte hamnar längst ner på prioriteringslistan. Många verkar anse att jämställdhetsplanen är 

viktig och något som borde uppmärksammas och användas mer praktiskt för alla av alla på 

institutionen. Att få jämställdhetsplanen mer konkret på en nivå för alla, med fler 

målsättningar som uppfylls efterlyses av informanterna. De menar vidare att alla är ansvariga 

för sin egen del i en jämställd arbetsplats men att ledningen har ett större ansvar och bör ta 

jämställdhet på allvar. Ansvaret för att ha en jämställdhetsplan som uppdateras varje år ligger 

på prefekten på institutionen. Planen bör inte vara för utopiskt utformad utan bör snarare ha 

klara mål som är genomförbara och den bör vara uppföljningsbar och verklighetsförankrad. 

 

Det är vidare problematiskt att göra en jämställdhetsplan och ett jämställdhetsarbete som är 

lika för alla arbetsplatser då jämställdhetsarbete är kontextbundet och bör anpassas efter 

institutionens speciella situation. Institutionen saknar kort och långsiktiga mål som 

genomförs och följs upp rent reellt. Åtgärder som informanter har nämnt som kan främja 

jämställdhetsarbetet har bland annat varit: Fler personalutbildningar med fortbildning och 

kompetenshöjande åtgärder angående jämställdhet och jämställdhetsplanen kan vara ett steg i 

rätt riktning och även fler studiedagar eller möten där jämställdhetsplanen kommer upp till 

diskussion och integreras i verksamheten. Det bör dokumenteras i jämställdhetsplanen för 

insyn och för att se att målen verkligen uppfylls, när och hur man ska genomföra något.108 De 

insatserna som hittills genomförts kan ses som ett steg i ett led framåt men för långsiktiga 

resultat krävs även dokumenterbara långsiktiga steg som följs upp. Att se till att 

jämställdhetslagen efterföljs genom aktiva åtgärder på institutionen kan ses som ett 

minimumkrav.109

                                                 
108 Lindén, Lisa, Handbok för praktiskt jämställdhetsarbete, Jämställdhetskommitténs skriftserie 4, Göteborgs 
universitet, 2001, s. 33. 
109 Mark, s. 5. 
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Hårdraget uttryckt kring resonemanget om ett aktivt jämställdhetsarbete: Om det saknas ett 

aktivt jämställdhetsarbete på institutionen så bryter arbetsgivaren mot lagen.110

 

5.2 Institutionens åtgärder 
Den andra frågan: Hur kan jämställdhet och jämställdhetsarbete yttra sig på institutionen? 

Jämställdhetsarbetet som utförs på institutionen utförs till stor del av en jämställdhetsgrupp 

med olika anställda, vissa från ledningen, gruppen är initierad uppifrån Lärosätets centrala 

ledning. Jämställdhetsgruppen har utfört ett flertal projekt för att främja jämställdhet. Bland 

annat har gruppen tryckt på vikten av att få in ett genusperspektiv i undervisningen i form av 

litteratur av både kvinnor och män, och ordnat en pedagogisk kurs med genusperspektiv för 

lärare som nyligen startat. Chefen för lärosätet såg vidare till att genom förslag från 

jämställdhetsgruppen att anordna en föreläsning om kön i organisationer av Anna Wahl. Det 

visar att både vissa delar av ledningen och jämställdhetsgruppen genomför faktiska och 

konkreta åtgärder för att främja jämställdhet. 

