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Sammanfattning 

Det verkar råda en stark uppfattning om att indikatorer inverkar positivt på 

jämställdhetsarbeten. Samtidigt pekar genusvetenskaplig forskning på att kvantitativt 

jämställdhetsarbete inte är tillräckligt för att uppnå jämställdhet. Syftet med denna uppsats var 

därför att undersöka i vilken utsträckning jämställdhetsindikatorer kan medföra kvalitativa 

jämställdhetseffekter. Med fallstudie som metod och begreppet maktförskjutning som 

analytiskt begrepp har Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer analyserats. Analysen 

visade på att universitetets jämställdhetsindikatorer med stor sannolikhet kommer medföra 

jämställdhetseffekter, men inga kvalitativa sådana. Det finns dock en möjlighet att rätt 

kombination av rätt sorts indikatorer kan belysa könsmaktstrukturer och därigenom öppna för 

kvalitativa förändringar. 

Sökord: genus, jämställdhet*, makt, maktförskjutning, indikator*, fallstudie*, organisation. 

 

 

 

 

Abstract 

It seems as if there are strong opinions about indicators having positive effects on gender 

equality work. At the same time gender studies indicate that quantitative gender equality work 

is not enough to achieve equality. The purpose of this essay is therefore to study in what 

extent indicators measuring equality have the possibility to entail qualitative equality effects.  

Using case study method and “displacement of power” as an analytic concept, the equality 

indicators of Uppsala University has been analyzed. The analysis showed that the equality 

indicators of Uppsala University will most likely entail quantitative equality effects, though it 

is not plausible that they will lead to any qualitative equality effects. There is however a 

possibility that a correct kind of combination of the right sorts of indicators may elucidate sex 

power structures and thereby creates opportunities for qualitative equality.  

Keywords: gender, equality, power, displacement of power, indicator*, case study, 

organization. 
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1. Inledning 

I dagens svenska samhälle verkar det råda konsensus kring att jämställdhet skall uppnås. 

Jämställdhet är också ett politiskt mål – även om de ideologiska inriktningarna skiljer sig 

rörande hur arbetet skall utföras. På nuvarande regeringens hemsida för jämställdhet kan man 

läsa: ”när kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett 

mer rättvist och demokratiskt samhälle.”1 

Sverige framhävs också ofta som ett av världens mest jämställda länder. Som exempel 

rankades Sverige på första plats i World Economic Forums The Global Gender Gap Report år 

2007, och sedan dess har ”den svenska jämställdheten” hamnat på tredje och fjärde plats.2 

Trots detta är kvinnor och män i Sverige långt ifrån jämställda. Varken makt, inflytande, 

resurser eller olika former av arbete och sysselsättning kan anses vara jämt fördelat. Kvinnor 

ägnar mer tid åt hem och barn än vad män gör; fördelningen av kvinnor och män inom olika 

yrken och utbildningar är ojämn och yrken/utbildningar med kvinnor i majoritet värderas 

lägre. Män tjänar också mer och har större förmögenheter än kvinnor och betydligt fler män 

har toppjobb i näringslivet och i den akademiska världen.3 Frågan man då kan ställa sig är vad 

”jämställdhet” egentligen betyder? 

Enligt FN:s kvinnokonvention, CEDAW, innebär det att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. 4 Men ser man 

till exempel till debatterna kring Tham- och Genusprofessurerna, eller ”Varannan damernas” 

– båda vilka Maria Törnqvist behandlar i sin avhandling Könspolitik på gränsen5 – verkar 

jämställdhet snarare innebära att följa konventionen; så länge män inte behöver lämna ifrån 

sig makt. 

Att arbeta för jämställdhet är också ett lagstadgat krav för samtliga organisationer i Sverige.6 

Men om man studerar jämställdhetsplaner, programförklaringar och andra 

jämställdhetspolicys, verkar skrivelsen i 3 kap. 1 § Diskrimineringslagen: ”Arbetsgivare och 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/2593 (2010-03-31) 

2
 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2007, 2008 och 2009, (Schweiz: W EF). 

3
 SCB, På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet 2008 , (Örebro : SCB-Tryck, 2008), s. 39. 

4
 FNs generalförsamling, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; 

artikel 1, (1979), http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm  
5
 Törnqvist Maria, Könspolitik  på gränsen, (Lund: Arkiv Förlag, 2006). 

6
 3 kap. 3 § Diskrimineringslagen. (Löneanalys och jämställdhetsplan är dock endast lagstadgat för arbetsgivare 

med 25 eller fler anställda enl. 3 kap. 11 och 13 §§ Diskrimineringslagen.) 

http://www.regeringen.se/sb/d/2593
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
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arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i 

arbetslivet oavsett kön[…]” främst tolkas som att det är kvantitativ könsfördelning, så som 

fler kvinnor inom ett visst område eller på en viss position, som menas. Detta trots att de 

aktiva åtgärderna syftar till att ge kvinnor och män som grupper samma möjligheter och lika 

villkor i arbetslivet.7 Reglerna om aktiva åtgärder inom arbetslivet och på utbildningsområdet 

syftar alltså till att flytta fokus från individen till system och strukturer, men de 

jämställdhetsarbeten som generellt bedrivs idag visar få eller inga tecken på detta. 

Judith Squires visar som exempel på att de senaste decenniernas förändring av styrnings- och 

ledningsmetoder, även kallat New Public Management, bland annat fått som konsekvens att 

jämställdhetspolitiken främst strävar efter att kvantifiera.8 Detta riskerar att medföra att det 

som är mätbart, till exempel horisontell och vertikal könssegregering på arbetsmarknaden, 

successivt kommer att betraktas som det mest intressanta. Sådant som är svårt att mäta, t.ex. 

hur makt och resurser är fördelad mellan män och kvinnor, fästs det då mindre avseende vid. 

Sett ur en kvantitativ jämställdhetssynpunkt har det svenska samhället ändå kommit en bit på 

vägen; kvinnor tillåts ta del av arbetsmarknad och chefspositioner i allt större utsträckning, 

och könsfördelningen i vissa styrande organ, till exempel Sveriges riksdag, får anses vara 

jämställd.9 Sett till kvalitativ jämställdhet har dock allt för lite hänt. Även om 

könsfördelningen i många fall ser bra ut, är makten, enligt många svenska forskare10, inte lika 

jämt fördelad. Forskning i ämnet visar till exempel på hur ett kvantitativt jämställdhetsarbete 

inte automatiskt medför en kvalitativ jämställdhet, i vilken makten förskjuts i förhållande till 

antalet män och kvinnor inom organisationen, utan beslut och resursfördelning förläggs i 

stället allt oftare till manliga arenor där kvinnor inte har tillträde i samma utsträckning. 11 Ser 

man dessutom till vilka positioner kvinnor och män innehar i Sveriges riksdag, besitter män i 

betydligt större utsträckning positioner med större inflytande och mer resurser. Som exempel 

är Sveriges stats-, finans-, utrikes-, arbetsmarknads- och försvarsminister alla män, medan 

                                                 
7
 SOU 1990:41, s. 305. 

8
 Squires Judith, The New Politics of Gender Equality, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007).  

9
 År 2006 bestod Sveriges riksdag av 47% kvinnor, enligt SCB, På tal om kvinnor och män, 2008, s. 97. 

10
 Se t.ex: Göransson Anita, Maktens kön, (Nora: Nya Doxa, 2007), Holgersson Charlotte, Rekrytering av 

företagsledare, (Stockholm: EFI, 2003), och Wahl m.fl. Det ordnar sig, (Lund Studentlitteratur, 2001).  
11

 Holgersson Charlotte, Rekrytering av företagsledare: en studie i homosocialitet , (Stockholm: EFI, 2003), 

Göransson Anita, Maktens kön: kvinnor och män i svenska makteliten på 2000-talet, (Nora: Nya Doxa, 2007). 
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justitie-, kultur- och socialförsäkringsministern, samt äldre- och folkhälsoministern och 

jämställdhets- och integrationsministern alla är kvinnor.12 

De kvantitativa och kvalitativa skillnaderna syns även på högskolenivå. Kvinnor dominerar 

studier inom utbildningsområden som vård, omsorg och utbildning, medan män är i majoritet 

inom tekniska utbildningar. Könsfördelningen bland lärare vid universitet och högskolor blir  

dessutom markant ojämnare ju mer meriterade tjänsterna är. Som exempel var 41 % av 

forskarassistenterna och 56 % av adjunkterna kvinnor år 2007, medan kvinnorna samma år 

endast innehade 38 % respektive 18 % av lektors- och professorstjänsterna.13 

Den stora utmaningen ligger således i att hitta nya vägar för att utveckla och fördjupa 

jämställdhetsarbetet. Ett kvalitativt arbete, med en maktförskjutning mellan könen som mål, 

kan därför betraktas som centralt för att föra jämställdhetsarbetet framåt. Men att applicera 

genusteoretiska kunskaper på ojämställda organisationer förutsätter ofta grundläggande fakta 

att luta sig mot – oavsett om organisationen är ett multinationellt företag eller en familj. 

För att få jämställdhetsarbete förankrat hos organisationers ledningar – vilket i allra högsta 

grad är nödvändigt för ett fruktbart jämställdhetsarbete – behövs därför statistik som visar på 

organisationers jämställdhetsförhållanden. Den statistiska framtagningen i sig måste dessutom 

vara grundad i genusteoretiska kunskaper. Man måste veta vad man söker efter och varför, 

annars riskerar statistiken bli overksamma mått över fel förhållanden. Men enbart kvantitativ 

statistik kommer knappast leda till en kvalitativ jämställdhet som är i paritet med det 

kvantitativa jämställdhetsarbetet. För att en maktförskjutning också skall uppnås måste 

maktstrukturerande faktorer belysas och förändras. 

 

1.2 Problemformulering 

I praktiskt jämställdhetsarbete är det främst kvantitativa mätningar som utförs. De kvantitativa 

mått man vanligen tar fram är antalet kvinnor och män inom en organisation och på olika 

specifika positioner, likaså mäts ofta antalet uttagna föräldradagar, löneskillnader, samt dagar 

som män och kvinnor varit sjukskrivna. Med indikatorer kan flera olika mätningar, så kallade 

delindikatorer, tillsammans skapa en bild – ett index – över jämställdhetsförhållandena inom 

                                                 
12

 Regeringskansliets förvaltning, Regeringskansliets årsbok 2008, (Stockholm: Edita Västra Aros AB, 2009).  
13

 SCB, På tal om kvinnor och män, 2008, s. 39. 
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en organisation. En indikator som mäter ohälsa kan till exempel bestå av mätningar över både 

antalet kort- och långtidssjukskrivningsdagar, samt skillnaderna könen emellan. Frågan är 

dock vad som går att göra med denna statistik; och vad leder den till? 

Kvantitativ statistik över jämställdhetsförhållanden kan vara en bra start på ett 

jämställdhetsarbete. Denna statistik kan i sin tur leda till att en organisation anställer fler 

kvinnor och/eller fler kvinnliga chefer, eller korrigerar löner så dessa blir jämställda, eller 

utreder varför personer av det ena könet är mer sjukskrivna. Men jämställdhetsproblemen i 

samhället och inom organisationer är inte bara kvantitativa. Ett kvantitativt 

jämställdhetsarbete kommer inte automatiskt att medföra att makt och resurser också blir jämt 

fördelade. Framförallt kommer det inte belysa och förändra de strukturer och faktorer som 

initialt medfört ett ojämställt förhållande mellan kvinnor och män. Kvantitativt 

jämställdhetsarbete ger goda förutsättningar för detta – kanske är det också en nödvändighet – 

men hur mäter man huruvida alla individer, i till exempel en kvantitativt jämställd styrelse, 

har makt och resurser att bestämma och förändra organisationen? 

Kvalitativ jämställdhet inom en organisation kan man betrakta som uppnådd när makt, 

handlingsutrymme och resurser är jämt fördelat. För att åstadkomma detta, och för att 

förändra de maktstrukturer och de faktorer som initialt varit en del i konstruktionen av de 

ojämställda förhållandena, måste kvalitativt jämställdhetsarbete till. Att förflytta delar av 

makten från män till kvinnor är centralt i detta arbete. Och att belysa och förändra rådande 

strukturerande faktorer är en förutsättning för att denna maktförskjutning skall vara 

genomförbar. Frågan är i vilken utsträckning statistiska analysverktyg, så som 

jämställdhetsindikatorer, kan vara en del av detta? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Jag har ett tvådelat syfte med uppsatsen. Främst syftar uppsatsen till att undersöka i vilken 

utsträckning jämställdhetsindikatorer kan medföra kvalitativa jämställdhetseffekter. 

Arbetsprocessen runt jämställdhetsindikatorer kan dock anses vara högst påverkande för vilka 

indikatorer som tas fram, och därför syftar uppsatsen också till att undersöka denna. För att 

svara på uppsatsens syften har jag ställt mig frågorna: 
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 Hur och varför har just dessa jämställdhetsindikatorer valts? 

 Vilket syfte och vilka mål är uppsatta för jämställdhetsindikatorerna?  

 Hur kan dessa indikatorer tänkas fungera som pådrivande för aktiva 

jämställdhetsåtgärder? 

 

 

2. Bakgrund 

Uppsala universitet blev i oktober 2009 tilldelade 820 000 kr för att implementera och 

utvärdera jämställdhetsindikatorer i sin organisation. Syftet med projektet är ”att utforma ett 

välfungerande och väl utprövat verktyg för självvärdering.”14 Detta kan betraktas som något 

väldigt positivt. I synnerhet med tanke på hur den vertikala och horisontella könsfördelningen 

ser ut i universitetsvärlden. 

