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Abstract 

The purpose of this paper is to look at how masculinity is constructed in the understanding of 
and attitudes towards gender equality. The way gender equality is interpreted and made 
conceivable and relevant to the employees at a university of technology is focused on along 
with how it is related to constructions of masculinity. Arguments for working with gender 
equality are explored. This thesis is based on six interviews with four men and two women 
who are employees at a university of technology. The aim of these interviews has been to 
examine constructions of masculinity in the narratives of the informants. The consequences of 
their view on gender equality for the possibility of creating an equal workplace are discussed. 
 One construction of masculinity observable in the study is the idea of male groups being 
less successful and boring to work with in comparison with mixed groups. The conception of 
boring men relies on the idea of men and women as different. It is based on a normative 
heterosexuality where heterosexual attraction is desirable on a workplace. Women’s bodies 
are to some extent sexualised when men’s relations to sexual harassment are discussed. 
Relationships between men are understood as nonsexual which makes close working 
relationships easier among men. Working relationships between men and women are 
understood as complicated due to heterosexual attraction which may cause difficulties for 
female doctoral students in their dependent position towards male supervisors. Several of the 
interviewed men regard increased quality to be an argument for and a result of gender 
equality, though this idea appears to assume that the sexes are different. A lack of an overall 
picture results in an inconsistent understanding of gender equality. 

Keywords: gender equality, masculinity, heterosexuality, heteronormativity, academy, 
academic, sexual harassment. 
 
Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka konstruktioner av maskulinitet i förståelsen av och 
inställningen till jämställdhetsfrågor. Den process där jämställdhetsbegreppet görs förståeligt 
och relevant för anställda på en teknisk högskola fokuseras sätts i relation till konstruktioner 
av maskulinitet. Argument för jämställdhetsarbete problematiseras. Studien bygger på sex 
intervjuer med fyra manliga och två kvinnliga anställda på en teknisk högskola. 
Maskulinitetskonstruktioner i intervjupersonernas utsagor undersöks och slutligen diskuteras 
på vilket sätt förståelsen av jämställdhet kan påverka förutsättningarna för att skapa en mer 
jämställd arbetsplats. 
 I studien förekommer en föreställning av manliga grupper som likriktade, mindre fram-
gångsrika och tråkiga att arbeta i. Den här föreställningen hänger samman med en syn på män 
och kvinnor som olika. Den utgår ifrån en heterosexuell norm där attraktion mellan kvinnor 
och män upplevs tillföra något i arbetsmiljön. Det finns tecken på en sexualisering av 
kvinnors kroppar i arbetsmiljön när mäns relation till sexuella trakasserier berörs. En avsexua-
lisering av relationer mellan män underlättar för nära yrkesrelationer mellan män samtidigt 
som en sexualisering av yrkesrelationer mellan män och kvinnor försvårar för till exempel 
kvinnliga doktorander som befinner sig i ett beroendeförhållande till manliga handledare. 
Uppfattningen om att jämställdhet är bra för kvalitén på arbetet förs fram av flera manliga 
intervjupersoner men argumentet visar sig oftast bygga på en uppfattning om könens olikhet. 
Frånvaron av helhetsperspektiv på jämställdhetsfrågan fragmentiserar jämställdhetsanalysen 
och skapar inkonsekventa förhållningssätt. 

Ämnesord: jämställdhet, maskulinitet, heterosexualitet, heteronormativitet, akademi, 
akademiker, sexuella trakasserier. 

 



   

Innehållsförteckning: 

1. Inledning s. 1 

 1.1 Problemformulering – diskriminering inom akademin s. 1 

 1.2 Teoretiska utgångspunkter s. 2 

  1.2.1 Tidigare forskning - män, maskulinitet och makt s. 2 

   1.2.2 Manligt heterosexuellt begär och isärhållandet av kön s. 5 

  1.2.3 Implementering av jämställdhet. s. 6 

  1.2.4 Argument för jämställdhetsarbete s. 7 

   1.2.5 Manligt motstånd mot jämställdhet s. 8 

 1.3 Metod s. 9 

2. Den tekniska högskolan som arbetsplats s. 12 

 2.1 Konflikter och hierarkier s. 12 

 2.2 Familj och karriär s. 14 

3. Jämställdhet – perspektiv, drivkrafter och risker s. 15 

 3.1 Den egna rollen s. 15 

 3.2 Varför jämställdhet? s. 18 

 3.3 Hur ska man (inte) gå tillväga? s. 21 

4. Manliga gemenskaper och sexualitet s. 23 

 4.1 Om manliga grupper och jargong s. 23 

 4.2 Mäns nära relationer s. 26 

 4.3 Reflektioner kring sexuella trakasserier s. 27 

 4.4 Män som bryter mot normen s. 32 

5. Diskussion s. 35 

 5.1 En specifik konstruktion av maskulinitet s. 35 

 5.2 Förståelsen av jämställdhet s. 38 

 5.3 Hinder för en framtida jämställd arbetsplats s. 42 

 5.4 Sätt att gå vidare s. 42 

6. Referenser s. 45 
 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor s. 46 

Bilaga 2: Brev till intervjupersonerna s. 47 
 



  1 

1. Inledning 

Det finns en tradition av att synliggöra kvinnors liv och villkor inom genusvetenskaplig 

forskning. Nackdelen med den här strategin är att något annat samtidigt förblir osynligt och 

oproblematiserat, nämligen den manliga normen. Föreställningar om manlighet hamnar sällan 

i fokus. 

 Den här studien av maskulinitetskonstruktioner på en teknisk högskola, där både studenter 

och anställda består av en majoritet av män, är ett försök att göra normen synlig. 

 Mitt val av att studera konstruktioner av maskulinitet i förståelsen av och inställningen till 

jämställdhet är ett sätt att koppla samman mitt teoretiska resonemang med det jämställdhets-

arbete som idag äger rum på högskolan där intervjuerna har genomförts. Det är också värde-

fullt att undersöka den process där jämställdhetsbegreppet görs förståeligt och relevant för den 

egna högskolan och att diskutera vad den aktuella förståelsen innebär. 

 

Syftet med studien är att undersöka konstruktioner av maskulinitet i förståelsen av och inställ-

ningen till jämställdhetsfrågor. 

 Hur ser maskulinitetskonstruktionerna ut i intervjupersonernas förståelse av och inställning 

till jämställdhet? 

 Hur kan olika förståelser av jämställdhetsbegreppet påverka förutsättningarna för att skapa 

en mer jämställd arbetsplats? 

1.1 Problemformulering - diskriminering inom akademin 
 

Den akademiska världen bygger på en premiss om att osakliga omständigheter inte ska på-

verka individers möjligheter att avancera eller bli vetenskapligt erkända. En vetenskaplig 

institution ska inte vid till exempel tillsättningar av tjänster ta hänsyn till det kön som den 

sökande har, varken som en förmildrande eller försvårande omständighet. Trots det är både 

horisontell och vertikal könssegregering utbredd inom universitet och högskolor idag. Att 

inneha en tjänst som professor innebär oftast även att vara man. Det finns en könsmärkning av 

olika discipliner där vissa är mansdominerade och andra kvinnodominerade.1 Den tekniska 

högskola där jag har utfört mina intervjuer är inget undantag. Skolan är mansdominerad både 

bland studenter och anställda. Den administrativa avdelningen på högskolan är kvinnodomi-

                                                 
1 Liisa Husu, Dold diskriminering på akademiska arenor – osynligt, synligt, subtilt, (Stockholm 2005), 
Högskoleverket, rapport 2005:41 R, s. 5-35. 
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nerad. Det finns även en vertikal könssegregering med en stor övervikt män på höga 

positioner. 

 Könsdiskriminering vid högskolor och universitet är många gånger dold. Oftare än att 

någon blir öppet förlöjligad eller förbigången på grund av kön består diskrimineringen i vad 

som inte sker. Att inte få uppmuntran och stöd i sin akademiska karriär och inte tilldelas 

attraktiva vikariat är exempel på dold diskriminering. Andra exempel är att inte bemötas som 

yrkesperson utifrån sin prestation utan som kvinna och att inte inbjudas som ”key note 

speaker” vid konferenser. I arbetet mot könsdiskriminering på universitet och högskolor kan 

det sätt som rekrytering sker på vara viktig att synliggöra. Andra kritiska områden är frågan 

om det finns informella manliga nätverk som till exempel styr fördelningen av viktig informa-

tion och att undersöka ifall universitetet/högskolan underlättar för anställda att förena arbete 

med ansvar för familj. Naturligtvis är det också viktigt att kartlägga förekomsten av sexuella 

trakasserier och trakasserier på grund av kön. När sexuella trakasserier inträffar i en 

akademisk miljö kan lösningen av dessa försvåras av att det finns en institutionaliserad 

makthierarki och ett beroendeförhållande mellan trakasseraren och den som blir utsatt, som 

till exempel mellan handledare och doktorand.2 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.2.1 Tidigare forskning - män, maskulinitet och makt 
 
Sökandet efter konstruktioner av maskulinitet i min studie bygger på en förståelse av kön, 

genus, maskulinitet och feminitet som sociala fenomen. En konstruktion av maskulinitet är 

inte samma sak som en specifik man och hans personlighet utan istället de idéer och 

föreställningar som formar förståelsen av vad det innebär att vara man i specifika sociala 

sammanhang. För att undvika att hamna i beskrivningar av karikatyrer när man talar om 

maskulinitet, eller maskuliniteter, kan man rikta fokus mot de relationer mellan män som är 

präglade av genus.3 

 Tre inre relationer för maskulinitet kan nämnas i en västerländsk kontext. Den första är 

hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten har högst kulturell status. ”Hege-

monisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det 

för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”4 Den hegemoniska 

maskulinitetens auktoritet är alltså legitim i sitt kulturella sammanhang vilket också är 
                                                 
2 Ibid., s 7-25. 
3 R. W. Connell, Maskuliniteter, (Göteborg 1995), översättning Åsa Lindén, s. 97 & s. 100. 
4 Ibid., s. 101. 
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avgörande för att den ska kunna existera. Exempel på hegemonisk maskulinitet kan finnas på 

höga positioner inom näringslivet, militären och staten där det fortfarande finns sfärer som 

inte är hotade av feministiska kvinnor eller oliktänkande män.5 

 Den hegemoniska maskuliniteten förutsätter underordnade maskulina positioner. I dagens 

västerländska samhälle är den tydligaste underordningen homosexuella mäns position i för-

hållande till heterosexuella män. Underordningen uttrycks i allt från hatbrott till feminisering 

av homosexuella män. Samtidigt kan även vissa heterosexuella män befinna sig i en 

underordnad position i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten.6 

 Ytterligare en aspekt som beskriver mäns genusrelationer är delaktighet. Delaktiga män 

förkroppsligar inte själva någon hegemonisk maskulinitet. Denna grupp av män kan till och 

med ha relativt jämställda personliga relationer till kvinnor. Samtidigt drar de nytta av mäns 

strukturella överordning över kvinnor genom att tilldelas fördelar som män. En aspekt av 

delaktiga mäns resonerande, som är intressant för min studie, är att just de egna jämställda 

relationerna och frånvaron av eget maktövertag kan fungera som ett argument för att inte 

engagera sig eller ta ställning för feministiska frågor.7 Man kan anta att delaktiga män och 

män som personifierar en hegemonisk maskulinitet möter olika grad av kritiska reaktioner 

från sin omgivning. Givetvis är det här beroende av vilket sammanhang de rör sig inom, men 

det är rimligt att anta att det idag finns ett antal miljöer där vissa traditionella former av 

hegemonisk maskulinitet inte uppfattas som legitima. Motståndet har i sin tur betydelse för i 

vilken utsträckning den hegemoniska maskuliniteten består, försvinner eller omvandlas till 

nya i sammanhanget accepterade former. I min studie aktualiseras detta utifrån vad som i den 

akademiska världen uppfattas som legitima åsikter om jämställdhet och kön. 

 

Kritik mot teorin om de tre genusrelationerna inom maskuliniteten har bland annat fokuserat 

på kopplingen som görs mellan maskulinitet och makt. Man kan ifrågasätta ifall dagens unga 

män verkligen har växt upp med samma maskulinitetsideal som sina fäder. Unga män som 

inte känner igen sig i feministiska beskrivningar av deras positioner som män missförstås 

därför när man förstår deras uttalanden som motstånd mot jämställdhet. Sanningen kan istället 

vara att dessa män inte känner igen sig därför att deras verklighet skiljer sig från den som 

beskrivs i förenklade perspektiv på maskulinitet. Unga mäns liv och identiteter måste därför 

förstås för sig och i relation till de förändringar som har inträffat inom de genus- och sexuali-

                                                 
5 Ibid., s. 101. 
6 Ibid., s. 102f.  
7 Ibid., s. 102f. 
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tetsordningar som är rådande i samhället. Om man utgår ifrån att män alltid har ett maktöver-

tag över kvinnor blir det svårare att se olika kulturers specifika maskuliniteter.8 

 Victor Seidler vill sätta fokus på mäns komplexa känsloliv. Studier av mäns känslor och 

begär har enligt honom omöjliggjorts av en postmodern syn på identiteten som diskursiv. I en 

diskursiv syn på identitet blir känslor och begär uttryck för essentialism. Om man istället 

fokuserar på mäns känsloliv kan spänningar mellan mäns erfarenheter och normativ mask-

ulinitet synliggöras. Att förminska mäns erfarenheter till att enbart förstås som representa-

tioner av maskulinitet är inte någon väg som pekar framåt, enligt Seidler.9 

 Ett försök att komma vidare i synen på maskulinitet är alltså att sätta fokus på det 

spänningsförhållande som råder mellan mäns privata upplevelser av att vara män och deras 

position som män i ett större strukturellt sammanhang.10 Här lyfts så kallade ”normala 

mäns”11 upplevelser av maskulinitet fram. Att enbart lyfta fram underordnade mäns möjlighet 

att förändra normerna kring maskulinitet är för begränsande, dessutom finns hos de ”normala 

männen” företeelser som är värda att undersöka närmare. Män som inte uppenbart tillhör en 

underordnad position kan nämligen berätta om en frustration, saknad och längtan kopplad till 

exempel till sin roll som föräldrar.12 Hos dessa män finns den delaktighet i mäns strukturella 

övertag, som beskrevs ovan, men hos dem finns också en förändringspotential. Däremot finns 

ingen tydlig koppling mellan dessa mäns personliga erfarenheter och deras syn på sig själva 

som medlemmar i ett manligt kollektiv som kan tänkas ha vissa gemensamma erfarenheter. 

En förståelse av detta är att männen har avskurits från en erfarenhet som egentligen hör 

samman med deras maskulina position och de berättelser som skulle kunna tydliggöra sam-

bandet mellan det personliga och det kollektiva saknas därför. Gemensamma politiska 

förändringsprojekt förblir oupptäckta. Dessa män vittnar alltså om en upplevelse av 

frustration. De kan till exempel berätta om en upplevelse av motsättning mellan kraven från 

arbetslivet och en längtan efter att skapa en djupare relation till sina barn än deras egen pappa 

gjorde. Samtidigt ifrågasätter få män maskulinitetskonstruktioner inom andra områden i livet. 

Detta glapp mellan personliga upplevelser och mäns gemensamma upplevelser som individer 

                                                 
8 Victor Seidler, ”Des/orienterade maskuliniteter. Kroppar, känslor och rädsla”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
2004:1/2, s 11-26. 
9 Ibid., s. 11-24 
10 Helene Aarseth & Bente Marianne Olsen, ”Maskulinitet, imagination och livssammanhang. Att nå 
förändringspotentialer hos män”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2004:1/2, s 27-45.  
11 Det ”normal-manliga” är för Aarseth och Olsen att vara vit, västerländsk och medelklass. 
12 Aarseth och Olsen hänvisar till egen forskning kring nordiska män från medelklassen: Holter och Aarseth 
1994; Olsen: Nya fædre på orlov. En analys af de kønsmæssige aspekter ved forældreorlovsordninger, diss. 
Köpenhamns universitet 2000. 
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i en kollektiv grupp kan benämnas som en brist på artikulering.13 Ett talande exempel på mäns 

bristande artikulering, med en tydlig koppling till intervjuerna i min studie, redovisar 

mansforskaren Stephen Whitehead. Whitehead upptäckte nämligen i en intervjustudie med 

ledare inom ett mansdominerat yrke i brittisk universitetsmiljö en skillnad mellan de inter-

vjuade kvinnorna och männen. Kvinnor han talade med reflekterade över betydelsen av att de 

var kvinnor medan männen inte reflekterade på samma sätt över sitt kön. Whitehead började 

då ställa följande fråga till männen: ”Vilken betydelse har det att du är man för din upplevelse 

av att vara ledare här?”14 De svar han fick innehöll inte mycket information men var ändå på 

sätt och vis talande. Männen hade mycket svårt att ge något svar på hans fråga.15 Jag kommer 

att röra mig delvis inom samma område som Whitehead när jag undersöker vad det innebär 

att vara man inom en akademisk miljö, men i mitt fall undersöks maskuliniteten i relation till 

jämställdhetsfrågor istället för i relation till ledarskap. 

1.2.2 Manligt heterosexuellt begär och isärhållandet av kön 
 
För att fördjupa perspektivet på maskulinitet behöver det sägas några ord om relationen 

mellan maskulinitet och sexualitet. Ett sätt att förstå heterosexuella mäns sexuella begär efter 

kvinnor är att sätta det i relation till en kommersialisering där olika specifika sexuella 

intressen, eller fetischer, har skapat en stor mängd varor. 

De heterosexuella männens makt i ett patriarkaliskt system gör det möjligt att behandla kvinnor som 
objekt på ett sätt som inte bara avhumaniserar begäret utan praktiskt taget styckar upp deras kroppar. 
Heterosexuella män har länge delat in sig själva i ”de som tänder på ben” och ”de som tänder på bröst”. 
Dagens heterosexuella pornografi visar att denna specialisering har gått mycket längre. /…/ Den manliga 
sexualitetens utveckling till handelsvara verkar ha gått hand i hand med en stark fetischisering av 
begäret.16 

Kommersialiseringen av sexualiteten och objektifieringen av kvinnor har även spridit sig till 

andra branscher, som reklam, mode och musik, och återskapas där mer eller mindre tydligt.17 

Kommersialiseringen av sexualitet kommer inte att beröras djupare i den här studien men 

nämns ändå här för att ge en bild av en etablerad berättelse om manligt heterosexuellt begär i 

en nutida kontext. 