 

Institutionen och hela lärosätet satsar mycket resurser på att öka balansen i den numeriska 

könsfördelningen för att få in fler kvinnor i de mansdominerade ämnena. Det kan dels ses 

som ett medel för att verka politiskt korrekta utåt men också som en åtgärd som främjar 

jämställdhet och även påvisar för andra att de föregår med gott exempel och gör något i 

praktiken. Institutionen verkar vara medvetna om problematiken kring en ojämn 

könsfördelning samtidigt som flera informanter menar att institutionen slår sig för bröstet och 

premierar sig själva för att de kommit långt med den numeriska könsordningen. Eftersom 

institutionen prioriterar att öka kvinnorepresentationen innebär det att de är medvetna om att 

de har problem angående jämställdhet på institutionen. Utåt sett marknadsför institutionen det 

som att utvecklingen går framåt och att det stegvis blir bättre, detta låter fint i teorin men i 

praktiken är institutionens medvetenhet kring problemen och de relativt få insatserna som 

genomförts reellt, ambivalenta. En förhoppning är att de åtgärder som genomförs för att 

främja jämställdhet på institutionen är för att verkligen få till en permanent förändring och 

inte mestadels för att få legitimitet internt men främst av omvärlden. 

 

Det övergripande problemet som vi kunnat utläsa på institutionen är glappet mellan teori och 

praktik, att gå från ord till handling. Även om det finns en vilja till förändring så räcker det 

inte för att åstadkomma en reell förändring. Att göra skillnad och verkligen skapa förändring 

                                                 
110 Lindén, s. 30. 
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är något som institutionen bör trycka hårdare på för att komma vidare med den ointegrerade 

jämställdhetsplanen och för att skapa ett levande dokument som verkligen används och finns 

på bordet. 

 

Institutionen är kvar i det systembevarande stadiet av jämställdhetsförändring, vilket innebär 

att institutionen tas förgiven och arbetet styrs och formas utifrån den allmängiltiga premissen, 

och fokuserar mycket på att öka det underrepresenterade könet. Institutionen skulle behöva 

ett mer aktivt systemförändrande111 jämställdhetsarbete, vilket innebär att en genusanalys och 

ett jämställdhetsperspektiv kan bidra till att omstrukturera institutionens arbete. Då kan den 

manliga normen och strukturella problem kritiskt synas och problematiseras. För att få till ett 

permanent, hållbart resultat av jämställdhetsarbete så är det ultimata att balansera både det 

systembevarande sättet och det systemförändrande sättet. För om de strukturella villkoren 

inte erkänns för individen så mister jämställdhetsarbetet sin förmåga att förändra, därför att 

maktförhållanden mellan människor därmed osynliggörs vilket leder till förnekelse. Det kan 

innebära att institutionen använder både kvantitativa åtgärder som att se till att en numerisk 

könsfördelning finns på alla nivåer och då även de högre positionerna, men också kvalitativa 

åtgärder som att reellt försöka utmana och ifrågasätta den manliga normen som finns på 

institutionen.112 Institutionen borde verka för att få in fler kvinnor även på de högsta 

positionerna och inte som i dagsläget ha kvinnor på max vice och biträdeande-poster. Genom 

att få till en förändring kring det skulle det kunna bidra till att branschen i stort reflekterade 

kring ökad kvinnorepresentation på de höga posterna och att fler kvinnor i arbetslivet på så 

vis får högre poster. 

Det finns vidare en seghet inbyggd i den hierarkiska strukturen inom institutionen. Eftersom 

det är en akademisk institution så är det väldigt mycket regler, formalitet och långa 

beslutstider då alla beslut oftast ska gå genom flera olika personer. Ledningen har dessutom 

bytts ut och institutionen har genomgått stora omorganiseringar. Institutionen har befunnit sig 

i en turbulent situation som man försökte stabilisera genom den nya ledningen. Det finns 

bland annat på grund av alla omorganiseringar, en osäkerhet hos informanterna angående 

vem som fattar beslut och hur. Av informanternas utsagor kan man urskilja att det verkar 

finnas en viss misstro hos många mot ledningen. Det kan medföra att personal agerar 

självständigt istället för att invänta ledningens direktiv eller att arbeta tillsammans för något. 