Frågan jag dock ställde mig är vilka effekter jämställdhetsindikatorer kan tänkas leda till. Är  

dessa indikatorer ytterligare ett kvantitativt mått på ojämställda förhållanden inom 

organisationer, eller kan indikatorerna och deras mätningar också leda till kvalitativa effekter? 

Allt som oftast är det antalet huvuden eller kronor som räknas och ska förändras, men en 

kvantitativ jämställdhet innebär inte automatisk en förändring av de rådande strukturer och 

mekanismer som initialt medfört de ojämställda förhållandena. Individer som arbetar inom 

organisationer innehållande maktstrukturerande kulturer i vilka mannen ses som norm, måste 

anpassa sig till detta i stället för att arbeta utifrån egna premisser. Detta drabbar i högre grad 

kvinnor än män, oavsett den kvantitativa könsfördelningen.  

För att söka svar på i vilken utsträckning jämställdhetsindikatorer kan medföra en ökad 

kvalitativ jämställdhet kan indikatorerna analyseras. Detta kan göras med utgångspunkt i de 

mekanismer som bidragit till att skapa de ojämställda förhållanden som råder i många 

organisationer idag. Jag använder mig av begreppet maktförskjutning för att analytiskt pröva 

huruvida jämställdhetsindikatorer kan bidra till en förskjutning av makt från män till kvinnor, 

och på så sätt öka den kvalitativa jämställdheten inom en organisation. I kommande kapitel 

presenterar jag begreppet mer ingående.  

                                                 
14

 Se bilaga 2: Uppsala universitets ansökan om medel från Delegationen för Jämställdhet i högskolan. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer jag att utveckla begreppet maktförskjutning genom att resonera kring 

hur det är teoretiskt användbart inom praktiskt jämställdhetsarbete. Jag kommer initialt att 

presentera tidigare forskningsreslutat som är relevant för begreppet, för att därefter visa på hur 

dessa hänger samman med maktteori och hur detta tillsammans skapar strukturerande 

maktrelationer. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns förhållandevis mycket genusvetenskaplig forskning. Några av dessa fält är kön och 

organisation, genus och politik, intersektionalitet, genus och miljö samt genus och 

jämställdhetsforskning. De forskningsområden som är mest intressant för den här uppsatsen är 

dock forskning rörande hur kön görs och hur makt fördelas. Nedan redogör jag för de centrala 

delarna av denna forskning. Jag har valt att dela in forskningsteorierna i två olika nivåer för 

att förtydliga några olika sätt vi individer påverkas av och formas på. Dessa är samhällsnivå 

och organisationsnivå. Detta är dock en förenkling och det är viktigt att förstå att nivåerna är 

sammanlänkade och tillsammans bidrar till och påverkar vad som förväntas av män och 

kvinnor och hur män och kvinnor bedöms i olika situationer.  Det finns också en individnivå, i 

vilken teorier om individers påverkan på kön och makt placeras. Jag kommer dock inte gå 

närmare in på denna nivå i min uppsats, men vissa av de begrepp som jag beskriver under 

samhälls- och organisationsnivån kan anses vara förklarliga även på individnivån. 

3.1.1 Samhällsnivå 

Även om makroteorier – till exempel teorier om samhälleliga könsstrukturer – kan kritiseras 

för att objektifiera män och kvinnor genom att förstå dem som passiva återskapare av 

existerande strukturer, är dessa viktiga ”[…]eftersom specifika observerbara och 

erfarenhetsnära fenomen inte kan förstås i ett samhälleligt och historiskt vakuum” 15. 

En forskare som förklarar könens åtskillnad på samhällsnivå är Yvonne Hirdman. Hon 

introducerade begreppet genussystemet, i vilket hon menar att det är männen som grupp som 

dominerar och kontrollerar kvinnorna som grupp. Detta sker genom två principer: genom 

                                                 
15

 Alvesson Mats & Due Billing Yvonne, Kön och Organisation, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 78. 
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särskiljandet av könen och genom det hierarkiska förhållandet mellan könen där mannen ses 

som norm.16 Hirdmans teori ska inte förstås som att alla män dominerar alla kvinnor på en 

individuell nivå – denna nivå berör i stället Hirdman med begreppet genuskontraktet, i vilket 

hon menar att individer, såväl män som kvinnor, tillsammans upprätthåller den ”naturliga 

ordningen” genussystemet17 – utan snarare att det finns en maktordning i genussystemets 

struktur som överordnar och normerar mannen i samhället. 

Kombination av mannen som överordnad och som norm medför en legitimering av 

genussystemet – att det att uppfattas som naturligt – vilket bidrar till att upprätthålla vad som i 

det svenska samhället anses vara typiskt manligt och kvinnligt. I praktiken ser man tydliga 

exempel på genussystemet om man studerar den vertikala och horisontella köns fördelningen 

på arbetsmarknaden. Som nämnt tidigare är till exempel 56 % av adjunkterna på Uppsala 

universitet kvinnor, men den kvinnliga andelen professorer är endast 18 %.18 Och ser man till 

andelen kvinnor och män i en välbetald yrkessektor som ”ingenjörer och tekniker” är andelen  

kvinnor endast 17 %, medan den procentuella andelen kvinnor i en lågbetald sektor som 

”vård- och omsorgspersonal” uppgår till 87 %.19 

3.1.2 Organisationsnivå 

Organisationsnivån är den nivå jag kommer lägga störst fokus vid i denna uppsats. Att förstå 

och belysa hur kön och makt görs och fördelas inom organisationer kan betraktas som själva 

nyckeln till hur arbetet med att förskjuta en del av makten mot kvinnor ska kunna utföras. 

Nivåerna överlappar och samspelar dock med varandra, och invanda tankemönster på 

samhällsnivån påverkar enskilda individer; individuellt, men även organisatoriskt. 

Sophie Linghag tar i sin avhandling Från medarbetare till chef upp begreppet doing gender.20 

Begreppet härrör från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv – att sanningar konstrueras i 

sociala sammanhang genom individers tolkningar21 – och har sin upprinnelse i artikeln 

”Doing Gender” av Candace West och Don Zimmerman.22 Begreppet kan idag sägas innefatta 

att ”kvinnligt” och ”manligt”, och skillnader dem emellan, skapas, värderas och ordnas i en 

                                                 
16

 Hirdman Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, (Malmö: Liber 2003). 
17

 Hirdman, 2003, s. 93. 
18

 SCB, På tal om kvinnor och män, 2008, s. 39. 
19

 SCB, På tal om kvinnor och män, 2008, s. 74. 
20

 Linghag Sophie, Från medarbetare till chef, (Stockholm: KTH, 2009), s. 39. 
21

 Berger P & Luckmann T, Kunskapssociologi, (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1999) 
22

 West C & Zimmerman D, “Doing Gender”, i Gender & Society, vol. 1:2, jun. 1987, s. 125-151. 
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hierarkisk relation. Detta är ett resultat av att kön primärt är ett sätt att uttrycka 

maktrelationer.23 

Kvinnlighet och manlighet blir således skapade som relationella fenomen vilka definieras av 

maktrelationen kvinnor och män emellan – en maktrelation som på samhällelig nivå kan 

förklaras utifrån Yvonne Hirdmans genussystem. Hur kvinnlighet och manlighet, och hur 

maktrelationen dem emellan skapas och upprätthålls är här det mest intressanta. Att se 

”könande”, eller ”doing gender”, som en process, och belysa de strukturer och praktiker som 

processen innebär, medför också en möjlighet att förändra dem. 

En framstående forskare som föreslagit olika ingångar till att upptäcka hur kön är integrerat i 

olika organisatoriska processer, till exempel pågående interaktioner, är Joan Acker. I sin 

artikel The gender regimes of Swedish banks skriver hon: 

Starting from the assumption that gender is embedded in the ordinary processes of running 

organizations, my strategy was to use various points of entry into those processes to make gender 

visible. The processes themselves constitute an ongoing flow of act ivit ies, often changing as new 

conditions arise and new policies are attempted, and always informed and legitimized by gendered 

images of the organizat ion and its participants.
24

 

Dessa “various points of entry” har Sophie Linghag i sin avhandling Från medarbetare till 

chef, skrivit ut som: praktiker som skapar könsuppdelningar; symboler; interaktioner; samt 

identitetsarbete.25 

I den förstnämnda – praktiker som skapar könsuppdelningar – kan till exempel lönesättning, 

rekrytering, befordran och arbetsfördelning räknas in.26 Till dessa praktiker kan man sedan 

knyta ojämställande, eller diskriminerande, faktorer som andra forskare visat på. 

Gerd Lindgren27 och Jean Lipman-Blumen28, och senare bland annat Charlotte Holgersson29 

och Anita Göransson30, skriver till exempel om begreppen homosocialisation och kooptering. 

                                                 
23

 Linghag, 2009, s. 39 
24

 Acker Joan, “The gender reg imes of Swedish banks”, i Scandinavian journal of management , vol. 22:3, sep. 

2006, s. 208 
25

 Linghag, 2009, s. 42. 
26

 Linghag, 2009, s. 42. 
27

 Lindgren Gerd, ”Broderskapets logik”, i Kvinnovetenskaplig Tidsskrift, nr. 1, 1996. 
28

 Lipman-Blumen Jean, Towards a homosocial theory of sex roles, i Signs, vol. 1:3, s. 15-31. 
29

 Holgersson Charlotte, Rekrytering av företagsledare: en studie i homosocialitet, (Stockholm: EFI, 2003) 
30

 Göransson Anita, Maktens kön, (Nora: Nya Doxa, 2007) 
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Charlotte Holgersson ansluter sig i sin avhandling till Lipman-Blumens förklaring av 

begreppet homosocialisation. Holgersson skriver att: 

”…män dominerar på maktpositioner både i organisationer och i samhället i övrigt … detta 

medverkar till att män identifierar sig med och orienterar sig mot  andra män. Män är alltså 

homosociala. De kan tillfredställa de flesta av sina behov genom andra män. Kvinnor däremot är 

mer splittrade som grupp eftersom de är utan resurser och makt.”  

Även jag ansluter mig till denna definition. Likaså instämmer jag med Gerd Lindgrens när 

hon i artikeln ”Broderskapets logik” förklarar begreppet kooptering:  

”Med kooptation menar jag … reg ler för upptagandet i gemenskapen, eller en sorts fyllnadsval till 

en kår som redan är defin ierad via formella kriterier (v ilka också kvinnor kan uppfylla) men som 

också har informella av tradition framvuxna regler för införlivande i den utvalda skaran. … 

Kvinnor kan idag oftast formellt b li medlemmar av i manliga kretsar av olika slag, men när detta 

sker visar det sig finnas informella gemenskaper i gruppen som motverkar betydelsen av det 

generella medlemskapet.”
31

 

Båda dessa begrepp är faktorer som är centrala i hur makten förskjutits mot män genom tiden. 

Den andra ingången – symboler – kan till exempel vara affischer med sexuella anspelningar 

som symboliserar en viss syn på kvinnor, men även mindre synliga symboler; som exempel 

olika dikotomier mellan könen som skapar och/eller upprätthåller en könssegregering. 

Yvonne Hirdman skriver i artikeln ”Genussystemet – reflexioner om kvinnors sociala 

underordning” om de olika förväntningar som finns på kvinnor och män. Män – och 

manlighet – förknippas med att vara starka, aktiva och självständiga, medan kvinnor – och 

kvinnlighet – förknippas med passivitet och att vara svaga och osjälvständiga.32 Om följderna 

som detta kan medföra skriver Sophie Linghag: 

”Positioner och arbetsuppgifter i organisationer är ofta impregnerade med föreställningar om 

manlighet och kvinnlighet som ofta uppfattas som naturliga och självklara. Könsmärkning innebär 

att en position eller arbetsuppgift kan förkn ippas med ett visst kön. Könsmärkning handlar på så 

sätt om att bekräfta segregering utifrån kön, eftersom märkningen bygger på ett antagande om att 

arbetsuppgifter och positioner hör ihop med ett visst kön.”
33

 

Om synen till exempel är att kvinnor är passiva och osjälvständiga, och bilden av en chef är 

det motsatta, får detta som konsekvens att kvinnor inte anses passa som chefer.  

                                                 
31

 Lindgren Gerd, ”Broderskapets logik”, i Kvinnovetenskaplig Tidsskrift, nr. 1, 1996, s. 4-13, s. 10-11 
32

 Hirdman Yvonne, ” Genussystemet – reflexioner om kv innors sociala underordning”, i Kvinnovetenskaplig 

tidsskrift, nr. 3, 1988, s. 49-63 
33

 Linghag, 2009, s. 45. 
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Den tredje ingången som Acker visat på – interaktioner – ”utgör det vardagliga 

sammanhanget där människor erfar och skapar maktrelationer, allianser och uteslutningar, 

fattar beslut och implementerar policies som skapar könsuppdelningar”. 34 Interaktioners 

ständiga upprätthållande av olika segregerande, symbol- och identitetsskapande mekanismer 

kan därför ses som den huvudsakliga grunden för könsordningens stabilitet eftersom det 

inlärda schemat om kön ständigt följs.35 Dock uppstår det i varje interaktion även en 

möjlighet till förändring genom ett omförhandlande av dessa mekanismer.  

Den fjärde och slutliga ingången – identitetsarbete – innefattar ”vem man är och hur man ska 

bete sig i social interaktion med andra”36. Således innebär detta det ständiga formandet, 

upprätthållandet och reviderandet av självidentiteten, det vill säga de mer eller mindre 

sammanhängande uppfattningar vi individer har om oss själva. 