 Heterosexualitet kan förstås som en kulturell konstruktion som vilar på tre principer. De 

två första är att skillnader mellan kvinnor och män förstärks samtidigt som det som uppfattas 

                                                 
13 Aarseth & Olsen (2004), s. 41f. 
14 Ibid., s. 31 cf. Stephen Whitehead, ”Man. The Invisible Gendered Subject?”, The Masculinities Reader, red. 
Stephen Whitehead & Frank J. Barret, (Polity Press, 2001), s. 361. 
15 Ibid., s. 28-33 cf. Stephen Whitehead, ”Man. The Invisible Gendered Subject?”, The Masculinities Reader, 
red. Stephen Whitehead & Frank J. Barret, (Polity Press, 2001), s. 361. 
16 R.W. Connell, Om genus (Göteborg, 2002), s. 122f 
17 Ibid., s. 122f. 
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som maskulint och det som uppfattas som feminint hålls isär. Heterosexualitet innebär alltså 

inte bara attraktionen mellan en manlig och en kvinnlig kropp utan även mellan två kön som 

får representera olika och åtskiljda egenskaper. Den tredje principen är ett tabu mot andra 

sexuella begärsriktningar än heterosexuella.18 Synen på heterosexualitet kan vidare fördjupas 

om man reflekterar över hur heterosexuellt uppförande kan fyllas med mening i olika 

sammanhang. Ett exempel är att heterosexualitet kan göras, och i ett historiskt perspektiv har 

gjorts, till ett självförverkligande projekt som uppfattas som lyckofrämjande, hälsosamt och 

som meningen med livet.19 

1.2.3 Implementering av jämställdhet 
 
När jämställdhetsbegreppet förankras i allt fler organisationer till exempel i form av 

jämställdhetsombud, kommittéer och handläggartjänster så är begreppets innebörd föremål för 

förhandlingar. Vad jämställdhet innebär och vilken syn på kön som förs fram i samband med 

begreppet är inte självklart. Därför är detta ett viktigt fält att utforska. Jag riktar fokus mot hur 

tolkningar av jämställdhetsbegreppet förhåller sig till konstruktioner av maskulinitet. 

 En idé som visats vara karakteristisk för jämställdhetsarbete inom ett universitet och ett 

företag är en strävan efter konsensus. Vikten av att alla inblandade är överens och arbetar 

tillsammans lyfts fram. Den översta ledningens syn på jämställdhet är viktig. Å ena sidan kan 

det betonas att alla har en gemensam syn på jämställdhet och är överens, å andra sidan att 

jämställdhetsarbetet måste anpassas för att göra ledningen mer positiv.20 

 Jämställdhetsarbetet kan också präglas av en strävan efter att jämställdhet ska vara något 

positivt. Det här riskerar att få till följd att maktperspektivet försvinner, eftersom makt 

upplevs som något negativt. En tolkning av denna strävan bort från maktperspektivet är att 

kopplingen mellan jämställdhet och makt riskerar att skapa hotande konflikter istället för att 

upplevas som att det synliggör existerande förhållanden och villkor. Att betona det positiva 

med jämställdhet kan förstås som ett sätt att osynliggöra det faktum att män faktiskt kan 

komma att förlora makt i en mer jämställd organisation. På detta sätt görs jämställdhet mindre 

hotande och mindre konfliktskapande än annars. Följden blir att jämställdhetsarbetet para-

                                                 
18 Pia Laskar, diss. Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och njutningsnormer i 

sexhandböcker 1800-1920 ( Stockholm, 2005). s. 12. De tre principerna bygger Laskar på Gayle Rubins och 
Judith Butlers gemensamma teoretiska utgångspunkter. 
19 Ibid., s. 346. 
20 Petra Angervall, Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett 

företag och ett universitet (Göteborg 2005), s. 137-139. 
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doxalt nog då används för att bekräfta den rådande organisationen istället för att utmana 

den.21 

 Jämställdhetsbegreppet behöver inte upplevas stå i motsättning till föreställningar om 

könens olikhet. I Petra Angervalls studie av ett företag och ett universitet framhålls individens 

ansvar och utveckling, vilket gör att ojämställda villkor mellan könen framstår som enskilda 

kvinnors ansvar att förändra. Dessutom talar ledare inom organisationen om hur könens 

komplementära egenskaper skapar kvalitet och utveckling. Idén om olikheter fungerar legiti-

merande för den rådande strukturen och reproducerar könsordningen. Jämställdhetsarbetet 

formas därmed av manliga strukturer. Angervalls undersökning visar hur jämställdhets-

begreppets innebörd kan omförhandlas i en organisation och användas för att reproducera den 

rådande ordningen utan att enskilda personer nödvändigtvis uppfattar det som en urvattning 

av begreppet.22 

1.2.4 Argument för jämställdhetsarbete 
 
Som framgick ovan så är det inte oväsentligt vad en organisation anger för argument för att 

arbeta med jämställdhet. Olika argument representerar olika sätt att förstå kön och genus och 

får därför konsekvenser för hur jämställdhetsarbetet genomförs. I mitt syfte finns en 

målsättning om att diskutera följder av den förståelse av jämställdhet som studiens inter-

vjupersoner representerar. 

 Ett argument för jämställdhet som kan verka nyskapande är att jämställdhet förbättrar en 

organisations kvalité. Men kvalitetsargumentet är inte lika entydigt positivt som det kan 

verka. Dels finns det en värderande aspekt i ordet kvalité och man fråga sig vilken kvalité 

man talar om och vem som definierar den. Om den kvalité som jämställdhet förbättrar är 

uttryckt med utgångspunkt i de ojämställda normer som jämställdhetsarbetet syftar till att 

förändra i organisationen, så är det tveksamt ifall kvalité är något lyckat argument. Bakom 

kvalitetsargumentet döljer sig dessutom ofta föreställningar om könen som olika och komple-

mentära. Ibland förklaras olikheten med att kvinnor idag har mindre makt, mindre samhälle-

ligt inflytande och är mindre ekonomiskt oberoende än män och att detta har fört med sig en 

skillnad i erfarenheter mellan könen. Då finns inneboende i olikheten ett utopiskt mål om lik-

het mellan könen. Men den här varianten av olikhet är ändå, precis som de övriga, vansklig 

eftersom den ofta resulterar i att kvinnor förväntas förändra sig och bli mer som män, medan 

män inte förväntas genomgå någon förändring. Ett tydligt exempel är kvinnors rörelse ut på 

                                                 
21 Ibid., s. 128-143. 
22 Ibid., s. 134. 
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arbetsmarknaden som inte har motsvarats av en lika stor förändring från mäns sida till ett ökat 

ansvar över hem och barn.23 

 En annan variant av kvalitetsargumentet som bygger på könens olikhet innebär en 

underförstådd uppmaning om att vi ska respektera olikheten mellan könen. Män och kvinnor 

betraktas här som olika till sin natur. Det här perspektivet är riskabelt eftersom det lätt legiti-

merar och cementerar stereotypa könsmönster.24 

 Ett kvalitetsargument som inte bygger på en föreställning om könens olikhet är begåv-

ningsreservsargumentet. Här beskrivs hur en organisation som inte är jämställd missar att ta 

vara på båda könens kompetens. Genom att göra organisationen mer jämställd frigörs därför 

kompetens och kvalitén förbättras. Trots att det här argumentet bygger på likhet och inte olik-

het så innebär båda synsätten på kön att människor ges minskad valfrihet. Ett alternativt syn-

sätt är att fokusera på individens rätt att definiera sig själv och att jämställdhetsarbetet verkar 

för ett samhälle med större acceptans för olika oförutsägbara och personliga kombinationer av 

manligt och kvinnligt.25 

1.2.5 Manligt motstånd mot jämställdhet 
 
Män som öppet menar att de är för jämställdhet men i praktiken inte lever jämställt har ibland 

kallats för ”i-princip-män”.26 I-princip-mannen har beskrivits som att han, fast han öppet 

menar att han är positivt inställd till jämställdhet, vinner på att patriarkala strukturer fortlever 

och därför inte riktigt menar vad han säger.27 Den beskrivningen av mäns inställning till jäm-

ställdhet är på många sätt otillräcklig och förenklad. Ett mer komplext sätt att förstå mäns 

kluvna hållning i jämställdhetsfrågor är att kalla ett liknande beteende för ett tillmötesgående 

motstånd.28 Det intressanta i mäns motsägelsefulla inställning till jämställdhet är fortfarande 

glappet mellan ord och handling, men här tolkat som en form av ambivalens. Ambivalensen 

kan härledas till att andra intressen som män har inom en organisation, som till exempel att 

utvecklas och avancera, kolliderar med jämställdhetsintresset. Jämställdhet kan också 

kollidera med ett intresse som män har av att behålla en värdighet som just män.29 

 
                                                 
23 Eva Mark, Jämställdhetsarbete. Teorier om praktiker. Jämställdhetskommitténs skriftserie 1, Göteborgs 
universitet, (Göteborg, 2000), s. 7-13. 
24 Ibid., 11ff. 
25 Ibid., s. 8-13. 
26 Uttrycket “I-princip-mannen” myntades av Lars Jalmert, ledamot i en statlig utredning som 1983 fick i 
uppdrag att kartlägga mannens roll i arbetet för jämställdhet. 
27 Aarseth & Olsen (2004), s. 40f, cf. Lars Jalmert, Den svenske mannen, (Tidens förlag 1983). 
28 Ingrid Pincus, Manligt motstånd och ambivalens till jämställdhetsreformer. Kvinnovetenskapligt forums 
skriftserie nr 5, Högskolan i Örebro (Örebro 1997). 
29 Ibid., s. 84f. 
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1.3 Metod 
 

Studien bygger på intervjuer med sex anställda på en teknisk högskola. Fyra av intervju-

personerna är män, två är kvinnor. Personerna valdes utifrån syftet att intervjua personer med 

inflytande över och/eller insyn i hur man ser på jämställdhet på den aktuella högskolan. 

Intervjupersonerna kontaktades först via e-post30 med information om studien och därefter 

togs kontakt via telefon. Intervjupersonerna befinner sig på olika nivåer inom högskolan och 

arbetar både inom det akademiska och inom det administrativa området. 

 Intervjuerna var halvstrukturerade med ett antal förkonstruerade frågor31 för att rikta in 

samtalet på mitt undersökningsområde. Vid intervjutillfället låg mitt fokus på att förstå 

intervjupersonernas synsätt och följa upp deras svar med följdfrågor för att öka förståelsen. 

Målsättningen var att försöka nå intervjupersonernas personliga relation till maskulinitet och 

jämställdhet. I och med deras akademiska bakgrund eller omgivning var det speciellt viktigt 

att undvika teoretiserande och intellektualiserande resonemang utan personlig förankring. 

 Intervjuerna genomfördes utifrån en naturalistisk kvalitativ tradition vilket medförde att 

syftet inte var att jämföra intervjupersonernas svar utan att förstå deras perspektiv och 

utsagor. Ambitionen för en intervju var att få tillgång till den sociala verklighet som de 

upplever.32 

 Jag spelade in intervjuerna på mp3-spelare. Alla personerna intervjuades enskilt under 

cirka en timma var. Innan den första intervjun testade jag intervjufrågorna som var skrivna för 

de manliga intervjupersonerna på en manlig referensperson och gjorde därefter några små 

justeringar av frågorna. En fråga som först enbart var tänkt att ställas till de kvinnliga 

intervjupersonerna ställdes även till de manliga intervjupersonerna efter att den första 

intervjun med en man hade genomförts.33 

 Vid intervjutillfällena försökte jag få tag på intervjupersonernas föreställningar om masku-

linitet, ibland direkt och ibland indirekt i relation till deras förståelse och inställning till jäm-

ställdhet. I de utsagor i materialet som handlade om jämställdhet försökte jag i det analytiska 

arbetet att tolka både det som sades men också det som inte sades rakt ut, det som var 

underförstått eller togs för givet. 

 Min strävan att locka fram personliga erfarenheter, upplevelser och förhållningssätt till kön 

och specifikt till maskulinitet lyckades inte alltid. Flera gånger under intervjuerna upplevde 

                                                 
30 Se bilaga 2 med följebrev. 
31 Se bilaga 1. 
32 Anne Ryen, Kvalitativ intervju - från vetenskapsteori till fältstudier, (Malmö, 2004), s. 32 & 63-67. 
33 Frågan löd: ”Finns det, som du upplever det, någon syn på jämställdhet som inte är accepterad här?” 
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jag att de svar jag fick var redovisningar av ett socialt accepterat förhållningssätt eller bestod 

av stereotypa och förenklade bilder av kvinnors och mäns egenskaper. Ibland var det svårt att 

avgöra ifall svaren var spekulationer och hypoteser om grupper som iakttagits på avstånd eller 

personligt förankrade erfarenheter och insikter. Jag uppfattar den här problematiken som en 

följd av att min studie rör sig inom ett område som präglas av en blandning av personliga 

erfarenheter, populärvetenskapliga, kulturella och vetenskapliga ”sanningar”. Det här med-

förde en svårighet i hanteringen av materialet eftersom svaren rör sig på flera olika nivåer 

samtidigt. Å andra sidan kan stereotypa och förenklade förställningar om kön vara intressanta 

och bidra med information eftersom de visar vilka synsätt som är legitima att ge uttryck för i 

den aktuella miljön. 

 Vid intervjuerna av kvinnorna uppstod ytterligare en svårighet eftersom deras upplevelser 

kring studiens temaområde många gånger skiljde sig ifrån männens. Detta är problematiskt 

eftersom mitt material inte kan ligga till grund för en jämförelse mellan män och kvinnor som 

representanter för olika grupper. De redovisningar som görs av kvinnors respektive mäns utta-

landen ska därför enbart ses som individuella berättelser om konstruktioner av maskulinitet i 

förhållande till jämställdhet och inte som någon jämförelse mellan kvinnors och mäns synsätt. 

Att ändå ta med kvinnornas utsagor ökar resultatets verklighetsförankring och bredd, samti-

digt som behovet av försiktighet i tolkningen gör sig gällande. 

 

De två av intervjuerna som efter genomlyssningar av det inspelade materialet föreföll 

innehålla mest information utifrån mina frågeställningar transkriberades ordagrant. Båda var 

intervjuer med manliga intervjupersoner. Utskrifterna kodades genom att texten tematiserades 

i enkla ord eller meningar utan teoretiska begrepp och nära intervjupersonernas egna språk. 

De teman som uppstod jämfördes i nästa steg och de som hörde samman lades ihop så att 

något färre kategorier återstod. Efter detta arbete lyssnade jag igenom de fyra resterande 

intervjuerna med de kodade intervjuernas tema som mall för att synliggöra eventuella 

samband. Fortfarande fanns en möjlighet att skapa nya teman när sådana dök upp.34 

 

I redovisningen av citat från intervjuerna används ett skrivspråksnära talspråk. Det innebär att 

ord som är utpräglat talspråkliga som ”då”, ”va” och ”liksom” är borttagna. När delar av citat 

är borttagna är detta markerat med ”/…/”. Om tecknet står på samma rad som text eller mitt i 

en mening är det som är borttaget antingen oväsentligt, anonymitetsröjande eller bestående av 

                                                 
34 Ryen (2004) beskriver en liknande process, s. 109-113. 
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talspråkliga utfyllnadsord. Om ”/…/” står på en egen rad har ett större stycke, med både 

frågor och svar tagits bort. ”[ ]” markerar ord som avidentifierats eller ord som tydliggör 

intervjupersonens mening. I anslutning till varje citat redovisas ifall intervjupersonen är en 

man eller en kvinna. ”I” står för intervjuperson och ”I (m)” eller ”I (k)” för att intervju-

personen är man respektive kvinna. ”E” står för Emmy, det vill säga mina uttalanden. 

 Identiteten på de personer som deltog i intervjuerna har behandlats konfidentiellt.35 

Redovisningen av citat och material påverkas ibland av detta. I något fall har ord i citat 

ändrats utan att innebörden förändrats för att skydda intervjupersonernas identitet. Intervju-

personerna blir inte synliga för läsaren som olika personligheter vilket skyddar deras identitet. 

Däremot redovisas naturligtvis olikheter inom resultatets olika teman, men som olika synsätt 

och inte som åsikter kopplade till intervjupersonerna som olika karaktärer. Konfidentialiteten 

är viktig eftersom uppsatsen skrivs för högskolan och kommer att finnas tillgänglig för 

anställda att ta del av. 

 

Jag utgår ifrån en hermeneutisk kunskapssyn där sanningsbegreppet problematiseras. Den 

tolkning jag presenterar av mina intervjupersonerns utsagor gör inga anspråk på att vara den 

enda sanna tolkningen av det material jag har fått fram. Ambitionen och meningen med att 

ändå göra en tolkning är en strävan efter att hitta nya tidigare outtalade förståelser.36 

 

Uppsatsen är en del i en programspecifik d-kurs på genusvetarprogrammet på Södertörns 

högskola. Kursen är inriktad på att arbeta praktiskt med jämställdhet och uppsatsen skrivs i 

samarbete med och för den tekniska högskola som jag har undersökt. Kursens upplägg och 

syfte medför att fokus i uppsatsarbetet har varit det empiriska insamlandet av information och 

användbarhet för högskolan. Uppsatsen avslutas därför med förslag på åtgärder kopplade till 

undersökningens resultat. Under arbetet med studien har jag haft en kontaktperson på 

högskolan som är samordnare för jämställdhetsarbetet där. 

 

Uppsatsens resultat och analys redovisas tillsammans men är tematiskt indelade i tre delar. 

Första delen fokuserar på intervjupersonernas berättelser om att arbeta på högskolan i relation 

till mina syftesfrågor. Därefter behandlas deras utsagor som handlar om jämställdhet och 

                                                 
35 Under senare delen av arbetet har ett problem med konfidentialiteten uppstått. Detta har fått konsekvenser för 
uppsatsens slutgiltiga utseende. Inga övergripande ändringar har dock gjorts. Min förhoppning är att dessa 
ändringar har minimerat det obehag som uppsatsen annars hade orsakat. 
36 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, (Lund, 
1994), s.167ff. 
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förhållningssätt till sin egen roll i jämställdhetsfrågor. Det sista avsnittet innan diskussionen 

handlar om upplevelser och erfarenheter av manliga grupper, nära relationer mellan män på 

högskolan och hur detta hänger samman med föreställningar om heterosexualitet och 

homofobi. 