Det får konsekvenser för arbetsklimatet och informanterna menar att de flesta anställda spelar 

                                                 
111 För vidare resonemang om det systemförändrande och det systembevarande jämställdhetsarbetet se Mark 
(2007), s. 21 f. 
112 Mark, s. 22 f.  
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i ett ”enmanslag” där inget kollektiv finns. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i ett 

förändringsarbete och att alla strävar efter samma mål tillsammans, inte var för sig. Dessutom 

är en stor del av personalen anställda på projekt, kortare vikariat eller deltidstjänster vilket 

resulterar i en ostabil och segregerad arbetsmiljö. Den relativt segregerade arbetsmiljön yttrar 

sig dessutom i två olika former; först på så sätt att personalen arbetar väldigt skilda från 

varandra men även att de arbetar könssegregerat, skilda åt på olika positioner. I ett 

arbetsklimat där osäkerhet och ett individperspektiv finns, är risken att ingen tycker 

arbetsklimatet är tillräckligt illa för att orka ta tag i problemen eller inte orkar ta tag i det 

ensam, då de flesta arbetar avskilda från varandra. Implementering kan gå trögt då ”det nya 

skrämmer”. Personalen kan vara rädd för att det nya ska bli sämre än det nuvarande. 

”Att göra som man brukar” är säkert och om man inte känner sig som ett kollektiv är det 

lättare att göra så för att ensam slippa ta upp problem. Att göra motstånd och uppmärksamma 

problem angående jämställdhet kräver att man vågar bryta ingrodda handlingsmönster och 

tänka nytt. Detta är komplicerat och kan ta tid men förändringar måste bli en del av 

institutionen för att komma framåt. 

 

För att komma tillrätta med problem är kommunikation och dialog kollegor emellan, på alla 

nivåer av relevans, då kommunikationskanalerna näst intill saknas och inte fungerar i 

dagsläget.113 Ordning, tydlighet och insyn bör vidare genomsyra institutionen för att alla ska 

känna sig delaktiga i beslut och ha en inblick i organiseringen. 

 

5.3 Makt och segregering på institutionen 
Den tredje och sista frågan: Vilka exempel finns det på hur makten är fördelad på 

institutionen? Makten på institutionen är inte speciellt rättvist eller jämnt fördelad utan ju 

högre upp man kommer i hierarkin ju färre kvinnor tenderar det att vara. På student och 

personalnivån i stort är det en jämn könsfördelning. Men att könspresentationen är relativ 

jämn på det allmänna planet behöver inte betyda att makten är jämnt fördelad. Institutionen 

har en intern segregering då kvinnor och män ofta befinner sig på olika ställen trots att de 

befinner sig inom samma institution.114 På den administrativa sidan är studievägledare, 

ekonomiassistenter, informationsansvariga och personalansvariga kvinnor, vilket är väldigt 

vanligt förekommande på arbetsplatser överlag. På de högre nivåerna är kvinnor vice eller 

biträdande i olika former, på sina positioner. Männen befinner sig på de absolut högsta, 

ledande och strategiska posterna med mest makt, som prefekter och prodekaner. 
                                                 
113 Mark, s. 32 f. 
114 Se exempelvis SOU 1998:6. 
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Jämställdhet kan bidra till ett bättre arbetsklimat genom rättvisa, fler och bredare perspektiv, 

en laganda, ökad frihet och en större valmöjlighet till att inte begränsas i stereotypa 

könsroller. Jämställdhetsarbetet bör vara en fråga och ett ömsesidigt intresse både för kvinnor 

och män och inte ett särintresse enbart för kvinnor, som ofta är det underrepresenterade 

könet. En jämställd arbetsplats handlar om att ge och ta. Män måste vara beredda på att ge 

ifrån sig förmåner och makt för att få till en reell jämställdhetsförändring.115

 

Det övergripande syftet med en jämställdhetsintegrering116 på institutionen beträffande makt 

bör vara att integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv som alla är delaktiga i och att 

även ledningen anammar dessa perspektiv högst upp och inte ser det som något som bör 

göras på ”en lägre nivå”. Viktigt är också att lärare tar genusperspektivet på allvar och verkar 

för en mångfacetterad undervisning med litteratur och undervisning både av kvinnor och 

män, så att studenter får ta del av en könsbredd som de sedan tar med sig ut i arbetslivet. 

Detta också för att studenterna inte ska uppleva den manliga normen som något fundamentalt 

som de sedan reproducerar vidare i det yrke de valt, som också till stor del är mansdominerat. 