De tre tidigare nämnda ingångarna – praktiker som skapar könsuppdelningar, symboler och 

interaktioner – antas påverka vår förståelse och framställning av oss själva37 Mats Alvesson 

och Yvonne Due Billing skriver till exempel: 

Genom att acceptera de kulturellt ”överenskomna” reg lerna, som de förmedlas genom de 

människor v i interagerar med, internaliserar vi de kulturella normerna, vi lever upp till 

förväntningarna och begränsar oss kanske därmed på o lika sätt till de rådande könsrollerna.
38

 

Ett sätt att bli begränsad på är till exempel att internaliseras till uppfattningen om att bara 

vissa jobb eller beteenden är lämpliga för respektive kön. I dagens samhälle anses till exempel 

många yrken vara typiskt manliga eller typiskt kvinnliga, vilket säkerligen varit en starkt 

bidragande faktor till den könssegregering vi fortfarande ser på arbetsmarknaden. 

 

3.2 Makt 

Vad makt innebär är ofta omtvistat. Jag använder mig av Michel Foucaults teori om maktens 

mikrofysik39; att makt är relationell, att makt uppstår i människors interaktion och att makt är 

normerande. Makt är således inget man kan ”äga” eller som automatiskt hör ihop med en viss 

                                                 
34

 Linghag, 2009, s. 46. 
35

 Linghag, 2009, s. 46. 
36

 Linghag, 2009, s. 47-48. 
37

 Linghag, 2009, s. 47. 
38

 Alvesson Mats & Due Billing Yvonne, Kön och Organisation, 1999, s. 84. 
39

 Foucault Michel, Övervakning och straff, (Lund: Arkiv Förlag, 1993), s. 36.  
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befattning eller position, utan något dynamiskt och föränderligt och som utövas snarare än 

innehas. Positionell makt kan annars anses som den mest uppenbara, att en chef har makt över 

sina anställda, en styrelse över en VD osv. Position har självklart betydelse, men som den 

tidigare presenterade forskningen visat, är position inte direkt kopplat till makt om ett köns-

/maktperspektiv anläggs på maktstrukturerna.  

Foucault menar att syftet med maktens mikrofysik är att forma och kontrollera individer 

genom normalisering och att dess mekanismer verkar ner i vardagslivets rutiner.40 Magnus 

Hörnqvist har i boken Foucaults maktanalys beskrivit tre plan han anser att normaliseringen 

sker på: (a) individernas observerbara handlingar; (b) individerna i förhållande till varandra – 

deras positioner och inbördes styrkeförhållanden; samt (c) individerna i förhållande till sig 

själva – deras dispositioner och identitet.41 Dessa plan stämmer mycket väl överens med 

Ackers olika ingångar. 

Normaliserande handlingar kan likställas med Ackers praktiker som skapar 

könsuppdelningar. Till exempel är diskriminerande lönesättning som hjälper till att 

upprätthålla mannen som norm på arbetsmarknaden en normaliserande handling och samtidigt 

en praktik som skapar könsuppdelning. 

Hörnqvists normaliserande positioner och inbördes styrkeförhållanden går att likställa både 

med praktiker som skapar könsuppdelningar samt interaktion. Olika positioner medför till 

exempel möjligheter till kooptering, och positioner och inbördes styrkeförhållanden påverkar 

också hur individer interagerar med varandra.  

Slutligen går individers dispositioner och identitet in i Ackers ingång identitetsarbete. 

Människor väljer och planerar inte sina liv i ett vakuum, utan de val som görs och den 

uppfattning vi bildar oss om oss själva är påverkade av den verklighet vi växer upp och 

arbetar i. Denna verklighet medför således att våra individuella val är normaliserade, men 

även att de blir normerande. 

                                                 
40

 Foucault, 1993, s. 36 
41

 Hörnqvist Magnus, Foucaults maktanalys, (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996), s. 180. 
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Precis som Joan Ackers ingångar är Hörnqvists plan dock beroende av varandra. Hörnqvist 

skriver att: ”Normaliseringen definieras av förloppen och inverkan på samtliga nivåer[…]”42 

Vidare förklaras normaliseringen: 

”Genom att omväxlande utestänga och innesluta individer i förhållande till specifika grupper, 

privilegier eller positioner uppstår en bestämd struktur, vars utformning på varje punkt kan 

förändras. Normaliseringen opererar längs en komplex serie av inneslutningar och uteslutningar, 

och det är den serien vi måste urskilja för att förstå dess funktion[…]”
43

 

Samt: 

”Ingen enda av de operationer som ingår i normaliseringsprocessen är, tagen för sig, specifikt 

normaliserande.”
44

 

Hur makt hänger ihop med kön kan således visas genom en kombination av Hörnqvists plan 

och aktuell genusforskning. Att detta inte sker på ett plan eller en nivå, utan genom en 

struktur uppbyggd på samtliga nivåer, går också att visa på detta sätt.  

Till exempel medför en sexuell affisch på ett kontor lika liten grad av strukturerad 

könssegregering – och i förlängningen förskjuten makt gentemot män – som en 

diskriminerande rekrytering. Dessa två i kombination manar dock till eftertanke. Och utvidgas 

denna tanke till att innefatta normer i samhället rörande förväntningar på kvinnor och män, 

och hur kvinnor och män interagerar och skapar skillnader inomorganisatoriskt och på 

individnivå, ser vi plötsligt normaliserande könssegregeringsstrukturer som normerar män och 

underordnar kvinnor. Tillsammans skapar och normaliserar makt och kön således en 

könsmaktstruktur. 

Med normaliserande och normerande maktstrukturer på alla nivåer, som påverkar individer 

konstant och utifrån mannen som norm, kan man dra slutsatsen att makten idag är förskjuten 

till män. Det intressanta är dock att det i sådant fall också finns en transformatorisk potential i 

detta. Makt är föränderligt. Normer kan också förändras. Och således kan makt också 

förskjutas mot kvinnor. 

 

                                                 
42

 Hörnqvist, 1996, s. 180 
43

 Hörnqvist, 1996, s. 183 
44

 Hörnqvist, 1996, s. 184 
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3.3 Maktförskjutning 

Den teoretiska utgångspunkten är att makt generellt sett är förskjuten mot män inom de flesta 

organisationer. Som beskrivet ovan har olika forskare visat på att detta ofta är ett fenomen 

oavsett hur könsfördelningen i organisationen ser ut. För att jämställdhet de facto skall uppnås 

menar jag därför att möjligheterna till att förflytta makt behöver utvecklas. 

Begreppet maktförskjutning är komplext. Det kan förvisso förstås på enklaste sätt – att makt 

ska förflyttas från A till B – men vikten i detta teoretiska begrepp är de många praktiska 

segregerande moment det innefattar; alltså de mekanismer och faktorer som kan förklara 

varför makten är förskjuten, eller hur den kan förskjutas. 

Begreppet innehåller och är ämnat att som analytiskt begrepp synliggöra dessa moment, vilka 

upprätthåller den, mot män, förskjutna maktfördelningen inom många organisationer. 

Praktiskt särskiljande faktorer så som samhälleliga, kulturella och sociala maktstrukturer, men 

även mer tydligt organisationsbundna maktfördelningspraktiker och -kulturer, som 

homosocialisation och kooptering, är centrala och inbundna i begreppet. Genom att belysa 

dessa tror jag att förståelsen för hur och varför män i regel innehar makten inom 

organisationer ökar, vilket i sin tur skapar större möjligheter att förskjuta makt mot kvinnor. 

 

3.4 Indikatorer 

Den allt mer utbredda användningen av indikatorer kan anses vara en följd av de senaste 

decenniernas förändring av styrnings- och ledningsmetoder, även kallat New Public 

Management. Några av de större förändringarna är nämligen en allt högre grad av 

decentralisering och målstyrning. Detta medför krav på organisationer att visa tydliga resultat, 

och användningen av nyckeltal är ett effektivt sett att visa detta på. Genom indikatorer får 

man fram sådan, men det råder ingen enighet om vad som egentligen menas med en indikator 

och det finns inte heller några enhetliga riktlinjer för hur de bör användas. EU-kommissionens 

användning av begreppet indicator är dock: 

”An indicator can be defined as the measurement of an objective to be met, a resource mobilised, 

an effect obtained, a gauge of quality or a context variab le. An indicator produces quantified 
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informat ion with a view to helping actors of public interventions to communicate, negotiate or 

make decisions.”
45

 

Det primära syftet med en indikator är alltså att på ett klart sätt åskådliggöra information som 

bedöms som betydelsefull. Indikatorer är i detta sammanhang alltid formaliserade kvantitativa 

mått även om de i en del fall bygger på information som samlats in med hjälp av kvalitativa 

metoder. En indikator kan till exempel vara resultatet av en viktad sammanräkning av ett 

större antal enskilda och kombinerade mått, vilket är fallet vid beräkningar av olika index.46 

Till en indikators grundkaraktär hör dock att den i hög grad förenklar saker och ting. Detta 

innebär att man sällan kan dra särskilda slutsatser utifrån en eller några indikatorer. Då 

indikatorer i sig inte avslöjar något om orsakerna är det inte alltid som man får en tillräckligt 

bred bild av en viss frågeställning. 

Jag har dock valt att undersöka om indikatorers kvantitativa och förenklande natur ändå kan 

tänkas bidra till att kvalitativa effekter uppstår. Detta gör jag genom att studera Uppsala 

universitets jämställdhetsindikatorer och den process framtagningen av dessa medfört . 

 

 

4. Case 

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet och grundades år 1477. Det är en mycket 

stor organisation med cirka 5 500 anställda och ungefär 40 000 studerande/år. Uppsala 

universitet omsätter 4500 mkr om året, varav 70 procent är kostnader för forskning och 

forskarutbildning.47 Universitetet har en övergripande jämställdhetsplan som löper över tre år 

och som innehåller åtgärdsprogram för varje år. Respektive fakultet och institution upprättar 

liknande jämställdhetsplaner utifrån deras egna behov av jämställdhetsåtgärder, men med den 

övergripande jämställdhetsplanen som utgångspunkt. 

Ett av målen i Uppsala universitets jämställdhetsplan för 2004-2006 var att det skulle 

utarbetas ett jämställdhetsindex för universitetet. Uppsala universitet har sedan dess arbetat 

med att ta fram jämställdhetsindikatorer, och år 2008 fastställde universitetets rektor sju 

                                                 
45

 European Commission, MEANS Collection Vol 2; Selection and use of indicators for monitoring and 

evaluation, (Luxemburg: CEC, 1999), s. 17 
46

 NUTEK, Indikatorer för regional utveckling , (Stockholm: NUTEK, 2002), s. 3 
47

 http://www.uu.se/node48 (2010-03-01) 
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indikatorer som skall ligga till grund för ett sådant index. Jämställdhetsindikatorerna skall 

utgöra ”kvantitativa mått på centrala aspekter av jämställdhet inom universitetet. 

Utgångspunkten är att indikatorerna ska synliggöra studenters och anställdas villkor vid 

universitetet ur ett könsperspektiv.”48 

De sju jämställdhetsindikatorerna fastställdes till: anställningsförhållanden; vertikal 

fördelning; horisontell fördelning; föräldraledighet; ohälsa; utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå; samt utbildning på forskarnivå.  Dessa indikatorer är i sin tur uppdelade i 

delindikatorer som kontinuerligt testats i universitetets databas och korrigerats, ändrats eller 

bytts ut beroende på utfall. Som exempel innehåller indikatorn ”utbildning på forskarnivå” 

delindikatorer som ”förekomst av lönepåslag” och ”doktorander i finansieringsformer”, och 

idag är delindikatorerna under ”utbildning på forskarnivå” sammanlagt fem stycken. Detta till 

skillnad från 2008-04-22 då delindikatorerna var sju till antalet. Flera liknande förändringar 

har gjorts då vissa delindikatorer flyttats till andra indikatorer eller  tagits bort helt eftersom de 

inte varit mätbara. Vilka delindikatorerna är för tillfället går att finna i Bilaga 1 i denna 

uppsats. 

Fortsatta tester av indikatorerna pågår, och Uppsala universitet har nu blivit tilldelade 820 000 

kr av Delegationen för Jämställdhet i högskolan för att under 2010 anställa en person som 

skall färdigställa, testa och implementera jämställdhetsindikatorerna. 

 

 

5. Metod 

Det verkar råda en stark uppfattning om att indikatorer inverkar positivt på 

jämställdhetsarbeten. Som nämnts ovan fick till exempel Uppsala universitet 820 000 kr för 

att färdigställa arbetet med sina jämställdhetsindikatorer. Utifrån denna uppfattning är det 

intressant att undersöka i vilken utsträckning jämställdhetsindikatorer kan göra detta.  

Inför denna uppsatstermin kontaktade jag därför Enheten för lika villkor på Uppsala 

universitet och frågade om jag kunde få undersöka universitetets jämställdhetsindikatorer. Jag 

hoppades kunna undersöka arbetet med Uppsala universitets indikatorer genom att följa den 

                                                 
48
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person jag visste skulle anställas för att testa och implementera indikatorerna. Detta har inte 

varit möjligt eftersom det arbetet inte har startat ännu. Uppsala universitets indikatorer och 

delindikatorer är ändå i stort sett fastställda, men de är alltså inte färdigtestade och 

implementerade i organisationen ännu. Därför går det heller inte att undersöka vilka effekter 

indikatorerna skulle medföra. 

Av dessa anledningar valde jag i stället att fokusera undersökningen på om indikatorer rent 

teoretiskt kan tänkas bidra till kvalitativa jämställdhetseffekter. För att undersöka detta 

behövdes ett analysverktyg för att studera huruvida indikatorer har potential att bidra till 

kvalitativa effekter, och även ett case, som grund för min undersökning, var nödvändigt.  