2. Den tekniska högskolan som arbetsplats 

Intervjuperson (m): Det är klart att det är skillnad för män och kvinnor att jobba här. 
Emmy: Ja, för att? 
I: För att de ena är män och de andra är kvinnor. Och för att det finns en manlig, i och med att jag vet inte 
hur många procent som är män, men det är många procent som är män, och de flesta som har makt är män 
och det har varit så genom generationer och så vidare och så vidare och så vidare. Teknik tror jag också är 
kopplat på något sätt till manliga… Ett manligt projekt /…/. Att vara genialisk undrar jag om inte det 
också har någonting, säkert är det enklare att vara man och vara geni än för en kvinna. Alltså, jag menar 
det finns massor sånt, tror jag. 
/…/ 
I: Alltså det finns där /…/ som en historia, som en berättelse man får och om man inte absolut skapar en 
motberättelse så finns den ju där /…/ som en slags verklighet. 

Den mansdominerade högskolan är på olika sätt förknippad med maskulinitet. Vi ska se 

närmare på några teman och konflikter som intervjupersonerna tar upp. 

2.1 Konflikter och hierarkier 
 

Könsmärkning av sysslor på en arbetsplats går ofta hand i hand med andra hierarkier, där 

mansdominerade yrken värderas högre än kvinnodominerade yrken. På den aktuella högsko-

lan finns, som jag redan nämnt, en könsmärkt uppdelning mellan akademin och administra-

tionen. Det är både omöjligt och olämpligt att försöka urskilja vad som är normer enbart kring 

kön i den hierarki som finns på högskolan mellan akademin och administrationen. En fram-

komlig väg är istället att undersöka förståelser av företeelserna akademi och maskulinitet som 

en helhet. Detsamma gäller konstruktionen av administration och feminitet. 

E: Hur tror du att sexuella trakasserier yttrar sig på [högskolan]? 
I (m): /…/ I och med att vi har den här uppdelningen i en fakultet och i en administration, där fakulteten 
domineras av män och administrationen domineras av kvinnor /…/ och då fakulteten känner sig ha en sär-
ställning, då är det upplagt för att det kan bli trakasserier. 
/…/ 
I: Inom fakulteten kan man /…/ ibland ha ett ganska svulstigt språk, man kanske tar i ganska mycket 
man… 
E: Hur menar du svulstigt? 
I: Jag menar, ofta är det så här att man i en fakultet så kämpar man väldigt mycket för sitt eget ämne, /…/ 
och man använder, det betyder väl att man kanske argumenterar väldigt mycket, för sina saker. 
/…/ 
I: Här har du då hundra olika ämnen kanske där var och en tycker att sitt eget ämne är det viktigaste och 
det finns inte ett sätt att mäta riktigt vilket som är viktigast /…/ och då betyder det att det blir väldigt 
mycket kamp. /…/ Och då är det lätt att detta spiller över när man, mot den gemensamma fienden som 
kan vara en administration som man tycker tar ens pengar. /…/ 
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Enligt resonemanget jag förde tidigare så blir beskrivningen av fakultetens svulstiga språk en 

beskrivning med maskulina drag. Det syns också tydligt hur olika makthierarkier smälter in i 

varandra när intervjupersonen på en fråga om sexuella trakasserier direkt associerar till kon-

flikten och hierarkin mellan akademi och administration. 

I (m): De konflikter jag träffar på, det handlar nog mer om att man går in på ett område där akademiker är 
misstänksamma mot administratörer. Där finns det en konflikt. Den tror jag kan vara starkare om man 
skulle vara kvinna. Och administratör. 
E: Har du märkt det på något sätt eller? 
I: Ja, jo men det hör man ju att det är så /…/ hur man som kvinna och administratör kan ha det ganska 
knepigt /…/. Framför allt när det blir stressigt. 

Konflikten mellan akademin och administrationen bekräftas av flera intervjupersoner och 

även kopplingen till sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier framstår som en handling där 

konflikten manifesteras. Sexuella trakasserier sätts därmed in i ett sammanhang präglat av 

makt, där en manlig akademiker med ett maktövertag utsätter en underrodnad administrativ 

kvinna. 

E: Hur tycker du att det påverkar att det är flest män som jobbar här och flest män som innehar högre 
poster? 
I (k): /…/ Jag tror att det påverkar delvis därför att de inte kan snacka med varandra. Jag tror att om det 
hade varit kvinnor så hade de kvinnorna haft mycket tajtare kontakt sinsemellan. /…/ Det accepteras ju i 
det här systemet att du är professor och inte har så mycket kontakt med dina kollegor utan att du driver 
väldigt mycket din egen agenda. 
/…/ 
I: Du är medlem här i en organisation [högskolan] /…/ men samtidigt är du en del av en vetenskaplig 
community /…/ som sysslar med just dina frågor /…/ och då blir det ju väldigt svårt därför att folk kan 
vara otroligt framstående i sina egna discipliner /…/ men så kommer man hit till [högskolan] och där är 
på något sätt alla lika mycket värda därför att man vet inte så himla mycket om varandras discipliner. /…/ 
Men det är väldigt svårt att jämföra en disciplin /…/. Det där blir någon slags konkurrens där man har 
väldigt svårt att etablera en hackordning. /…/ Jag tror att det är möjligt att det är så att männen har ett 
större behov av att se den här hackordningen. 

Här beskrivs inte längre konkurrensen inom akademin i förhållande till administrationen utan 

i förhållande till de relationer, eller brist på relationer, som finns mellan kollegor inom akade-

min. Relationerna framstår som disharmoniska med tydliga konflikter och en upptagenhet av 

att etablera en hierarki som inte går att etablera. Kollegorna upplevs som individer isolerade 

ifrån varandra. Akademin är tydligt maskulint präglad, där det som gäller för den antas gälla 

även för gruppen män i allmänhet. 

I (m): [Högskolan] är ju ändå en hierarki. /…/ Det vetenskapliga samhället är ganska hierarkiskt. /…/ Och 
då tror jag att, att förstå hur den här hierarkin ser och hur man ska hantera den, är enklare för män. Och 
jag tror att kvinnor förhåller sig till den på ett annat sätt, fast jag vet inte riktigt hur. 
/…/ 
I: Ja, för att de [män] förstår den intuitivt. /…/ Jag tror att män har lättare för att, man socialiseras in i den 
på något sätt tror jag. Om det är en manlig miljö så socialiseras man in i den hierarkin. På ett annat sätt än 
kvinnor. /…/ När man träffar yngre forskare, så säger de det, vi är mycket mer bekanta med den infor-
mella strukturen än med den formella, de vet precis vad som sitter i väggar och så. 
/…/ 
I: Jag tror att de [män] har lättare att röra sig i, det skapas ju policys, men jag tror att om man är man så 
har man lättare för att tolka, hur ska jag förhålla mig till den här policyn, man ska göra si och så för att 
göra karriär, jag tror män har flera sätt att hantera det. Man behöver inte alltid följa policyn. 
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Här får vi en bild av informella manliga strukturer. En central form av kompetens för att 

avancera verkar vara att förstå vilka regler som det är tillåtet att bryta mot och därmed kunna 

förhålla sig mer fritt till uppsatta regler än vad de som inte har samma kompetens kan göra. 

En intressant fråga att fundera på är ifall följande citat utgör en kontrast mot eller en kom-

plettering till beskrivningen av hur informella regler avgör möjligheten att avancera. 

I (m): Det finns ju de som medvetet jobbat sig in i vissa karriärer och när det gäller min /…/ karriär så har 
jag väl åtminstone varit halvmedveten om vad jag har gjort när jag, även om det är mycket slump också, 
men hårt arbete för att någonting i den här riktningen. Men just det att jag hamnade i en sån här ledar-
skapsposition det var ju en stor överraskning för mig. /…/ Och det var ju många omständigheter som 
gjorde och plötsligt så fick jag erbjudandet. 

Att göra karriär beskrivs här dels som ett hårt arbete men samtidigt finns det ett betydande 

inslag av slump och överraskning. Avancemanget verkar ha skett med en slags lätthet och om 

det är tur eller manliga informella nätverk är omöjligt att avgöra. Uttalandet kan ställas emot 

första citatet under 2.2 nedan, där en kvinna talar om sin karriär och den lätthet som beskrivs 

ovan känns främmande. Men först ska vi lyssna till några ord om vikten av att etablera en 

auktoritet, här i ett samtal om sexuella trakasserier. 

I (k): Jag kan ju uppleva att man inte kanske riktigt tas på allvar på samma sätt som lärare ibland. /…/ Jag 
vet att det finns andra tjejer som har sagt det, att de tycker att killarna kommer undan mycket mera med 
att vara okunniga.  
E: Manliga lärare? 
I: Ja, manliga lärarna kommer undan mycket mera, blir inte lika kritiserade av studenter /…/. Man kanske 
råkar ut för mer tjafs med studenter, att de inte tar en på orden på det sättet. Men det kan också bero på 
ens egen, /…/ att man inte har lika bra självförtroende som männen, så att det är lite svårt att veta vad det 
där beror på. Om det beror på att man själv inbjuder till kritik eller om det är så att de blir mer benägna att 
kritisera en kvinna. Jag tror att det /…/ ändå väldigt mycket har med personligheten att göra. Att vissa 
kvinnor klarar av att väldigt snabbt etablera en auktoritet. Och i det här systemet så ska man vara 
medveten om att alla blir kritiserade och inte bara kvinnor. 

Här finns en motsättning mellan kvinna och auktoritet och en länk mellan man och auktoritet. 

Att kunna etablera en auktoritet framstår som en värdefull egenskap, men kanske ännu mer 

väsentlig för en kvinna än för en man. Även om studenterna skulle bemöta manliga och 

kvinnliga lärare lika, vilket upplevs som osäkert här, så finns en skillnad i självförtroendet hos 

manliga och kvinnliga lärare. Här finns alltså förutom kopplingen mellan kön och auktoritet 

en koppling mellan kön och självförtroende. 

2.2 Familj och karriär 
 

I (k): Jag har fått reflektera en del på ifall jag har behövt förändra mig för att kunna överleva här och såna 
saker [om att arbeta på en mansdominerad arbetsplats]. Och det har jag väl. Fast jag har inte alltid gått 
med på de förändringarna som jag har sett borde ha fört mig fram bäst. /…/ 
E: Vad kan det vara för typ av förändringar? 
I: Ja, att man… För att spetsa till det, att man väljer bort familjelivet.  
E: Ja. 
I: Jag har vägrat. Utan jag har velat ha barn. /…/ 
E: Då handlar det om tid eller om att…? 
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I: Det är både tiden och hur mycket själ man lägger i arbetet. För att klättra i karriären och vinna alla 
tävlingar om mera forskningsmedel och sånt som egentligen behövs för att överleva bra i den här miljön. 
Så det är väl problemet med att man utsätts för konkurrens och konkurrerar mot folk som inte har valt 
bort forskningen som ett kall. Utan har markservice eller har valt bort familjen helt och hållet. 

I citatet finns en konflikt mellan familj och karriär. Intervjupersonen upplever att hon har 

behövt förändra sig som person för att kunna arbeta på högskolan. Det har funnits en möjlig-

het att vägra förändras, men inte utan att offra framgång i arbetet. I uttalandet finns en analys 

av att kvinnor som till exempel vill vara aktiva föräldrar drabbas av den traditionella uppdel-

ning av hemarbetet som fortfarande är vanlig, eftersom deras manliga kollegor med familj kan 

lägga ner mer energi och själ i arbetet. 

E: Hur ser man på familjeansvar och såna saker, i den här arbetssituationen, när man försöker göra 
karriär? 
I (m): Ja, alltså jag tror att det är mycket bättre än vad det var förr. Men det är klart att man, även jag 
någon gång har höjt på ögonbrynen när någon doktorand var barnledig då. Jag vet inte om jag har sagt det 
då men tanken gick ändå igenom mitt huvud och det… 
/…/ 
I: Nej, det var nog någon kille som skulle vara pappaledig /…/. ”Men ska du inte disputera istället?”, var 
ungefär den tanken som kom då, men jag tror inte jag sa det men… Men [högskolan], fungerar ganska väl 
för doktoranderna att… Men det är ändå då så att det tas ut väldigt få pappamånader bland doktorander. 
/…/ Det är också negativt för kvinnor, du ska disputera så snabbt som möjligt, vill man då och så bra som 
möjligt. Nu är det visserligen sant att du får räkna bort år som du varit barnledig men ändå, om man ser 
någon som har gått igenom väldigt snabbt så blir man imponerad av det. 

Här blir det tydligt hur formella och informella regler inte alltid samspelar. Officiellt så kan 

man räkna bort år som man har varit föräldraledig som doktorand och samtidigt så är det 

imponerande med doktorander som disputerar fort. Intervjupersonen pendlar mellan optimism 

inför de förändringar som har skett och en mer pessimistisk insikt om att det fortfarande finns 

normer i värderandet av kompetens där doktorander som har varit barnlediga missgynnas. 

Den här pendlingen mellan optimism inför de förändringar som har skett och pessimism inför 

de strukturer som fortfarande finns kvar är en intressant konflikt som återkommer hos flera 

intervjupersoner. 

 
 
3. Jämställdhet - perspektiv, drivkrafter och risker 

3.1 Den egna rollen 
 

I intervjuerna försökte jag komma nära intervjupersonernas, och speciellt de intervjuade 

männens, personliga relation till jämställdhet. 

I (m): Jag tror att, det är inte illvilja det här, för jag har ju sett på mig själv också att jag faller i samma 
fallgropar. /…/ så var det precis ett sånt här fall som jag… Där jag skämdes när jag insåg att vi hade 
faktiskt bedömt en kvinna, alltså räknat bort henne. /…/ och inte sett hur kompetent den här personen var. 
/…/ Det är inte illvilja som det handlar om utan, man har lärt sig att läsa på ett visst vis. Man är nedsänkt i 
en kultur som gör att man inte ser saker förrän någon sätter ficklampan på det. 
/…/ 
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I: Det är märkligt vad man kan undgå att se, kan jag säga, även om fast man är medveten om det här. 

I ovanstående citat skapas en relation till den analys av samhället som ett jämställdhets-

perspektiv kan ge. Här knyts an till två genusvetenskapliga analyser: att kvinnor kan bedömas 

som mindre kompetenta än män även när de inte är det, och att det finns normer kring kön 

som styr vårt tänkande. ”Man är nedsänkt i en kultur” förstår jag som ett påstående om att 

människor inte alltid gör objektiva bedömningar. Ögonen är färgade av en kultur som gör att 

man inte ser klart. I citatet finns också en genans över att vara påverkad av denna kultur och 

göra osakliga bedömningar. 

 En motsatt position intas av en annan intervjuperson: 

E: Men du upplever ingen konflikt i att vara man och jobba för jämställdhet? 
I (m): Det kanske är så att jag jobbar inte så mycket för jämställdhet. Jag jobbar snarare för att ge männi-
skor som jag tror på chanser. Jag jobbar /…/ för att se till att [högskolan] får den kompetens och den 
utveckling som vi behöver. Sen är kön inte fullt så viktigt där, mer än att det är bra om det är blandade 
miljöer. 
/…/ 
I: Jag har inte varit med om att tillsätta någon på ett jobb eller befordra någon därför att man har haft det 
ena eller det andra könet, vad jag vet. 
/…/ 
I: Jag har aldrig medvetet varit med om att det har hänt [gjort val efter kön vid rekrytering]. 
E: Nej. Men du verkar ändå ha någon slags tilltro till ditt undermedvetna, i bedömningar? 
I: Ja, jag hoppas att det är så. /…/ Och jag skulle bli väldigt ledsen om det var någon som visade att jag 
hade fel. 

Här framträder ett annat perspektiv på den egna relationen till jämställdhetsfrågor. Först, ett 

slags åsidosättande av själva begreppet, att inte vilja se kön som en påverkande faktor. Där-

efter en större tilltro till den egna förmågan att ta könsneutrala beslut än vi såg i det första 

citatet. I nästa citat finns en tredje position: 

I (m): /…/ Och vad händer med de kvinnor som disputerar då? Varför får inte de tjänsten utan de manliga 
får? Då måste det ju vara någonting i systemet som hindrar dem. För det är ju inte plötsligt så att de skulle 
bli sämre än männen om de har varit minst lika bra hela vägen upp. 
E: Tror du att det kan finnas någonting i systemet som har med manlighet att göra? 
I: Dels är det så här, det sitter mycket män där. Om det är mycket män där så kanske de hellre väljer män 
och fortsätter att göra detta. Det kan hända att de uppmuntrar männen mer att fortsätta. Jag tror att de 
tänker så mer i termer av nu ska vi satsa på männen. Det är väl en gammal kvarleva från förr då. 
E: Är det något som du kan känna att du också har i dig någonstans? 
I: Det är möjligt att jag har, jag hoppas att jag inte har det men det vet man inte. 

Normerna och föreställningarna som påverkar vårt sätt att tänka blir onåbara här. De går att 

ana men inte att se tydligt. Intervjupersonen är fast i en ovetskap och osäkerhet över 

sanningen om sina egna handlingar. Män upplevs, på grund av kvarlevor från förr, kunna 

hjälpa andra män uppåt i deras karriär. I det sista citatet vidgas avståndet till verkligheten 

ännu mer: 

E: Hur tror du att din syn på jämställdhet påverkas av att du är man? 
I (m): Det tror jag påverkar jättemycket. 
E: Hur tror du, till exempel? 
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I:  Jo, men det jag står för, det är ju att vara man. Så att det är klart att det påverkar starkt. Man identifi-
erar sig ju ändå med män. /…/ Jag är inte så där som har blivit så himla medveten om det men jag utgår 
ifrån att skulle jag ha varit en kvinna skulle jag har sett på ett helt annat sätt. 

Här är verkligheten återigen bekönad och det spelar roll om man är man eller kvinna. Sam-

tidigt väcker citatet en del frågetecken. Om män inte kan förstå en kvinnas syn på jämställd-

het, om män och kvinnor har helt olika upplevelser, vad kan män göra? Vad får insikten om 

att man som kvinna hade sett på jämställdhet på ett annat sätt för konsekvenser för det egna 

handlandet? Är det ett passivt konstaterande eller en början på ett undersökande för att förstå 

det som man anar att man inte förstår idag? 

 I de ovanstående citaten skymtar olika synsätt på jämställdhet fram. Synsätten återspeglar 

olika positioner som skiljer sig genom att i olika grad hålla med om eller ta avstånd ifrån en 

jämställdhetsanalys av verkligheten. De visar också på olika förhållningssätt till den egna 

rollen, med olika grad av ansvarstagande och självrannsakan. I ett citat är jaget en del av en 

kultur som är svår i frigöra sig ifrån. I ett annat citat återfinns en motsatt position, jaget är fritt 

och förmöget att göra objektiva bedömningar. I två av citaten finns en osäkerhet; det går inte 

riktigt att veta hur jaget förhåller sig till normer kring kön. Man kan bara hoppas att man gör 

rätt. 