Kritiska glasögon och perspektiv måste integreras för att få till en förändring av den rådande 

maktordningen beträffande kön, på alla nivåer. 

Vi avslutar med ett citat av en informant som sammanfattar och tar temperaturen på 

institutionens jämställdhetsläge: ”Det är dags att ta nästa steg”. 

                                                 
115  Mark, s. 75. 
116 Jämställdhetsintegrering ett tillvägagångssätt för att nå upp till de jämställdhetspolitiska målen. Vidare 
betyder det att samtliga beslut inom samtliga politiskområden ska kännetecknas av ett jämställdhetsperspektiv. 
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Bilaga 1 
 
Till dig som arbetar på Lärosätets Institution 
 
Vi har som avsikt att genomföra en enkät om hur arbetsmiljön och jämställdhet ser ut här på 
Institutionen på Lärosätet. Anledningen till genomförandet av enkäten är att vi genom den får 
en bakgrundsbeskrivning till vår examensuppsats. Utgångspunkten för uppsatsen är hur 
personal ser på jämställdhetsplanen, hur den är integrerad, hur den används på institutionen 
och vad begreppet jämställdhet väcker för tankar. Enkäten blir därmed en form av förstudie 
inför vår uppsats.  
 
Vårt tillvägagångssätt vid urvalet till undersökningen är; att vi gör ett slumpmässigt urval 
baserat på var fjärde persons efternamn på postfacken. Anledningen till urvalsmetoden är att 
det är mindre undersökning det rör sig om. 
 
Enkätsvaren är helt anonyma och behandlas konfidentiellt av oss.  
Din medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du väljer att delta, då det är en kort och 
enkel enkät med ett fåtal frågor. Ditt svar är väldigt betydelsefull för oss och vi är oerhört 
tacksamma för din medverkan. För att kvalitén på undersökningen ska bli så bra som möjligt 
så hoppas vi att så många som möjligt väljer att delta. 
 
 
Om du har några frågor om enkäten så går det bra att kontakta oss via telefon: 
Veronica: XXX, XXX 
Jessica: XXX, XXX 
 
 
Ifyllda enkäter läggs i XX postfack senast torsdag den 18 okt! 
 
Enkätsvar via mail kan ske fram till den 22 oktober. 
 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen. 
 
Stockholm Oktober 2007. 
 
 
 
Utförd av: 
 
Veronica Gustafsson & Jessica Helmersson 
Genusvetarstuderande från Södertörns Högskola 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Till dig som arbetar på Lärosätets Institution 
 
Vi har som avsikt att genomföra en enkät om hur arbetsmiljön och jämställdhet ser ut här på 
Institutionen på Lärosätet. Anledningen till genomförandet av enkäten är att vi genom den får 
en bakgrundsbeskrivning till vår examensuppsats. Utgångspunkten för uppsatsen är hur 
personal ser på jämställdhetsplanen, hur den är integrerad, hur den används på institutionen 
och vad begreppet jämställdhet väcker för tankar. Enkäten blir därmed en form av förstudie 
inför vår uppsats.  
 
Vårt tillvägagångssätt vid urvalet till undersökningen är; att vi gör ett slumpmässigt urval 
baserat på var fjärde persons efternamn på postfacken. Anledningen till urvalsmetoden är att 
det är mindre undersökning det rör sig om. 
 
Enkätsvaren är helt anonyma och behandlas konfidentiellt av oss.  
Din medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du väljer att delta, då det är en kort och 
enkel enkät med ett fåtal frågor. Ditt svar är väldigt betydelsefull för oss och vi är oerhört 
tacksamma för din medverkan. För att kvalitén på undersökningen ska bli så bra som möjligt 
så hoppas vi att så många som möjligt väljer att delta. 
 
 
Om du har några frågor om enkäten så går det bra att kontakta oss via telefon: 
Veronica: XXX, XXX 
Jessica: XXX, XXX 
 
 
Ifyllda enkäter läggs i XX postfack senast torsdag den 18 okt! 
 