Uppsala universitet var perfekt som case. Delegationen för Jämställdhet i högskolan har 

ansett att universitetets arbete är lovande nog för att dela ut en betydande summa pengar, och 

Uppsala universitet kommit långt i processen med jämställdhetsindikatorerna. Även om 

jämställdhetsindikatorerna inte är implementerade och effekterna ännu inte mätbara, går 

indikatorernas eventuella effekter därför att undersöka utifrån en teoretisk infallsvinkel. Jag 

hade också redan varit i kontakt med Uppsala universitet angående möjligheten att få studera 

deras jämställdhetsindikatorer. 

Med utgångspunkt i att jämställdhet inte enbart är samma sak som lika många anställda 

kvinnor och män inom en organisation eller på en position, och inte heller som lika lön för 

lika arbete eller jämt antal sjukskrivna dagar, har jag gått in i detta uppsatsskrivande med en 

förförståelse om vad jämställdhet är; att jämställdhet även innebär jämn fördelning av makt 

och resurser. Detta har högst sannolikt påverka mina intervjuer, mina tolkningar av dessa samt 

min läsning av policys och dokument. 

 

5.1 Fallstudie 

Fallstudier används enligt Sharan B. Merriam om man vill nå sig en djupare insikt om ett visst 

förhållande eller en viss situation när fokus ligger på process och förståelse mer än på att 
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bevisa.49 Jag har för avsikt att nå en djupare förståelse av jämställdhetsindikatorers potential 

att bidra till kvalitativa jämställdhetseffekter, och för detta syfte passar en fallstudie utmärkt.  

Också Robert K. Yin visar genom en tabell i sin bok Case Study Research vilka 

undersökningsstrategier som passar till olika former av undersökningar. Yin menar att när 

frågor som ”hur” och ”varför” ställs om en företeelse, när det inte krävs att man har kontroll 

över undersökningens olika skeenden – till skillnad från till exempel ett experiment - samt när 

fokus ligger på nutida händelser, bör fallstudie användas som metod.50 

I undersökningen ställer jag förvisso frågorna ”hur” och ”varför” för att söka svar på 

jämställdhetsindikatorernas mål, syfte och framtagning, men detta hade även gått att 

undersöka genom en kvalitativ enkätundersökning. Uppsatsens huvudfokus ligger dock på 

”hur” dessa indikatorer kan tänkas fungera i jämställdhetsarbete. Sett till denna 

frågeställning uppfyller studien såväl Yins krav på frågan ”hur”, som att undersökningens 

fokus bör vara på en nutida händelse och att studiens olika skeenden inte ska behöva 

kontrolleras. 

Yin skriver vidare att fallstudie ofta ringaktas som metod och det är av högsta vikt att därför 

vara noggrann i genomförandet av sådana: 

”investigators must exe rcise great care in designing and doing case studies, to overcome the 

traditional crit icis ms of the method”
51

 

Några förklaringar till denna kritik menar Yin är52: 

1. Att forskare som använt fallstudie som metod allt för ofta har grundat sina studier på 

tvetydiga bevis och/eller fördomsfulla synsätt för att influera riktingen på resultaten.  

2. Att fallstudie som metod sällan anses ge någon möjlighet att generalisera eftersom studien 

utförts på ett enskilt fall.  

3. Att fallstudier ofta tar väldigt lång tid och att resultatet inte sällan blir en enorm hög med 

oläsbara dokument. 

                                                 
49

 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod , (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 9.   
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Yin bemöter dock denna kritik med att liknande problem även uppstår i andra former av 

undersökningar, och hans resonemang i boken Case Study Research är en hjälp till hur dessa 

skall undvikas i användandet av fallstudier.  

Man kan till exempel förhålla sig kritiskt till huruvida genusvetenskapliga teorier anses vara 

bevis för att makt är förskjuten mot män, eller huruvida intervjuerna och dokumentstudierna 

kan räcka som grund för mina antaganden. Undersökningen är också påverkad av min 

förförståelse av vad jämställdhet de facto är. Jag har dock följt Yins rekommendationer för 

hur fallstudier skall utföras. Framför allt är det fem delar som är viktiga i designen av 

fallstudier53; 

1. Den fråga man ställer – där tidigare nämnda ”hur” är vad denna undersökning utgår från, 

vilket är passande för en fallstudie.  

2. Eventuella forskningsförslag som visar vilka frågor som bör ställas – där jag påstår att en 

maktförskjutning mellan könen är en nödvändighet för att föra jämställdhetsarbetet framåt, 

vilket medför en studie om huruvida detta är möjligt.  

3. Vad för sorts enhet som undersöks – där mitt case är Uppsala universitets 

jämställdhetsindikatorer, vilket kan anses vara en studie av dels arbetsprocessen att ta fram 

dessa, dels implementeringen av dem i organisationen, men även av indikatorerna i sig. För 

att tydliggöra detta använder jag mig av en strukturerande modell i vilken undersökningen 

kommer inkludera samtliga tre delar, men fokuseras mot indikatorernas potential att medföra 

kvalitativa effekter, och därigenom uppsatsens syfte.  

4. Hur empirin kopplas ihop med forskningsförslag – där jag använder mig av ovan nämnda 

modell för att fokusera empirin till uppsatsens syfte.  

5. Kriterier för att tolka studiens resultat – där jag använder mig av begreppet 

maktförskjutning som analytiskt begrepp och genom detta undersöker huruvida indikatorerna 

har potential att belysa de olika mekanismer som maktförskjutning innefattar.  

Rörande resultatens generaliserbarhet har kritikerna i detta fall rätt. Jag kan inte generalisera 

resultatet. Detta är dock inte för att jag studerat ett enskilt fall, utan eftersom undersökningen 

har en tolkande ansats. 
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Vad beträffar kritiken om att fallstudier tar lång tid kan jag till viss del hålla med, men som 

Yin skriver54 behöver detta inte innebära den extremt långa tid som fallstudier ofta tog förr. 

Åsikten har länge varit att fallstudier bör innebära etnografiska studier eller deltagande 

observationer, men en fallstudie går att utföra utan att lämna biblioteket.55 Yins definition av 

fallstudie är att det är en empirisk undersökning av ett pågående fenomen i sin egen kontext, 

där gränserna mellan fenomen och kontext inte är självklara, och i vilken man använder flera 

olika källor.56 

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Undersökningen om vilka Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer är har främst gjorts 

genom dokumentstudier, men för att svara på frågeställningarna om indikatorernas syfte, 

framtagning och vilka eventuella effekter de som arbetat med indikatorerna tror och hoppas 

på, har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts.  

Med semistrukturerade menar jag öppna frågor, men utifrån en intervjuguide som hjälper mig 

och informanten att hålla oss till ämnet.57 I intervjuguiden till intervjuerna med dem som 

arbetar på Uppsala universitet, Intervjuguide 1, har jag utgått från forskningsfrågorna och låtit 

informanterna själva berätta om arbetsprocessen, indikatorernas syfte och mål samt deras 

förhoppningar om effekter. I intervjuguiden som användes när jag intervjuade en av de 

ansvariga för programmet Staten leder Jämt, Intervjuguide 2, fokuserade jag dock på de 

effekter som indikatorerna medfört hitintills. Intervjuguiderna går att finna som bilaga 4 

respektive 5 längst bak i denna uppsats. 

Angående Intervjuguide 1 har jag använt mina forskningsfrågor som frågeområden eftersom 

de täcker upp de delområden jag menar är centrala för att undersöka indikatorers inverkan på 

maktförskjutning, men också för att detta förenklade min strävan efter att ha frågeområdena ”i 

ryggmärgen”58 under intervjuerna. Detta medför att informanten i större utsträckning får styra 

ordningsföljden i samtalet, något som Jan Trost trycker på i boken Kvalitativa intervjuer.59 En 
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annan poäng med att använda just de breda forskningsfrågorna som intervjuområden var i mitt 

fall en förhoppning om att få en vidare helhetssyn på de svar som informanterna lämnade. 

Informanterna må alla ha arbetat med indikatorerna på Uppsala universitet, men de har också 

gjort detta utifrån deras egna subjektiva förhållning till indikatorerna och vid överlappande 

tidpunkter. 

Anledningen till att jag valde intervjuer som metod är att framtagningen och formandet av 

Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer ofta diskuterats under informella möten från 

vilka det inte finns tillgängliga protokoll, och från de formella mötena finns bara 

beslutsprotokoll. 

Samtliga intervjuer har utförts på informanterna arbetsplats. Att informanten skall känna sig 

trygg i miljön är viktigt60, och i detta fall hoppades jag även att det skulle medföra en högre 

grad av professionalism – att informanterna var sig själva i sin professionella position och inte 

sig själva som privatperson. Samtliga intervjuer spelades in efter samtycke med informanten. 

Min främsta anledning till detta var möjligheten att lyssna igenom intervjuerna flera gånger. 

Jan Trost tar upp några fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer 61, där en fördel är 

just att man kan lyssna igenom intervjun flera gånger. Till nackdelarna hör tidsaspekten, då 

det tar lång tid att lyssna på intervjun flertalet gånger, men även risken för att någon informant 

inte accepterar att bli inspelad eller inte är bekväm med detta, vilket kan påverka intervjun.  

Tre av intervjuerna har jag lyssnat igenom tre gånger, medan de två andra intervjuerna har 

lyssnats igenom två respektive fyra gånger. Anledningen till skillnaderna är att den ena 

intervjun var kortare och mindre innehållsrik än övriga, medan den andra intervjun var raka 

motsatsen – lång och väldigt täckande. 

Vid den första avlyssningen av varje intervju punktade jag i kronologisk ordning upp det 

informanterna sade. Vid den andra avlyssningen hade jag tematiserat dessa punkter utifrån 

frågeområdena, och fokuserade i stället på att skriva ned vad som sades utifrån dessa teman, 

men utan att ta bort eller ändra det jag redan skrivit. Vid andra avlyssningen blev det därför en 

hel del tillbakaspolande och omlyssnande. Vid tredje avlyssningen – för de intervjuer jag 

ansåg krävde detta – hade jag skrivit samman punkterna från de två tidigare till en 

sammanfattande text, och vid denna avlyssning fokuserade jag på huruvida jag fångat rätt 
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stämning samt om jag fått med allt. Intervjuerna är således sammanfattade av mig, men jag 

har inte lagt till egna tankar eller förtydliganden i texterna. Den fjärde och sista avlyssningen 

gjordes främst för att jag, vid den tredje avlyssningen, ansåg att jag missat allt för mycket från 

en av intervjuerna i min sammanfattande text. Slutligen flyttade jag om de olika stycke na jag 

skrivit utifrån intervjuerna. Detta för att jag vill att de skulle följa samma ordning i uppsatsen, 

vilket förhoppningsvis underlättar för läsaren.  

Samtliga informanter har efter den slutliga struktureringen fått möjlighet att läsa texten från 

sin egen intervju och komma med synpunkter. Detta har lett till två förtydliganden, men 

informanterna har inte förslagit förändringar som påverkar studien i sin helhet.  

 

5.3 Analytiskt verktyg 

Utifrån tanken om att kvalitativ jämställdhet innebär att makt och resurser är jämt fördelade 

mellan män och kvinnor, skapade jag det analytiska begreppet maktförskjutning med syfte att 

använda detta som raster i studien av jämställdhetsindikatorerna. Begreppet fylldes med 

faktorer och mekanismer som medfört den idag förskjutna makten gentemot män. Genom att 

studera indikatorerna genom dessa kommer jag undersöka om jämställdhetsindikatorerna har 

potential att vara en del av en maktförskjutning gentemot kvinnor.  

 

5.4 Strukturerande modell 

Att införa jämställdhetsindikatorer som analysverktyg i en organisation innebär mycket arbete 

och stora förändringar. Mats Alveson och Yvonne Due Billing skriver rörande 

organisationsförändringar i sin bok Kön och Organisation att: 

Organisationsförändringar är resultatet av organisationers; politiska, legala och sociala omgivning; 

deras interna struktur, kultur och responsivitet till förändringar i de externa villkoren; olika 

aktörers agerande utifrån deras kunskap, politiska färdigheter och strategier i förändringsarbetet 

både internt och externt.
62 

Hur och varför Uppsala universitet valt de indikatorer de valt, och med vilket syfte och vilka 

mål, kan därför inte sägas bero på en specifik händelse, utan snarare genom en vid process av 
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händelser. Den komplexitet som organisationsförändringar innebär medför att studiet av detta 

blir svårt att överblicka. Jag har därför valt att använda mig att en teoretisk modell för att 

strukturera min undersökning och på så sätt få de olika skeendena och hur de påverkat 

varandra mer överskådliga. 

Modellen är utvecklad inom MURA-projektet63 och är framtagen för utvärderingar av 

reformer i arbetslivet. Den har sju variabler: Beslut, Insatser av reformbärande myndighet, 

Insatser av övriga reformbärare, Stabila samverkande faktorer, Varierande samverkande 

faktorer, Förändringsprocesser samt Effekter.64 Förhållandet mellan variablerna visas i figuren 

nedan: 

 

 

 

6. Empiri 

Jag har intervjuat fem personer som alla varit en del av arbete med indikatorer. Tre av dessa 

har varit med och arbetat och/eller tagit fram jämställdhetsindikatorerna på Uppsala 

universitet från starten, varav den ena kan sägas vara initiativtagaren till projektet. Den fjärde 

personen är idag en av de ansvariga för jämställdhetsarbetet på Uppsala universitet. Slutligen 
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är informant fem en person som jobbar på Kompetensrådet för utveckling i staten, krus, och är 

en av de ansvariga för programmet Staten leder Jämt. Detta är ett jämställdhetsprogram som i 

den första omgången innefattar tolv myndigheter. Programmet ”tar sikte på strukturella hinder 

för den strategiska kompetensförsörjningen och kvinnors karriärmöjligheter. … För att mäta 

myndigheternas nuläge och framsteg används indikatorer för jämställdhet”65 Programmet är i 

sig mer omfattande än enbart mätningar med indikatorer, men det bygger på 

nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindikatorer Jämix, och det är de effekter dessa kan tänkas 

medföra som jag fokuserat på under intervjun.  