E: När du pratar om de här frågorna [jämställdhetsfrågor], hur upplever du din roll som man i det? 
I (m): Ja, jag vet inte. Jag är kanske inte tillräckligt introspektiv för att se det. Mer än att jag skäms då. 
/…/ 
I: När jag hamnar i det här, när jag själv gör det här som jag vet att vi gör [osakliga bedömningar]. 

Intervjupersonen skäms när han inser att han har gjort osakliga bedömningar och det är på ett 

vagt sätt kopplat till hans kön. Men vad innebär det att inte vara tillräckligt introspektiv? Är 

det ett ointresse, ett ställningstagande eller ett uttryck för svårigheten med att dra paralleller 

mellan sina privata erfarenheter som man och sin relation till ett manligt kollektiv? Här görs 

ytterligare ett försök att ringa in vad det innebär att vara man i förhållande till jämställdhets-

frågor: 

E: När du pratar om jämställdhetsfrågor som du har reflekterat över, hur tänker du då på din roll som man 
i det här? Vad får det för betydelse att du är man och inte kvinna? 
I (m): Det vet jag inte, jag har inte tänkt så. Det ska ju egentligen inte ha någon betydelse. /…/ Men det är 
klart att jag… 
E: Det kan ändå vara att man har en position eller man har… 
I: Jo, och det är klart att man har ju en stor barlast som man för med sig, där man, så att säga har ett 
manligt beteende. Det är klart att det… Det betyder väl egentligen att man får vara uppmärksam på det. 
E: Hur kan det ta sig… vilken slags beteende då? 
I: Jag vet inte om jag kan komma på något riktigt bra exempel, jag får tänka. Nej, men alltså, jag kommer 
inte på just något sånt där riktigt bra exempel, men det uppstår säkert tror jag. 
E: Situationer när…? 
I: Ja, att man… Antag att man ska besluta om någonting då kanske man lägger in sina egna värderingar 
och inte är så helt /…/ neutral som man skulle kunna vara. 

Här finns några uppslag om vad manligheten kan innebära. Hur ska man förstå att den nämns 

som en barlast? Är manligheten ett bekymmer som män bör försöka göra sig av med? Det 
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konkreta exempel som kommer upp i citatet är detsamma som vi tidigare har hört nämnas, att 

fatta ett beslut och inte vara neutral. Samtidigt är det svårt att skaka av sig känslan av brist på 

förankrade och genomtänkta svar när jag frågar vad manligheten innebär. I det perspektivet är 

det inte längre någon slump att intervjupersonen har svårt att komma på konkreta exempel på 

den manliga ”barlasten”. 

3.2 Varför jämställdhet? 
 

I (m): Så vad är det? Jo, jag tror att det är lika möjligheter för lika förutsättningar oberoende av vem man 
är. Egentligen handlar det väl om, det kan vara kön eller vad tusan som helst. 
E: Till exempel? 
I: Ja, om man kommer från olika kulturer eller om man är rik, fattig eller klass… 

Jämställdhet innebär här att alla ska få lika möjligheter utifrån de förutsättningar man har. Det 

finns paralleller till klassperspektivet och till strukturer kring etnicitet. Man kan ana en bild av 

ett samhälle som är präglat av olika strukturer som begränsar människors möjligheter. Flera 

av intervjupersonerna nämner lika möjligheter som en förklaring på vad jämställdhet betyder 

för dem. I en intervju fördjupas perspektivet: 

I (k): Lika möjligheter, men det innebär ju så himla mycket. Jag tycker faktiskt att det innebär att man tar 
ett mer, att rollerna blir lite mera lika. Att man tar ett… Jag menar, ska kvinnan bli jämställd i arbetslivet 
så får ju faktiskt mannen bli jämställd i privatlivet också. Och om man då bara säger att det är ju lika möj-
ligheter, så är ju de möjligheterna socialt konstruerade. Så att det finns ju inga lika möjligheter om man 
inte går på ett ganska djupt plan i förändringar. 

Lika möjligheter blir här en otillräcklig beskrivning av jämställdhet eftersom möjligheterna 

inte på något oproblematiskt sätt bara finns där. Möjligheterna är socialt konstruerade och, 

som jag förstår citatet, hindras kvinnor från att använda sig av sina lika möjligheter om inte 

män samtidigt tar ett lika stort ansvar i privatlivet. Här finns ett konkret förslag: rollerna 

måste bli mer lika. 

 I en annan intervju finns ett rättviseperspektiv som motivation för jämställdhetsarbetet: 

E: Det är det här rättvisa karriärmöjligheter som… 
I (m): Ja, alltså det finns en basal grej som egentligen, det spelar ingen roll att det handlar om, hade det 
varit hårfärg det handlade om… Då hade det varit så uppenbart det här att, att man inte skulle, att detta är 
en fråga i sig verkligen. Om hur man hanterar människor och vad man ger dem för möjligheter. /…/  
Osakligheten hade då lyst klart /…/, om det hade handlat om något annat. Men i och med att det är liksom 
ihopmixat med just kön och det med en massa andra saker som griper in i kön. 

Någonstans är det uppenbart felaktigt att behandla människor olika på grund av deras kön. 

Men saker och ting blir mer komplicerade av att det handlar om kön och inte om till exempel 

hårfärg. Kön för med sig en annan problematik än hårfärg, men rättviseaspekten kvarstår; det 

är inte sakligt att bedöma människor utifrån deras kön. 

 Det finns ett annat spår som skiljer sig från rättviseperspektivet och som flera av intervju-

personerna nämner när jag frågar varför man ska sträva efter jämställdhet. 
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E: Varför ska man sträva efter jämställdhet? 
I (m): Jo, men jag tror att det, det märker man på jobbet att det blir en roligare miljö, tror jag. Den är mer 
tolerant för den innehåller mer olikhet. 
E: En jämställd miljö menar du? 
I: Ja, precis. Där det finns, där röster kan göra sig hörda. Där både mäns och kvinnors berättelser och 
röster är lika starka. Så blir det en mer tolerant, och det blir på något sätt också bredare, det blir vidare på 
något sätt. Jag tror att det är roligare att vara i också. Det finns ju med andra frågor när man pratar om... 
Det är väl ett skäl att man ska göra det. Sen så påverkar det väl säkert också när man kommer upp och 
tittar på makt och så. Att det får naturligtvis konsekvenser för strukturer och så. Alltså att man kan skapa, 
att man också kan skapa strukturer som ser till att det blir mera jämlikt. /…/ Men jag tycker att bara det 
att miljön är jämlik gör att den är roligare att finnas i. 

I det här citatet finns en upplevelse av att jämställdhet påverkar miljön till det bättre. Det 

verkar inte bara handla om att ha lika många kvinnor och män på arbetsplatsen utan också om 

att olika röster ska kunna göra sig hörda. Olikheter hos de anställda skapar något positivt. Det 

här temat återfinns hos fler intervjupersoner. 

E: Varför tycker du att man ska jobba med jämställdhet? 
I (m): Därför att min bild är att grupper som präglas av mångfald, där kön är en del av det, fungerar i 
längden bättre än grupper som är väldigt enhetliga. 

Mångfald i grupper, med avseende på till exempel kön, ger något som liknar en kvalitetsför-

bättring. En variant på samma tema är: 

I (m): Min ingång [till jämställdhetsfrågor] är väl egentligen då att, dels tycker jag att det är för få tjejer 
både i utbildningen och sen inom fakulteten. Det andra är att jag rent praktiskt då /…/ så ser jag att vi, när 
vi har en blandad grupp så tycker jag att den lyfter mer, man får ut mer. Det blir ett bättre arbete. Så där-
för tror jag, har jag sett rent praktiskt att det fungerar bättre när det är mer jämställt. 

På det sista citatet kan man notera att en grupp med ett jämnt antal kvinnor och män benämns 

som ”jämställd”. Frågan om jämn könsfördelning får språkligt sett representera hela jäm-

ställdhetsfrågan. Jag tror att argumentet om bättre kvalité som motiv för jämställdhet är värd 

att fundera över och dyka lite djupare ner i. 

E: Vad är det som gör att du tycker att det blir ett bättre arbete när det är både kvinnor och män? 
I (m): Jag tror att det blir, att man kanske, man får en lite större bredd i tänkandet. 
/…/ 
I: Det är frågan också, hur stor skillnad är det mellan män och kvinnor. Men det är klart att det är ju en 
viss skillnad. Det räcker ju att titta utseendemässigt, man är ju inte precis lika. 
E: Nej. 
I: Och det är klart att man är ju inte exakt lika invändigt heller. Och därför är det ju, det är positivt. För 
det betyder ju att man tänker lite annorlunda. Då blir det en större bredd om båda parter är med. 
E: Du tycker inte att det finns någon värdering i olikheterna då, att det är något som värderas högre än det 
andra? 
I: Nej, det är det väl, nej, det är det ju inte. /…/ Nej, det är snarare så att det är olika aspekter. Och det kan 
väl vara så att man är bra på olika saker. 

Här är det tydligt så att kvalitetsargumentet37 hänger samman med en föreställning om könens 

olikhet. Tanken om bredd och mångfald har glidit över till olikheter mellan kvinnor och män. 

Det verkar också anses som legitimt att uttrycka en övertygelse om att det finns sådana här 

skillnader. Vi ska titta på ytterligare ett citat där olikheterna är uttalade. 

                                                 
37 Intervjupersonerna använder inte specifikt ordet kvalité men talar om förbättringar i arbetet vilket jag förstår 
som jämförbart med kvalitetsförbättringar. 
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I (m): Jag tror att umgängestonen i grupper påverkas av hur de är sammansatta. 
E: Ja, hurdå? 
I: I genomsnitt så kommunicerar väl män och kvinnor lite olika ibland. Och det fyrkantiga strukturerande 
som ofta män står för behöver brytas mot det mer resonerande och kanske mer mänskliga sätt som 
kvinnor i snitt står för mer än män. 
E: Okej. 
I: Där ska man ju ha klart för sig att vi pratar om genomsnitt. Man hittar ju män som i det avseendet har 
väldigt kvinnliga egenskaper och man hittar ju motsatsen, kvinnor som är oerhört strukturerande och 
målinriktade och tydliga. 

I det här citatet finns två riktningar, dels beskrivningar av en faktisk olikhet mellan könen, 

dels kommentarer om att detta inte är hela sanningen utan bara den genomsnittliga sanningen. 

Trots det sistnämnda tycker jag att det i citatet finns bilder av könen som komplementära. Det 

som oftast uppträder hos män behöver brytas mot det som oftast uppträder hos kvinnor. 

Följden av polariseringen blir också att de undantag som beskrivs bekräftar stereotypa eller 

traditionella föreställningar om kön. Detta trots att avsikten i viss mån verkar vara att dämpa 

polariseringen genom att betona att det finns undantag. Kontentan av resonemanget blir ändå 

att strukturerande, målinriktade och tydliga kvinnor är ovanliga på samma sätt som resone-

rande och ”mänskliga” män. Intervjupersonens betoning av att han talar om ett genomsnitt 

kan förstås som att han inte upplever det som helt legitimt att generalisera om kvinnors och 

mäns egenskaper. 

 Vi ska dröja ytterligare en stund vid kvalitetsargumentet: 

I (m): Man [grupper präglade av mångfald] hittar generellt sätt bättre lösningar, mer långsiktiga lösningar, 
mer spännande lösningar. Lösningar /…/ som når längre än de där lösningarna som kommer av en grupp 
manliga medelålders ekonomer runt ett bord. 
E: Men hur ser du i så fall på att det är så /…/ mycket män på [högskolan]? 
I: Jag tror att det är en nackdel. 
/…/ 
I: Jag tror att det [mångfald] tillför. 

Återigen framgår det här att kvinnor tillför något i en arbetsgrupp. Och i de orden, att något 

tillförs, kan man ana det som finns där innan, innan något tillförs. I citatet finns en symbol för 

det som finns där innan, nämligen en grupp manliga medelålders ekonomer. Jag förstår det 

som att dessa män står för en slags likriktning, kanske till och med en fantasilöshet. Vi ska 

titta på ett citat till. 

E: Vad spelar det för roll att det är kvinnor med, vad är det för skillnad? 
I: Mer är pratbart på något sätt. Känns det som. Det finns ju ändå en olikhet, man för in verkligheten på 
ett annat sätt, som kommer från olika håll. 
E: Hur är det att vara bara män i så fall då? 
I: Det kan nog vara jättetråkigt. /…/ Det behöver inte vara det, det finns faktiskt, det finns män som har 
med sig en helt annan erfarenhet också in, numera. Så som vi är lika mycket lediga för barn som 
kvinnor… Det kommer in, kan göra. I alla fall nu, bland yngre tycker jag att det finns en skillnad. 

Här finns olikheten mellan könen igen. Män och kvinnor för in olika verkligheter, i blandade 

grupper går det att prata om fler ämnen. På samma sätt som i det föregående citatet om de 

medelålders ekonomerna finns här en beskrivning av hur det är att vara bara män i en grupp. 



 

   21   

Den manliga gruppen framstår som enhetlig på ett negativt sätt. Den olikhet som kvinnor kan 

föra in, eller verklighet som det kallas i citatet, ställs i kontrast mot den likriktning som präg-

lar grupper av enbart män. Samtidigt finns en förändringspotential. Unga män och kvinnor 

hamnar i samma kategori eftersom båda upplevs bryta mot den manliga likriktade erfaren-

heten. Män som till exempel har erfarenhet av att vara föräldralediga upplevs stå för någon-

ting annat än den större gruppen av män. 

3.3 Hur ska man (inte) gå tillväga? 
 

I intervjuerna framkommer en del åsikter om hur man ska bedriva jämställdhetsarbete. 

I (m): Jag tror inte att man kan ställa sig upp och säga det att nu ska vi vara jämställda, för det har man ju 
gjort under åren. Att det har varit så här att man ska ha en punkt på programmet, det har ju aldrig funkat 
speciellt bra. Det går inte att gå ut med det på det sättet för det väcker nog bara, ja, man gör nog inte 
frågan en tjänst tror jag inte.  
/…/ 
E: Hur ska man göra då? 
I: Jag tror att man ska göra så att man ska välja frågor som berör båda, /…/ man ska hitta ett öppet sätt att 
prata om det så att båda känner igen sig. 
E: Både män och kvinnor menar du? 
I: Ja, man får gå i varandras skor på något sätt, man får liksom förstå den andra. 
/…/ 
E: Det här du sa om att båda ska känna igen sig, det kan ju finnas saker som båda inte känner igen sig i. 
/…/ Och om man tar upp de då. Kommer män att känna igen sig i de berättelserna? Det är ju inte säkert. 
I: Jo, men ger man det tid så tror jag att det… Säkert är det inte men, men /…/ De blir mer neutrala så, 
man är inte där som man, alltså som genus då, utan man är där som kollegor också och då tror jag det är 
enklare. Och så är det något dilemma man har ihop eller någon fråga. Då sätter man inte de här etiketterna 
på varandra så enkelt, då kommer man bort från någon slags mur som det här skulle kunna skapa. Då är 
det mer: ”Så här ser jag på det, så här ser du på det, på något sätt måste vi hantera det”. 

Kodorden för att lyckas med jämställdhetsarbetet verkar i det här citatet vara samarbete, 

förståelse och neutralitet. Både män och kvinnor ska känna igen sig och bådas perspektiv ska 

lyftas fram. Vid sidan av de här orden framgår det att det finns ett antal risker med jämställd-

hetsarbete. Om man behandlar frågan fel kan man till och med göra den en otjänst och skapa 

någon slags mur. Oklart är varför jämställdhetsfrågan skapar denna mur och ifall det är 

kvinnor och män som ställs mot varandra eller om det är personer som är positiva respektive 

negativa till jämställdhet som det handlar om. 

 En risk för just män som är engagerade för jämställdhet lyfts fram i följande uttalande: 

I (m): Att män då, när man är lite nyfrälst på kanske sånt här med jämställdhet så överdriver man. Och det 
är också farligt. Då betyder det att då går man för långt åt andra hållet ibland. /…/ Vilket kan leda till att 
kvinnor känner att de kanske får någonting bara på grund av att de är kvinnor. 
E: I det sättet som det genomförs på eller? 
I: Ja, man kan tänka sig som man då att nu ska man bestämma någonting, man ska ha någon person, man 
ska utse någon person till någonting. Till exempel en tjänst och att man då i sin iver att vara jämställd 
kanske utnämner kvinnor som då kommer att känna sig, som kanske får det här intrycket av att nu fick jag 
detta bara för att jag är kvinna. Det kan ju hända att det på något sätt syns, att det kan vara så ibland. 
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Det finns olika sätt att förstå det här citatet. En förståelse är att det beskriver en omsorg om 

kvinnor så att de inte ska känna sig ifrågasatta när de får poster och mindre värda än männen 

för att deras kön skulle kunna ha påverkat deras framgång. Därför ska inte män som vill 

arbeta för jämställdhet bli för ivriga. Men det finns också en annan tolkning och för att förstå 

den ska vi titta på ett annat citat. 

[Citatet har tagits bort i slutfasen av arbetet på grund av anonymitetsskäl men innehåller ett resonemang 
där kontentan är att män som säger ifrån och tar ställning för jämställdhet kan misstänkliggöras för att ha 
sexuella motiv eller feminiseras.] 

Frågan är nu ifall det finns några likheter mellan det sista citatet och det föregående om män 

som är ”nyfrälsta” på jämställdhet. Jag menar att likheterna ligger i att det finns ett hot mot 

män som tar ställning i jämställdhetsfrågor. I det sista fallet är hotet ett misstänkliggörande av 

mannens motiv. I det föregående citatet är hotet mot engagerade män uppfattningen om att ett 

överdrivet engagemang kan vara ”farligt” och kontraproduktivt och kommer att få negativa 

konsekvenser för kvinnor. 

 Det ska även påpekas att jag, när jag kommenterar likheter mellan de två citaten, inte 

menar att det hos intervjupersonen i det första citatet finns ett medvetet motstånd mot jäm-

ställdhetsfrågor. Min poäng är däremot att argumentet kan användas som ett motstånd mot 

jämställdhetsfrågor och/eller fungera hämmande och försvåra för män som engagerar sig i 

frågan. Innan vi går vidare ska vi titta på ett helt annat orosmoln som också det är förknippat 

med jämställdhetsarbete. 