Enkätsvar via mail kan ske fram till den 22 oktober. 
 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen. 
 
Stockholm Oktober 2007. 
 
 
 
Utförd av: 
 
Veronica Gustafsson & Jessica Helmersson 
Genusvetarstuderande från Södertörns Högskola 
 
 

 



 

 

2007 - 10 - 16   

  
Enkät om arbetsmiljö och jämställdhet på  Lärosätets Institution   
  
Syftet med enkäten är att fånga upp stämningar och åsikter på Institutionen  
kring arbetsmiljö och jämställdhet.   
  
Vi är medvetna om att det inte går att sätta kryssen i rutorna, så vid ifyllandet av enkäten via 
mail sätt kryss framför rutorna!   
  
Jag som besvarar är:      Kvinna         Man   

  
  

Jag som besvarar är:      Under 40 år     Över 40 år   
  
Jag som besvarar   
arbetar:              Heltid        Deltid 
  

HUR DET UT PÅ DIN ARBETSPLATS IDAG?  
  
§ 4 JämL  (Jämställdhetslagen)   
Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor 
och män.   
  
Den organisatoriska/praktiska arbetsmiljön_________________________________________ 
  
Hur upplever du arbetsklimatet på institutionen?   
      

 Mycket bra    Ganska b ra       Ganska dåligt    Mycket dåligt        Varken bra 
                                               eller dåligt 
  
  
Hur upplever du att  kvinnor bemöts på institutionen? 
  

 Mycket bra    Ganska  bra    Ganska dåligt    Mycket dåligt      Varken bra 
                                             eller dåligt  
  
Hur upplever du att  män  bemöts på institutionen? 
  

 Mycket bra    Ganska bra    Ganska dåligt   
                                  
  
Vad anser du om en jämn könsfördelning på institutionen?
  

 Mycket  
 viktigt   

   
  

 

 Mycket dåligt
     

   
  

  
  

 Varken bra
eller dåligt 

 
   

  
  

 Ganska  
 viktigt  

   
  

  
  

   Ganska   
 oväsentligt  

 
 

 
 

 Mycket 
oväsentligt 

  
 

 
 

  
  

 Varken viktigt 
eller oväsentligt       

  



 

Har kvinnor och män lika stor chans att välja arbetsuppgifter som kan medföra högre lön och  
större karriärmöjligheter? 

 
 
Mycket lika  Mycket olika 

 
 

Kommentarer:……………………………………………………………………………..…. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Hur upplever du din arbetsbörda? 
 
 
För stor För liten 
 
 

Kommentarer:…………………………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Den psykosociala arbetsmiljön________________________________________________ 
 

Hur trivs du på institutionen? 
 
 Mycket bra  Ganska bra Ganska dåligt  Mycket dåligt  Varken bra 

     eller dåligt 
 
 

Hur anser du att du blir bemött av dina närmaste arbetskamrater? 
 
 Mycket bra  Ganska bra Ganska dåligt  Mycket dåligt  Varken bra 

     eller dåligt 
 
 

Hur upplever du stämningen på institutionen, fungerar den för både kvinnor och män? 
 
 Mycket bra  Ganska bra Ganska dåligt  Mycket dåligt  Varken bra 

     eller dåligt 
 
 

Kommentarer:………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Bilaga 3 
 
Hej! 

 
Nu har vi gjort vårt urval gällande intervjuer för vår D-uppsats och Du är en av de utvalda. 
 
Vi har som avsikt att genomföra intervjuer om den psykosociala arbetsmiljön, hur 
jämställdhet verkar, attityder, tankar, åsikter och stämningar kring jämställdhet och 
jämställdhetsplanen. Vår uppsats kommer att baseras till stor del på intervjuresultat så vi 
finner det oerhört viktigt och intressant att få ta del av dina tankar kring jämställdhet på 
institutionen på Lärosätet.  
 