Utöver intervjuer har jag undersökt vilka indikatorer och delindikatorer66 som Uppsala 

universitet har för avsikt att implementera i verksamheten, samt Uppsala universitets ansökan 

om medel för detta67 och Delegationen för Jämställdhet i högskolans svar på denna ansökan.68 

 

6.1 Intervjuer 

Intervjuperson 1: 

Intervjuperson 1, I-1, kan sägas vara initiativtagare till framtagningen av Uppsala universitets 

jämställdhetsindikatorer. I-1 fick hösten 2003 uppdraget som rektorsråd för jämställdhet och 

ordförande i jämställdhetskommittén och påbörjade genast arbete t med att ta fram en ny 

jämställdhetsplan för 2004-2006. Ett mål som sattes upp i denna var att det skulle utarbetas ett 

jämställdhetsindex för universitetet, och tanken var att utformningen och viss testning av 

indikatorerna till detta index skulle vara gjord under treårsperioden. Utformningen gjordes 

utifrån två aspekter: dels skulle indikatorerna vara tillgängliga via universitetets 

internetbaserade ledningssystem, GLIS, dels skulle indikatorerna inte medföra extra arbete 

eller materialinsamling för de personer som skall ta fram statistiken på fakulteter och 

institutioner.  

I-1 menar att huvudsyftet med indikatorerna är att mäta ojämställda förhållanden för att se  om 

det verkligen gjorts något framsteg i det jämställdhetsarbete som bedrivs. Indikatorerna skall 

även kunna användas som uppföljning, och ett mer pedagogiskt syfte är att visa för ledning 
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m.m. att, till exempel, ohälsa faktiskt har med jämställdhet att göra. 

Jämställdhetsindikatorerna är dock bara ett grovmaskigt nät för att fånga upp och tydligt  

påvisa ojämställda förhållanden. Sedan måste det sättas in mer kvalitativt arbete för att 

förändra detta. 

Indikatorerna har tagits fram för fakultetsnivå som lägst eftersom mätningar på 

institutionsnivå riskerar att peka ut enskilda individer. I-1 menar att prefekter på 

institutionsnivå säkerligen har glädje av indikatorerna ändå, och på en stor institution skulle 

indikatorerna säkert gå att använda, men med någon form av gräns för antal anställda för att 

inte möjliggöra att folk pekas ut. 

I framtagningen har de övergripande indikatorerna diskuterats i jämställdhetskommittén och 

med grund i Anna Wahls genusteorier rörande horisontell och vertikal könsfördelning. 

Jämställdhetskommittén tyckte även att det behövdes en indikator för grundutbildningen samt 

en speciell indikator för doktoranderna eftersom dessa tillhör både gruppen anställda och 

gruppen studerande – då inom forskarutbildningen. 

Finjusteringar i indikatorerna, till exempel framtagning av och ändringar bland 

delindikatorerna, har gjorts allteftersom – när det upptäckts fel eller problem. Diskussionerna 

kring finjusteringarna i själva implementeringsfasen har skett i en mindre grupp med 

jämställdhetshandläggarna, GLIS-programmerarna och rektorsrådet. När delindikatorerna är 

fastställda och implementerade kommer dessa att testas av personer utanför gruppen som tagit 

fram dem. Detta för att se hur andra uppfattar datasystemet och mätinstrumenten. 

Tanken var, som skrivet ovan, att utformningen och viss testning av indikatorerna skulle vara 

gjord under 2004-2006. Detta visade sig dock vara ogenomförbart eftersom universitetet 

beslutade att datasystemet i det internetbaserade ledningsinformationssystemet, GLIS, skulle 

bytas ut under denna period. Arbetet med jämställdhetsindikatorerna har därför dragit ut på 

tiden. Uppdraget att utarbeta ett underlag för indikatorerna gavs år 2005 till assisterande 

jämställdhetshandläggare, I-2, och I-1s uppdrag som rektorsråd för jämställdhet och 

ordförande i jämställdhetskommittén avslutades 2008. I-4 tog då över uppdraget. 

I-1 menar att flaskhalsen i arbetet med indikatorerna har varit att de som jobbat med 

implementeringen i GLIS varit underbemannade; de har behövt lära sig det nya datasystemet 

samtidigt som indikatorerna skulle implementeras. De fick ta arbetet med indikatorerna 
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”verkligen på marginalen” då detta var ett extraarbete för dem. Stor del av tiden gick därför åt 

till att vänta på att datasystemet skulle bli klart och att indikatorerna skulle implementerats i 

detta. Först nu, med anslaget från Delegationen för jämställdhet i högskolan, finns det hopp 

om att arbetet verkligen ska kunna färdigställas. 

Vid frågan om vilka förhoppningar om effekter som I-1 har om indikatorerna, svarar I-1 att 

mätningarna i sig inte är tillräckliga för att veta vilka åtgärder som skall vidtas om 

indikatorerna visar på ojämställda förhållanden, men att denna statistik förhoppningsvis ska 

leda till att, till exempel, jämställdhetsgrupper startar en undersökning som kan leda till 

åtgärder, och att det vid nästa mätning syns resultat. Indikatorerna som sådana ger alltså inga 

fingervisningar om vilka åtgärder man ska vidta, utan vill man förbättra en indikators utfall 

måste man göra någon slags uppföljande undersökning, och den blir ju säkert då av mer 

kvalitativ natur, t.ex. intervjuer eller fokusgrupper, som kan ge lite mer information om vilka 

mekanismer som gjort att det blivit som det är. Det är också viktigt att de indikatorer som inte 

bara har att göra med representation, utan också arbetsförhållanden finns med. Annars riskerar 

jämställdhet bara att bli att man ska vara lika många. Den vertikala fördelningen kan t.ex. här 

vara intressant. 

 

Intervjuperson 2: 

Intervjuperson 2, I-2, fick uppdraget att börja skissa på ett underlag för indikatorerna 

sommaren 2005. Vid denna tidpunkt skulle också datasystemet i GLIS bytas ut vilket 

medförde att arbetet med indikatorerna försenades. 

I-2 menar att syftet med jämställdhetsindikatorerna är att dessa skall användas som ett 

självvärderingsverktyg; att det skall bli lättare att identifiera platser där ojämställdhet finns. I-

2 menar att detta kanske kan uppfattas som ”ett enkelt syfte”, men att det är meningen att det 

ska bli följdfrågor som ska leda till kvalitativ uppföljning om ojämställdhet upptäcks. 

Indikatorerna är kvantitativa i sig vilket ger snabba resultat, och detta gillas av majoriteten.  

Arbetet med universitetets jämställdhetsindikatorer har inte bedrivits som ett projekt med en 

projektledare som arbetat heltid, ej eller funnits med i någon verksamhetsplanering. 

Framtagning och testning har snarare varit ett pionjärsarbete initierat av 

jämställdhetskommittén. I-2 uppskattar sin egen arbetstid till drygt 5 % / år, och sedan 
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tillkommer bland annat statistikers och jämställdhetskommitténs arbete. När testerna av 

indikatorerna väl satte igång hade statistikerna som skall lägga in dessa i datasystemet 

dessutom svårt att få tid till detta, eftersom arbetet med jämställdhetsindikatorerna lagts 

utöver deras normala arbetsuppgifter.  

Det har alltså funnit ganska lite tid för varje enskild individ för att ta fram och utveckla 

indikatorerna under åren – bland annat eftersom mycket legat på att statistikerna ska lära sig 

det nya systemet genom olika kurser – men I-2 menar att detta inte nödvändigtvis är något 

negativt. Till exempel hade den nuvarande redovisningen av indikatorerna inte varit möjlig i 

det gamla datasystemet, och eftersom jämställdhetsindikatorerna ”stötts och blötts” under lång 

tid, både i jämställdhetskommittén och inom universitetsledningen, är de nu väl 

genomarbetade. I-2 tror att detta kan medföra att indikatorerna kommer leva vidare mycket 

bättre. Dessutom hade det nog varit jobbigt och stressande för en ansvarig projektledare om 

denne helt plötsligt inte kunnat gå vidare i arbetet för att datasystemet skulle bytas ut.  

Framtagningen av jämställdhetsindikatorerna har skett med utgångspunkt i Anna Wahls bok 

”Det ordnar sig”. I jämställdhetskommittén pågår det dessutom en ständig diskussion om 

genus och jämställdhet och I-2 menar att det skulle vara mycket svårare att ta fram indikatorer 

om man inte vet varför och vad man vill undersöka.  

Under framtagning och tester av indikatorerna har jämställdhetskommittén i egenskap av 

referensgrupp kontinuerligt fått återrapporteringar, och kommittén har kritiskt granskat de 

jämställdhetsindikatorer som varit på tal. Det har även varit ett antal olika typer av 

presentationsdiskussioner med statistikerna, i vilka bland annat I-2 och 

jämställdhetskommittén meddelat vad de vill ha implementerat i datasystemet och hur detta 

bör redovisas. Statistikerna har presenterat de resultat som gjorts hitintills, samt gjort nya 

tester och svarat huruvida de nya idéerna är möjliga eller inte och huruvida det går att få 

statistiskt säkra svar på dessa eller inte. På så sätt har många delindikatorer visat sig vara icke 

mätbara, och nya diskussioner har väckts. Som exempel var en delindikator med 

könsfördelningen bland handledare ett önskemål, men i Uppdok69 anges handledare bara med 

initialer, och kön blir då inte mätbart. I sådant fall måste någon sitta och ”köna” samtliga 

handledare manuellt i datasystemet, och I-2 menar att det inte är meningen att indikatorerna 
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ska innebära extra arbete. Ett vanligt svar från statistikerna vid presentationsdiskussionerna 

har också varit att ”det ska nog gå, men den kursen har inte vi gått så vi vet ej hur”.  

Universitetet har inga effektmål med jämställdhetsindikatorerna. Åtminstone inte tydligare än 

att man ska identifiera platser där det finns ojämställdhet. I-2 menar att detta nog har att göra 

med att arbetet med dessa är så pass ”pionjärsartat”; att processen har slukats av att ta reda på 

vad databaser heter, hur dessa fungerar, vad det finns för info och om denna går att använda.  

Dock upplevs det som om indikatorerna kommer att bemötas väldigt bra bland 

jämställdhetsgrupper och jämställdhetskommittéer på fakultetsnivå, och förhoppningen är att 

indikatorerna ska leda till kvalitativt jämställdhetsarbete initierat av jämställdhetsgrupper och 

jämställdhetskommittéer utifrån indikatorernas resultat. På Historisk-filosofiska fakulteten, 

som är den enda fakultet som fått information om indikatorerna, var de dessutom väld igt 

optimistiska. 

 

Intervjuperson 3: 

Intervjuperson 3, I-3, har varit en del av framtagningen av jämställdhetsindikatorerna från 

start. 

I-3 menar att huvudsyftet med jämställdhetsindikatorerna är att det ska vara ett 

självvärderingsverktyg om hur det står till med jämställdheten i organisationen, men även för 

att sticka hål på myter om, till exempel, föräldraledighet – att sprida en medvetenhet om att 

detta faktiskt handlar om jämställdhet. Så småningom hoppas I-3 att indikatorerna även ska 

vara ett verktyg för att jämföra utbildningar emellan, och förhoppningsvis även olika 

högskolor. 

Indikatorerna har valts ut genom diskussioner kring Anna Wahls teorier om horisontell och 

vertikal fördelning, men också efter att ha undersökt andra indikatorer samt utifrån de 

inblandades kunskaper och erfarenheter från organisationer och jämställdhet. En ”önskelista” 

om problem man ”vet om” sattes upp, till exempel att det kan finnas skillnader i arbetsmiljö 

och antalet konferenser som besöks, och sedan undersöktes om dessa går att mäta. 

Vilka möjligheter som funnits i datasystemet har också styrt till viss del, då vissa indikatorer 

som varit önskvärda helt enkelt inte fungerat att mäta. Som exempel finns inte antalet 
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konferensbesök inlagda i Uppsala universitets databas, och sjukpension gick inte att använda 

som delindikator till ohälsa eftersom det är alldeles för få som har sjukpension och dessa 

skulle ge för stort utslag i indikatorn. 

Möjligheterna i datasystemet har testats och bollats med datateknikerna, och kontroller av 

beräkningarna har gjorts utifrån genuskunskaper. Som exempel visade statistiken för 

föräldrauttag initialt på jämställda förhållanden, vilket fick arbetsgruppen att fundera på om 

detta stämde. När frågan ställdes om hur detta beräknats, visade det sig att denna statistik 

byggde på antalet tillfällen i stället för antalet dagar som män och kvinnor varit föräldralediga.  

Projektet med jämställdhetsindikatorerna har dragit ut på tiden, bland annat då 

datateknikernas arbete med indikatorerna legat ovanpå deras ordinarie arbetsuppgifter. Den 

sammanlagda arbetstiden som lagts på arbetet med jämställdhetsindikatorerna sedan starten 

2003 beräknas till en heltid på 7-8 månader, eller en totalsumma av 500 000 kr.  