I (m): Jag vet inte riktigt vad det är. Vad är jämställdhet? Jag har liksom inte riktigt grunnat igenom det 
än. 
/…/ 
I: Eller det kanske beror lite på det att jag vet inte riktigt hur man skulle handla för att det skulle bli mer 
jämställt och därför så är det svårt att… 
/…/ 
I: Vi har ju infört det, vi drar en gräns mellan man och kvinna. Och /…/ det är väl viktigt på något sätt, 
och nu använder man den för att… Jag menar förmodligen använder man den för att man, jag vet inte 
riktigt vad det är, varför får man fokus på det? Är det för att man ska få bättre miljö eller för att… Jag vet 
inte. Varför gör du det här? /…/ Vad är det för någonting som triggar att man är intresserad utav gränsen? 
Mellan man och kvinna… 
E: Ja, är det… ja. 
I: Nej, men jag menar på något sätt det, den har ju alltid funnits och det är en viktig gräns och den är, och 
det finns en, och utan den skulle naturligtvis livet vara oerhört mycket tråkigare. 
E: På vilket sätt skulle det vara tråkigare? 
I: [Skratt.] Apropå det här med likheterna, tänkt om alla skulle vara oerhört lika. Attraktion och så, det 
finns ju där som en spänning hela tiden och det är väl en viktig del utav livet. 

I det här citatet dyker en osäkerhet upp. Vad är egentligen jämställdhet och vad är ett jämställt 

agerande? I citatet finns också en konflikt mellan jämställdhet och attraktion mellan män och 

kvinnor. I arbetet för jämställdhet upplevs den gräns som finns mellan män och kvinnor vara i 

gungning och det som står på spel är en viktig del av livet; attraktionen, spänningen och 

olikheterna. Det finns en föreställning om att olikheterna mellan könen tillför någon slags 
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glädje, åtminstone skulle ett liv med mer likhet mellan könen vara tråkigare. Citatet präglas av 

en osäkerhet inför jämställdhetsbegreppet och vad det kan föra med sig, frågan är hur den här 

osäkerheten förhåller sig till konstruktioner av maskulinitet. 

 För att bland annat försöka besvara den frågan ska vi nu fördjupa oss i just maskuliniteten. 

Så småningom kommer vi även att återkomma till temat attraktion. 

 
 
4. Manliga gemenskaper och sexualitet 

4.1 Om manliga grupper och jargong 
 

I det här avsnittet kommer vi att fokusera ännu mer än tidigare på vad det finns för föreställ-

ningar om att vara man på den aktuella högskolan. En frågeställning som jag hade med mig 

till intervjuerna var vad det innebar att vara man i en grupp med bara män. 

E: Har du stött på någon jargong som du upplever som manlig här? 
I (m): Ja, det finns ju. Fast jag vet inte om det är något fel i sig. 
/…/ 
E: Vad är det för typ av jargong? 
I: Ja, alltså det /…/ Man umgås ju, man får gemensamma, man har gemensamma intressen och man pratar 
med varandra på ett, /…/ mera grabb, eller grabbigt, ja, det tycker jag, det finns, om man liksom skapar 
de grupperna. Men det tycker jag inte är något problem i sig alltså, att det är så. 
E: Nej. Vad är det, vad är grabbigt? [Paus.] Kan du ge något exempel på den /…/ jargongen? 
I: /…/ Jag tror man utesluter olika grejer /…/. Man har ett mera, jag tror man pratar mera direkt /…/ om 
frågan. Det är någonting kring, som man har något slags skämt runt, /…/ man kanske skämtar på ett annat 
sätt. 

Svaret på frågan om det finns någon manlig jargong, är lite svävande och kan förstås mer som 

ett uttryck för en känsla än som en entydig upplevelse. Det som ändå beskrivs är en direkthet i 

dialogen, att man skämtar på ett annat sätt och att man har gemensamma intressen. Vi ska se 

på några fler citat på samma tema. 

I (m): Det blir en slags samtalston [i manliga grupper] som jag tror är väldigt, ja grabbig är egentligen fel 
att kalla den för, det är inte… Men det blir manliga ämnen i någon mening. 
E: På vilket sätt då? 
I: Ja, det kanske blir mer fotboll och den typen som dyker upp. Lite är det väl så att jag tror att ämnesvalet 
blir mer begränsat. /…/ Får man en blandad grupp så tror jag att intressena blir mer blandade och det blir 
ett större utbud av idéer. 

Här påverkas samtalsämnena ifall det bara är män närvarande och mer ”manliga” ämnen 

diskuteras. Fotboll nämns som ett exempel. Citatet visar att manliga grupper kan förstås 

utifrån en upplevelse av en brist eftersom ämnesvalet och utbudet av idéer blir mer begränsat. 

E: Vem har mest inflytande i den här gruppen? Hur ser den mannen ut? Finns det någon, om man talar 
om den manliga gruppen, vad är det som anses vara, vad ger makt i den gruppen? 
I (m): Mm. Och du menar informell makt eller? 
E: Ja.  
/…/ 
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I: Ja, men det är väl mycket så här, verbal slagfärdighet, reflektion, och så där, den typen av… som ger 
status. 
/…/ 
I: Och så rimligt socialt, att man liksom har koll på det också, hur det slår, [skratt]. Det tror jag. 

Här får vi vissa egenskaper som anses ge inflytande och status i en grupp av män. Verbal 

slagfärdighet, reflektion och någon slags social kompetens, är positiva egenskaper. Det finns 

också beskrivningar av vilken slags maskulinitet som inte riktigt passar in. 

E: Hur tror du man skulle vara, vilka typer av män skulle inte passa in i den jargongen här? Finns det 
någon sådan karaktär? 
I (m): Mm. (Paus) Ja, det gör det säkert. Det är ju väldigt, kulturen är väldigt försiktigt, så det är inte så 
här ”outspoken”, det är inga såna här, det är inte som på en arbetsplats där man jobbar ute i industrin eller 
som man är van, det är inte det här, det är en annan typ, det är mycket mer intellektuellt på nåt sätt. Så 
den typen av män finns ju inte här, där man, och de skulle säkert ha svårt också, de här som är mycket 
mera, direkta och… ja. Lite aggressiva, för det är man inte här heller i regel. 

I det här citatet finns ett avståndstagande ifrån en viss typ av maskulinitet som inte antas vara 

socialt accepterad på högskolan. Den maskulinitet som inte fungerar förknippas med att 

arbeta inom industrin, vara direkt, lite aggressiv och inte så intellektuell. 

 Det finns också spår som leder åt ett helt annat håll. Berättelser som vittnar om upplevelsen 

av att någonting håller på att förändras. 

E: Men har du stött på någon /…/ jargong som du upplever som manlig här? 
I (m): Ja, fast allt mindre och mindre, kan jag säga. Men det beror kanske på att man är… Därför att man 
reagerar på den nu, vilket man inte gjorde för 10 år sedan här på [högskolan]. 
E: På vilket sätt reagerar du? 
I: Ja, jag och andra också säger till: ”jamen vad sa du nu, det där var väl”. 
E: Mm. Vilken typ av jargong kan det vara? 
I: Ja, exempel. Det var någon /…/ som satt och pratade vid något lunchbord om flickorna. Och hur de var 
och så. ”Men hur kan du generalisera så?” 

Här är det inte längre legitimt att kalla kvinnor för ”flickor” och tala om hur ”de” är. Det är 

generaliserande och får symbolisera ett fenomen som är på väg bort. Samtidigt kan vi minnas 

andra uttalanden38 om mäns och kvinnors egenskaper där kvinnor beskrevs som mänskliga 

och resonerande och män som ”fyrkantiga”. De här uttalandena utgick ifrån en skillnad 

mellan könen och den utgångspunkten verkade inte upplevas som kontroversiell. Kanske kan 

frågan om könens olikhet och legitimiteten hos generaliseringar förstås som en ännu inte 

avgjord konflikt. 

 Ytterligare en berättelse om förändring: 

I (m): Men jag tror också som sagt var, att i och med att samhället har ändrats så kan inte, så ändras 
automatiskt också [högskolan]. I och med att det kommer yngre människor hit /…/. Det kanske går lång-
sammare, men det märks, tycker jag, på de här yngre som är forskare att de ser på ett annat sätt på det. 
/…/ Det är hela tiden en ändring. Och då försvinner den här så kallade strukturen tror jag. Successivt för 
att det blir andra berättelser som kommer in. Män har med sig andra berättelser. Mycket kring det här 
med att bilda familj och så, det tycker jag man märker av. Hur det är att vara småbarnsförälder, när det 
kommer hit nya människor. 
E: Genom att män som är det… 
I: Ja, visar upp det väldigt påtagligt att de tar ansvar på ett annat sätt. 

                                                 
38 Se 3.2. 
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E: Ja. Handlar det om att vara hemma halva tiden eller? 
I: Ja, till exempel. Men också att de pratar om det på ett annat sätt om att de är pappor och så. 

Som vi såg under 3.2 så finns det en upplevelse av att unga män har med sig nya berättelser. 

Detta kan både ses som en beskrivning av ”de unga forskarnas” maskulinitet men också av 

den gruppen män som inte tillhör de ”unga forskarna”. Det som i citatet underförstått känne-

tecknar den övriga gruppen män är att de inte ”tar ansvar” på samma sätt som de unga 

männen och att de inte pratar på samma sätt om att de är pappor. Skillnaden handlar alltså om 

inställningen till och uppvisandet av familjeliv. 

 Grupper av män beskrivs här ur ett utifrånperspektiv: 

I (m): Jag vet inte hur mycket det är maskulinitet, det här som händer ibland. När man inte har någon 
annan relation. Alltså män som träffas och så sätter man igång och pratar om… såna saker som fördelar 
och nackdelar med tjänstebil och man pratar om pengar, man pratar om sport och… Ja, jag har aldrig 
riktigt känt mig hemma i den diskussionen. Alltså sånt blir jag så väldigt trött på, /…/ det är någon slags 
grej som händer när män träffas, ja då ska man ha åsikter om någon fotbollsspelare eller vad det nu är för 
någonting, något namn som jag överhuvudtaget inte lägger på minnet och man ska ha åsikter om pengar 
och hur man bäst förvaltar sina pengar och såna grejer och jag menar, jag vet inte vad jag har på kontot, 
jag har aldrig haft någon koll. 
/…/ 
I: För mig är det ingenting [händelser i sportvärlden], jag är helt tondöv på det området känns det som. 
Medan det tydligen är viktigt då när män träffas och pratar om såna här saker. 
E: Tar du upp det då? ”nej, jag är inte alls intresserad…” Kan man… 
I: Jag har gjort det och… men jag menar då tittar de på en konstigt, och så möjligen kan man komma in i 
en intressant diskussion om varför jag inte tycker att det är intressant att prata om såna saker. [Skratt.] 
Men jag menar, det hjälper ju inte, för då pratar man om det fast på ett slags metaplan istället. 
/…/ 
E: Är det någonting som kan finnas på [högskolan] också? 
I: Ja, visst det händer ju, bland folk här också. Jag menar, det här med, ”åh, han har gjort det och det”, 
någon idrottsman så där. Jaha, okej, jag har inte mycket att säga om detta. Men det, är uppenbarligen så 
att det engagerar en massa människor. 

Uttalandet är intressant i och med upplevelsen av utanförskap. Att som man vara helt 

ointresserad av vissa ämnen som uppfattas som manliga är inte helt oproblematiskt. Dessa 

ämnen fortsätter att dyka upp och intervjupersonen hittar inte riktigt något fungerande sätt att 

förhålla sig till de diskussionerna. Till sist ska vi höra en kvinnlig intervjupersons upplevelse 

av vad som är en manlig jargong på högskolan. 

I (k): Den [manlig jargong] bygger på att man skämtar om att den andra partern är så dum. Att man har 
roligt med varandra genom att nedvärdera varandra. /…/ Och den jargongen är tack och lov inte rådande 
just nu i vårt kafferum men jag har bott i andra kafferum där det är rådande. 
E: Upplever du att det är någonting mellan män eller? 
I: Det är någonting i kollektivet där kollektivet redan är huvudsakligen manligt och för att komma in i 
kollektivet så är kvinnorna tvungna att köpa det där. Annars så hamnar man i sitt eget lilla hörn med sin 
kopp te och pratar om tygblöjor kontra pappersblöjor. 
[Skratt.] /…/ 
I: Och jag vet hur man spelar det spelet och jag har ju kommit in i gruppen. 

Nyckelorden i beskrivningen av manlig jargong i den här kvinnans upplevelse är att ha roligt 

med att nedvärdera varandra, vara tuff och att anpassning blir en nödvändighet för att komma 

in i jargongen. Alternativet blir, som jag förstår det, att hamna i en kvinnlig grupp som pratar 
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om traditionellt ”kvinnliga” ointressanta ämnen. Att jargongen kallas manlig fast kvinnor 

mycket väl kan spela den förklaras med att den hänger samman med ett manligt kollektiv. 

Underförstått kan man ana att motsatsen till jargongen skulle kunna vara att visa svaghet, tala 

om traditionellt ”kvinnliga” ämnen (blöjor och barn ges som exempel) och kanske att inte 

uppskatta den typ av humor som beskrivs. 

4.2 Mäns nära relationer 
 

Vi ska börja med att titta på en beskrivning av en problematik relaterad till relationen mellan 

handledare och doktorand. 

I (m): Nej, men det är så inflätat, om du är handledare, så har du en kvinna som är doktorand. Det är ju 
inte speciellt lätt att veta hur du som handledare ska leda en doktorand, bara det är ju svårt, i och med att 
doktorerandet har så många olika faser. Först så är man ingenting och sedan så ska man lära sig och så 
småningom ska man ofta gå om sin handledare och bli bättre än handledaren och den här processen ska 
en handledare hjälpa till i. Och utmana, så att det är ju ingen lätt process i sig. Och om man då också hör 
hur känsligt det är för att den andra är kvinna så kan jag tänka mig att det kan bli ganska svårt /…/. Hur 
ska jag göra som man för att hjälpa en kvinna till den här yrkesidentiteten att bli forskare? /…/ 
E: Att det blir svårare just att man är man och kvinna? Till exempel varför då? 
I: Ja, varför vet jag inte, nu dök det upp i den här enkäten att den här relationen är känslig. Och om man 
då inte vet, hur man ska hantera det här, att hjälpa den här människan att växa, så kan jag tänka mig… 
Det är ju någon slags, väldigt nära relation samtidigt och man ska ju också på något sätt pusha en 
människa på ett fint sätt så att den hittar en egen roll. Och hur man gör det här, hur man kommer tillräck-
ligt nära för att få den här människan att ta det här egna ansvaret och samtidigt håller sig tillräckligt långt 
borta för att inte bli indragen i något för personligt, jag menar, det kan ju vara rätt svårt, skulle jag tro. 

Relationen mellan handledare och doktorand beskrivs som en relation som är känslig och som 

blir ännu känsligare om handledaren är man och doktoranden är kvinna. Intervjupersonen vet 

inte varför men kan ändå tänka sig att det är så och hänvisar till resultat från en personalenkät. 

Det känsliga verkar handla om närheten, att kunna fullfölja sitt uppdrag som handledare sam-

tidigt som man inte får komma för nära. Det finns en annan intervjuperson som också talar 

om närhet och distans i yrkesrelationer. 

I (k): Att det kanske är så att det är lättare för en man att umgås på det sättet med en yngre man än med en 
yngre kvinna. 
E: Vilken relation pratar du om nu? 
I: Nu pratar jag om kanske möjligen handledare till doktorand eller äldre kollega till yngre kollega. 
E: Okej. 
I: Eller även kollegor på samma nivå. De relationerna som [professor] har med sina doktorander och sina 
kollegor de skulle han nog inte kunna på samma sätt om det hade varit kvinnor därför att de är så pass 
tajta. De ringer varandra mitt i natten och såna här saker. De sms:ar till varandra, de har kontakt sent på 
kvällen. 
E: Mm. Varför skulle det inte gå för att det är kvinnor? 
I: Därför att det skulle nog ändå upplevas som lite konstigt, av, jag menar det är möjligt att deras 
respektive då skulle tycka att det är lite konstigt att ha den nära kon… Det skulle kräva mer av förtroende 
för, från partners. Det kanske inte är fullt normalt att man har den täta kontakten med en kvinnlig 
arbetskollega. 
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Här framstår arbetsrelationer mellan män som relationer präglade av närhet och en slags 

gränslöshet i tid. Närheten är också av det slag som skulle upplevas som onormal om den 

uppstod mellan två kollegor av olika kön. 

 De två citaten har gemensamt att de pekar på en problematik i arbetsrelationer, som an-

tingen skapas eller förstärks, när två kollegor är man och kvinna. I citaten väcks frågor om hur 

nära man får komma en kollega av det andra könet. Gemensamt är också att närhet i rela-

tionen mellan två män framstår som oproblematisk. 

 Jag förstår berättelserna om oproblematiska intima yrkesrelationer mellan män som en 

avsexualisering av relationer mellan män och ett osynliggörande av andra begärsriktningar än 

heterosexuella. På samma sätt som det sker en avsexualisering av mäns nära relationer sker en 

motsvarande sexualisering av relationen mellan män och kvinnor. Denna sexualisering hänger 

samman med normer kring heterosexualitet där heterosexualiteten förstås som överordnad 

andra former/riktningar av sexualitet. 

 Sexualisering av relationen kvinna/man och avsexualisering av relationen man/man märks 

även när intervjupersonerna talar om sina tankar kring sexuella trakasserier, vilket vi nu ska 

titta lite närmare på. 

4.3 Reflektioner kring sexuella trakasserier 
 
På den tekniska högskola där intervjuerna genomfördes har man arbetat aktivt för att öka de 

anställdas kunskap om vad sexuella trakasserier innebär. En stor del av de anställda har del-

tagit i en utbildning om härskartekniker.39 

 De resonemang som under intervjuerna följde på mina frågor om sexuella trakasserier 

spänner inte över hela det fält som begreppet sexuella trakasserier innefattar. Mycket 

allvarliga former av trakasserier berördes inte i någon stor utsträckning av intervjupersonerna 

och diskuteras inte heller i det här avsnittet. 

Det här uttalandet följde efter en stunds resonemang på min fråga om ifall det fanns något 

som var problematiskt eller svårhanterligt med jämställdhet. 