Att vi valt just dig som intervjuperson baserar vi på att vi försökt se på institutionens olika 
strukturindelningar, som olika lärarpositioner på olika undervisningsnivåer, olika 
yrkeskategorier, kön, hur länge Du har arbetat här. Intervjusvaren är helt anonyma och 
behandlas konfidentiellt av oss. Vi kommer givetvis att fingera ditt riktiga namn så att ingen 
kan identifieras. Intervjun kommer att gå till så att vi bandar samtalet och eventuellt 
antecknar vid sidan av, intervjun kommer att ta max en timme. Vid intervjun kommer vi att 
använda oss av relativt strukturerade frågor för en röd tråd och för organiseringens skull. 
Detta utesluter självfallet inte dina eventuella önskemål om vad Du anser vara intressant och 
viktigt att prata om under intervjutillfället. 
 
Din medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du väljer att delta. Ditt svar är väldigt 
betydelsefullt för oss och vi är oerhört tacksamma för din medverkan. För att kvalitén på 
undersökningen ska bli så bra som möjligt så hoppas vi att så många som möjligt väljer att 
delta. 
 
Din medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du väljer att delta. Ditt svar är väldigt 
betydelsefullt för oss och vi är oerhört tacksamma för din medverkan. För att kvalitén på 
undersökningen ska bli så bra som möjligt så hoppas vi att så många som möjligt väljer att 
delta. 
 
När ni hittat en passande tid för intervju ring/maila snarast, så bokar vi in den tiden du 
kan, svara även om du inte har tid för intervju! 
Om du har några frågor om intervjun så går det bra att kontakta oss via telefon eller mail: 
Veronica: XXX, XXX 
Jessica: XXX, XXX 
 

Vi tackar på förhand för din medverkan i undersökningen, Stockholm oktober 2007. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Veronica Gustafsson & Jessica Helmersson 
Genusvetarstuderande från Södertörns Högskola 

 

 



Bilaga 4 
 

Intervjuguide 
 

Jämställdhetsplanen 

1. Känner du till att det finns en jämställdhetsplan på institutionen? 
2. Har du läst jämställdhetsplanen? 
3. Tror du att resterande personal vet om att det finns en jämställdhetsplan? 
4. Vet du vad jämställdhetsplanen innefattar, om inte, vad tror du att den 

innehåller? 
5. Har du någon inblick i hur jämställdhetsplanen utarbetades här? 
6. Vad innebär begreppet jämställdhetsplan för dig? 
7. Hur tycker du att jämställdhetsplanen är integrerad på institutionen? 
8. Vet du hur du kan använda dig av jämställdhetsplanen? 
9. Hur kan jämställdhetsplanen förbättras tror du? 

 
Jämställdhet över lag/institutionen 

10. Vad tänker du på när du hör begreppet jämställdhet överlag? 
11. Hur tycker du att jämställdhet yttrar sig här på institutionen? 
12. Hur anser du att institutionen gör för att främja jämställdhet på institutionen? 
13. Om du angående jämställdhet på institutionen fritt fick ändra eller lägga till 

något, vad skulle det då i så fall handla om? Och varför? 
14. Anser du att jämställdhet är relevant för arbetsklimatet, hur? 
15. Tycker du att jämställdhet är något som rör och gynnar både kvinnor och 

män? (Eventuellt motivera löneskillnader och maktskillnader). 
16. Känner du att du kan påverka eller får din röst hörd angående jämställdhet, om 

du vill? 
17. Vad tror du det positiva respektive eventuellt negativa effekterna är vid en 

jämställdhetsförbättring? 
18. Va tror du att en ojämställd/jämställd arbetsplats kan generera? 
19. Vilka är ansvariga för en jämställd arbetsplats anser du? 

 
Makt 

20. Hur tycker du att relationen kvinna- man är och fungerar på institutionen? 
21. Hur tycker du att makt och maktfördelningen är fördelad på institutionen? 
22. Hur anser du att stämningen fungerar för både kvinnor/män (hur det sociala 

företagsklimatet/kulturen ter sig för kvinnor/män) 
 

Bakgrundsfrågor 
Namn 
Ålder 
Civilstånd 
Utbildning 
Befattning 
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