Målet med indikatorerna är enligt I-3 att dessa skall vara en hjälp för organisationen att 

formulera mål och delmål för att motverka ojämställda förhållanden. För vissa av 

indikatorerna kan mål sättas upp i verksamhetsplaner för att kunna göra jämförelser mellan 

olika institutioner, men i många fall går inte detta då man på institutionsnivå riskerar att peka 

ut enskilda individer. Konkurrensen är heller inte viktigast, utan vad som faktiskt funkar – 

vilka insatser medför effekter och vad kan man lära sig av detta. Om det är insatserna utifrån 

indikatorerna som medfört effekter går dock inte att veta, utan för detta måste kvalitativa 

undersökningar till. 

I-3 menar att indikatorernas statistik alltid måste kompletteras med kvalitativa analyser om 

ojämställda förhållanden påvisats, men i första hand är indikatorerna ett verktyg för att visa 

ojämställda förhållanden för de som inte vet att ”X eller Y” handlar om jämställdhet. 

Indikatorerna ska hjälpa till att ”öppna ögonen”.  

Idag finns inga konkreta effektmål för indikatorerna, utan först och främst ligger fokus på att 

testa dem. I-3 menar dessutom att det kan bli svårt att sätta upp effektmål som ska vara 

mätbara mål som är direkt kopplade till indikatorerna. Dock finns det såklart mål utifrån 

jämställdhetslagen i jämställdhetsplanen; att det inte ska finnas några  röda utslag i 

indikatorernas mätinstrument (inga ojämställda förhållanden). Eventuellt kan man sätta upp 
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nya mål i jämställdhetsplanen under treårsperioder, till exempel att X och Y skall genomföras 

för att komma till rätta med ojämställda förhållanden.  

Rent kvantitativt menar I-3 att man dock måste fundera på vad som egentligen skall 

”åtgärdas”, vilka mål som skall sättas upp. Om det till exempel är 90 % kvinnor på en 

grundutbildning, kanske målet för denna ska vara 50/50, men målet för den avancerade 

utbildningen ska vara 90/10. Den avancerade nivån ska således spegla grundnivån.  

 

Intervjuperson 4: 

Intervjuperson 4, I-4, är, som ordförande i jämställdhetskommittén, en av de ansvariga för 

Uppsala universitets jämställdhetsarbete. Jämställdhetskommittén var de som tog initiativet 

till detta projekt och det är kommittén som har pengarna till projekttjänsten som ska tillsättas 

– även om tjänsten i sig kommer att finnas på Enheten för lika villkor.  

I-4 har inte varit med och dragit upp riktlinjerna för jämställdhetsindikatorerna, men under det 

senaste 1,5 året har I-4 deltagit i de diskussioner som förts om hur indikatorerna ska utvecklas 

ytterligare och vad de ska användas till. Kommittén har successivt också tagit del av 

datateknikernas arbete, och I-4 förväntar sig att det kommer bli ännu mer diskussioner kring 

implementeringen av indikatorerna när det anställts en projektledare för detta.  

I-4 menar att tanken med indikatorerna är att det relativt enkelt ska gå att få en 

lägesbeskrivning och en uppföljning på hur jämställdheten ser ut på universitetets olika 

nivåer, till exempel rörande tjänster, löner och föräldraledighet.  Utan indikatorerna blir det en 

betydligt högre arbetsbelastning och då finns risken att det inte blir så mycket uppföljning.  

Statistiken från indikatorerna kommer att vara användbar vid rapportering av 

jämställdhetsförhållanden och vid skapandet av verksamhetsberättelser. Det blir också 

enhetligt och därigenom jämförbart inom Uppsala universitet som organisation. I-4 menar 

också att indikatorerna går att använda som styrinstrument där ojämställda förhållanden 

upptäcks, men att det troligtvis inte kommer skapas konkreta styrningar från ledningsnivå  

utöver jämställdhetsplanen, utan att prefekter på olika avdelningar kanske kan använda 

indikatorerna på detta sätt. 
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De effekter som I-4 hoppas på att indikatorerna ska medföra är att det blir en ökad 

medvetenhet om att redskapet finns så att kontroller och kvalitetsgranskningar av 

verksamheten i de egna fakulteterna och institutionerna utförs; att jämställdhetsfrågor blir 

synliga. Förhoppningsvis kommer detta också leda till att jämställdhet diskuteras i större 

utsträckning i sammanhang där det inte sker så ofta idag.  

I-4 tror att den information som indikatorerna ger kommer att användas i den dagliga 

verksamheten. Hade indikatorerna å andra sidan inte byggt på de data som redan finns i 

systemet hade risken varit stor att arbetet ”havererat dag två”. Det finns således en stor poäng 

i att användandet av indikatorerna och framtagningen av statistiken inte medför extra arbete.  

Risken med indikatorer på en sådan stor organisation som Uppsala universitet är också att 

mätningar på ett allt för övergripande plan kan medföra att man kommer fram till att 

universitetet är en jämställd arbetsplats. I-4 menar att mätningarna därför måste brytas ned 

och göras på djupet för att till exempel könstraditionella strukturer ska upptäckas.  

 

Intervjuperson 5: 

Intervjuperson 5, I-5, är en av de ansvariga för programmet Staten leder Jämt. Staten leder 

jämt bygger på nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex Jämix, vilket enligt I-5 är 

genusvetenskapligt grundat och framtaget tillsammans med Jämo i början av 2000-talet. 

Jämix användes första gången i projektet Women to the Top. 

I december 2007 fick krus uppdraget att utforma ett program för att öka andelen kvinnor på 

ledande befattningar i staten. På lägre nivåer inom statliga myndigheter är fördelningen i stort 

sett 50/50, men inte på ledande befattningar, där dubbelt så många chefer är män. 

I grunduppdraget låg också att indikatorer skulle finnas med för att kunna följa 

förändringarna. I stället för att etablera nya jämställdhetsindikatorer undersöktes olika redan 

existerande; främst Jämix och Mångfaldsbarometern. Den sistnämnda är mycket mer 

kvalitativ – snarare en medarbetarundersökning – och tar mer tid och kostar väldigt mycket. I-

5 menar att det finns finesser med att det är enkelt och etablerat för att alla ska orka med och 

för att det ska bli en hållbarhet i arbetet. Därför valde krus Jämix. Jämix innebar dessutom en 

liknande arbetsprocedur som tidigare arbetsmodeller inom statlig personalverksamhet haft.  
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Jämix indikatorer är inte nedbrutna i delindikatorer. Till exempel är indikatorn 

”yrkesgrupper” baserad på SCBs indelningar av yrken. Med indikatorn ”Ledningsgrupp” 

undersöks antalet män & kvinnor i ledningsgrupper, vilket I-5 menar har ett symbolvärde, 

medan indikatorn ”Chefsnyckeltalet” däremot förhåller sig till hur karriärmöjligheterna ser ut. 

Om till exempel organisationen består av 80 % män ges godkänt om chefsnivån innehåller 

samma fördelning. Indikatorn ”lön” visar enbart om män och kvinnor inom organisationen har 

jämställda löner. 

Krus tog fram programmet Staten leder Jämt, vilket är ett program som siktar på att åtgärda de 

strukturella hindrena för kvinnors möjligheter till chefskap. De mätningar som genomförs 

med jämställdhetsindikatorer är dock kvantitativa, men I-5 menar att det är viktigt från krus’s 

sida att programmet har en tydlig verksamhetskoppling. Det är inte bara kvantitativa åtgärder 

som ska genomföras, utan kompetens kommer i första rummet – vilket enligt 1-5 medför 

kvalitativa effekter. 

Som exempel har Vägverket – för att leva upp till de jämställdhetspolitiska målen: En väg för 

alla – börjat arbeta med kvalitativ jämställdhet: De har insett att det inte bara handlar om 

bilisterna, där 2/3 är män, utan att kvinnor också finns i trafiken men att dessa  främst befinner 

sig i kollektivtrafiken och vid sidan av vägen. Vid till exempel ett vägbygge kan således inte 

arbetsgruppen bara bestå av män i en viss ålder, utan det kanske behövs en bredare 

komposition av perspektiv. I-5 menar att verksamhetskompetens och försörjning i detta fall  

möts, och att det är detta synsätt som krus vill anamma. 

”Grundbulten” i Staten leder Jämt är jämställdhetsintegrering som perspektiv, även om det 

inte är det som utförs i verksamheten. I-5 menar med detta att det skall vara konkreta 

genomförande program eftersom de modeller och teorier som finns räcker, men de behöver 

användas. Till exempel använde en av myndigheterna i programmet Jämix redan innan 

”Staten leder Jämt”, men bara genom att plocka in siffrorna och inte för att göra något åt 

problemen. Nyckeltalsinstitutet tyckte då att denna myndighet lika gärna kunde strunta i att ta 

in dessa siffror. Indikatorerna skall nämligen användas som ett stöd eller som en start i ett 

jämställdhetsarbete. När de kvantitativa mätningarna kommit in är det tänkt att detta ska leda 

till kvalitativa effekter. 

I-5 menar att Jämix ska fungera som ett första steg att påbörja ett jämställdhetsarbete, och att 

programmet Staten leder Jämt ska medföra att frågan om jämställdhet kommer upp på 
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ledningars agenda. Jämix har hjälpt till med detta. Indikatorerna i sig är självklart bara 

kvantitativa personalnyckeltal, men ändå nödvändiga för att de kvalitativa effekterna skall 

nås. De lyfter som sagt upp problemet på agendan och skapar en medvetenhet om problemen. 

Som komplettering skulle nöjd-medarbetar- index kunna användas. 

Myndigheterna får också ta del av varandras resultat på ett antal seminarier, och att visa upp 

reslutat för varandra i seminarierna blir lite som en morot/piska för myndigheterna. De måste 

målsätta arbetet och försöka nå dessa mål.  

Myndigheter som tidigare bara arbetat med Jämix har i många fall velat vara en del av 

programmet Staten leder Jämt. I-5 menar att detta kan tyda på att mätningarna i sig inte ger så 

stor effekt, utan att extern hjälp med det kvalitativa arbetet behövs för att uppnå 

jämställdhetseffekter. 

 

6.2 Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer 

I dokumentet Jämställdhetsindikatorer för Uppsala universitet (UFV 2006/364)70 finns 

Uppsala universitets, av rektor fasställda jämställdhetsindikatorer. Dokumentet innehåller 

också: årtal för konsistoriets beslut om att utarbeta ett jämställdhetsindex; vilka som ansvarat 

för beredningen av ärendet; indikatorernas syfte och funktioner; vad indikatorerna är baserade 

på, samt hur beräkningarna och redovisningen av dessa utförs.  

Vissa förändringar i universitetets delindikatorer har gjorts under arbetets gång. Det senaste 

utarbetade förslaget finns som Bilaga 1 i denna uppsats, och det är detta dokument jag utgår 

från i min analys. 

Som Bilaga 2 respektive 3 finns Uppsala universitets ansökan om medel från Delegationen 

för Jämställdhet i högskolan, samt Delegationens meddelande om beslut.  

 

 

                                                 
70

 Hämtas från http://regler.uu.se/digitalAssets/2/2465_J__mst__lldhetsindikatorer_f__r_UU.pdf (2010-01-20) 

http://regler.uu.se/digitalAssets/2/2465_J__mst__lldhetsindikatorer_f__r_UU.pdf


 

sida 34 

 

7. Analys 

Variablerna i den strukturerande modellen kommer i analysen nedan att användas för att 

schematiskt ställa upp de olika skeendena i Uppsala universitets arbetsprocess. På så sätt 

avser jag att skapa en lättöverskådlig bild över jämställdhetsindikatorernas framväxt, hur de 

olika variablerna interagerat i denna, samt hur arbetsprocessen och indikatorernas syfte och 

mål påverkat vilka indikatorer som valts ut. I den slutliga variabeln, Effekter, kommer min 

teoretiska analys utifrån begreppet maktförskjutning att ske.  

 

7.1 Beslut om arbetsrättslig reform 

Variabeln beslut kan sägas vara tudelad. Dels tog Uppsala universitets konsistorium år 2004 

beslutet att det skulle utarbetas ett jämställdhetsindex för universitetet, dels beslutade Uppsala 

universitets jämställdhetskommitté år 2008 att fastställa indexet till de sju indikatorer de är 

idag. 

Fler viktiga beslut kan anses vara att en person, I-2, år 2005 gavs uppdraget att bereda 

förslaget till universitetets index, samt att Delegationen för jämställdhet i högskolan år 2009 

tog beslut om att tilldela Uppsala universitet pengar så att en projektledare kan anställas för att 

färdigställa jämställdhetsindikatorerna. Dessa två beslut är dock snarare beslut som rör 

arbetsprocessen mer än indikatorerna i sig. Här får beslutet från 2005 ses som den faktiska 

startpunkten i det praktiska arbetet med universitetets jämställdhetsindikatorer, och beslutet 

från 2009 som en nödvändighet för att indikatorerna inom en snar framtid ska kunna 

implementeras i organisationen. 

Som beslut till Uppsala universitets indikatorer som helhet måste konsistoriets beslut från 

2004 anses vara utgångspunkten. Detta beslut är inskrivet i Uppsala universitets 

jämställdhetsplan 2004-2006 och tanken var att utformning och viss testning av indikatorerna 

skulle vara gjord under denna period.  

 

 

 



 

sida 35 

 

7.2 Stabila samverkande faktorer 

Som stabil samverkande faktor i arbetet med jämställdhetsindikatorerna kan sägas att det har  

varit samma personer som arbetat med indikatorerna sedan det praktiska arbetet startade 2005. 

I-2 har varit ansvarig för beredningen av ärendet i samråd med planeringsavdelningen, 

statistikerna och jämställdhetskommittén. 