I (m): Ta en sådan här sak, när vi pratat om kränkningar och det här, alltså, mäns kränkande blickar och 
hur man stirrar och så, det är en intressant sak där, jag tycker liksom, jaha, /…/ känna som man då, var 
tittar jag när någon kommer och har djup urringning på ett sammanträde. 
E: Mm. 
I: Det förväntas av mig att jag på något sätt, ska stänga av mig själv som, sexuell varelse i det 
ögonblicket. Men det är fullt okej att sända ut de här signalerna, och ibland väldigt medvetet, tror jag. 
Men inte okej för mannen att svara på signalen. 

                                                 
39 För förklaring av härskartekniker se Berit Ås, Kvinnor tillsammans: handbok i frigörelse, (Stockholm 1982), 
översättning Cilla Johnsson. 
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Innan jag diskuterar det här citatet vill jag poängtera att citatet ovan inte ska förstås som ett 

försvar för sexuella trakasserier. Snarare ska det förstås som en vilja att diskutera innebörden 

av begreppet och mäns relation till det. Så till diskussionen; det här citatet påminner om andra 

uttalanden om att inte känna sig bekväm med att jämställdhet ibland kopplas samman med ett 

skuldbeläggande av mäns sexualitet. Jag tror att vi i det här avsnittet ska minnas hur attraktion 

mellan kvinnor och män beskrevs under 2.3 där gränsen mellan män och kvinnor upplevdes 

som viktig för att utan den skulle livet var mycket tråkigare. Attraktionen mellan kvinnor och 

män beskrevs såhär: ”… det finns ju där som en spänning hela tiden…”. Jag förstår det här 

uttalandet som en upplevelse av heterosexuellt begär som en grundläggande omständighet i 

relationer (även arbetsrelationer) mellan män och kvinnor. Den upplevelsen kan ställas emot 

ovanstående citat där heterosexualiteten också är starkt närvarande, i det fallet uttryckt som 

mäns begär efter kvinnor. 

I (m): Jag kan ju förstå hela resonemanget runt omkring det här. Det är ju självklart att en kvinna inte ska 
bli våldtagen bara för att hon har på sig kort-kort kjol. Men å andra sidan då, om en man tittar på benen 
när kvinnan kommer in i sammanträdesrummet och lägger upp benen liksom, så att, jag menar, hade det 
skett i ett annat sammanhang, en bar eller så, hade det uppfattats som en tydlig invit då, varför… Lyfta 
det här, hur ska vi hantera det? Är det så att det bara är mannens ansvar att /…/ stänga av sig i de där 
situationerna? Eller är det så… 
E: Men då talar du om en situation där det, där hon på något sätt medvetet gör någonting? 
I: Ja, eller omedvetet, vad vet jag, men just den här situationen, komma in till ett sammanträde och ha 
kort-kort kjol och så lägga upp benen… Jag menar det är, /…/ det är störande signaler i det samman-
hanget. 

I början av citatet finns en kommentar om att en kvinna inte ska bli våldtagen för att hon har 

på sig kort kjol. Steget från sammanträdesrum till våldtäkt kan verka ologiskt. Bakgrunden till 

den tankegången kan vara en koppling till teman som finns i debatter runt till exempel våld-

täktsmål. Jag förstår det som att intervjupersonen här vill visa ett avstånd till vissa före-

ställningar om kvinnor som medskyldiga till en våldtäkt om de till exempel har haft kort kjol. 

Detta är alltså inget som han står för och med det visar han också en medvetenhet om vissa 

jämställdhetsperspektiv. Däremot är han inte bekväm med vad han uppfattar som andra jäm-

ställdhetsperspektiv. Det är för mycket som är ”mannens ansvar”. Mäns handlingsutrymme 

framstår som för litet då kvinnor får sända ut sexuella signaler men män har förbjudits att 

svara på dem. Två olika versioner av manlig sexualitet avtecknar sig i citaten och i det samtal 

som citaten hämtats ur. I den ena versionen beskrivs sexualiteten som en del av jaget som inte 

går att stänga av. Därför upplevs det som besvärligt att kvinnor sänder ut sexuella signaler 

som män inte får agera40 på. Den andra versionen av manlig sexualitet är att det enbart är 

besvärligt och inte sexuellt attraherande för män med kvinnor som anspelar på sin sexualitet. 

                                                 
40 Agera används här i mycket vid bemärkelse och innebär motsatsen till att vara helt opåverkad av de sexuella 
signalerna och att titta bort. 
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Här placerar sig berättelser om kvinnliga studenter som vill bli godkända på en tenta och 

nästan sätter sig i knäet på den manliga läraren. I den versionen finns en annan problematik 

kopplad till sexuella trakasserier: 

I (m): Och som man, vad kan man säga, har jag blivit utsatt för en sexuell trakasseri? Nej det är väldigt 
omanligt att säga att man inte gillar den uppmärksamheten på något sätt.” 

Frågan om vad sexuella trakasserier är och inte är problematiseras i det här uttalandet. Dels 

finns vad jag förstår som en upplevelse av att det i informationen om sexuella trakasserier 

fokuserats främst på vad män inte får göra. Till exempel så får män inte kommentera kvinnors 

klädsel eller titta på deras kropp på ett opassande sätt. Begreppet sexuella trakasserier upplevs 

däremot inte erbjuda män möjligheten att säga nej till att delta i ett heterosexuellt spel. I 

citatet kallas det omanligt att som man bli utsatt för sexuella trakasserier, men det är svårt att 

avgöra till vilken grad uttalandet är uppriktigt menat. Samtidigt finns det andra uttalanden 

som tyder på att det kan finnas en verklig bakgrund till påståendet. Om det finns en etablerad 

föreställning om manlig sexualitet i det första upplevda problemet med sexuella trakasserier, 

att vad som beskrivs som en naturlig del av manlig sexualitet förbjuds och tabubeläggs, så 

finns det en möjlighet att den samtidigt omöjliggör för en annan förståelse av manlig 

sexualitet. Då saknas utrymme för en man att meddela att han inte vill bli föremål för sexuella 

anspelningar från en kvinna. 

 Svårigheten med den här typen av diskussioner är att det samtidigt finns ytterligare en 

dimension att ta in, nämligen maktaspekten. En tolkning av det besvärliga med skuldbe-

läggandet av mäns sexualitet och talet om mäns kränkande blickar är att det saknas en 

maktanalys i förståelsen av den aktuella relationen. Om det finns en maktasymmetri mellan 

män och kvinnor på den aktuella högskolan, både i och med könsmärkta yrken och med fler 

män på inflytelserika positioner, och på en mer mellanmänsklig nivå, så förändras förståelsen 

av mäns del i det heterosexuella ”spelet”. Spelet är i så fall inte något som äger rum mellan 

två jämlikar. I så fall finns också olika handlingsutrymme för kvinnor och män att välja bort 

eller kontrollera samma ”spel”. Den här maktaspekten saknas i berättelser om den hetero-

sexuella spänningen och förståelsen av vad sexuella trakasserier och kränkningar innebär. 

Maktrelationer på högskolan nämns visserligen i några intervjuer men då handlar det om 

handledare/doktorand-relationer, lärar/studentrelationer eller relationen mellan akademin och 

administrationen. Intervjupersonerna reflekterar inte, med något undantag, över makt-

relationer som enbart är relaterade till kön. I synen på sexuella trakasserier är därför följande 

diskussion frånvarande: Vad innebär det att personerna som är inblandade i ett fall av sexuella 

trakasserier har specifika kön? Alltså vad innebär det att han som till exempel tittar på en 
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kvinnas kropp är man och vad innebär det att hon som upplever sig utsatt för sexuella 

trakasserier är kvinna? 

 Det finns därtill något problematiskt i uppfattningen att kvinnor sänder ut sexuella signaler 

med sin kropp, samtidigt som det inte är klarlagt ifall detta är en medveten handling från 

deras sida. Ifall män upplever det som att kvinnor skickar sexuella signaler till män på grund 

av en sexualisering av kvinnors kroppar, vilket för med sig att kvinnors hud eller kroppsdelar 

görs till mer än enbart hud och kroppsdelar när de blir synliga för män, så kan man knappast 

anklaga kvinnor för denna sexualisering. Den typen av synsätt riskerar att resultera i restrik-

tioner kring lämpliga kläder och uppförande för kvinnor, medan mäns kroppar sällan sexuali-

seras på samma sätt. Avgörandet för hur handlingen ska tolkas ligger till slut i betraktarens 

ögon. 

 När jag i en intervju frågar explicit om maktperspektivet håller en intervjuperson delvis 

med. 

I (m): Men jag menar det kanske inte gäller, det gäller mellan, ja, de två, men det behöver inte gälla 
mellan två andra [om mannen kan ha ett maktövertag över kvinnan vilket påverkar upplevelsen av berö-
ring]. Det är inte… så vad det leder till är väl mera det att i vår miljö så ska män se upp, alltså det kan ju 
bli så, att beröra. Vilket också då, kan bli på något sätt, en lite tråkig konsekvens. 
E: Men vad tycker du att det skulle leda till? Om inte till det här att man inte får beröra. 
I: Nej, förmodligen så skulle man prata på ett annat sätt om det. Eller man får närma sig varandra kanske 
på ett mer försiktigt sätt. För jag tror precis som du säger, att någonstans så kan det finnas någon form 
utav, den här under, det finns nog där, jag håller med dig. Även om mannen inte anser sig ett dugg över-
ordnad. Så, så från kvinnans sida så kan det mycket väl vara så att det finns där. 
/…/ 
I: Men i en annan relation behöver det inte vara så. Det kanske är lika viktigt att förstå det. 

Jag förstår det här resonemanget som att maktanalysen bara till en viss del upplevs som en 

giltig och sann verklighetsbeskrivning. Samtidigt verkar maktperspektivet provocera eftersom 

det är lika viktigt att förstå att maktasymmetrin inte alltid finns där, som att den ibland gör 

det. En intervjuperson berättar om hur hon upplever sina manliga kollegors inställning till 

utbildning om sexuella trakasserier. 

I (k): När folk ser att man [högskolan] bryr sig jättemycket om det [sexuella trakasserier] så blir de sura 
för att man inte bryr sig om så kallade vanliga trakasserier där de själva upplever sig kränkta i större ut-
sträckning. För att dem… 
E: Vilka typer av…? 
I: Männen upplever att de är kränkta av andra män. För att till exempel ”jag fick inte forskningsmedel för 
detta” eller ”jag fick inte vara med i den gruppen”. 
/…/ 
I: Och de anser att icke könsbaserad kränkning är mycket mycket mer vanligt än könsbaserad på [hög-
skolan] och påverkar dem mycket mera. Och då har man inte gjort ett jota för dem, så att säga. 
/…/ 
E: Så de känner sig lite osynliggjorda om man lyfter jämställdhet? 
I: Ja, eller snarare förbigångna och utpekade som förövare snarare än offer. Och det är rätt många män 
som känner sig som offer. 
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Här finns en intressant beskrivning av män som inte känner igen sig i en jämställdhetsanalys 

av relationerna på högskolan. Senare i samma intervju talar vi om manliga grupper, ideal och 

vad som accepteras och inte accepteras i en arbetsgrupp: 

I (k): Ja, för att riktigt platsa så tror jag att man måste uttala då och då att män och kvinnor har lika stor 
chans och är lika kloka. Man blir utstött om man uttalar att kvinnor är dumma. Så det är en positiv del 
av… 
/…/ 
I: Så den här normen inkluderar att det ju inte finns några problem för kvinnorna. 

Här ställs två jämställdhetsanalyser mot varandra. Om män accepterar att kvinnor har samma 

förutsättningar som män för att arbeta på en teknisk högskola så innebär det samtidigt att 

kvinnors och mäns upplevelser, erfarenheter och möjligheter på högskolan är gemensamma 

och könsneutrala. Alla sociala hinder som kan komma att möta kvinnor inom organisationen 

försvinner. Man kan förstå resonemanget som att ett likhetsargument, att kvinnor och män har 

lika förutsättningar, används för att utesluta en mer komplex analys av mäns och kvinnors 

villkor på högskolan och den betydelse deras kön spelar. Likhetsperspektivet används för att 

reducera könsperspektivet eller tillåts att göra det. 

 En annan förståelse av mäns inställning till sexuella trakasserier som skymtar hos vissa 

intervjupersoner är beskrivningar av manlig osäkerhet. 

I (m): Män vet inte heller vad det är att vara man i det här. /…/ 
E: Ja, vad betyder det? Män vet inte hur… 
I: Ja, men hur är man som en bra man om man är handledare? Det är också ganska vagt tror jag. I och 
med att det är det, så kan det vara svårt, då kan ju allt det här som dyker upp kring enkäter och så... Män 
undrar: har jag gjort rätt, har jag gjort fel? Utan att egentligen ha någon känsla av… hur ska man egen-
tligen vara? Så att det kanske är… det är inte så lätt för. Så att det räcker… Det är dåliga rollfigurer på 
den sidan också, inte bara på män och kvinnor. 

Jag förstår intervjupersonen som att han syftar framför allt på relationen mellan en manlig 

handledare och en kvinnlig doktorand. En diskussion kring jämställdhet väcker frågor om vad 

som är en bra man i en handledarsituation. I det här fallet går den manliga osäkerheten att 

koppla till en osäkerhet som rör hela jämställdhetsprojektet. Vad är egentligen jämställt? Vad 

är det man vill förändra och hur ska det bli istället? Jag har under 3.3 redan återgivit ett 

uttalande som visar på samma osäkerhet i förhållande till tankar om attraktionen mellan män 

och kvinnor och en rädsla för att alla ska bli likadana. 

 Innan vi lämnar avsnittet om sexuella trakasserier ska vi ta upp en upplevelse där sexuella 

trakasserier kopplas samman med ett klassperspektiv. 

I (k): Några explicita sexuella trakasserier har jag inte varit med om här. Jag har jobbat med [manlig arbe-
tarbransch] där får man en typ av sexuella trakasserier som är på skämtsidan som är på skämtnivå, och de 
kan ju vara ganska irriterande, att man kan tycka att det är ganska jobbigt att få de här kommentarerna 
hela tiden och se de här tjejkalendrarna. 
/…/ 
I: De som gör sånt, det är ju en klassfråga på sätt och vis. Så att det är ju lite svårt att förhålla sig till det. 
Man blir ju lite, man känner sig ju lite som en snobb /…/ Man tillhör socialgrupp ett och de tillhör någon 
annan socialgrupp. Och på det sättet blir det också ett tecken på deras underlägsenhet, att de tar till de här 
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ganska explicita formerna. /…/ Det som är mera intressant är ju den här typen av dolda sexuella 
trakasserier /…/  

Den här intervjupersonen kopplar samman vissa typer av sexuella trakasserier med vissa 

former av maskulinitet. Den maskulinitet som hon förknippar med arbetaryrken upplever hon 

som irriterande men hon verkar då inte känna sig som i ett underläge. Intressant med citatet är 

att det indirekt kan förstås som en beskrivning av hur maskulinitet och sexuella trakasserier på 

högskolan inte ser ut. 

4.4 Män som bryter mot normen 
 

Det finns en stor samstämmighet hos intervjupersonerna när jag frågar hur de tror att det är att 

vara homo- eller bisexuell och arbeta på högskolan. De flesta upplever det som att andra 

former av sexualitet än heterosexualitet är osynliga och inte talas om över huvud taget. 

E: Hur tror du det är att vara homosexuell eller bisexuell att arbeta här? 
I (m): Jag skulle gissa att det är svårt. 
E: Mm. Varför tror du det? 
I: För det har aldrig, eller det är liksom ingen som… Eller jag känner ingen som har sagt det någon gång. 
E: Nej, sagt att den personen är… 
I: Nej, jag har liksom aldrig stött på det. Däremot så känner jag ju, inte speciellt många, men det är 
betydligt fler runt mig när jag inte är här. Här träffar jag ju ändå betydligt många fler totalt sett. 
/…/ 
I: Jag har aldrig ens hört någon säga det, alltså som man hör hemma ibland, i familjen och runt, jag undrar 
om han är bög, eller så. Det dyker inte upp här. 

Här finns en osynlighet. I andra berättelser på temat kommer andra perspektiv upp. Speciellt 

studentmiljön uppfattas som homofobisk. 

I (m): Ja, alltså ta [student]spexet och ett av deras nummer som de kör med, där hela skrattet är att det är 
en kille som spelar en tjej, och liksom på något sätt då uppför sig feminint och det är den enda poängen 
med just det skämtet, och det är ett av deras standardskämt och det körs fortfarande på fester. 
E: Men hur är det bland anställda då, är det samma sak där? 
I: Ja, jag tror att där är man väldigt nervös. Jag kan inte påminna mig att det ens, att jag någonsin har hört 
det vid kaffebordet att man diskuterat… 
/…/ 
I: Jag tror att man försiktigt tassar runt alla såna frågor. Sen är det ju så, det är känsligt av andra skäl, men 
det är det väl på alla arbetsplatser. Det finns tillräckligt många som av religiösa skäl anser att homosexu-
ella inte borde få finnas eller åtminstone… 

Här finns upplevelsen av att frågan om homosexualitet blir extra känslig av att det kan finnas 

religiösa personer som är starkt negativa till homosexuella bland de anställda. Resultatet av 

den upplevelsen verkar vara en passiv inställning, att inte tala om det. Man kan förstå den här 

kommentaren som att risken med att väcka fientliga åsikter bland kollegor prioriteras framför 

vikten av att synliggöra homosexualitet. Man kan också tolka det som en inställning som 

förmodligen omedvetet leder till en anpassning inför eventuella homofobiska åsikter. 

 Några intervjupersoner beskriver en rädsla hos män inför homosexualitet som i vissa fall 

upplevs hänga samman med rädslan för att upptäcka homosexuella begär hos sig själv. 
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I: Alla män är rädda för det [homosexualitet]. 
E: Hur kan det märkas att ni är rädda för det? Syns det på något sätt i någon situation? 
I: Jag vet inte. Men jag kan ju bara ta mig själv då. En frisör jag var hos vid något tillfälle, jag tyckte att 
han började klappa mitt hår alldeles för mycket. Jag går aldrig tillbaka till honom. 
/…/ 
E: Så vad är det som är, liksom vad tror du att det är som är hotet med homosexualitet? 
I: Det är väl säkert det här, tänk om jag är sådan. Den oron som… 
E: Ja, rädsla för sig själv på något sätt. 
I: Ja, tänk om det väcker känslor hos mig, eftersom det inte okej att vara… Det är ju fortfarande så, jag 
tänker, det är liksom inte okej att vara homosexuell. 