Det har även varit ett och samma syfte med indikatorerna; att dessa skall synliggöra 

studenters och anställdas villkor vid universitetet ur ett könsperspektiv. De aspekter som 

skulle beaktas vid utformningen – att indikatorerna skall vara tillgängliga via universitetets 

internetbaserade ledningssystem, GLIS, samt att indikatorerna inte skall medföra extra arbete 

eller materialinsamling för de personer som skall ta fram statistiken – har också varit de 

samma. Att samma personer har haft möjligheten att arbeta mot samma mål kontinuerligt får 

ses som en klar fördel i en sådan här arbetsprocess. 

 

7.3 Varierande samverkande faktorer 

Som varierande samverkande faktor står främst bytet av datasystemet i det internetbaserade 

ledningssystemet GLIS. Det medförde bland annat att statistikerna blev underbemannade 

eftersom de blev tvungna att kombinera inlärningen av det nya systemet med 

implementeringen av indikatorerna i detta. Bytet av datasystemet är något som i allra högsta 

grad påverkat tiden det tagit att färdigställa universitetets jämställdhetsindex, men utan detta 

byte hade redovisningen av indikatorerna å andra sidan inte kunnat genomföras på det sätt 

som önskats. 

Andra betydande varierande samverkande faktorer är dels vilka möjligheter som funnits till 

att använda olika delindikatorer, dels de förändringar som skett i vilka delindikatorer som 

skall användas till respektive indikator.  

I intervjuerna har framkommit att till exempel mätningar av antalet konferensbesök fanns som 

önskemål men att detta inte finns registrerat i universitetets databas och därför inte går att få 

fram. Likaså ville universitetet ha en delindikator för könsfördelningen bland handledare, 

vilket heller inte gick eftersom detta inte fanns registrerat i databasen. De förändringar som 

gjorts i vilka delindikatorer som skall användas ser man vid en jämförelse mellan de sista två 



 

sida 36 

 

sidorna i dokument UFV 2006/364 och Bilaga 1 i denna uppsats. Som exempel ingår 

delindikatorn föräldraledighet utan lön inte längre i indikatorn Föräldraledighet, och 

delindikatorn prestation ingår inte längre i indikatorn Utbildning på grund- och avancerad 

nivå. 

 

7.4 Insatser av reformbärande myndighet 

Uppsala universitets ledning står som reformbärande myndighet, men i analysen avses främst 

jämställdhetskommittén, vilken initierat och varit ansvarig för projektet. 

Denna variabel har bland annat påverkats av stabila samverkande faktorer på så sätt att 

personal som jobbat med jämställdhetsindikatorerna varit de samma. Detta har högst troligt 

medfört att diskussioner och tankar inte behövts ältas, vilket sparar tid i arbetsprocessen. 

Reformbärande myndighet har även kunnat arbeta mot ett och samma mål under projektets 

gång, vilket sannolikt underlättat processen med indikatorernas framtagning och testning.  

Varierande samverkande faktorer har å andra sidan påverkat reformbärande myndighet på så 

sätt att arbetet dragit ut på tiden när datasystemet i GLIS skulle bytas ut. Även datasystemet i 

sig har varit en varierande samverkande faktor som påverkat insatserna av reformbärande 

myndighet. Detta eftersom arbetsgruppen kring indikatorerna förslagit delindikatorer som inte 

varit möjliga att mäta utifrån universitetets databas – en påverkan som i sig också är en följd 

av beslutet att framtagningen av indikatorernas statistik inte skall leda till extra arbete för 

organisationen. 

 

Insatser av reformbärande myndighet består till stor del av själva framtagningen av 

universitetets jämställdhetsindikatorer. I intervjuerna har framkommit att 

jämställdhetskommittén varit mycket delaktiga i detta arbete. Bland annat är det främst i detta 

sammanhang som de övergripande indikatorerna diskuterats. Jämställdhetskommittén har dels 

utgått från Anna Wahls teorier om horisontell och vertikal könsfördelning inom 

organisationer när indikatorerna tagits fram, dels från egna kunskaper och erfarenheter om 

jämställdhet och universitetet i sig. Kommittén har även varit delaktig i diskussionerna kring 
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delindikatorerna, då som referensgrupp som kontinuerligt fått återrapporteringar och kritiskt 

granskat de indikatorer som varit på tal utifrån ett genusperspektiv. 

De fastställda indikatorerna, vad dessa grundas i samt hur de skall redovisas går att finna i 

dokument UFV 2006/364, vilket också får ses som en insats av reformbärande myndighet.  

Det mest intressanta i detta dokument är, utifrån uppsatsens syfte, presentationen om vad 

indikatorerna är baserade på, och vilken funktion respektive indikator då har. Det är också 

detta jag främst kommer utgå från i min analys av potentiella Effekter. 

Ytterligare en insats av reformbärande myndighet är den ansökan om medel som universitetet 

skickade till Delegationen för Jämställdhet i högskolan.  

Något som får anses vara en ”brist på insats” av Uppsala universitet är att det i arbetet med 

indikatorerna inte funnits någon projektledare. Arbetet har varit en del av vissa personers 

arbetsuppdrag – enligt universitetets ansökan om medel har uppskattningsvis 500 000 kr 

investerats i personalkostnader under tre år – men någon anställd med specifika 

arbetsuppgifter för detta har inte funnits. Utöver jämtställdhetsplanen 2004-2006 har arbetet 

dessutom inte funnits med i någon verksamhetsplanering, vilket medfört svårigheter för till 

exempel statistikerna som inte har ”jämställdhetsarbete” i sitt arbetsuppdrag på samma sätt 

som övriga inblandade. Testning och implementering av jämställdhetsindikatorerna har därför 

legat ovanpå deras ordinarie uppgifter, och projektet som helhet har snarare varit ett 

pionjärarbete utfört av eldsjälar än ett specifikt projekt.  

 

7.5 Insatser av övriga reformbärare 

Övriga reformbärare är de som, utöver reformbärande myndighet, arbetat med 

jämställdhetsindikatorerna eller på annat sätt bidragit till arbetet med indikatorerna.  Främst 

avses I-2 och universitetets datatekniker, men även Delegationen för Jämställdhet i högskolan.  

Denna variabel har påverkats av stabila samverkande faktorer på så sätt att samma personer 

kunnat arbeta med jämställdhetsindikatorerna under en sammanhängande tid och mot ett 

gemensamt mål. De huvudaspekter som övriga reformbärare behövt tänka på i framtagningen 

har även de varit samma under arbetets gång. 
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Varierande samverkande faktorer har påverkat insatserna från övriga reformbärare på så sätt 

att I-2, som haft i uppdrag att bereda ärendet, inte kunnat arbeta med detta när datasystemet 

byttes ut. I-2 menar dock att den extra tid som arbetet tagit i stället kan komma att medföra att 

indikatorerna lever vidare mycket bättre. Även datateknikerna, som successivt ålagts att 

implementera och testa indikatorerna, påverkades av bytet. De fick betydligt svårare att 

genomföra sina insatser eftersom de dels inte kunde det nya datasystemet och således inte 

visste om eller hur föreslagna indikatorer kunde användas, dels skulle lägga tid på att lära sig 

detta. I-2s och datateknikernas insatser har, precis som reformbärande myndighets, även 

påverkats av varierande samverkande faktorer på så sätt att vissa föreslagna delindikatorer 

inte gått att använda eftersom de data detta skulle bygga på inte finns registrerat i 

universitetets databas. 

Variabeln insatser av övriga reformbärare har även påverkats av reformbärande myndighets 

insatser. Som exempel har I-2 tilldelats uppdraget att bereda ett förslag av denna, och 

reformbärande myndighet har även varit en stor del av framtagningen av indikatorerna och 

därigenom hjälpt I-2 och datateknikerna till deras insatser. Å andra sidan har I-2 och 

teknikerna också påverkats genom att reformbärande myndighet – då främst i form av 

universitetets ledning – inte prioriterat jämställdhetsindikatorerna genom att till exempel 

avsätta mer arbetstid för detta, eller att skriva in arbetet i universitetets verksamhetsplan. 

Reformbärande myndighet har också påverkat övriga reformbärare genom universitetets 

ansökan om medel – vilket medfört att Delegationen för Jämställdhet i högskolan blivit en del 

av variabeln övriga reformbärare.  

 

De insatser övriga reformbärare utfört, i form av I-2 och datatekniker, är troligtvis de mest 

betydande i det praktiska arbetet med Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer. I-2 har, i 

samråd med jämställdhetskommittén, ansvarat för beredningen av dessa, och datateknikerna 

har kontinuerligt testat huruvida indikatorerna gått att implementera i universitetets 

internetbaserade ledningssystem, GLIS. Finjusteringarna av delindikatorerna får också ses 

som en insats av övriga reformbärare eftersom dessa diskussioner främst förts dem emellan.  

Delegationen för jämställdhet i högskolan får anses vara en övrig reformbärare då denna har 

tilldelat Uppsala universitet 820 000 kr för fastställandet och implementeringen av 

jämställdhetsindikatorerna. 
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7.6 Förändringsprocesser 

Ingen av de övriga variablerna kan sägas ha medfört några större förändringsprocesser i 

organisationen ännu eftersom indikatorerna inte är implementerade. Beslutet om att 

universitetets jämställdhetsindikatorer inte skall innebära extra arbete lär medföra att det 

heller inte blir några större förändringar inom organisationen. På grund av detta är det heller 

inte troligt att själva arbetet med indikatorerna kommer medföra  några större 

förändringsprocesser. 

Vad som kan komma att förändras är möjligheten att på ett enkelt och överskådligt sätt 

rapportera om respektive fakultets jämställdhetsarbete i verksamhetsberättelserna. 

Förhoppningsvis kan indikatorerna även komma att användas som styrinstrument i 

jämställdhetsarbetet, samt som ”ögonöppnare” så att kontroller och kvalitetsgranskningar av 

verksamheten i de egna fakulteterna och institutionerna utförs. 

Förhoppningarna från reformbärande myndighet och övriga reformbärare är också att 

jämställdhetsindikatorerna skall innebära förändringar i jämställdhetsarbetet, vilka i sin tur 

skall leda effekter, nämligen en mer jämställd organisation. Vad indikatorernas bidrag till 

detta kan tänkas vara undersöks närmare i variabeln Effekter nedan. 

 

7.7 Effekter 

I detta kapitel kommer jag att i relativt stor omfattning referera till Uppsala universitets 

delindikatorer – Bilaga 1 i denna uppsats – samt dokument UFV 2006/364. 

Uppsala universitets arbete med jämställdhetsindikatorerna har lett fram till sju indikatorer 

med delindikatorer.71 Syftet med indikatorerna; att synliggöra studenters och anställdas 

villkor vid universitetet ur ett könsperspektiv, ser jag inga hinder för. Frågan är snarare vilka 

villkor som kommer att synliggöras, och vidare; vilka effekter som kan följa av detta. Finns 

det en potential att genom indikatorerna belysa, och därigenom skapa förutsättningar för att 

förändra, könsmaktstrukturer inom organisationen? Kan en maktförskjutning möjliggöras 

genom användandet av jämställdhetsindikatorer? 

                                                 
71

 Se Bilaga 1 
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Med indikatorn Anställningsförhållanden och de delindikatorer som hör till denna avser 

Uppsala universitet att mäta könsrelaterade skillnader vad gäller de anställdas 

arbetsförhållanden. Universitetet skriver att: ”En persons möjlighet till makt, inflytande och 

att påverka sin egen arbetssituation är avhängigt personens arbetsförhållanden”.72 

Vad som mäts i denna indikator är dock inte arbetsförhållanden, utan 

anställningsförhållanden.73 Att vara anställd på heltid i stället för deltid, eller att inneha en 

tillsvidareanställning i stället för visstidsanställning innebär inte att makt, inflytande och 

möjlighet att påverka sin arbetssituation automatiskt ökar. Arbetsförhållanden innehåller 

betydligt mer än detta. Till exempel vilken kultur och vilka strukturer som finns på 

arbetsplatsen. Att påvisa eventuell överrepresentation av ettdera könet i olika 

anställningsformer kan enligt min mening inverka positivt på det kvantitativa 

jämställdhetsarbetet, även medföra ökad arbetstrygghet och ökade möjligheter till högre 

inkomster för det underrepresenterade könet. Men det innebär inte att fördelningen av makt 

och inflytande belyses. Däremot kan en könad snedfördelning i anställningsformer ses som en 

del i en normerande könsmaktstruktur, till exempel genom Ackers ”praktiker som skapar 

könsuppdelningar”, och Hörnqvists ”positioner” – och då främst ”inbördes 

styrkeförhållanden” – men att dra slutsatser om hur kvinnlighet och manlighet, och hur 

maktrelationen dem emellan skapas och upprätthålls, kan endast göras i kombination med 

flertalet andra indikationer över detta. 

 

Med indikatorn Vertikal fördelning och de delindikatorer som hör till denna avser Uppsala 

universitet att mäta hierarkisk fördelning mellan könen, grad av inflytande och makt. 