Maskulinitet och homofobi smälter samman och förknippas med varandra. En kvinnlig 

intervjuperson beskriver en heterosexuell manlig gemenskap men också hur hennes kollegor 

agerar för att ta reda på om män som inte har någon tjej möjligen är homosexuella. 

I (k): Det sker plumpa kommentarer lite för ofta. 
E: Ja, hurdana kan det vara? 
I: Att man, man har jargongen att man är löjlig om man inte är heterosexuell. 
E: Som man eller? 
I: Ja, för det är /.../ så få kvinnor ändå. Så de bryr sig inte om den gruppen, kommentera den över huvud 
taget. 
/…/ 
I: För att få komma med i grabbgänget så måste man vara en av de som gillar att titta på en söt tjej… 
/…/ 
I: Jag vet om själv att jag ibland funderar över om inte mina kompisar går för långt när de nålar folk kring 
kaffebordet. ”Varför har inte du någon tjej?” ungefär, eller ”Ska inte du skaffa barn snart, du måste väl 
skaffa tjej först?” 

Heterosexualiteten upplevs vara en del av maskuliniteten. En annan intervjuperson beskriver 

skillnaden i attityder hos anställda och studenter. 

I (k): Jag gissar att du kan vara öppet homosexuell så länge du inte är fjollig om du är man. 
/…/ 
I: Jag kan tänka mig /…/ att om du kommer in och är så där lite [underförstått feminin] och ska hålla före-
läsning för tvåhundra maskinteknologer så är inte det fullständigt självklart att det funkar bra. Då kommer 
de att skämta om dig efteråt. Det tror jag ju, definitivt. 
/…/ 
I: Jag tror att folk [anställda] är ganska väluppfostrade så att du skulle nog faktiskt kunna ha det [feminin 
attityd som man]. /…/ Men man tänker över huvud taget inte på möjligheten, det finns en jättestor omed-
vetenhet. 
/…/ 
I: Och då är klart att då är det ju inte är så himla lätt att vara den första som kommer ut som homo på din 
institution. Även om reaktionerna kanske skulle vara mer förvåning än fördömande. 

I mötet med studenterna upplever intervjupersonen att det finns sätt att vara man och homo-

sexuell på som inte fungerar på grund av studenternas attityder. Om man är man och homo-

sexuell måste man därför vara homosexuell på rätt sätt, i det här fallet på ett sätt som inte 

sticker ut ifrån en heterosexuell norm. Maskulin homosexuell identitet som inte passar in i 

normen är till exempel att vara ”fjollig” vilket jag förstår som feminin. Andra exempel på 

manlig homosexualitet som upplevs som stötande är att klä sig i vissa sorters kläder som 

uppfattas som provocerande. 

 Undervisningssammanhanget nämns av två intervjupersoner som ett tillfälle när det är 

olämpligt att bryta mot vissa normer för maskulinitet. Ovan anges studenternas attityd vara 
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orsaken, en annan intervjuperson menar att syftet med föreläsningen påverkas om kläderna är 

för provocerande på något sätt. Personer som verkar riskera att klä sig provocerande är homo-

sexuella män och kvinnor. 

E: Vad finns det för utrymme [på högskolan] för män som inte uppfattas som vanliga traditionella 
heterosexuella män? 
I (m): Jag tycker man kan se att det finns ett någorlunda hyggligt sådant utrymme. Vi har fortfarande ett 
antal personer som kommer i hatt här. /…/ Och det är accepterat. 
E: Men om man säger att de drar åt både det maskulina och det feminina hållet, finns det utrymme åt båda 
hållen? 
I: Jag har inte funderat över det, jag vet inte. 
E: Nej, det man undrar är ju om det… för feminina män kan ju /…/ upplevas som väldigt provocerande 
I: Ja, det kan de göra. Det kan nog jag också uppleva dem som ibland. 
E: Mm, varför tror man gör det? 
I: Därför att vi inte är vana vid det. 
/…/ 
I: Jag kommer hit i [klädesplagg] de flesta dagar därför att det är att bekräfta min roll. 
E: Mm. Samtidigt så har ju du /…/ i din maktposition ett inflytande också över ideal om manlighet. 
I: Ja, det är möjligt. 
E: Hur ser du på det? 
I: Dels ser jag ju på det genom att jag försöker uppträda på ett sätt som gör att det inte är stötande, att det 
inte är avvikande från normen. Att jag försöker använda mitt sätt att uppträda, mitt sätt att klä mig som ett 
sätt att stödja min roll. Sedan hoppas jag att det är så att det här inte är som Volvo under PG Gyllen-
hammar att alla skulle se likadana ut. 

En intressant aspekt av citatet är att intervjupersonen använder sina kläder för att stödja sin 

roll och verkar medveten om att han strävar efter att inte avvika från normen. Normen upplevs 

inte som problematisk utan tillräckligt vid för att innefatta olika typer av män, samtidigt som 

han ibland upplever feminina män som provocerande. De män som avviker från en manlig 

norm på högskolan exemplifieras med män som bär hatt. Hatten är, vad jag förstår, ett relativt 

maskulint sätt att avvika från normen. 

 En annan manlig intervjuperson säger så här om sitt inflytande över manlighetsideal: 

E: Du har ändå en maktposition, har du något inflytande över hur ideal kring manlighet ser ut? /…/ 
I (m): Det kanske jag har men det är väl ingenting som jag i så fall skulle vilja utnyttja. 

Intressant här är hur inflytande över manlighetsideal omedelbart förstås som negativt 

inflytande. Det är naturligtvis svårt att uttala sig om generaliserbarheten i en sådan förståelse 

av makt men det är ändå intressant att fundera kring vad som förblir osynligt i uttalandet. Om 

möjligheten att påverka ideal om manlighet enbart är ”negativ” makt, makt som man inte bör 

utnyttja, så lämnas idealen kring manlighet orörda. Underförstått framstår normerna kring 

maskulinitet som positiva normer. Det här går i linje med det förra citatet där 

intervjupersonen medvetet låter bli att avvika från normen och ser det som ett sätt att stödja 

sin roll på högskolan. Möjligheten att i sin maktposition förändra ideal kring maskulinitet, till 

exempel försöka vidga dem och göra dem mer tillåtande, verkar inte ha varit viktigt för någon 

av de manliga intervjupersoner som jag har talat med. 
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5. Diskussion 

Syftet för min studie av en teknisk högskola har varit att undersöka konstruktioner av 

maskulinitet i förståelsen av och inställningen till jämställdhetsfrågor. Jag har därför sökt efter 

maskulinitetskonstruktioner i intervjupersonernas utsagor, framförallt i förhållande till deras 

syn på jämställdhet. Jag har nu ambitionen att diskutera vad de förståelser av jämställdhet 

som förekommer i materialet kan få för följder för högskolans strävan att skapa en jämställd 

arbetsplats. Men först ska jag säga något om de spår av konstruktioner av maskulinitet som 

analysen har lämnat. Sökandet efter konstruktioner av maskulinitet i mitt material lämnar 

efter sig många trådar, vissa meningsfulla och förankrade upplevelser och erfarenheter, andra 

förenklade stereotyper och stickspår som inte leder vidare. Vilka konstruktioner som leder till 

en ökad kunskap om den process där kön skapas i en specifik akademisk miljö är inte alltid 

lätt att avgöra. 

5.1 En specifik konstruktion av maskulinitet 
 

En konstruktion av maskulinitet i mitt material som jag upplever som värd att fördjupa sig lite 

i är beskrivningarna av manliga grupper som enformiga, fantasilösa, tråkiga och oeffektiva 

arbetsgrupper. De manliga grupperna beskrivs som mindre framgångsrika eftersom de inte 

kommer fram till lika lyckade lösningar som mixade grupper. De beskrivs också som tråki-

gare att arbeta i eftersom grupper med både män och kvinnor för med sig ett bättre arbets-

klimat med en större bredd. Den här konstruktionen av maskulinitet är svår att förstå om man 

inte sätter den i samband med andra tendenser som går igenom materialet. Bilden av den 

enformiga grå gruppen av män får mening enbart när den ställs emot andra grupper på 

högskolan. I mitt material utgörs de grupperna av unga män och av kvinnor. De unga männen 

förknippas med en annan slags maskulinitet än resten av männen. Deras olikhet hänger 

samman med att ta ansvar för barn och därmed att de har andra erfarenheter än den enformiga 

gruppen av män. Kvinnornas olikhet handlar även den om att föra in andra berättelser, föra in 

verkligheten, men också om att vara annorlunda än män på ett positivt sätt. Kvinnor beskrivs 

vid något tillfälle som mer resonerade och mänskliga än män. Männen beskrivs samtidigt som 

mer strukturerade och fyrkantiga. Som jag redan nämnt bekräftar det här stereotypa 

föreställningar om kön och även om någon av intervjupersonerna påpekar att detta enbart 

gäller genomsnittet bland män och kvinnor så är konstruktionerna av manligt och kvinnligt 

och deras olikheter tydliga. Väsentligt för analysen är att beskrivningarna av olikheter mellan 
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könen för vissa intervjupersoner verkar framstå som legitima att uttrycka på högskolan. 

Angervall menar att könsordningen används i jämställdhetsarbetet för att legitimera och 

reproducera den rådande ordningen just genom att kvinnors olikhet betonas. Exempel på 

olikhet kan vara uppfattningen av att kvinnors har en annan slags kompetens, andra behov och 

gör annorlunda val än män.41 Alla intervjupersoner i min studie verkar inte uppleva 

resonemang om könens olikheter som legitima eller sanna. Man kan därför förstå frågan om 

könens olikhet och legitimiteten hos generaliseringar som en ännu inte avgjord konflikt. 

 En annan aspekt av Angervalls resultat som går att koppla till min studie i viss mån är 

strävan efter konsensus och att jämställdhet ska vara något positivt som alla är överens om.42 I 

mitt material finns tendenser till det här i en intervjupersons tal om att både kvinnor och män 

ska känna igen sig i jämställdhetsarbetet, att man ska välja frågor som berör båda och att man 

ska hitta ett neutralt sätt att ta upp frågan på så att man fortfarande ”är kollegor” och inte 

sätter etiketter på varandra. Underförstått i det här resonemanget tycker jag mig se vad Anger-

vall tolkar som ett försök att reducera konflikter som ett aktivt jämställdhetsarbete kan väcka 

och dölja det faktum att män kan komma att förlora makt i en mer jämställd organisation.43 

Risken med resonemanget är att jämställdhetsarbetet urvattnas och anpassas efter de normer 

det är tänkt att ifrågasätta. Tendensen kan också ses i mitt material på andra områden som har 

berörts i uppsatsen. Dels finns ett resonemang om att män blir negativa till jämställdhet när 

deras sexualitet skuldbeläggs och det införs förbud mot till exempel pornografisk film för 

studentföreningar. Dels verkar det på högskolan finnas ett motstånd mot positiv särbehand-

ling. Som jag nämnt motiveras detta med att kvinnor kan komma att känna sig underordnade. 

Här menar jag att det finns en parallell till undvikandet av konflikter eller manligt motstånd 

mot jämställdhetsarbetet om man istället betraktar problematiken så här: Om kvinnor på hög-

skolan känner sig underordnade vid positiv särbehandling så beror det på attityder på arbets-

platsen. Attityderna bygger på att män inte upplever sig ha blivit inkvoterade på grund av kön 

och därmed underordnade, trots att ett sådant faktum kan antas ligga till grund för ett beslut 

om nödvändigheten av positiv särbehandling. Risken för konflikter eller manligt motstånd 

styr i det här resonemanget utformningen av jämställdhetsarbetet. 

 

Efter den tankegången ska vi nu ta oss tillbaka till konstruktionen av likriktning inom manliga 

grupper. Konstruktionen och förståelsen av könen som olika hänger nämligen samman med 

                                                 
41 Angervall (2005), s. 134.  
42 Ibid., s. 128f, s. 133f, s. 137f. 
43 Ibid., s. 140-143. 
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en heterosexuell norm. Relationer mellan män framställs som fria från sexualitet och 

relationer mellan män och kvinnor beskrivs på ett motsatt sätt som präglade av begär. Jag har 

beskrivit detta som en sexualisering av relationen man/kvinna och en avsexualisering av 

relationen man/man. Ett exempel på detta är när jämställdhetsarbetet befaras resultera i att 

olikheter mellan män och kvinnor försvinner och livet blir tråkigare för att en ständigt när-

varande spänning mellan könen försvinner. Här görs heterosexualiteten till ett menings-

bärande och lyckofrämjande projekt samtidigt som skillnader mellan könen förstärks.44 

 Ett annat exempel på konstruktionen av en ständigt närvarande heterosexuell spänning 

mellan kvinnor och män är när relationen mellan handledare och doktorand blir problematisk 

därför att handledaren är man och doktoranden är kvinna. Att det finns en heterosexuell 

spänning framstår som ett legitimt sätt att beskriva relationer över könsgränserna. När 

kvinnliga doktoranders relationer till sina handledare görs problematiska medan manliga 

doktoranders relationer görs oproblematiska och personliga, så kan det få negativa följder för 

kvinnliga doktorander med manliga handledare. Det är i sammanhanget viktigt att fråga sig 

vem som talar om den heterosexuella laddningen. Om berättelsen om den ständigt närvarande 

heterosexuella spänningen främst förs vidare av män, så framstår den i ett annat ljus. Jag kan 

inte svara på om det är fallet men frågan är ändå viktig att ställa. Resultatet blir då att 

sexualiseringen kan ses som en negativ särbehandling på grund av kön eftersom den i fallet 

med handledaren och doktoranden medför att män och kvinnor behandlas olika. Till 

sammanhanget hör att doktoranden befinner sig i en beroendeställning till handledaren och att 

doktoranden kan antas vinna på att ha en okomplicerad, förtroendefull och nära relation till 

sin handledare. Att sexualisera en relation som för den ena partern inte är sexualiserad kan 

också resultera i sexuella trakasserier när sexualiseringen blir ett ovälkommet inslag i en 

yrkesrelation. 

 Sexualiseringen av relationer mellan män och kvinnor bygger på ett osynliggörande av 

andra begärsriktningar än heterosexuella. Osynliggörandet kan i maskulinitetstermer 

beskrivas som en underordning45 av homosexuella män.  Underordningen märks när manlig 

homosexualitet feminiseras och en feminin man förstås som provocerande. För att inte möta 

för mycket motstånd som homosexuell man i högskolemiljön verkar det viktigt att vara 

homosexuell på rätt sätt, vilket verkar vara liktydigt med att smälta in i en heterosexuell norm. 

Hänvisningar till religiösa människors eventuella förakt för homosexuella kan fungera som en 

ursäkt för att fortsätta att osynliggöra andra begärsriktningar än heterosexuella. Hos vissa 

                                                 
44 Laskar (2005), s. 12 & s. 346. 
45 Connell (1995), s. 102. 
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intervjupersoner smälter en konstruktion av maskulinitet och homofobi samman. Någon 

förklarar detta med att alla män är rädda för att själva uppleva homosexuella begär och därför 

aktivt tar avstånd ifrån det. Den analysen är intressant eftersom den utgår ifrån den sexuella 

identiteten som relativt instabil. 

 Jag vill koppla sexualiseringen av relationer mellan män och kvinnor till den diskussion 

om sexuella trakasserier som fördes under 4.3 där kvinnor upplevs sända ut sexuella signaler 

som mäns förbjuds att svara på. Det finns flera problematiska punkter i det här resonemanget 

som redan har diskuterats under 4.3. Värt att tillägga är att hela resonemanget uppstår i vad 

jag förstår som en miljö där relationen mellan kvinnor och män är sexualiserad. För att få 

balans i verklighetsbeskrivningen vore det intressant att undersöka hur kvinnor på högskolan 

upplever samma fråga. Vad är deras syn på och erfarenhet av heterosexuell spänning på 

arbetet? Hur ser de på sexuella signaler? Eftersom mitt teoretiska fokus ligger på maskulinitet 

ger mitt material mig inga svar på de frågorna. Men man kan ändå, utan att dra några 

långtgående slutsatser om män och kvinnor, konstatera att mitt material inte innehåller några 

kvinnliga beskrivningar av den värdefulla eller ofrånkomliga attraktionen i yrkesrelationer 

mellan kvinnor och män. Däremot beskrivs omgivningens reaktioner på manliga och 

kvinnliga kollegor som jobbar tätt tillsammans. 

 Upplevelsen av frustration som hänger samman med diskussioner kring sexuella 

trakasserier i materialet säger något väsentligt om förståelsen av manligt heterosexuellt begär. 

Här ställs en fråga: vad ska män göra när de upplever att en kvinna sänder sexuella signaler 

till dem som de inte får svara på? Att den frågan ställs visar på en konflikt i arbetet mot 

sexuella trakasserier på högskolan. Det som rör män har kommit att förstås enbart som förbud 

mot olika handlingar, till exempel kommentarer om kroppar och kläder. En sätt att gå vidare i 

arbetet mot sexuella trakasserier skulle därför kunna vara att skapa ett sammanhang där män 

får skapa en vidare förståelse av sexualiserade situationer. Ett sammanhang där män handleds 

i diskussioner kring sexuella trakasserier och fokus ligger på hur det här förhåller sig till 

identiteten som man. En viktig del i det här arbetet tror jag är att män hittar personliga 

ingångar till jämställdhetsfrågor och erfarenheter av maskulinitet. 

5.2. Förståelsen av jämställdhet 
 

Att jämställdhet är bra för kvalitén på arbetet förefaller i mitt material vara en spridd och 

accepterad uppfattning bland männen. I de flesta fall verkar den kvalité som ska förbättras 
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vara förknippad med könens olikhet i linje med vad Mark46 påstår om kvalitetsargumentet. 

Men det finns ett undantag. När mäns och kvinnors olikhet främst förknippas med att olika 

erfarenheter för in olika berättelser och det samtal som förs på arbetsplatsen därför blir vidare 

så framträder en mer komplex bild av könens olikhet än i de övriga fallen. Det sista perspek-

tivet fastnar inte på samma sätt som övriga i stereotypiserande beskrivningar av könens skill-

nader. Här finns en möjlighet att vidga perspektivet och föra fram ett ideal om en tolerant 

arbetsplats där män och kvinnor tillåts vara män och kvinnor på en rad olika och gränsöver-

skridande sätt. 

 Flera intervjupersoner är överens om att jämställdhet betyder lika möjligheter. En kvinna 

upplever däremot den definitionen som provocerande eftersom talet om lika möjligheter 

döljer det faktum att möjligheterna inte bara finns där att använda sig av. För att ge könen lika 

möjligheter måste enligt henne könens ”roller” bli mer lika. Precis som hon säger är lika 

möjligheter en på många sätt otillräcklig definition av vad jämställdhet innebär. Definitionen 

beskriver inte vilken syn på könens likhet/olikhet som är aktuell. Den säger inte heller någon-

ting om hur pass jämställd organisationen upplevs som idag. 

 En intressant aspekt av definitionen av jämställdhet synliggörs när det uppstår en konflikt 

mellan ett rättviseperspektiv på jämställdhet och ett skuldbeläggande av mäns sexualitet. Den 

ena frågan kan upplevas som fullt legitim men den andra som problematisk. Kopplingen 

mellan ett jämställdhetsperspektiv inom olika områden framstår inte som given. Att samma 

normer skulle kunna föra med sig både diskriminering vid tillsättningar av tjänster och en 

konstruktion av sexualitet präglad av maktasymmetri verkar inte upplevas som givet. Vissa 

områden framstår i det här resonemanget som fria och könsneutrala, i mitt material är det här 

området kopplat till sexualitet. Den osäkerheten som ett citat uttrycker kring vad som kommer 

att hända med attraktionen mellan män och kvinnor i ett jämställt samhälle och upplevelsen 

av att mäns sexualitet inte bör skuldbeläggas kan förstås som att jämställdhetsperspektivet 

inte borde tillämpas inom vissa områden av livet. Det går att förstå ett sånt ställningstagande 

som en delaktig position i förhållande till mäns strukturella maktövertag över kvinnor. 

Samtidigt är det en mildare form av delaktighet än den Connell beskriver där män tar avstånd 

ifrån feminismen eftersom de själva lever i relativt jämställda relationer.47 Den form av 

delaktighet som tar sig uttryck i mitt material är ett engagemang för jämställdhetsfrågor på 

vissa plan, till exempel att män och kvinnor ska ha samma karriärmöjligheter, men ett 

ifrågasättande av jämställdhetsfrågor på andra plan, till exempel kritik av mäns sätt att 

                                                 
46 Mark (2000), s. 7-13. 
47 Connell (1995), s. 103f. 
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betrakta kvinnor med en sexuellt laddad blick i en arbetssituation. Ett annat område där 

jämställdhetsperspektivet är frånvarande är avståndstagandet från att de påstådda skillnaderna 

mellan män och kvinnor inte är hierarkiskt ordande utan istället på något sätt positiva. 

 En intervjuperson iklär sig en könsneutral position och menar sig vara fri från ett seende 

präglat av könsnormer. Om man lyssnar på Connells teori kring maskulinitet kan den här 

positionen förstås som ett uttryck för hegemonisk maskulinitet. ”Hegemonisk maskulinitet 

kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället 

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”48 Det här är ingen klockren träff i 

Connells ramverk, men jag tycker mig ändå se ett förnekande av mäns strukturella övertag, 

eller ett förnekande av att han är delaktig i att bära upp detta övertag. Att påstå att makt-

asymmetrin inte finns är ett sätt att stärka normernas fortlevnad, vare sig det sker medvetet 

eller inte. Eventuellt får vi en mer klockren träff om vi kallar även det här synsättet för en 

delaktig position. Om man redan vet att man är fri från förutfattade meningar kring kön så 

behöver man inte heller ta tag i problematiken eller rannsaka sig själv. Samtidigt drar man 

nytta av mäns strukturella övertag över kvinnor. 

 Inställningen hos intervjupersonerna till ett strukturellt perspektiv på jämställdhetsfrågor 

där män förutsätts ha ett maktövertag över kvinnor är tvetydig. En intervjuperson håller med 

om att det kan finnas en maktasymmetri i en relation mellan en man och en kvinna även om 

mannen inte upplever relationen så. Samtidigt poängterar han att det är lika viktigt att tala om 

att det inte alltid finns någon maktasymmetri som att den ibland finns. Det strukturella 

perspektivet blir på det sättet inte strukturellt utan individuellt. Den här synen på maskulinitet 

går i linje med Seidlers49 motstånd mot Connells maktanalys. 

 När det gäller frågan om att själv vara präglad av normer kring kön representerar de 

manliga intervjupersonerna olika perspektiv. Som jag redan nämnt upplever sig någon vara 

präglad av kulturella värderingar som förknippar manlighet med kompetens medan någon 

annan säger sig vara fri från sådana värderingar. Frågan är hur man ska förstå det sist nämnda 

perspektivet. Är det ett motstånd mot ett strukturellt maktperspektiv inom jämställdhets-

arbetet? Eller är det ett uttryck för en bristande förståelse av jämställdhet? Båda svarsalter-

nativen vore att sätta sig över den mannens förståelse av sig själv och mena att den är felaktig 

eftersom han varken menade sig vara negativ till jämställdhet eller inte förstå jämställdhets-

problematiken. Samtidigt väcks en misstänksamhet när någon säger sig vara fri från värd-

eringar som präglar ett helt samhälle i olika grad och med variation, men ändå representerar 

                                                 
48 Ibid., s. 101. 
49 Seidler (2004), s. 11-26. 
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en etablerad struktur. När samma intervjuperson betraktar män och kvinnor som olika och 

komplementära framstår den självupplevda könsneutraliteten inte längre som förankrad. 

 Den brist på artikulering som Aarseth och Olsen kallar mäns svårigheter att reflektera över 

sambandet mellan personliga och kollektiva manliga erfarenheter kan betraktas även i mitt 

material. Däremot finns inte den frustration som Aarseth och Olsen utgår ifrån.50 Mina 

intervjufrågor fokuserade på personliga erfarenheter och tankar kring manlighet men rörde sig 

inte på en privat nivå mer än i en begränsad utsträckning. Därför är det svårt att säga ifall 

frånvaron av frustration i mitt material beror på intervjupersonerna eller på att mina frågor 

inte fångade upp den problematiken. Det som däremot finns i mitt material är en tendens att 

undvika att svara eller inte ha något svar på frågan om vad det innebär att vara man när man 

reflekterar kring jämställdhetsfrågor. Frågan verkade många gånger upplevas som underlig för 

de manliga intervjupersonerna, som om den vore irrelevant eller helt ny. Manligheten fram-

stod som svårgripbar. Någon talade om manlig barlast och förklarade med att man riskerade 

att göra partiska bedömningar. En annan talade om att identifikationen fanns hos män och att 

kvinnor nog såg annorlunda på jämställdhetsfrågan. Men var exakt skillnaden i perspektiv 

fanns hade han inget svar på. Däremot fanns hos någon en upplevelse av att unga män förde 

med sig något nytt, i linje med Seidlers51 syn på maskulinitetens förändrade förutsättningar. 

Manligheten var svårgripbar på ytterligare ett sätt. I relation till jämställdhetsarbetet fanns en 

osäkerhet inför åsikter om manlighet. Här placerar sig citatet: ”Män vet inte heller vad det är 

att vara man i det här. /…/ Men hur är man som en bra man om man är handledare…” 

 Jag förstår svårigheten att precisera vad manligheten medför för synen på jämställdhets-

frågan som en av flera tendenser hos de manliga intervjupersonerna som visar på frånvaron av 

ett helhetsperspektiv på jämställdhetsfrågan. Helhetsperspektivet handlar om att se samband 

mellan jämställdhetsanalyser av olika områden. Frånvaron av helhetsperspektiv leder till en 

inkonsekvens där till exempel talet om positiva olikheter mellan könen samsas med en 

genusvetenskapligt influerad analys av män som hjälper andra män i deras karriär. Den tar sig 

uttryck i att en personligt förankrad förståelse av jämställdhet inom vissa områden motsvaras 

av frånvaron av personlig förankring inom andra områden. Den tar sig också uttryck i att 

jämställdhet ibland verkar vara synonymt med jämn könsfördelning för vissa intervjupersoner 

när de använder ordet jämställd för att beskriva en grupp med lika många män som kvinnor. 

 

                                                 
50 Aarseth & Olsen (2004), s. 27-45. 
51 Seidler (2004), s. 11-26. 
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5.3 Hinder för en framtida jämställd arbetsplats 
 

Den verkliga utmaningen i jämställdhetsarbetet är att förändra en organisation i grunden och 

utmana de manliga normer som den eventuellt vilar på. Att enbart öka andelen kvinnor på 

vissa positioner innebär inte automatiskt att manliga normer ifrågasätts.52 Om jämställdhet 

förstås som liktydigt med att ha jämn könsfördelning vertikalt och horisontellt så försvinner 

en viktig och betydligt mer genomgripande beståndsdel av jämställdhetsarbetet. Samma 

förhållande gäller om enbart vissa jämställdhetsinfluerade analyser godtas medan andra upp-

fattas som irrelevanta. Att hålla fast vid en förståelse av könen som olika och att olikheterna 

inte skulle vara hierarkiskt ordnade är svårt att förena med ett genomgripande jämställdhets-

arbete. Generaliserande perspektiv på olikheter leder lätt till att man cementerar stereotypa 

normer kring kön.53 Det leder inte heller till samma behov av förändring som ett avstånds-

tagande ifrån förenklingar om kvinnors och mäns egenskaper. Om kvinnor och män är olika 

och det är positivt finns inte längre någon anledning att i grunden ifrågasätta manliga normer. 

Det utmanar inte nödvändigtvis vare sig den horisontella eller den vertikala könssegrege-

ringen. Det är inte säkert att mäns bristande ansvarstagande för hem och familj synliggörs och 

problematiseras. En syn på könen som olika riskerar med andra ord att resultera i uppfatt-

ningen att ingenting verkligt utmanande behöver göras för att organisationen ska bli jämställd. 

Det här perspektivet kan därmed fungera som ett motstånd mot jämställdhet. Detsamma gäller 

frånvaron av helhetsperspektiv på jämställdhetsfrågan. Med det sagt vill jag samtidigt tillägga 

att de manliga intervjupersonerna i studien samtliga verkade uppleva sig själva som positivt 

inställda till jämställdhet. Den här konflikten visar på vikten av fördjupad kunskap om vad 

jämställdhet kan innebära men också fokus på förhållandet mellan maskulinitet och jämställd-

het och reflektioner på en mer personlig nivå. 

5.4 Sätt att gå vidare 
 

För att komma vidare med jämställdhetsarbetet på den aktuella högskolan tror jag att det är 

viktigt att fokusera på manliga anställda och deras relation till jämställdhetsfrågor och 

erfarenhet och upplevelse av maskulinitet. Ett sätt att göra detta är att skapa sammanhang där 

män får möjlighet att fördjupa sin förståelse av de viktigaste jämställdhetsfrågorna som 

studien har belyst. De ämnen jag bedömer som centrala att ta upp är jämställdhetskunskap, 

                                                 
52 Mark (2000), s. 15f. 
53 Ibid., s. 13. 
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sexualiserade situationer/sexuella trakasserier och maskulinitet/manlighet. Jag ska nu förklara 

hur jag menar att ämnena ska lyftas, varför och ge förslag på diskussionsfrågor. 

 

• Studien har visat på ett behov av att diskutera jämställdhetsfrågor i allmänhet. Det finns ett 

antal frågor som kan lyftas och diskuteras: 

 Vad betyder jämställdhet och vad är genus? 

 Vad finns det för koppling mellan jämställdhetsanalyser av olika samhällsfrågor  

 och områden i livet? 

 Vad är inte jämställt och hur skulle ett jämställt samhälle kunna se ut? 

 Varför möter föreställningar om könens ”naturliga” olikhet kritik inom  

 genusvetenskaplig forskning? 

 Hur kan man betrakta sexualitet och heterosexualitet ur ett genusvetenskapligt 

 eller queerteoretiskt perspektiv? 

 
• Sexualiserade situationer behöver diskuteras för att mäns roll i arbetet mot sexuella 

trakasserier ska vidgas från att enbart förknippas med ett förbud mot blickar och beröring. För 

att bryta mot föreställningen av att det är omanligt att bli utsatt för sexuella trakasserier är det 

viktigt att undersöka i vilka situationer män kan uppleva sexualiserad jargong, heterosexuella 

undertoner, sexism och sexuella trakasserier som något negativt. I diskussionen om sexualise-

ring behöver den heterosexuella normen synliggöras och problematiseras. 

 Tas det för givet att alla är heterosexuella på arbetsplatsen? 

 Tas det för givet att det finns eller ska finnas en heterosexuell spänning mellan  

 varje man och varje kvinna och i så fall varför? 

 När är en heterosexuell underton oproblematiskt i yrkessammanhang och när  

 är den problematisk? 

 Varför upplevs attraktion mellan män och kvinnor tillföra något i en  

 arbetssituation och för vem gör den det? 

 Vad innebär det att bli bemött som sexuellt objekt och hur känns det? 

 Har jag någonsin upplevt det? 

 Har jag bemött någon på ett sådant sätt? 

 
• Maskulinitet eller manlighet är viktigt att diskutera för att män ska kunna hitta personliga 

ingångar till jämställdhetsfrågor. Att problematisera manlighet är ett steg i att synliggöra 

normen. Det är också ett sätt att motverka att kvinnors frånvaro på maktpositioner inom 

högskolan och inom vissa tekniska utbildningar och deras utsatthet för sexuella trakasserier 

uppfattas som ett ”kvinnligt” problem. I de här diskussionerna kan min uppsats användas som 

diskussionsunderlag. Vad känns bekant och vad känns inte bekant? 

 Vad innebär det att vara man? 

 Vad innebär det att vara man på den aktuella högskolan? 

 När är manligheten begränsande och när är den tillåtande? 
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 Vad händer om man bryter mot normer för manlighet? 

 Vilka fördelar har män i olika sammanhang? 

 Vad innebär det att vara man och vara positiv till och agera för jämställdhet? 

 Vad gör män för att öka jämställdheten och vad kan män göra? 

 Hur bemöts jämställdhetsfrågan i manliga grupper på högskolan? 

 Finns det något motstånd mot jämställdhet? 

Vad innebär det att vara man och vara passiv eller ointresserad inför 

jämställdhetsfrågan? 

Återigen blir frågan om heterosexualitet och manligt sexuellt begär viktig just för att 

problematisera sexualiseringen av kvinnors kroppar och konstruktioner av manlig sexualitet. 

 Vad innebär det att vara man och heterosexuell? 

 Finns det ett normativt sätt att vara heterosexuell man på? 

 Finns det tabubelagda, provocerande eller sexistiska sätt att vara heterosexuell 

 man på? 

 Vad finns det för föreställningar om icke-heterosexuella män? 

 Finns det spår av underordning eller feminisering av icke-heterosexuella män? 

 
Målet för diskussioner om maskulinitet och jämställdhet är i förlängningen som sagt var att 

synliggöra och ifrågasätta en manlig norm. Diskussionen om den manliga normen och 

maskulinitet är också viktig att föra i bredare sammanhang på högskolan än i enbart manliga 

grupper. Den manliga målgruppen utgör samtidigt en bra början. 

 Diskussionerna som jag har föreslagit är avsedda att handledas av en jämställdhetskunnig 

person för att helhetsperspektivet på jämställdhetsfrågor ska bli tydligt och för att kunskapen 

om jämställdhet ska öka både bland medarbetare i allmänhet och bland medarbetare med 

ansvar för/inflytande över jämställdhetsfrågor. För att stimulera samtalen kan litteratur kring 

jämställdhet och maskulinitet vara användbara. 

 Arbetet med samtalsgrupper sätter fokus på attityder, kunskap och personlig insikt. Målet 

för diskussionerna kräver tid för att uppnås, men lägger en oumbärlig grund för annat 

jämställdhetsarbete att verka på. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
Frågor till männen 
 
Vad är jämställdhet för dig? 
Har du någon personlig relation till jämställdhet? 
 
Varför ska man arbeta med jämställdhet? 
När du tänker kring jämställdhetsfrågor, hur upplever du då din roll som man? 
Finns det något som du tycker är problematiskt med jämställdhet? 
 
Hur påverkar det att det är flest män som arbetar på [högskolan] och flest män som innehar 
högre poster? 
Har du stött på någon jargong som du upplever som ”manlig” här? 
 
Upplever du någon skillnad mellan att vara i enkönade manliga grupper och mixade grupper? 
Är det, enligt dig, någon skillnad för män och kvinnor att ha [högskolan] som arbetsplats? 
 
Hur yttrar sig sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på [högskolan]?  
Tror du att det är möjligt att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier utan att veta om 
det? 
Hur tror du att det är att vara homo- eller bisexuell och vara anställd här? 
 
Hur ser ditt inflytande över anställda på [högskolan]ut? 
På vilket sätt har du inflytande över ideal om manlighet? 
På vilket sätt har du inflytande över synen på jämställdhet? 
 

Frågor till kvinnorna 
 
Vad är jämställdhet för dig? 
Har du någon personlig relation till jämställdhet? 
 
Varför ska man arbeta med jämställdhet? 
Finns det något som du tycker är problematiskt med jämställdhet? 
 
Hur påverkar det att det är flest män som arbetar på [högskolan] och flest män som innehar 
högre poster? 
Har du stött på någon jargong som du upplever som ”manlig” här? 
 
Är det, enligt dig, någon skillnad för män och kvinnor att ha [högskolan] som arbetsplats? 
 
Hur yttrar sig sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på [högskolan]?  
Tror du att det är möjligt att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier utan att veta om 
det? 
Hur tror du att det är att vara homo- eller bisexuell och anställd här? 
 
Finns det, som du upplever det, någon syn på jämställdhet som inte är accepterad här? 
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Bilaga 2: Brev till intervjupersonerna 
 
 
Hej! 
 
Jag arbetar med ett projektarbete om jämställdhet på [högskolan] just nu, med [samordnare 
för jämställdhetsfrågor] som handledare. Med anledning av detta undrar jag om jag skulle 
kunna få intervjua dig. 
 
Jag läser sista terminen på genusvetarprogrammet på Södertörns högskola i Stockholm. 
Projektarbetet kommer att resultera i en d-uppsats med fokus på maskulinitet och 
jämställdhet. 
 
Intervjun tar ca 45 minuter och kommer att behandlas konfidentiellt. Den kommer att handla 
om dina tankar om jämställdhet. 
 
Jag hör av mig till dig på måndag förmiddag för att boka in en tid. Om du inte är på plats på 
måndag förmiddag hör gärna av dig till mig så snart som möjligt, tfn: [nummer] eller 
[mobilnummer]. 
 
Hälsningar, 
Emmy Dahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