Universitetet skriver att: ”Den här indikatorn speglar maktfördelningen inom organisationen 

och därmed också om ettdera könet har tolkningsföreträde”74 

Att makt ofta likställs med position är högst troligt en kombination av att män i regel innehar 

högre positioner än kvinnor, samt att män, som norm, innehar makt i rådande 

könsmaktstruktur. Makt och inflytande följer dock inte automatiskt av en högt uppsatt 

position i en hierarki. Rådande könsmaktstrukturer verkar starkare än position, och en faktor 

                                                 
72

 Se dokument UFV 2006/364, s. 5.  
73

 Se Bilaga 1 
74

 Se dokument UFV 2006/364, s. 5.  
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som till exempel könsmärkning i förhållande till rådande normer, något som kan undersökas 

kvalitativt med Ackers ”symboler” som ingång, visar på att det snarare är olika 

könsegregerande och maktstrukturerande praktiker som verkar maktfördelande. I denna 

indikator är det därför, enligt min mening, bara den formella hierarkiska fördelningen mellan 

könen som mäts, medan könsmakstrukturer och maktfördelande praktiker som kooptering och 

homosocialisation inte går att synliggöra. Att belysa hierarkisk fördelning skall dock inte 

underskattas. Mätningarna i sig visar förvisso kvantitativa förhållanden och högst troligt blir 

jämställdhetsåtgärderna inte annat än kvantitativa, till exempel genom att anställa fler kvinnor 

på höga positioner. Men att belysa en hierarkisk snedfördelning mellan könen kan, precis som 

i indikatorn Anställningsförhållanden, användas som en del i påvisandet av en normerande 

könsmaktstruktur – även i denna då främst utifrån Ackers ”praktiker som skapar 

könsuppdelningar”, och Hörnqvists ”positioner”.  

 

Med indikatorn Horisontell fördelning  och de delindikatorer som hör till denna avser 

universitetet mäta graden av segregering mellan könen i sysslor, yrken och position.  

Detta blir kvantitativa mått på könsfördelningen, och om Uppsala universitet har för avsikt att 

minska segregeringen mellan könen inom dessa områden kommer denna statistik att vara till 

stor hjälp. Möjlighet att belysa, och därigenom skapa förutsättningar för att förändra de 

faktorer och mekanismer som medfört denna könsfördelning, kommer enligt min mening 

dock inte att uppstå genom denna indikator. Precis som i tidigare två nämnda indikatorer kan 

denna statistik användas som en del i en kvalitativ analys av vilka normerande maktstrukturer 

som finns, men även om statistiken visar på sned könsfördelning är det omöjligt att veta om 

denna beror på att rekryteringen påverkats av de normer och förväntningar som finns i 

samhället och inom organisationen eller om det är på grund av andra faktorer. Till detta 

måste, till exempel, kvalitativa analyser av rekryteringsförfarande t och arbetsfördelningen 

tillföras. 

 

Med indikatorn Föräldraledighet och de delindikatorer som hör till denna avser Uppsala 

universitet att mäta uttag av föräldraledighet och tillfällig vård av barn. Universitetet skriver 
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att: ”En könsspecifik skillnad … kan indikera att det finns olika förväntningar på män 

respektive kvinnor inom organisationen”.75 

Detta kan självklart indikera detta. Frågan är dock om det verkligen gör det, och i så fall vad 

som går att göra med denna statistik. I denna indikator mäts till exempel inte skillnader 

mellan könen, utan i stället hur stor andel som tillhör en viss kategori bland kvinnorna 

respektive bland männen. Det grundvärde som uppstår i dessa mätningar jämförs sedan 

mellan könen.76 Indikatorn kommer att påvisa ojämställda förhållanden om skillnader i mer än 

fem procentenheter upptäcks. Jag ser det som mycket positivt om Uppsala universitet då 

arbetar för att förändra dessa skillnader, men vad som medfört de ojämställda förhållanden 

finns dock inga möjligheter att upptäcka genom denna indikator. Huruvida förväntningarna är 

olika på kvinnor respektive män inom organisationen kan därför inte sägas, utan för detta 

krävs kvalitativa analyser – där Joan Ackers ingång ”symboler” vore ett lämpligt första steg. 

 

Med indikatorn Ohälsa och de delindikatorer som hör till denna avser Uppsala universitet att 

mäta könsspecifika skillnader i hälsa och ohälsa inom organisationen. Detta eftersom 

universitet i hög grad ser jämställdhetsarbetet som en fråga om arbetsförhållanden, och ”en 

viktig aspekt av arbetsförhållandena utgörs av arbetsmiljön”.77 

Även jag anser att arbetsmiljön är en viktig aspekt av arbetsförhållandena, och denna 

indikator i kombination med andra kanske kan indikera kvantitativa könsspecifika skillnader i 

organisationens arbetsförhållanden som helhet. Mätningar av könsskillnader bland kort- och 

långtidssjukskrivna sträcker sig dock inte längre än till just detta. Denna statistik kan således 

inte visa på mer än kvantitativa könsspecifika skillnader i hälsa och ohälsa inom 

organisationen, än mindre belysa maktförskjutande faktorer. För att finna svar på varför de 

könsspecifika skillnaderna föreligger måste kvalitativa analyser till, bland annat för att sortera 

bort sjukskrivningar som uppstått av anledningar som inte har med jämställdhetsfaktorer att 

göra. Eftersom ohälsa som har med jämställdhetsfaktorer att göra dessutom ofta är en följd av 

arbetsförhållanden i sin helhet, behövs kvalitativa analyser utifrån flertalet olika ingångar för 

att synliggöra problemen. 
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 Se dokument UFV 2006/364, s. 5.  
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 Se dokument UFV 2006/364, s. 7.  
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 Se dokument UFV 2006/364, s. 6.  
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Med indikatorn Utbildning på grund- och avancerad nivå och de delindikatorer som hör till 

denna avser Uppsala universitet att synliggöra huruvida kvinnor och män har likvärdiga 

studieförhållanden på universitetet. Universitetet skriver: ”Könsspecifika skillnader vad gäller 

fördelning på de olika nivåerna inom grundutbildningen samt antalet uttagna examina kan 

indikera skillnader i undervisning och vilka som uppmuntras att bli kvar inom 

organisationen.”78 

Även i denna indikator kommer mätningarna endast visa på kvantitativ fördelning, och precis 

som i indikatorn Ohälsa går det enligt min mening heller inte att dra några paralleller utöver 

dessa resultat. Huruvida det råder könsspecifika skillnader i undervisningen och vilka som 

uppmuntras att bli kvar inom organisationen måste analyseras för sig, dessutom tämligen 

djupgående eftersom en snedfördelning över de olika nivåerna högst troligt är en följd av ett 

flertal olika faktorer; individuella, organisatoriska och samhälleliga, och inte enbart på grund 

av skillnader i undervisning eller uppmuntran att läsa vidare. Jag ser därför ingen möjlighet att 

genom denna indikator belysa faktorer som skapar och/eller normaliserar könsmaktstrukturer. 

Däremot är det möjligt att genom Joan Ackers ingångar belysa hur kön görs inom 

organisationen och utifrån detta dra slutsatser på hur de studerande påverkas. Den kvantitativa 

statistiken från denna indikator kan i sådant fall användas som utgångspunkt i denna analys.  

 

Med indikatorn Utbildning på forskarnivå och de delindikatorer som hör till denna avser 

Uppsala universitet att mäta doktoranders könsfördelning inom delindikatorerna i Bilaga 1.  

Här finns två intressanta delindikatorer. Dessa är doktorander i finansieringsformer samt 

förekomst av lönepåslag. Även om resultaten av mätningarna är kvantitativa kan denna 

statistik, i kombination med statistik rörande inom vilket område doktoranderna befinner sig 

och hur deras situation i förhållande till andra doktorander ser ut, faktiskt belysa skillnader i 

resursfördelning. Tyvärr skulle en sådan kombination riskera att peka ut enskilda individer, 

vilket inte är tanken med Uppsala universitets jämställdhetsindikatorer. Med nuvarande 

utformning på indikatorn ser jag dock inte att denna skall kunna påvisa kvalitativa 

jämställdhetsbrister. 
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 Se dokument UFV 2006/364, s. 6.  
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8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att söka svar på i vilken utsträckning jämställdhetsindikatorer 

kan medföra kvalitativa jämställdhetseffekter genom att belysa faktorer vilka bidrar till att 

skapa normerande och normaliserande köns- och maktstrukturer. Ett delsyfte i detta var att 

undersöka arbetsprocessens påverkan på vilka indikatorer som valts. För att svara på dessa 

syften ställde jag mig frågorna: 

Hur och varför har just dessa jämställdhetsindikatorer valts?  

Vilket syfte och vilka mål är uppsatta för jämställdhetsindikatorerna?  

Hur kan dessa indikatorer tänkas fungera som pådrivande för aktiva jämställdhetsåtgärder? 

Jag tycker mig ha fått en klar bild av hur och varför och utifrån vilket syfte och med vilka mål 

som jämställdhetsindikatorerna tagits fram. Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet 

ville ha ett verktyg för att utvärdera jämställdhetsarbetet inom organisationen samt för att 

kunna följa upp mätningarna över tid. Detta verktyg skulle inte innebära extra arbete för de 

som skall använda det, utan finnas lättillgängligt via universitetets datasystem GLIS. Att 

Uppsala universitet arbetat med att ta fram egna jämställdhetsindikatorer i stället för att 

använda sig av redan befintliga index, är för att universitetet ansåg att dessa inte speglar den 

specifika organisation som ett lärosäte utgör. Framtagningen av indikatorerna har var it en lång 

process med flertalet diskussioner och tester, och det är tydligt att indikatorerna är framtagna 

utifrån en genusvetenskaplig grund. Uppsala universitet är också tydliga med vad de förväntar 

sig av indikatorerna. Både från informanterna och i dokument UFV 2006/364 uttrycks det att 

jämställdhetsindikatorerna skall utgöra kvantitativa mått och inte ersätta kvalitativa analyser. 

Utifrån det sistnämnda är det heller inte konstigt att jag i min undersökning funnit att Uppsala 

universitets jämställdhetsindikatorer inte har potential att belysa faktorer som bidrar till att 

skapa normerande och normaliserande köns- och maktstrukturer. 

Däremot uppfattar jag detta som intressant om man ser till vissa av universitetets motiveringar 

av jämställdhetsindikatorerna. Även om indikatorerna är baserade på Anna Wahls begrepp 

könstruktur och att Uppsala universitet uttryckt denna struktur som mätbar med statistik, 

betyder det inte att strukturer går att påvisa med kvantitativ statistik. Som exempel innehåller 

motiveringarna till indikatorn Anställningsförhållanden  och indikatorn Vertikal fördelning, 
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båda förklaringar om att dessa skall indikera fördelning av makt och inflytande. Vad som 

mäts i indikatorerna har dock inga möjligheter att belysa detta. Mätningarna ger kvantitativ 

statistik rörande könsfördelningen inom olika arbetsformer samt den hierarkiska 

könsfördelningen inom organisationen, men resultaten av mätningarna säger inget om hur 

könsmaktstrukturerna ser ut eller om vilka maktfördelningspraktiker som existerar. 

En av aspekterna som jämställdhetsindikatorerna tagits fram utifrån är dessutom att dessa inte 

skall innebära extra arbete. Detta har sina poänger, och i en inledande fas av 

implementeringen är det troligtvis nödvändigt för att de som skall arbeta med detta på 

fakulteter och institutioner inte skall bli överösta med arbetsuppgifter. Men indikatorer som 

till exempel påvisar antalet konferenser som män och kvinnor besöker blir därigenom 

omöjliga att implementera. En sådan indikator skulle inte bara belysa antalet konferensbesök 

rent kvantitativt, utan resultatet skulle även kunna tolkas kvalitativt. Till exempel vilken 

skillnad i handlingsutrymme män och kvinnor på en viss position har.  

Nu ska dock understrykas att indikatorerna ändå kan medföra jämställdhetseffekter. I 

synnerhet som pådrivande för det aktiva jämställdhetsarbetet. Indikatorerna kommer, precis 

som dessa syftar till, att kunna användas som utvärderingsverktyg. De kommer högst troligt 

också fungera som ”ögonöppnare” för många när indikationer på ojämställda förhållanden 

påvisas, och det kommer säkerligen också bli lättare för jämställdhetsgrupper och -

kommittéer att få tid och resurser för att åtgärda dessa problem. I förlängningen kan man 

därför anse att jämställdhetsindikatorerna också kan fungera som pådrivande även för 

kvalitativa jämställdhetseffekter, men som enskilda indikatorer kommer resultaten enbart att 

vara kvantitativa. 

Med stöd i begreppet maktförskjutning tycker jag mig dock se en viss möjlighet att även 

belysa kvalitativa jämställdhetsfaktorer med hjälp av indikatorer. Skulle flera av, till exempel, 

Uppsala universitets indikatorer användas som delindikatorer till en mer vidtäckande 

indikator i vilken Joan Ackers ingångar och Magnus Hörnqvists normaliserande plan täcks in, 

så skulle delindikatorernas sammantagna resultat eventuellt kunna påvisa en 

könsmaktstrukturs uppbyggnad. Om detta är möjligt, och med vilka indikatorer som då skulle 

behöva användas lämnar jag dock till vidare studier.  
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sida 1 

 

Bilaga 4: Intervjuguide 1 

 

Vad är Uppsala universitets syfte med jämställdhetsindikatorerna?  

 

Vad är Uppsala universitets mål med jämställdhetsindikatorerna?  

 

Hur har processen skett när universitetet valt just dessa indikatorer?  

 

Hur kan jämställdhetsindikatorerna tänkas fungera som pådrivande för aktiva 

jämställdhetsåtgärder? 
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Bilaga 5: Intervjuguide 2 

 

Hur kan indikatorerna i Jämix tänkas fungera som pådrivande för aktiva 

jämställdhetsåtgärder? 

- Har de deltagande myndigheterna påverkats av de statistiska resultaten?  

- Har medvetenheten om ojämställdhet inom organisationerna ökat och hur har detta isf 

påverkat? 

- Vilka former av aktivt jämställdhetsarbete har märkts, kvantitativt/kvalitativt?  

 

I vilken utsträckning kan jämställdhetsindikatorerna medföra en maktförskjutning 

mellan kvinnor och män på arbetsplatserna? 

- Har kulturella och/eller sociala strukturer förändrats? 

- Är det möjligt att upptäcka t.ex. homosocialisation och/eller kooptering?  

 


